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1 
Ö1i11U~1r ~ · ü<dl<dl<etO~ 
uılk©lvelITfi)<et edöy©ır ~ 

'flelsinki haberlerine göre Sovget 
zayiatı f in zaqiaatından fazla •.. 

Bugünkü Sovyet tebliği 

ayn hsrbi 
en protesto 
~dilmedi? 

10 Fin ve iki Sovye 
tayyaresi düşürüld!~ 

~:. HASAN KUMÇAVI 
~'nın tatbika ba~ladığı 
llıayn harbinden yalnız s; deifı, bitaraf de\ !etler 

goJiiyor; lnglliz ticaret 

Ruslar her tarafta ilerledıklerini, Fin askerler ini.1 
_çekilirken köyleri yaktıklarını ve sivil halkı da 

beraberlerinde götürdüklerini iddia ediyorlar 

Helsinki 16 defa bom-
Yanında bitaraf dc,·

getnileri de bu mayolara 
~batıyor. Bununla beraber, 

da, ne ltalya bu mayn 
lltotesto etmediler. Diğer 
~arn harbine kar:;ı mu. 
ı_ Isıı tedbiri olarak lngL 
~blka, karar \'Crıliklcri 

bardıman edildi 
~ loka uııulüne itiraz cttt-

S ldnıaeıer bunun sebebini 
~'Yamıyorlar. "Bitaraf 
er neden dolayı bcynel· 

COevamı 4 üncüde) 

Finler, 1300 esir . aldıklannı, 19 tank tahrip 
ettiklerini ve bir Sovyet torpidosu 

bat.rdıklannı bildiriyorlar 
Berli11, 2 ( A.A.J - Moskova· 

dan D.N.B. ajansına bildirildiği· 
ne göre, Sovyet mahfillerinde Rus 

. lürk - lngiliz ittifakının 
~Sadi cephesi hazırlanıyor 
l~ 1 ( A.A.) - Hariciye Davetliler arasında Türkiye bü· 

'tllıc ~ lialifaks dün Numan yük elçisi. ticaret nazırı Cado· 
~ llc:ıo ~ 

bir ·· ~glu şerefine Cari· gan ve tanınmış Fransız muharri. 
0 &1e ziyafeti vermiştir. {De\"nmı 8 üncüde) 

l~ada onbeş g~ 
.,Okanta vagonunda i 

~~e çarpan simalar 
~e~en transit geçen "canlı emvalimenkule 

,, ıle beraber vagon bir milletler panayırı 
halindedir! 

(Yazısı a incide) 

- Finiandira muhasematının der
hal te\'kifi için muktazi şartların 

tanzim ve Pra\·da gazetesi tara· 
fından neşrolunan beyanname:le 
tasrih edildiği beyan olunmak· 
dır. Bu şartlar ~ğıdadır: --. 

ı - Bir de-mkratik halk hüku. 
metinin teşkili 

2 - Şimdiye ka:lar Rus hüku· 
metinin talep ettjği şeraitten baş· 
ka Finlandiya;Jı, i'·füa1i ve meş· 

(Oe\amı 4 üncüde) 

Finlanıliyanın ı;:iilliik mmta'kasından bir 
binden fazla böl nrdu.) 

manzara. (FlnJandlyada 70 

'\'~fmt.; tonluk hiiyük hir İngiliz tankmm dahlll .•• 
(ln~liz, J."ransız ·- Alman harbine dair haberler 8 üncü sayfamnda... 
dır.) 

t:PmıEVllf!'j 
L. ir Alman tayyaresi düşürüldü 
I.ondra, 2 ( A.A.) - lla\'a ne:z..ırctiııin -~reltiği bir tebliğe göre 

bu hafta zarf mda !ngiliz a\'cı tayyareleri ile Dornier tipinde 8 Al
man deniz tayyaresi arasında bir hava muharebesi olmu)lur. 15 da· 
kika devam eden çarpışma neticesinde bir Alman tayyaresi düşmUş, 
diğerleri de çekilmişlerdir. Düşürülen Alman tayyaresi bir Norveç 
ticaret gemisi tarafındaı;ı kurtarılmıştır. 

Finlandiya meselesi ve Romanya 
!Jiikreş, 2 ( A.A.) - Sovyet • Finlandıya hadiseleri Romanya 

pek derin bir tesir husule getirmiştir. Romanya siyasi mahfillerı b 
hadiseleri fevkalade dikkatle takip ettiklerini beyan etmektedirler. 

Beylerbeyinde bu sabo hki 
yangında üç itfaiyec. yaı aıanu. 

Bu sabah saat 4 ü 36 dakika gc. na aıt olan kısımdan çıkmıştır • 
çc Bcylcrbc~indc bir yangın ol. , Yan~ına clcktnk kont~ğ~ın s;beb 
muş. ilç katlı yeni bir köşk yan. odu ,u tahmın edılmektedır. )'an . 

A · · d'" k . t" ,., gını sôndürmrğc çalışan Üsküdar 
mıııtır. tcşı ııon urme ıs ıy ... -n 

. . . . l ıtfaı\ e grupuna mC'ıışub 310 Re 
OskUdar ıtfaıyesıne me.ısub Uç ki- fık. Jsmail vo Ahmet isimlerin'° 

şl de muhtelif yerlerinden yaralan üç nefer muhtc.lif yerlerinden y 

mışlardır. Yanan k!Sşk Yalı cadde. ra.laıım11lardır. Köşkllıl Uılt lıatla· 

sbde Ekrem isminde birine aittir. ı rı yandıktan sonra yangın söndü 
Yangın köşkte oturan 80 yaşların. nilmüştUr. Yaralı itfaiyeciler te<la. 

da Hatice Hikmet adında bir kadı- vi altma almmlşl&rdır. 
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Düşündüğüm gibi: - -
"le man Tevfik Baba'n n ölümü 

Ona hep.imiz "Bey baba" derdik. Kendislııi. yakından tanıyn.nları.. 
mız da, tanımıyanlanmız da onu gördilğU.ınüz zaman önünde büyük 
bir hlinnetle eğilir, eğer uzatırsa yarım asırdan fıızlo. bir zaman ka
ıem tutmaktan 85UUI1ll1 parnıakJaruun ucunu hürmetle öperdik. 

Çilnkil o bWı:n nazarımızda, mesleğimizin ncı ve tııtlı taraflarını 
bUlün mahrumlyeUcrlle, bütün zevklerini temsil ediyordu. O bizim 
mesleğimize kn.r§ı duyduğumuz ve tamamiyle nefis feragati ifade 
eden, gurur verici bağlılığın ifadesiydi. 

Yarmı asırdıı.ıı fazla onu gazetecilik mesleğine ancak ölfunle 
koparabilen b:ığ1arla bağlıynn his gitgide .bükülen beli, öne çöken 
gövdesi, ak sakaliyle Süleyman Tevfik Bıı..bayı, BabııUl caddesinde, 
eski lfı.stikleri, yakası soluk paltosu, kocaman şcmsiyesilc matbaa.
dan matbaaya, klltUphıı.ncden kUtüphnneye ko~turan snik ko.t'iyyen 
ve en ufak blr §ekilde menfaat duygusu olamazdı. O son günlerine 
kadar devam eden §ayanı takdir hamaratlığı ve faaliyctlle ömrtlnUn 
ynrmı asırdan fazlasını herhangi bir başka mesleğe bağlamış olsaydı, 
hiç olmazsa o iş onun ha.yatının son senelerinde ona çallillladan bir 
ekmek lokması verebilecek bir ufak tekaüt maa.5ı temin edebilirdi. 

Fakat o, gnzctcclllğe, Tilrk gazeteci ve muhnrrtrıerin eüphcsiz 
bllytlk blr ekseriyeti gibi ondan hiçbir para menfa.ati beklemeden, 
hiç blr mUreffeh istikbal beklemeden bağlanmıştı. 

O en bllyUk rııerefin ve en rııeruli ni5Mın • bir millet kllltUrllnde 
en ufak bir rom dahi olsa • kalem oynatmış olan pnrmn.klarda çıkan 
nasır oldub'llna innnml§tı. 

Bu gok ihtiynr ve çok dilrüst kalem işçisini ömrUnlln ı:ıon :ıcnele. 
rlne kadar Babııilinln kirli tozlu kaldırnnlarına bağlıyan bu mesleğe 
ÜlanI§ıydı. 

Ne yazık ki bu nankör meslek yarmı asırlrk bu merbutiyet ve 
faaliyete rnğmcn Silleymo.n Tevfik Babaya, bugün artrk arıının.:dan 
eksilmiş olan ''Bey baba'' mtza bir rahat giln temin edememi§tir. 

Oruı içinde sıcak bir çalI§ma odası bulunan bir ev ve mal§ct 
derdi nedlr düııUnmiyecek kadar bir gelir verememiştir. Ve inandı
ğı bir mcsa.1 içinde memlekete çok daha faydalı eserler yazabilecek 
b1r iktidarda olduğu halde, her gtln o günkü ekmeğini ibUyük bir mi\
cadeleyle kazruımağa çabalarken, ba§ka1annm imza atacn.klıır:ı bir 
:tarihi tercUmo ettiği sıralarda ve onu bitlrmeden aramızdan ayrılmış 
bulunuyor. 

Tilrk klltilphanesine 500 e Yalan tercUme veya telü eser "·ermiş 
olan bu Türk muharririnin hayatı ve ölUınU b:lze mesleki birliğimize, 
meslek mensublarmm ihtiyarlıyablleccklerini hntırlo.tsa do. meslek 
menıublan için eigortalnr ve bun:ı mUmasll içtima! tedbirler alınma· 
suıa IAfla değil, elddiyetlc ~lanılsa. 

SUAD DERVİŞ 

~akit J taıeayla nnJattığmı kaydederek 
:Asım Us. "Ufuktaki fena fht:l- İngilterenin yalnız Alman tehlike. 

mailer,, b:ı hkh makalesinde, Fin. elni bertaraf etmek ve istikbalde 
Sovyet !htll!fmm Avrupa harbini tekerrürüne meydan vermemek 
Iokallze etmek uıaksadile sarfedl- ıruıksadmJ arttk knt'l surette clde 

1 butu t1 ,,;._ f 1,. etmek istediğini teba.rlW cttlriyor. en n gayre ere nı6.uen e ~ 
ket hududunu genl!!lctecek bhı bir Tan 
sebcb mevrut olduğunu gl!sterdl- M. Zekeriya Sertel bugllnkU 
ğtni, Fin • Sovyet har'bt «Snleıun)ş makalesinde, lnglllz matbuatını 
olsa bUe }'1lrm bir fngfllı: • Japon. aylardo.nberi J§gal eden meselenin 
abOr gUn bir lngfllı: • H',.Ylanda Oı- lngflterenin niçin harbcttfğl mcso
tila!mm bugUnkU Avrupa harbine lesi olduğunu kaydederek İngiliz 
S!:lnclrlenmcal lhtlmal haricinde ol. gnze\elerinln ileri sUrUlen sebeb
madığynı kaydedfYor. Jeri hal:ild eebebler olo.rnk kabul 

Muharrir, mayn harbine karvt etmedlklerln!, ha.rb bittiği ve tngiL 
lngilizlerin ab!okayı efddetlendfr- tere gallb geldiği takdirde nasıl 
mo kararlnrmm muhtelif memle- bir dUnya nizamı kurulacağını öğ. 
ketlerde uvandrrdığı !Uraz ve efkA. renmek istediklcrlni yazıyor ve bu 
yetlerl tetkik ederek, Hollıında ve mUnak~:tlarm gerek harb ve ge
Jnponynnm ticaret gemtlE'rfni harb rek dUnynnm yazınki eekll Uzcrin
gcmllert refo.katlnde eefere çıkar. de bUyUk tesirleri ohcağmı teba.. 
mnk istemeleri r:{lnUn birinde bu rUz ettiri or. 
harb gemnerlnfn varmrlnn kontrol Y • 
etmek istlyen f ngfliz hnrb geuııte- Cumhurıyet 
rlylc ateş teati etmct?e mecbur Yunus Nadi, "Avrupa ve Ba.L 
knlmalan muhtemel oldu~nu ya- kanlar" ba.,lıklı makalesinde, ken
zıyor ve tsnllmllzdeld ilkbahar J~ln dllerine hayat hakkı tnnımrynn bir 
besJP.nen sulh Umftlerlnln sönmllş nazariyenin yUrUtUlmek istenmesi 
oldufunu. barb harlcl memleketle.. karşısında kUc;lik devletlerin yanı
rin en fena fhtlmallerf dll!ıflnerek banlarmdakl bu' korkun«; tehlikeyi 
hnzırlanmalan lizmıgeleceğinl te. blr tilrlfi görmek istemediklerini 
baıilz ettiriyor. kaydederek komşu Balknn dev1eL 

' iY eni Sabali 
HUseyin Cahid Ya.lem, "Çok dik

kate §ayan sözler" başlıklı maka.
lesinde, Çcmbcrlaynm ~vnm kama. 
nısmdnki son beynnatmdan balı_ 
setmektedlr. 

Muharrir, fngUterede muhalifle
rin harb hedeflerinin te·· it ve ila
nını istemelerine karşı başvekilin 
böyle bir §eyin imldinsız olduğunu 
pek kanaat telkin edecek blr mil. 

lerinln nralarmdnki ihtildflo.rm hal. 
lini ileriye btrakarak mtl.stncel teh
like karşısmda birleşmeleri lüzum 
ve zaruretini tebarüz ettiriyor. 

-.-o-
Kurtuluş otobüsleri 

Cüleymaniycye gidecek 
Belediye Sfileymaniyelilcrin mü· 

racaaıı üzerine Kurtuluş • Beyazıt 
hattı otolıüslerlnl Süleym:ınlyeyc 

knd:ır uzntm:ıfln karnr vermi~tir • 

H A 8 .E R - :Aksam Postam 

·::<.;~ ..... . .. 'y:.• 

~~Jlab.er - . ~ .. , , ... 

Belediye 
Kooperatifinin 

yağlan 
Ankara belediyesince 

satı§tan menedildi 
lstanbul belediye koopcrntlClnlıt 

l!IOtılmak üzere Ankaraya yolladıgı 
bin teneke yağın, Ankara belediy~ 
si tarnfınd:ın satışı menedilmiştir. 

Bu yağların Sıhhiye ''ekAlelin
den "rafine yemeklik yaiJ,. olarak 
iınl alındığı h:ıJde Ozerlerinde ''sa. 
deynğ., etiketi gbrUlmfiştür. Anka· 
ra belediyesi y~ptırdığı tahlillerde 
yağların mahlut oldııilunu da anlıı
dığınd:ın satışını ,neııe knrar ver· 
mlştlr. 

~ 

Belediye memurlarınin 
~ocukları ve yatılı 

mektepler 
Memur çocukları yatılı mektep· 

lcrc yfizde on ıcnıiliilla kabul edil
dikleri halde belediye memurları
na bu kol:ıylık fJÖsterllmemcktcdlr. 

Belediye rcisll!lne §lkAyette bu
lunan beledi~·e memurları, bu hu· 
susun düzeltilmesini htcmlşlcrdir. 

e 

Namık Kemal 
ihtifali 

Yüksek tahsil gençliği 
bugün şairin habrasım 

anacak 
Yüksek tahsil sencllAi Namık 

Kem:ılln ölüm )'ıldönümil mQnuc· 
betile öğleden sonrn ünh"crsite kon 
ferans salonunda merasim )'apn· 
cnktır. 

Toplantıda edebiyat fakliltesi 
profesörü Ali Nlho.t ile edebiyat 
fakültesi asistnnlıırından Mehmet 
met K:ıpl:ın ve hukuk fakülte.si son 
sınıfından Necdet Namık Kemıılln 
lıayntını, eserlerini ve istipdatla 
müc:ıdeleslnl anlatncaklıırdır. 

---<ıo-

Başvekil Karabük 
fabrikasını gezdi 
K:ırnbük, 1 (Hususi) - Başve

kil doktor Refik Saydam dün hu. 
susl trenle buraya selmi,tir. Bıışve
kilin rcr:ıkntinıle lkıisut \'ekili Hils· 
nü Çakır Ye Meclis müstakil grup 
reis \'ekili Ali Hana Tıırlıaıı hulun
ınoktaydı. 

.l\lcr:ıslmle karşılanan ReCik Say
dam fnbriknnın ı>llmlarını sözden 
geçirmiş, sonra fabrikanın her tara 
fını gezerek tetkiklerde bulunmuş
tur. 

Başvekil geceyi Karabükte geçi
recek ve yarın (bugün) Zonguldıı· 
fta gidecektir. Zonguldak, Başvekil 
Sa~·damı karşılamak için hazırlıın• 
makt:ıdır. 

aaş ahrken ... 
Kalabalıktan bir malu

lün ayağı ezildi 
Üç aylık maaşların Eytnm ban

kası tarafından tediyesine dün 
başlnnılmış ,.e Banka kapısına yıöı 
lnn kalabalık yüzünden de bir ka· 
zn oJıuuş, bir mali\lün ayağı ezil
miştir. 

Üsküdar cezaevi 
müdürlüğü 

Ankara (Husu
st) - Geçenler 
de bazı kimse. 
ler tarafından 

vazifesini suiis· 
ti.nlal ettiği is. 
nat edilince 
tahkikatın se· 
lfuneti nokta. 

Oıküdar Ceza.. smdan işten el 
evi müdürii çektirilip mah· 
Cemil Uzdil kemeye veıi. 

len Üsküdar Cezaevi müdürü 
Cemil Uıdil, mahkemece tama • 
men ıuçşuz görülerek beraet et. 
mi§ ti. 

Adliye Vekaleti kendisini der
hal eski vazifesine iade etmiş ve 
keyfiyeti telgrafla İstanbul müd 
deiumumiliğine bildinniııtir. 

tstanbula avdet eden Cemili, 
bu mUnasebctle Ankaradaki ve
kalet ~fleri ve bazı müdürlerle 
hakim arkadaşları istasyonda ha.. 
raretle u~rlanuşlardır. 

Cemil Uzdil, bilhassa dürüst
lüğü, çalışkanlığı ve ıslahatçılığı 
ile tanınm.t§ genç idarecilerimiz • 
dendir. Kendisi Uskildar hapis. 
hanesinde bir çok yenilikler yap
mıı ve bilhassa uyuşturucu mad
deler kaçakçılığı ile amansız bir 
mücadeleye girişmiştir. Bu su. 
retle Cemilin tekrar vazif cslne 
başlaması büyük bir memnuniyet 
uyandırmı§tır. 

Veni Sorgu 
hakimleri 

İmtihana ~irenlerden 

kazananlar belli oldu 
Ankara - Sorgu hlıkimllöi hnU

hanına girenlerden 3!) kişi muvaf
fak olmuştur. Kazananlar şunlar

dır: 

Yıldııelinden Abidin, Osmancık· 
ton Şercr Bilsin, Alacadıın Cevat 
Dora, Ccbeliberekettcn Kcnnn Ynl
\'llC, Dörtyoldan Zühtü Kafalı, Mi· 
ldstan Münir Umay, Hınıstan Mus
tafa Çelik, Bııfradan Servet Kilicçi, 
Erılncandan Adem Gilnll, Vakri· 
kebirden Sevki Karada~·ı, Koyunlu
hbnrdnn Şevki Dumlu, Zııradan 
Rüştü Pekerkio, Torbalıdan lızet 
Güvenir, Boludan lbrahinı, Molat
yadon Hilmi Atak, Uzunköprilden 
Hikmet Sumer, Avanostıın Azmi Te
mel, Cihonslrden Reşit Erdem, Nev 
oehlrden Muhittin Asları, Ayaştan 
Necip Şenel, Nallıhondnn Nazif A· 
rıkan, Beypnznnndan Halil Atalay, 
llgındnn İrfan Özmen, Kütnbyadan 
Sefik Turhan, Annmurdıın Hııydor 
Enılmolı, Sivrlblsnrdan Kemııl Ba· 
nıksnl, Kaidırııdan AJ:mi Tunceri, 
Orbansaziden Verik Ba)·göl, Oftnn 
Kemal Hüsnü, ElflııAdao Nedim A· 
kalın, \'andan Zfilfikar Oran, Nlk· 
sardan HnlUsl Aydın, Tosyadan Sıt
kı Baysal, Eğirdirdcn Abdullah Oı, 
tncesud:ın Salim Dincer, Çlviliden 
Ramiz DoAan, Zilcden Edip 13aran, 
Kozandan Ali Bayrincl. 

il * t' .. ;t"' • • 

.~~.,.·, .. : -.· ..... ,, . 

ranlıklann bağrına atılarak yola 
koyuldular. 

Biraz yol alınca kamyonun i -
çinclen bir kadın sesi: 

- Eyvah! 1ç çama~ırlanm ora
da kaldı diye yükseldi. 

Yazan: Nezihe MUHiDDiN B' erkek · 
ır • sesı: 
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Zeynep, sahneye çıkacak halde 
aeğildi. Sukutu hayalden. yorgu.ı 
luktan ve korkı dan bavgm gihiy
di. Ne yapacaklannı şaşırmış bir 
haldeyken §Oför imdatlarına ye -
tişti: 

- Arkadaşlar. bu iş sarpa sa -
nyor! dedi. Ben kamyonu hazır
ladım. elimizdeki paralar uçma· 
dan kapağı atalım!.. 

B1t fikir hepsine hoş geldi. El -
lesine alabildiklerini kaparak ken
dfterfni kamyona dar attılar. !ki -
ye ayrılan seyirciler. tango ve kan 
to mOnakaşası yaparlarken son sil 
ratle yan gecede can havliyle ka-

- Benim c~e kravatımla yakam 
yok. 

- Yeletrim? Aman yeleğim o· 
rada kaldı galiba. 

Şoför: 
- Ben kamyona bir yelek aL 

tım ama seninkimi bilmem! - de

di -
İhsan Naci hepsine birden ce

Y:ıp verdi : 

- Susun arkarlaşlar! Sopa ye· 
me:ien ca?Umm kurtardığmuıa 
çok şükür .. 

Kamyondan başını çıkararak 

arkada kalan karanlık yollara yıl
gın yılgın bakıyordu. 

Kamyon ara sıra sönük ısıldı 

yerlerden geçertcen şoför İhsan 
Naciye: 

- Burada duralım mı? • diye 
soruyor. Fakat Ihsan Naci korl...-u. 
veren bir sesle: 

- Hayır çek! diyordu. Uzakla· 
m daha uzaklara! .. 
Öğleye doğru uzaktan munta· 

zam yeni beyaz evleri görünen 
küçücük bir §ehrin kıyısına yak· 
laşmışlardı. Güneş ı§tğOe beraber 
cesareti gelmeğe ba~layan Ihsan 
Naci şoföre: 

- Şurada duralım • dedi • Bir 
az üstUmllzü ba~tmIZl dilzeltelim. 
Dir şeyler bulursak kamımm do
yuralım.. Fakat her §eyden önce 
bizim alctrislere kanto provası 

ynptırahrn. Görüyorsunuz ya he· 
rifçi oğulları kanto istiyorlar., 

Yi:Ye'"..ek sep..-tlle grar.n.,fonu at· 
dılar. Boş bir tarlanın $çlar gö. 
rünen düzlilğ{lne dotrru yürürler
ken Sami: 

- Durun çocuklar! • dedi • Siz 

bu işleri yaparken ben de şehre 
doğru gidip bir araştırma yapa. 
yım? 

Saminin etrafına toplanan ar
kada,Jan • gür.el bir fikir • dedi. 
ler. Bize çabuk haber getiri 

Sami, üstüne başına olduğu ka
dar çekidil2en vererek §cluin yolu. 
nu tuttu. İhsan Naci bir tepeci· 
'ğin üıerine çıkarak ellerile yaptı· 
ğı dürbünle uzakları uzun uzun 
tarassut ettikten sonra içi biraz 
ferahltyarak arkada,lanntn yanı
na geldi. Yiyecek sepetinde kınl. 
mış şişeden dökülen zeytinyaJı ve 
silke mahliltuna bulaşmış ekmek 
kmntılarlle biraz peynir artığı ve 
birkaç zeytin tanelerinden başka 
bir §ey )'O~ctu. Bunu aralarında 

payla~arak bü)rtik blr iştiha ile 
kannlannrn açlı~nı slndlnneğe 
çalıztdar. Ihsan Naci plak kutu· 
sundan ayırdığı alaturka oyun 
havalarını gramofonun yanına ge· 
tircrek: 

Adliye 
mutemetlerinin 
muhakemesi 

Maznunlardan ikisi 
serbest bırakıldı 

Adliyede muhlellf tarihlerde 
mutemetlik yaptıkları 61rada ihtl· 
ıasen zimmetlerine 33 küsur bin li
ra geçirmekten maznun sekiz mü· 
tcmcdin muhakemelerine birinci a
iJır cezndn dün de devam edilmiş
tir. Maznunlardan mevkuf bulunan 
Asım ile Tcvrik, kullandıkları VC9 

sikalar üzerinde ehlivukur tıırafın

dan yapılan telkikat bitirildiğin· 

den kendilerini mevkuf tutacak 
bir hal görülememiş ve tahliye edil· 
mişlerdlr. 

Duruşma ehlivukuf tetkikatının 
ikmali için başka bir güne bırakıl· 
mıştır. 

-0--

Fai!:::::.şa yokuşuna 
ayna konuluyor 

Otomobiller için çok tehlikeli o
lan Tophane - Gihansir )'Olunda 
Faikpaşa yokuşuna, belediy{l bir 
ayna koymaiJa karar \"ermiştir. 

o 

Mektenlerde pasif 
müdafaa 

44 üncü ilkmektepte 
tecrübe yapıldı 

Mekteplerde ilk pasif müdafaa 
tecrübesi dün lstanbııl 44 ilncil Uk 
mektepte yapılmıştır. 

Meklepte ant olarak hava tehlike
si işareti verilmiş ve çocuklar ho· 
calarının nezareti altındaki bilyük 
bir lntlıamla borln.ım katındaki sı· 
lhnnğa girmişlerdir. 

Her mektepte böyle bir tecrübe 
yapıl:ıcak, talebelere şimdiden pn
sif mildafoa tedbirleri ö#rctilccek
tir. 

Herekedeki Jren 
kazası 

Makinistin mesul 
olduğu anltt.şıldı 

Hereke tren kazası tahkıkalı için 
Ankarodon hAdıse ınahıılline gönde 
rilen demiryoUarı cer idaresi mü
reltişlerinden mürekkep üç kişilik 

heyet dün Herekeyc silmiş ve der· 
hııJ tahklk:ıtıı bıışhyarak kazanın 

vukubulduğu yerde bir keşif yaınl 
masını lüzumlu görmüştür. 

Yapılan keşif sonunda kaıaya 

makinist Ekrcmio hatalı hareketi
nin ıebcluyel verdlii anlaşılruışıır. 
Şertren Necati ile Hereke isıusyon 

hareket memuru Rahmi hakkındaki 
tahkikat da aleyhlerine söründll· 
aünden her llç memura işten el çek 
Urllmlşllr. Vagonları parça parça 
olan marşandiz trenindeki yolcu
lar, Herekeden evvelki istasyonlar
da inmiş olduklarından, belki yüz· 
lerce ölO verecek korkunç bir kaza 
haCiCçe aUotılabllmlştir. Hiç bir ya
ralı yoktur. 

Yol Ozerindeki yaralı vagonlar 
kaldırılmış ve yol dün aaat 1~ den 
itibaren açılmıştır. 

Makinist Ekrem, şertren Necati 
ve htasyorı hareket memuru Rahmi 
cvrakilc bh-likte adliyeye verllrnlş· 
}erdir. 

··mtm•• .. 
- Haydi arkada~arl • dedi • 

Şunları bir deneyelim: 
İhsan Naci Zeynebe döndü· 
- Once ortaya sen çık bakalım! 
Zeynep itiraz etti: 
- Ben karrto hiç beceremem. 
Ihsan Naci nazlanan Zeynebin 

enerini tuutp gözlerinin içine istek 
1i bakışlarla güldü: 

- Dün g.ece İ:iİıtmedin mi? tııe 
sarılı körpe kız çıksın diye ktya· 
metler koptu .. 

Bunu işiten ö!lUr kadınlar biraz 
somurttular.Bu iltifat Zeyne'bi yu 
muşatmıştı. Hele lhsan Nacinin 
arzu dolu bakışları karşısında eri
miş gibiydi. İhsan Nacinin yavaş
ı;a çektiği ıtarafa doğru yürüdQ. 

Zeynep birkaç talimien so,ra 
iyice kanto öğrenmişti. Ihsan Na· 
cl: 

- Mükemmel! Mükemmcll sen 
de her şeye karşı bilyük bir isti. 
dat var • diye kızı takdir etti • 

(Devamı var) 

Al<ŞAM '90• 
Salı illi n •"-" _., &1119 

Hasan ,. .. 1111 
İDARE EVİ: ıstaııW ~ 
.... -- lslldll 2•• ,..,.. _ P!A 

YHı IJ!erl 1elebwı ~ 
idare • ' ~ 

ilin _ • - --r...-... MD Mf • ,_,, ....... ,_.....,.. .. -::..-. ' 
reı.ı. ..... ...... ı:ı:"'ı..'jİ 

•••••••••• •ş• 1\:5......,.,.. 
1 ABONE ..-.. 
: a.-11• ':.: .,. ·::=. 
ı 1 a7l.ılı 4.71 • j.9' ._ 
1 l •)1ıll iM • 

=-~~~--:.. ...... 

Başımız dinle 

,, 
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hnşlnnılacaktır. 



2 9 S o fil t e ·ş. r ü fil 
&kşamnfila kadar 

bin tonluk 194 vapur battı 

lstüabarat nezareti, eski 
111,,::-ekeıi olan Samuada 
~ çıkardıklarına da

lllar tarafından ileri 
ruı tamamen uydur• 
bildirmektedir. 
hirliti aelecek sene 
~ serıisine htirak 

• ç nıilyon dolara mal 
hviyonunun yıkılma
ııtır. 

ile Noel münasebetile 
lorıuıa hitaben rad· 
J okuyacağı resmen 
·r. 

ltal.> a, Macaristan 
• ırasında Aıramada 
r konferansı toplan

etans Triyeste ve Haıu 
e,ya tarifesi mesele· 

•tnıektedir. 
reisicumhuru dün öğ· 
ran elçisini kabul el-

et. l>ortnıuııd • \'ilıen· 
-._Olu iızerinde Kruckel 

den amelesi taşıl an 
~~en çarpmış, H, kişi 

.>'aralanmıştır. 

tlJa Macar • Rus hu· 
hiıılı~eler ohluğuna 

1 lheıııleketlerde çıkan 
"1ihıyeııar Macar ma

asılliız olduğunu be· 

'" ~ilkunıctl Fransız Hin· 
r ' 11lılan Mareşal Şan-

Vcrilınesiııı Fransa 
ncıılindc protesto 

. lllÜvezzii lqz 
lllİ öldürdü 

_...__Sada köyünde bir a• 
:-:""'lltıt, posta müvezzile• 

ldında birisi kız kar 
lı &evmediifi blrisile ev-

tara}c tabanca ile öl• 

ticaret 
~ lllüracaatlan 

hhıııerin mukavele-
" "ın ·· leı1ı1ı~ ucbir sebebler 

ttı Ullerinl Ha edemi• 
1 ~r hakkında tetkl 

Çin son ıünlerde il· 
l'llllracaaUar colalmı, 

ingilterede 250 bin 
genç daha silah 
altına çağırıldı 

Lüksemburg hududunda Alman 
k ıta larının büyük hazırlıklar 

yaphğı bildir iliyor 
L o n d r a , 2 - Dün 

neıredilen bir emirnamede, 
22 yaıında olan erkeklerle ge
çen 1 Teşrinievvelle 2 kinunuev· 
vel arasında 20 yaıını bitirmiı o· 
lanlar askere çağrılmaktadır, 

Bunlar 9 kinunuevvelde kayde. 
dileceklerdir. 

Haziranda meriyete giren mec· 
huri askerlik kanunu çıkalıdan· 

beri bu sınıf silah altına çağrılan 
üçüncü sınıftır. 

Yeni silah altına çağrılanfar 

takriben 250 bin kitidir. 
Garp cephesinde harekAt 
Paristen gelen haberlere göre 

garp cephesinde harekat durgun 
olmakta devam ediyor. Yalnız 

devriye kolları faaliyeti vardır. 
Hava nazırı, iki İngiliz tayya. 

ıreıinin, bir Alman deniz tayya
resini düıürdükh~rini haber ver
mektedir. Muharebe ıimal de. 
nizi üzerinde cereyan etmiıtir. 

Alman tebliği 
Bedin, 1 (A.A) - Alman a· 

janaı tebliğ ediyor: 

tngiltereye giden düpnan ve 
bitaraf ıemiler zayiatı mütema. 
diyen artmaktadır. Harbin bida.. 
yetindenberi 29 teırinsani 1939 
a kadar denizaltılardan ve mayn· 
lardan batan vapurlar· 

a) Teyid edilmemiı bulunan· 
lar: 
185.248 tonilatoluk 59 bitaraf 
vapur dahil olmak üzere 639.689 
tonilatoluk 162 vapur. 

b) Bunlardan aynca 39.321 
toniiitoluk 16 bitaraf vapur oL 
mak üzere 96.079 tonilitoluk 32 
vapur. 

Demek oluyor ki, harbin başın 
dan 29 teşrinisaniye kadar 
735.763 tonilitoluk 194 vapur ba 
tınlmıttır. 

Belgrat üniversi· 
lesinde hadislere 
Elli talebe tevkif edildi 

üniversite kapatıldı 
Belgrad, 1 (A. A.) - Havaa a. 

janamdan: 
Dün komünist talebe, üniversi

te duvayenl aleyhinde bir nilmayiş 
tertib etmiıler ve bu yüzden hu
kuk fakUlteeinde birtakım karga • 
ıalrklar çıkmııtrr. Nümayifçiler. 
den 50 kili tevkif edilmif lir. Diğer 
nilmayiıçiler, üniversitede barikad
lar vücuda getirmişlerdir. Oniver
ıılte üç gün için kapatılm13tır. Ve 
yeni kargaşalıklar çıktığı takdirde 
bilimüddet kapaWacaktır. 

Dün komünist talebe ile diğer 

talebeler arasında vukua gelen ar. 
bedeler esnasında zabıtanın vüru. 
dundan evvel, birkaç talebe ~·ara
lanmıştır. 

Kölülere ve a t iret 
fertlerine toprak tevzii 

1 numaralı iskan mıntak:ısında 

oturan aşiret rerllerile bu mıntaka· 
nın asıl ahalisinden olan veya her
hangi bir 'ekilde yerlrşmek istiyen 
topraklı Te topraksız ı;irtçilere hn· 
zineye ait topraklar verilmek surtt· 
tile toprak sahibi edilmeleri hak
kındaki talimatname \'ekiller heye· 
lince tasdik edilmiştir. 

Tallmnlnamcde dili tiirkçe olmı· 
yao a~i.cct fertleriniıı ~·erleşmelerl 

meml\Jl .Q1u.. ıall.ak.r, dt \lılltlJ t· 
dilmiştir • 

Alman mürettebat bir Norves 
gemisi tarafından kurtanlmqtır. 

Alman tebıidab 
Gelen haberlere göre Alman· , 

ya • Lüksemburg hududunda 
yeniden şiddetli bir faaliyet hü. 
küm sürmektedir. Alman kıtaatı 
büyük manevralar varmıı gibi 
mütemadi hareket halindedir. 
Ayni zamanda Mozel ve Sar bo-'. 

Türk - ingiliz ittif akmm 
iktisadi cephesi hazırlamyor 

• yunca tahkimat itleri yapılmakta·ı 
dır. 

Denizlerde harp 
Dün de müteaddit gemi, mayn 

harbine kurban gitmittir. Bunlar 
.aruında bir Finla.miiya gemisi 
vardır. Mürettebatından bir kiti 
boğulmuıtur • 

4558 tonluk İngiliz Dalyran 
ıvapuru İnıilterenin prk sahille: 
rinde mayna çarpmııtır. Mürette· 
bat bir tahlisiye vapuru ile kara· 
ya çıkanlımttır. 

Mercator vapuru, bir mayna 
çarparak 6 dakikada batmrıtır 

Mürettebat, bir kiti müste&na 
olmak üzere kurtanlmııtır. Bun. 
lann bir kısmı yaralıdır. 

Sheafcrest İngiliz gemisi bir 
mayna çarpmıştır. Müthit bir 
infilak olmuş, gemi bir kaç da· 
kika zarfında batmııtır. Tayfa 
kurtulmuştur. Gemicilerden bir 
kaçı yaralanmıştır. 

264 tonluk Grethe ismindeki 
küçük Danimarka vapuru bir 
ankaza çarparak batmıttrr. Mü· 
rettebattan beş kişi bir Norveç 
vapuru tarafından kurtarılmıştır. 
Diğer 22 kişinin boğulmuş olma. 
ıından korkuluyor. 

F ranaızların batırdıği 
·tahtelbahir 

(Baftarah 1 incide) 
ri Paul Morand da bulunmuştur. 

Röyter, Lord Ha!tfaksın N u
man Menemencioğluna gayet il· 
tifatklr hareketinin bilhassa 
nazan dikkati celbettiğini kay • 
detmektedir. 

lngiliz hariciye 
müateıannın 16zleri 

. Londra, 1 (A.A.) - Hariciye 
müsteprı Bu.tler, Avam Kama. 
rasında Türkiye hakkında apğr 
daki beyanatta bulunmuttur: 

"- Kendisiyle bir anlaşma 

imzalamıı olduğumuz Türkiye • 
nin hayati ehemmiyetini herhalde 
kabul edersiniz .. Bu sebepten do· 
layı, Türkiye hariciye genel ıek· 
reteri Numan Menemencioğlu ile 
arkadatlannın Londrayı ziyare· 
tini büyük bir teh:ılükle aelimla· 
rız.. Kendilerile, iki memleket 
arasında imzalanmıt sıkı ittifak
tan doğan siyasi ve iktısadt me. 
seleleri görüıeceğiz. Umit ediyo. 
ruz ki görüpnelerimizin netice· 
sinde Türk • İngiliz ticaretinin 
malik olması icap eden hacmi el· 
de etmesine halen mini olan en· 
geller ortadan kaldınlacaktır. ,. 

Butler, aynca ıunlan da aöy
lemiıtir: 

"- Cenubu şarki Avrupasıntn 
ihtiyaçtan, ezcümle Yunanista • 
nrn ihtiyaçları, İnaitiz bükümeti· 
nin daima zihnindedir. Bu mm· 
takalarda ticaretin in:lripfı için 
hiçbir fırsat kaçınlmayacakttr • 
Hükümet halen de bu mesele ile 
meıguldür., , 

Butler sözlerine töyle devam 
etmittir: 

memnuniyetle haber almııtır. Bu 
huduttaki gerginlik hiç ıüphe 

yok ki azalacaktır. İki h Ukumet 
arasında itimadın yeniden doğa· 
cağını ümit ediyoruz . ., 

Butler, sözlerini diğer bazı 

Yakın Şark memleketleriyle olan 
münasebetlere intikal ettirerek 
§Öyle demiıtir: 

•. - Hatularsınız ki Mısır kra• 
lı ve Irak baıvekili, İngiltereye 
çok dostane beyanatta bulunmuı 
lardır. Suudi Arabistan ile müna. 
sebetlerimiz de çok mükemmel· 
dir.,, 

Butler, yeniden Türk • Ingilis 
ticaret meselelerine dönmüt ve 
sözlerini töyle bitirmittir: 
"- Numan Menemencioğlu 

riyasetindeki Türk heyetile ya· 
pacağımız görüpıelerde elde et. 
mekten hali kalımyacağımız p
yanr memnuniyet neticeleri ,pek 
yakında kamaraya arzedebilece
ğimi kuvvetle ümit ediyorum. ,, 

Fransız bqvekilinin 
beyanatı 
Pariıl, 1 (A. A.) - Havu ajan. 

aı tebliğ ediyor: 
Bqvekll Daladier, dün mebusan 

meclisinde söylediği bir nutukta, 
19 tetrinievvelde Ankarada Fran· 
sa, İngiltere ve Türkiye aruında 
imzalanan muahedenln kuvvetini 
ehemmiyetle kaydetmi§, bu ıuret
le Türk milletinin garb demokra • 
ıllerlle birleımiş olduğunu aöyle. 
miıs ve demi§tir ki: 
"- İradeleri ve iyi &örUılerile 

en samimi tebcillerimize hak kaza· 
nan TUrk devlet adamları, bu an
lqmalan bizimle akdetmek ıure _ 
tile hem Balkan A vrupasında sul. 
hUn muhafazası için bize mUesatr 
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._on don 
Gemide Kurt Larsenden 

korkmayan, nefret 
etmiyen bir tek 

adam yoktu 
KISIM X 

Kurt Larsenle olan hususiye. 
tim artıyor - Eğer kralla dalka· 
vuğu arasındaki münasebete hu· 
susiyet denilebilirse - ben onun 
indince oyuncaktan başka bir şey 
değilim. Bana ,·erdiği kıymet an· 
cak bir çocuğun oyuncağına ver. 
diği kıymet kadar. Rolüm onu eğ· 
lendirrnek; bunu yaptığım müd· 
detçe her şey yolunda gidiyor. ile· 
le bir içi sıkılsın, yahut da o ka. 
ranlık. bedbinane hallerin:len biri 
gelsin, hemen rütbem gene kama· 
rotluğa iniyor ve mutfağa yollanı 
yorum. Onun bu hallerinde kolu
mu, butumu da sağlam kurtarabi· 
lirsem ne a1a . 

Bu adamın yalnızlığı yavaş ya. 
vaş bana tesir etmeğe başladı. 
Gemide ondan nefret etmiyen ve 
ya korkmıyan tek bir adam yok. 
O da onlardan ayni şiddetle nef· 
ret ediyor. İçinde yanan ve neden
se bir türlü iş sahasında kAfi dere· 
cede ifade imkanı bulamamış o
lan o muazzam kudret sanki 
onu kemiriyor gibi,. Şeytan 
o mağrur ruh, ruhsuz hayaletle. 
rin içine sürüldüğü takdirde nasıl 
yalnızlık hissedecekse o da içinde 
ya~dığı i.lemde tıpkı şeytan ka· 
dar yalnız. 

Yalnızlık haddizatında fena bir 
şeydir. Onun yalnızlığına bir de 
ırkının melAnkolisi inzimam ebniş 
bulunuyor. O ·u gördükçe eski ls
kandinavya efsanelerini daha iyi 
anlıyorum. O efsanelerde geçen 
bembeyaz ciltli, san saçlı vah. 
,ner h~rhald" onuır cinsindendi. 

Onda Latinlerin bol neşeli hiffe.. 
tinden eser yok. Gülmesi yırtıcı, 

gaddar bir mizahtan doğuyor. Za· 
ten pek nadir gülüyor; ekseriya 
mağmum. Onunkisi ırkı kadar es
ki ve derin bir mağmwnhik. Ke.. 
der ona ırkından mevrus. Bu öyle 
bir keder ki koca bir ırkı dürüst, 
düşünceli ve ahlak düsturlarına 
büyük bir taassupla bağlı yapmış. 
Bu asli ırk melankoli sesi oralarda 
kendini dinde ifade etmiş. Halbu· 
ki Kurt Larsenin dinle alakası 
yok. Onun hayvani maddiliği bu
na müsait değil. Onun içindir ki 
o mağmum hallerinden biri üzeri. 
ne çullandığı vakit onu dinle ifa· 
de ve izhar edemediğinden ~ytan
laşıyor. O kadar müthiş bir adam 
OOn<lsaydı hazan belki de ona acı. 
yacaktık. Meseli. üç gün evvel sil· 
rahisini doldurmak için odasına 
girdiğim vakit rastladığım hali gö
zümden gitmiyor. O beni görme. 
mişti. Başını ellerinin içine ıtöm· 
mü.~tü. Omuzları, sanki hıçkıra 
hıçkıra ağlıyormuş gibi ihtilaçlar 
la inip çıkıyordu. Benliği müthiş 
bir kederle parçalanıyor gibiydi. 
Yava~a kamarasından çıkarken o 
nun: 

-· AUahım! Allahım! diye inle. 
diğini işittim. Allahım demekle 
hakikaten Allaha hitap etmiyor· 
du: Onu zaideden, huşu olarak 
söylemişti: fakat ne de ol~ şika· 
yet ta derinlerden. ruhundan ko· 
pup geliyordu. 
Oğle yemeğinde avcılardan baş 

ağnsı için bir ilaç istedi. Akşam. 
baı:ının aj.tmı o kadar şiddetlen· 
mişti ki bütün kuvvetine rajmen 

ladığı memleketleri bitaraflık ve 
iatlkliı.I slya21etlerinde teşvik eyle. 
mek iat"°itlerdlr. 

Ankara pllktı hiçbir memlPkctin 
emniyet veya menfaati :>lcyhine 
müteveccih değildir. Ankara pak • 
tmm Uc; bllyük milleti, aralannda
kl ideal birliğini manevi sahAda 
teyid eylemek ve emniyetlerinin 

ıstırablarla kıvranmağa baştamış, 

gözleri adeta yarı yarıya kör ol· 
muştu. Onu kamarasına götürdü· 
ğüm sırada: 

- Ömrümde hasta olduğumu 
hatırlamıyorwn, Hamp, dedi. Ba. 
şımın da bu ikinci ağrırışı. Bir 
defa da kafama vurdukları bir 
demirle başım onbeş santim ya· 
rılmış ve yara kapanırken ağrı
mıştı. 

O müthiş baş ağrısı tamam üç 
gün devam etti. Uç gün tıpkı vah· 
şi hayvanlar gibi şikayetsiz, sem. 
patisiz, yapayalnız kıvrandı dur
':iu. Sanki acıları bu şekilde karşı· 
lamak o gemide kanun hükmünü 
almış bir teamüldü • 

Maamafih bu sabah yatağını 

yapmak ve eşyalarını düzeltmek 
için kamarasına girdiğim vakit o
nu pürsıhhat çalışır buldum. Ma. 
sasile yatağının üzerine birtakun 
resimler ve rakamlarla doldurul· 
muş kağıtlar s~.;ıtmıştı. Onündeki 
büyük, şeffaf bu ki.ğıt tabakasına 
pergel ve cetvellerle hesaphyarai 
birtakım şeyler yazıyordu. Beni 
neşe ile karşıladı: . 

- Nasılsın Hamp,? Ote berisi· 
ni düzeltiyorum. Ama artık bitti. 
Bak sana göstereyim: 

(Devamı oor) 

Ziraat Bankası keıide· 
ainde kazananlar · 

Ankara, 1 (A.A.) - Türkiye 
Cumhuriyet Ziraat Bankaımın 50 
lira ve daha ziyade mevduatı bu. 
lunan tasarruf aahipleri arasında 
ayda bir tevzi etmekte olduğu ik
ramiye kur'ası bugün banka mer. 
kezinde ikinci noter Veli ve di. 
ğer alakadar huzuriyle ç_ekilmif. 
tir. Kendilerine ikramiye isabet 
eden mudilerden Burdurda · 01. 
man Aslan Buğabin, Uşakta La
tif Sungur 500, tzmirde İsmail 
250, tstnbulda Ziynet, Aydında 
Seyide, KC?Caelide Yusuf ve Du. 
ran, Ankarada Ali Sezai Yeniay, 
Gaziantepte Kemal Kınoğlu, A .. 
danada Aynühayat, İstanbulda 
Hikmet Eğeliler, . Çanakkalede 
Bahaddin Çilesiz, Fatsada Mu. 
ammer Kutlu yüzer lira kazan. 
mışlardır. 

Bunlardan bafka muhtelif ma.. 
hallerdeki doksan . beş kiti de 
20.50 lira arasında ikramiyeler 
isabet etmiıtir. _ _,o--
Bir günlük ihracat yüz 

bin lira 
Son günlerde harice ıönderdill· 

miz mallarda mühim nisbette bir 
artış kaydedilmektedir. Yalnız dün 
kü ihracat yüz bin llralıktır. 

Dün fındık, taze balık, ) umurla, 
kuru mey,•e, tütün ve deri ıönderil 
mişlir. 

Ankaradan gelen ve 
gidenler 

• Brezilyanın Ankara sefiri şeh
rimize ırlmiştir. ScCir bu akşam dö 
necektir. 

• Ticaret vekôleli müsleşan Ha· 
1it Nazmı bazı tetklklerılc bulun• 
mak üzere Ankaradan şehrinrize ıel 
miştir. 

-o

Valinin imar 
müdürlüğünde 

tetkikleri 
Vali \'e bcleıliye reisi Lt"Ufi Kır· 

ıl.ır ılıın lıclcı.Jn·e iımır müdürlüiü· 
ne giderek mütehassıs Proslla be· 
raber imar planları üzerinde tetkik 
ler yapmıştır. 

İstanbul avukatlannın 
bugünkü t :>plantısı . 

~itle aJAkadar ln~aat 
lt:;rıne ıetırllmesl 
~ lAtın durması, in· 

••dan da htnüı mal 
l1lıOnden çok ınc;• 

Batmrt olduğu dün Pariıten 

haber verilmit olan bir tahtelba· 
hir hakkında neşredilmit olan 
reamt bir Fransız tebliğinde bu 
~man tabtelbahirinin bir kafi· 
leye taarruza hazırlanırken, ti. 
caret gemilerine refakat eden bir 
muhrip tarafından y•kalanank 
bCltmlmıı olduğu taırih edilmek· 
tedir. 

"- lngiliz hükumeti, Türk 
ve Bulgar hükumetlerinin. arala· 
nndald müıterek hudutta mev. 
cut kıtalannın adedini tenzile ka· 
rar vermelerini · en büyük bir 

surette yardım etmek hem de An- mlldafa~mı tensik etmeğ i müm
kara muahede11ini imzalıyan Uç kiln kılacak mtıesslr bir istinat nok 
devlete an'anevt bir dost.lufuıı bağ. tası venniflerdir . ., 

lslanlıııl baro!lll' a\'Ukalları ölle· 
den sonra ağır ceza mahkemeli aa· 
lonunıla bir toplantı yapacaklardır. 
Toplantıda senelik hesaplar tetkik 
eclılccek, iıtare hcl etinin nporu o 
kunarak yeni bütçe tasdik oluna· 
cak ve müddetleri biten ıltı inzibat 
meclisi azası yerine renilerl seçi· 
leceklir. 



Sovyetler Norveç en 
liman istediler mi? 

Helsinkiye asker ihracı teşebbüsü akim aldı 
Cet>elllt 

(~ taralı 1 incide) liğde ilkkanunun buindc LPnin - lardan bitine altmış Sovyet tay· F inlanôıyanın f. 

yaresi iştirak etmiştir . bn Hangö limanına~ k3ıı31' 

Oslo, 2 ( A.A.J - Noryeç hariciye nazırı, ecnebi memleketlerde 
~yı olan haberler hilafına olarak Sovyct hükumetinin 'Norveçtcn 
hıçbir arazi ta1ebınde buluıunadığını beyan etmi.tir. :Mezkur haber. 
!ere göre So\')etlerin Non·eçin şimalindeki üç limanı i~te:Jiği iddia 
edılmektcydi. 

ruti teşekkülünde bazı tadilatı 

ihtiva edecek bir pakt akdi. 
Moskorn mahfillerine gorc bu 

tadilat, Finlandiyamn S:>vYetleş.. 
tirilmesi manasını tazammun et
mireccktir. 

gracl askeri dairesınc mensub kı. 

tal:ırın ileri hareketlerine dcvnm 
ettikleri kaydedilmektedir. 

Fin hava kuvvetleri onu Vigo. donanma ... ının yaptıgtl l 
da olmak üzere 1..5 Sovyct tay· dedilmiı;tir. Fin saht )l:t1' 

Mounnansk mmtaknsmaa &v .. yaresi dilşÜrmtğe muvaffak 'Ol· kuvvetleri bir · .,,1·et 
~et kiralan l>c'taamo 11.Iiıanmı iş .. mu tardır. batırmışlardır 

Holandada iki casus vak atandı 
Bır komünist hükumeti 
kuruldu 

Amstcrdam, 2 ( .. ı.A.} - Neşroıunan re mi bir tebliğ:Je hariciye 
nezareti memurlarından birile karısının ,.c iktisat nezareti m"murla· 
rından birinin casusluk tbhrneti ile tevkif cdıldiklcri ıbildirilmektcdr. 
J laricire memun.ı ecnebi bir memleket rejimine tem".tyühi olm1kla 

Moskoıa, 2 ( A.A.) - Neşrolu
nan resmi hir tebliğde yüksek Sov 
yet şurasının J.•inlancliya halk hü
kumetini yani Terijoki chrihde 
So\l)·et askeri kumandanh?i;ınm 

kontrolü ve kominternin f'inlan-
maruftm. dıya şubesi -şefi Ku"inncnin riya· 

Ha iselerin 
tefsirı 

seti al~ında teşekkül eden hüku
meti ıt.anımağa karar verdi{.ri bil· 
dirilmektedir. 

Ayni şura 'ovrellerle dcmol<ra
tik Finlandiya cumhuri}'eti arasın 
da dip1omatik münac;ebetlcr tesi· 
~ne karar Yermiştir. 

(B~ taraft 1 incide) 

nillcl Jııırb hukulruna muhalif hn
relı:et eden \'e kendilerine zıırnr 
,·eren Almtınyaya ses ı:ıkanmyor. 
Jrır d& daha hakla bir ,·azlyette bu. 
lonan lngillzlere protc toda bulu· 
nnyorlar.,, diye merak cdiyorJıır. 

laalcscf dünya (iyie bir dene
ye girdi ki, artık hiçbtr memleket 
hidiscleri 'beynelmilel hulmk çcr

~e\·csi l!}inde muhakeme etmiyor. 
Ilerh&ngi bir meselede i)i veya 
fena hlikmUnü ,·crmok lcin sadece 
kendi mevkiinl ve menfaatini dli. 
llnöyor: Alman orduları Jlollanıla 

hnnntıımnılaclır; blrlmç gtln e\'H!l 

Alman lstllasmcln.n korktuğu l!:in 
her tararmı sulanı. boğan bu mem. 
J t kenBliıi lıalA tehlikede gür
ınektcdlr. Mayn harbine itiraz !~in 
lJeHin hUkumettbc vereceği bir 
protest.obun bir tanmtJj ,·csilesl 
yn.piJnın.smdn.n cnıliı:e eder. ttnıyıı· 

a gelince, o (1 Almanya ile oln.n 
slu~ri lttifalu ııcnUZ fcshetmem1 • 

tir. İngiltere;> e mecburiyet 'e Asker ihracı teşebbüsleri 
meı;nılyet olmadık~a beynelmllel 1.ntulrrı, 2 ( A.A.} _ ) Ielsiiı.ki-
hnkuk csııslarmdsn n~·nlm k iste. den bildirildiğine gôre, Sovyet fi
miyor. io u aSker ihracı için yaptığı tc-

Bu iki memlekP.tfo hnreketlcrlnc şeöbü ün akamete u~rama~ından 
bu noktadan bakılırsa ortada mcv. sonra 'Helsinkiden uzaklaş:nıştır. 
cut olan ölı;Uı.Uzliik kendi kendine Rus1ar Ha~ocyc de ihraç yap· 
anla! ılır. 

HASAN KUHÇ.\ n 

Yüksekkaldınm 4 

maP;a muvaffak olamamıştır. 

Şiddetli mukavemet 
llelsinki, 2 (A. A.) - Fiiılandi. 

ya kıtaları büylik bir cner.ji ile 
So\'yct kttalarmıı mukavemet et. s A N c A K 1 mcktcdirlcr. $ovyctlcr ağır top ''e 

"' 1 tanklara istinat ~erek Careli bel°" 
Si iEMASI'nda _ zalu mmtakasında dnnnadan hli-

En son Slstt'm sesli rruı.ldııa ff -cum cLmch.""tedirler. 
8 t;eSt ati ynpılmr tır. Cnrell bcrzahındaki muharebo 
~ mcydanmdn lO Sovyet tankının 
fi Bu haftııya rnah u pro~nun .. 
fi • o ~ Finlandiya ikıtalııh tarafından tah. .; Bakır rmanlar = tib edildiği ı-esmcn bildidlmekle _ 
· ,,. dir. Sovyct.:ıerin zayiatı Finlandiya Hakimi .. hlann zayiatinaan mahsus derece-

de fazladır. 
Kattenlen civarında Bussard ~s

ıulijllll*tııfıiiıl!Illll~ ı tihkii.mma kai"Şı atee açan Uç Rus 

Sinema
sında 

muhribliıden birine lam !isabet \"&.. 

ki olinuştur. İstihxam tıe tiç Rus 
muhribi arasında topçu dllelloeu 
dün öğleden sonra akşama kadar 
devam 6t.hii§'t.1r. 

Fin efin 
kaldı 

otkovvada 

gal etmişlerdir. 
Sovyetlcr ltcpola mıntaka.sında 

Vurmes iSta.ı;yonuna yaklaşmakta
dır'ıar. 

Pet..rosaYodsk, ve Prosezcro mm 
taalannda Sovyct kuvvetleri hu _ 
duttan 25 kilomet~ ilerlemiı;ılcr

dir. 
Carcli berzahında Sovyet kıtaln

n Toppamien nehrlıdii mansabına 

Joki mevkiine ve lr..adoga gölO kı. 
yısmıı yaklaşmaktadırlar. Bu kıta
lar, Kcksholm demicyolu üzerinde 
Rautu ista.Syonunu işgal ct.riili~cr 

ve Terijoki §ehrini g~erek Turi -
seva demifyolu nokt.ruımı zaptot • 
tikten sonra Kaunis köyUnU ve 

Koivisto demicyolu üzerinde Vam -
mclsuu istasyonunu ele ~cçirmiş

lcrclir. 
Rical eden Finlandiya kıtalan 

köylere ateş \·ererek halkı bera. 
berlcrindc götürmektedirler. 

Finlandiya ha,·a kuwoUcri Ca-
reli berzahı iizc'rindo Sovyct kıta. 
la:rüıa. hucuma teşebbüs etmişler. 
sc de S<l\'yct ham ku\'-vctlerinin 
muxa\•Cmdtilo karşılnşmIŞ)afdir. 

&vyet tayyarelerinin bombar<ıı -
mnn 11çuşlan csna.smlla F.üıtandiya 
tayynrcleri muhtelif noktalarda mu 
harebeye girmek teşebbüsünde bu
lunmuşlardır. 10 '.lo"inlandiya ta:fra 
resi düşilrUlmüştür. 2 Sovyct tay
'yaresi üs~crinc aönmomişlir. 

Moskova yeni kabineyi 
beğenmedı 
Paris, 2 - Finlandiya ltabi· 

nesi degişmiştlr. Yeni hükfuneti 
Finhndiya bankası müdürü Risto 
Ryki kurmuştur.. Hariciye nazı
rı eski maliye nazın Tannerdir. 

Kabinenin değişmesini Sov. 
yeÜer bir ültimatomla istemiş -
dir. Kabine ültimatomdaki müh
letin bitmesinden evvel istifa et· 
mek'le ~raber ~stıfatun bu ülti. 
Wı.atom tdolayısiyle ôeğil, bütün 
partilere mensup bir hük-Omet 

BUGON l'AKSi.M 
Ye çeri& S Hel nkl, ~ "(A. 1\.) --. HUkılme. tt Kiline lüzum görülmesinden 

tinden HelSlıiktyc avaet emri al- ileri geldiği bildiri\iyôr. 
mış olan Finlandiyanın Moskovıı. Londradaki Finlandiya elçiliği 

Türkçe sözlü ve türkçe musikili seıfiıi, nus lıUkOmetl tiı.rafmdah resmen bildiriliyor ki Finlandiya 
teklirlan: ARTA'Kl - SADİ• ZEKt. Olmyanlar: l\IUAJ.1,A - P.lan pasaportları vc.rilı:hediği için hükumeti daha müttehit ve daha 

l\~MAı.'11( tÇLt ES • HAMtYET uu1·aur~u. l\lo iki heyeti: - Sôvyet hlikt1mct merkezini terke • geiş bir esas dahilinde yeniden 
Kemani SADİ • Kemani DE!llRAI.t - Kanuni AJl!IET - Klarnet dememiştir. teşelddil .etmiştir.. l3u kabine 

~Cl\R'O • Uc'li ZEırnt. Rakkase: Al'ŞE MÜ,JGAN Bugünkü Sovyel: iebliği Rus· Finla.ndiya müzakerelerinin 
Scıın~l:ır: 12,40 - 2,'20 - 4 - 5,40 - 7,20 ve 9 dn. S:ı:ıt 12,40 ,.e loSkova, 2 (A •. A.) - Askeri tekrar başlamasını imkan dahilin 

2,20 de tcnziUUlı halk malinclcri ~ mJmD:llfüIT•. harekat hakkin(la. lle~ri!(}ilen teb- de mümkün kılacaktır. · 

• , J '• ,., ••• ,, •• 

.ı 

.,. DiKKAT S AR Sineması 

·:M.,ı' 'I· •ı , , , ~ ı . : , 

DiKKAT 
Fakat son ~aberlere göre Mos. 

kova hükUıneti yeru F.in kabine· 
_ sini ~ beğenmemiştir. Moskova 

bu kabinttlemiiz:a'kereye giremi
yeccgini blldinnektedir. 

• 

Mildiriretı gcçcnlcnlo em atsız bir btr mu\'afnl..1yctle gö terilnıiş o'lnn (EBED1YıE.~ s Tll\"111~ 

mU tcsna ıfilmlnl göremeyen yüzlerce ldşlnfn tııl<?p 'o nı.n ilzeritıe 

Bugünden itibaren 2 büyük filim birden gösterilecektir. 

EBEDiYEN SENiNiM t=·; KOVBOY'un AŞKI 
BARBARA ST ANWYCK ve : . GARRY COOPER 

JOHN BOLES : : • • (Fransızca sözlü) 
Saat 12 - S,40 ''e 7.20 de (Fransızca sözlü) \ .: 

Sıınt 1,50 - ıs,so ,.e 9 da • • • • • 
l~msnlsb:, 7.engio 'e fe\'kn.'Ifule bir program: lıüyük bir ~ :ronınru 

'o nefis \'e cazib bir komedi. Gidiniz, görUnUz. 
~ nugun lt l2 ''<> 1/50 do t nznath matlnclcr ~mlfil~llll 

• l • 1 .. 

1 ·.?!'"·: :";- ı. 

1 --------=--=:.::==~ 

Arslanların • Fillerin Maymunların arkadaıı 
1001 maceranın kahramanı 

TARZAN 

(TÜRKÇE SÖZLÜ) 
Hakiki T ARZAN rolünde JONNYi 

WEJSSMULLER 
• PE K sinemasında görülmemiı 
1 muvaffakiyetler kazanmaktadır 

ı•rogramn. ilivo olarak J<'OKS llilnya haberlcd vo BAY J'UAD 
KÖPRtlI.tl'yo Pınts Vntvcrslteshıde Oom'fnırrcl!ıl ~11&nc1e 

yapılan mMaslm 
Bugün saat 1 'c 2.30 da tenıO!Uı ma.Unclor . 

'131!WmınB~ 

Konı ünist hükumetinin 
beyaunamesi 
Sovyet radyosuna bakılrrsa, 

F.inlandiya orousunda isyan çık· 
mtŞ ve Tcrijoldde Otto U$inenin 
riyasetinde bir muvakkat hükU.. 
met teşek'kül -etmi~tir. Hüktlmetin 
hede!i Tanner kabinesini devir
mek ve Sovret d<h'i.larla barı~ yap 
maldır. 

Gene Sovrct radyosuna ıgöre, 
reni hükfunet ~rettii;ıi bir beyan 
namede Sovyct hük\ımetinden kı· 
zılordu ile kendisinin yardımına 

gelmesini rica etmektedir. Yeni 
hükUmet, l-Iclsirikidc ihtilal lbay· 
rağı ~ek için hususi bir ordu 
t~il edildiğini bildiriyor. 

Radyoda yapılan bu teb1iğ, id· 
dia edilen bu yeni kabinenin ko
mQnist ideolojiden mülhem olan 
dahili siyaset programı ile niha-
yet bulmaktadır. · 

Dünkü hareklta dair 
gelen ilk haberler 
Londra, 2 - So~ct .. Fin 

barin devam etmektedir. Gelen 
haberlerden Finlerin tidtıetle 

mukavemet ~eri anlaşılıyor. 
Sa.yet Jıaw ftunctleri ibtltiln 

g11n. Finlandiyamn muhtelif yer
lerin! bombardıman etmi letdir • 
Yfllnn HClsinki diln on ıaltı defa 
bombardnnan edilmiştir. Bu akm· 

Jlelsinkiden alınan bir telgrafa Fin tebliği 
göre ,Sovyet tayyareleri Enso Finlandi~·a ajansı " r~~e 
Finlandiya hastahanesinın yan - neşredilen resmi teb 10 

masana stbcp olmuştur. 'rekfıtı hnkkınd::ı şu 'JllS 

Sovyet bombalarınrn bilhassa liyor: c 
kadın ve çocukları öldürdüğü "Ruslar. hnrb ili0 , 

bildiriliyor. Ölenlerden bir kıs. hududun birçok nokl
3 

"" 
okl8"' 

mı henüz enkaz altında bulun· etnıişlerclir. Bar.ı n t iti 
maktadır. Erkkonun evi tamamen landiya tatalart sov)l' ~ 
yıkılmıştır. Enkaz altından çı· !erini tardetmlşlerdlr. ~ 
karılan kızı ağır yaralıdır. Şim· lardnysa düşman il~~cll 
diye kadar alınan malumata göre başlamt.cı, fa'kal ög l rl' 
Hdsinkide ölenlerin adedi yüz _ Sôvyet ilerleyişi her ' 
dür. Altmıştan fazla yaralı var- durulmuştur. ~ 
dır • Kareli berznhınd::ı. iJt\ ti 

Rus tayyareleri merkez garını nUn f]imali şarkisl.nde ~,ı 
hedef tutmuşlarsa da isabet etti- kı tahdb :c(Jilmlşlır. '.V 
rememişlerdir • tankı d:ı. Kareli beftllxoı 

Tayyareler çekilirken Sandvi
ken iiıhlıallesınt bomba atmı§lar 

burada, birçok evler yıkılmış ve 
on kadar ev de yanmıştır. Yıkılan 
lar arasında yüksek fen mekteöı 
ôc vardır. 

V'iHiyet'ıerde vaziyet daha fc .. 
c1dir. Vibrgôa alevler içinae 
yanmak'tadır. Rus 'fil06u Aboya 
yuz kadar memı'i at~ışttr. 

Vibrg civarında Dır hastahane 
'ye is~bet vaKı otmu tur. Hango 
üç deta 'bombarfüman eailmiştir. 

i-I elsinkinin bömbarôırnanı es· 
nasında Alman melftebi civarına 
bombalar düşmüş ve bu mektc -
bin direktörü ağır surette yaralan 
mııür. Me'ktep 'hafifçe hasara 
ugram.rştır. 

Kotkada bir fabrika üzerine a· 
ıtıla!l bombadan 18 ~şi ölmü~ .. 
tür. 

iFetsamo civanndaki 
bômbardıman edilmiştir • 

Karada harekat 

köyler 

Sövyet ku,·vetlcri, FinHindiya. 
nın şimal .müntehasıtıda balıkçılar 

körfezinde yegane Hman olan Pet· 
samoyu dün )'eni bir bombardı
mandan sonra işgal <:tmişletdir. 

Stôkholmdan gelen haberlere 
göre, kızı!orôu krtalan, havadan 
yapılan bombardmıam müteakıp 

Hando adasını işgal etmi§l~rdir. 
Maamafih bu haber henüz teyit 
'Olunmamıştır. 

l~relide Fin1andi}"3.hlar, gerek 
karadan gerek havadan ve gerek 
denizden hücum eden Sov~o.et kı· 
talarına çok mükemmel bir suret· 
te karşı koymaktadır . 

Sovyct k"ltalaI1, Hyrs)'lae ve 
Karanacsenkeye doğru yürümüş
lerkörfezde Kronştadın 40 mil 
açıklarında Seiskari adasi1e Sov
yct hududundan d.0 mil ilerde ~e
rijoki limanını zaptetmisJerdir. Bu 
liman, denizden şiddetli surette 
oombardıman edildikten oonra 
karadan kızılordu tarafından 'işgal 
edilmi~tir. 

Resmi malo.mata göre, Ruslar 
Hogland adasını, Seiskaeri yamn 
adasını ve Terijakayı: isgal etmi3-
4e.rdir. 

Sovyetlerin kanıdan hem Cıa· 

relie berzahında ihem de Ladogo 
gölü cvianndaki ileri yürüyüşle

rinin Finlandiya kuvvetleri tara
fından muvaffakiyetlc tlurdıırtıl .. 
muş olduğu teeyyüt ıetm'i:stir. 

Bundan :baŞka, Sovyet kaynak
larından ''erilen haberler bil!fma 
olarak Hanlm Fiıt§ndiyanm hfil~ 
elindedir. Finlandb•a ıordusunun 

maneviyatı mükemmeldir. 
c.arelie berzahında krun Terijak 

dan gelen haberler, orada iddetli 
muharebeler cereyan ettiğini gös
tct1llektedir. Ruslar, ağır topların 
ve bombardıman tayyarelerinin 
iştirakilc Finlandiya istihkamla
nna, mütemadiyen taamız etmek
tediı.1er. 

Finlandiyalılar 19 tank tahrip 
ettiklerini w l300 esfr d:ıklarmı 
bildiriyorlar. 

JiükOmtt, Finlandiya sahilleri 
boyunca bütün fenerlerin söndü
rülmesini emretmi~tir. 

olunmuştur. çtıll 
Pinlandiya kıtalarl ııı 

da hududu tecavüz '<'tııı 
Kaçan1ar 

0 .. y"z b •.ıOndrn. 1 - U ,., 

ı;ccc 'ımrlar üzerinden r~ 
:..·ürümek suretile ııc~J . ~ 

mışlardır. Halk :Nor' 

na iltica ediyor. de • 
Kabahat Finler ·· 
Faris. 2 - Sovyrtlcr.ııell 

rekata Finlandiyanrn ~ 
ğunu, hududlnrıı tcıt'\tr· 
ğunu Jddia ettne~:~ ~ 
jansmm bir tt!blığiJIB 
liyor: . 

"J•'inJruıdiya nskcr ,,,., $ 

tC'§rinisanidc, Habııbıtli t 
yııptığı müs ll!h ·yetı 

. b~~~~.tl zenne. kızılotdu ,_..ır-

nm f'mrilc I~ningı1ld, ıt~ 
takasındaki kıtaat ~:ti! 
hından ve diğer ınulı 
katardan, Flnlandb'll Jı ,·c 
mışlardrr. Repolıı fdO 
mmtiıka.lannda krZil ~ 
lan, devlet 'ııududı.ıD r1 
10-15 kilometre iJC ~ 
Pctrozavodsk :i.St.ilC~ 
ordu cüziltrunlart }le 
eabasmt ve KJrokkolll r-.1 
işgal ettikten sonra• f~ 
rlno ~+alda§J'n.J!llardJt" # 
esnasında; onlarca 
Havaiım muhalefetiJıt -~ 
ya.relerimiz keşif b~~ 
ml§lar, Viipuri \'C Jittı1l-' 
re meydanlarına b0111 

tardır.,, , tJere 
Amerika 50vye ttl 
ihracını yasak~>~ 
Lo1uira, 2 -.Finl ~t 

ruz kaldığı askeri Jtı&~ 
rafta heyecan ur~ı:ıO ıı~ 
;merika cumhurreısı ti" 
lbuata ~·apt.tğt be)-aoS ~ 
lerin Firuandlyaya ~'1" 
lenni ta'k1>ıh ve ~ıtırı ~r' 
mumiycSinde hasıl 0 

ifade eyfomiştir.. ~ 
:Amerika haitm-e 

yet Rusyaya hat'P • e?~ 
.silah ihracını yasak :-e 

Ru.zve1t Mosko'·~ '
re bir mesaj gönd e'i 
km bombardıman f 
rica etmİ§tir. :Mol~.,riııi0 
vapta Sovyet ta)1r. ~ 
ruz askeri hedefleı:'l . 
ettiklerini s0}.ııcmlşt!r· 

,,#_ f.. 
Merhum Dibd' ,ılı' 

Tahsinin eşi, ja~ pr· 
zi Ayaın, Göz ll~~~;J 
Aydın ve SliJner .. , 
fer Aydımn a,uyül'ısııi~· 
yan Fatma vefat e 

Cenazesi ~ııÔ 
Bakraç so'kağı ilci~ 41 
partrmanmdatô 11,4!_, 
öğleden evvel 6~t "'11' ıl 
ôrtılarak c~ ~J 
el namazını ırnü ı1t1ır· 
Hisarındaki aile :rne 



Serı Korentendeld ton 
liaitdaki raporla onu 
~ mntat~arda hi· 

~?-• r. Bunlan nakle-

IYAN ROHNtlN 
YRDAN BLANŞ 

bONrJN FiRARINA 
~R RAPORU 

aqo.. ltl(lf 8,40 
a...._-·.;,. ia/MS r•lıtldt. 
ıl".""ftlfl odtınnda ~arak 
~~,,,,,. 

J!'ttıfı kdlıdı aldı. Bu. 
~""9 Mtvltuf Bl.anf 

"'°'""" ma-ulı dair usu.iane muva/ılt 
'-t~ıydl. (Bir mmsa. 
~ 

"16etp ıardlyanm ııı-
6-: «t1t bastı oı ,., hlılında 
t., ~ şüplııyi calip 
'ıfa. '-""4Umeyın /XJJNUa 

~. 'ranıu papar 
:"""8 ıiydiltlni rinal.Mi. 

1onakJıınni ,, hlalda. 
~ lrı...m dı ıüt>lı•li ıö 
~""""'le ıofule-

bunları alcbğmuz yerin fa.turası. 

dır.) 

Blnaenaleyh hlçblrlmlz sarhot 
dcğlldlk. İçimizde hasta olan da 
yoktu. GardJyanlardan Vafber fil. 
baklka ba sabah vazifesi bqmcla 
bulunamadı ama bunan sebebi ak· 
pm l~ olmuı değil, ııhhailnln 

cephede bozulmaı olmaglD". O a
rwra böyle nhataaldr.lar peılrlr. 
(3 •amanlı meltat ba ukeıtn idi. 
hat raporaclar). 

Bu eabab bahmu dJier bot le. 
ld llfelerlae pUue, b._.,.aae da. 
hlllnde ,.,.ımuta olu taltkfbt 
banlarm nereden &eldlltal mlJCl&
oa ~. 

Nöbe~ prdlJalU LeTla me& • 
halelen, sl~yle beraber ıeotl
ifnl ıörcJUm. Bir ,..,..... ıecele. 
ytn malık6mlardan birini slyareU 
fevkal&de bir bldlse olmadıiı I~ 
mRdaJsaJe1e llmm görmedim. 

Saat türlben JirmlJI elU &ece 
nöbefd prdl)'Ul Le)', JMVlıafaa 

hUCl'e9lnln bpamı ~ ~la 
beraber içeri girdi. 

Elektrtk laapiehape hUCl'eleriade 
nizamname mucibince saat llekbde 
luılllınlf baludaiu lda prdlJuı 
ıeae niıamname madblncıe ellnde
ld feneri masa llıerine koyap eh -
şan ~ Kapıyı kapadı ve kori
dorda apjı yakan dolafıuia baf. 
ladı. 

Leyi bu sabah, papa91 hllcreye 
bll'aktıktan sonra bizim yuınnaa 
dönmllt olmakla itham ettiler ki 
ba doğru delfJdlr. Ben scn'b sa. 
loaundaydmı. Onun gellfl derhal 
naaan dikkatimi eelbecleeek, ba 
aaalslalllfe derhal mini olaeak -
tan. 

Saat dokuzda koridordan. bağır
ma M11lerl geldi. Nöbetçi gardlyu 
Lef, tul ba eirada nerede balan· 
dalana tayinde t.ereddlld etmlt 
ve bu hasast.a mabt«!llf teldllerde 
Uade vennitUr. Bana kalU'la onun 
d6rdUnel defa verdlll lflldeJi h&. 
ldkat olarak' ...... ef:melı: ...... 
dır. O lrorlcloran mlntehumdaydl 
ve arbanu meüıale oevlnnlttl 

Çl1akl kortdoran baflla •ere.ba
de olsa. blrlnd mül&dm BaJID)a 
oaa g6rtlamedea ta oralara kadar 
llW.I gelebllmlt oJmuma ...,. ... 
liaandı. 

Ba zabit 10D derece ltJddet ve 
tlddetle gardlJUJ ~ Kota • 
""' geı. Leye beal davet etmesi
ni 9'J7ledl. lfBl&ıhalD ~ 

tlzertae satea ben llofap ıelmlt. 
Um. 

Beni görUace p 111&11 10rda: 
- KIIDM taratnuıaa c6rlbnek. 

abla ben baraya b4ar llMd ~ 
lıUdlıD f CDevum hl') 

B A B B R - Aham Poetul 

Hiodiıtanda dOnyaoıo en eski ınaaoıarı uaaınd• 

- 64 - Yazan: L. Buıch 

16 Jılını •ahıiler arasında ıeclrmit bir A.l1111D •nılu 

Erkek cariyelerden en genci, 
kendıslni kovmasına karşı, y:rtıcı 

gözıerini bana dikmiştı 
Demek bmm tostoparlak ev sa

hibinin topu topu bir dQzinelik 
kocası vardı! 

Cuhi bunları karm!anna tek • 
me ile vurarak da~tırken ve ga -
liba da bana bu suretle §aka gö -
tilrıneyen h!kimiyetini göstererek 
göt.dalı verirken, içlerinden yalnız 
bir tanem şiddetle dikkatimi çM
miıti. 

Bu Hintli, erkek cariyelerin en 
ıenclerindendi. Bu genç adam ku
ru, pyet esmer yüzlü, yüzünün 
keskin hatları pek sinirli ve cüret
kAr oldulumı bir hamlede göste • 
ren, saçlan ve bıyık.fan kMrcık, 

oldukça sevimli ve fakat gözleri 
vahşt ve keskin panltılarile çok 
yırtıcı bir adam oldulu hissini ve
ren garip bir tipti. 

Erkeklerin hepsi ~şnan Cuhi -
nin hiddetini görüp geri çekildik
leri halde yalnız o yerinden ktmıl
damamış, gayet aksi bir yüzle, 
hayret içinde, yırtıcı gözlerini ba
na dikıni~ bulunuyordu. 

Dikkat ettim: 
Cuhi, yalnız bu genç erl<eie 

tekme atmamıştı! Bu genç ve 
vahşt Hindlinin Cuhi üzerinde hep 
sinden fazla bir hak iddia ettili • 
ne şüphem kahnanuştı. 

Cuhi bu genç adamm inadına 
yerinden kmuldamadan, bana 1)5 
hlddetlenmi~ bir halde baktı~ 
görilnce, gayet yumuşak bir ses • 
le, sahte bi!' hiddetle homurdan -
dı: 

- Marçha .. Ne o? Bu gün ava 
gitmedin mi? 

Cuhinln. Maı'1'b dedill ıenç 
oevap vermedi. Yalnız kadına fe
na fena baktı. Sonra cüssesinden 
umulımyacak pyet kalın ve ya
bant bir sesle: 

-Kim bu? 
Diye homurdandı. 
Cuhi o vakıt birdenbire gence 

döndü. Gayet asabi bir halde son 
derece hiddetle haykırdı: 

- Köpek! .• Sana ne bana sual 
soruyorsun! Bu tavrın ne? Hadi! •. 
Defot buradan! •• Yoksa aeni kam· 
çılanml .. 

Genç Hindli kadının bu haka· 
mi önünde sapsan kesilmigti. 

Atef gaçan Pler1e bir bana, bir 
Cuhiye baktı. 

Sonra ~ adımlarla, hiç te
l~ı çekildi. Uzakta bir alaan 
dibine gidip oturdu. 
Uıaktan dudaklamun titredi· 

ğini ve herhalde bana ait bir çok 
küfürler mırıldandığım görüyor· 
<ium. 

Anlatılıyordu ki genç Mariçha 
bu et fıçısı Cuhinin göSdesiydi ve 
beni, yani kadınmm yanında br 
yaı bir adamı görünoe kalbine bel 
ki iUk defa kıskançlık şimşeli dut· 
müştüt 

Bu genç ve yabani balatlı Hint 
linin kıskançlık scvkile blıim ra. 
hatimiıi kaçıracatını anlamı~ım. 
Onun için diğer erkeklere bize he
men yeınek getirmeleri emrini ve
ren Cuhiye bu garip delikanlı hak 
kında isticvap etmek istfdim: 

- Cuhil dedim. Affedersin, 
siıin dilinizi maalesef pek aı hl~ 
liYorumt Fakat herhalde meramı, 
mı anlatabilecıelim.. Bu deminki 
genç kimdir? diye IOrdum. 

Cuhl evvell an'lamamaılıktan 
gelerek: 

- Hangi genç? dedi. 
- l»te ~u karşıki apçm altın· 

da oturup biJe fena fena bakan 
genç adam! 

Cuhi lAkayt bir tavırla genç a· 
dama doğru baktı: 

- O mu? Hi~! benim ollunı· 
dur! dedi. 

Hayretle 11>rdurn: 
- Qlkın mu? 
-Eveti 
- Peki ama, sana 'bir şey sora. 

calım! !detlerinizi bilmiyorum! 
Onun için kuma! 

Cuhl kaim bellnl kmra kmra 
hayli cilveli bir tavırla gO'ldü: 

- Ne soracaksın, sor bakalım! 
dedi. 

- Bu senin erkeklerin hiçbiri· 
si beni kıskanmadı da yalnız o ol· 
lun fena halde kıskanmış, canı sı. 
lalını§ gibi görünüyor! neden? 

Cuhi 'bir ayak kadar şi~an el· 
\erini beline koyup tuhaf tuhaf 
yüzüme baktı. 

- Sahi tuhaf sual! •• dedi. Bun
dan tabit ne var ki? 

- Neden tabii olaun? burada 
W.ltlar mı analarını lmkaıuyor
lar ki? 

w..ua ... , 

s 

Ankarada onbeş gün --..-......- .-... -- ... . 

Lokanta vagonunda 
göze çarpan si malan 
TUrkiyeden transit ~eç an "canh emvali 
menkule tuccarı,, ile beraber vagon bi 

milletler panayırı halindedir! 
Yazan: Sabih ALAÇAM 

Kaç senedir Ankaraya gitme. yctlerini diline dolamış. f span· 
ıniftim. yol; biri akrobasiyi, parmaklan-

Tren, Hıydarpapdan kalk- na takla attırarak anlatıyor, 

tıktan sonra, banliyo hattının, Macar; biri gooool, mehtap, ll§k 
gözlerime yabancı olıruyan de. 1 derken içini çekiyor, İtalyan: 

koruna bakarken; bunu düşü· biri Lovovda yaralanan karde 
ntlyordum.GSnlilmde, sabırsız bir tinden bahsediyor, Pol~z; ve 
ha1rtt ve uıak mesafelerin vud §İfko, yağız çehreli adama gelin· 
ettlft blr heyecan, belki de bir ce, kadınlann göğsüne balatla• 
orijlnallte heyecanı duyuyordum. rım dikmif, Beyruttaki "1ı.. lori 

Kompartimanda yalnmm • balJandınyor, "canb emvali men. 
Yalnızlık, mesel& uyun:ak iste· kule,. !erinin &özlerini boyuyor: 

yenler içln, l§lklar için çok gü· Beyaz kadın tüccarı, Türlriyed 
zeldlr; fakat, yolcular için defi!.. transit geçen bu kafilenin dikta 
Tekerleklerin gUrUltlisU ve pen· törü yaman •• Avlannı ,dı,..uııuu..ıı 

cerenin hiç cenit olmıyan ufku, boyunduru&undan, içerinin 
insanı aılrıyor. Beni, bu ııkmtı. rulundan kurtulanuyan milletle 
dan, trenlerin kllsik blr Adeti den seçmit 1 "Nüfuzu nuar., bu 
kurtardı: Vagon restoran ilni· nı derler!. 
fomıaaı ve çınıırak 1. Açlıimu unutturan bu en 

Salonun tl nihayetindeki boı reaan .müıahede ve tahminlerden 
bir masaya oturdum. Buradan, beni karşıma oturan bir ka 
herkeai ıörebiliyordum. itte, bir ile bir erkek mecburen uuklat 
Alman ırupu. Çil san saçlı bir tırdı. Onların, nezaketaiılik 
Frau, arkadqlanna, kocuı ile masm diye milliyetlerini yum& 

beraber ne için ve nereye gittik· yıcağım. Erkelin, kirli denece 
Jerini anlatıyor. Fak4t. Frau'nun kadar esmer y\UU, kadının • 
bütün hayat mekanizmau para kurya mukara11 denecek lrad 
üzerine kurulmuı : Cilmleleri boyalı ıuratı, erkeiitı mOtema 
mark ve fenik ile baflıyor ve ge. dl yen kürdanla dltlerlnf bnttıı 
ne mark ve fenik ile bitiyor:. maaı, kadının mldcslnhı alı 

tıte, cayıf, fakat 'kırmızı yUzUi olnıadıfı temb yemekleri mutaıı; 
iki arkadaf. Birinin atrmda cı, layrp mınelldayrp bır•kmur 
car birinin atımda da Donthil tUn lttahnm tıkaın11tı. 
tUtlinOnUn kokutwıu yayan pi· Vagon rntorandan ~ .. 
po, Yıvıı yavaı Jronuıuyorlar. Yalnız kaçarken kulaklı 
.CSılori tnmaon bana kadar cet. takılan bir lromıımadan bahse 
..., .. l ·~nsU. 1ılr diplomui decetlm. Rakı ....,_ W..m 
" ekonomi münalcatuı olq ce· rlye, garson: 
rek. Vakıa, her ikisi dı gayet "- Yasaktı!', biz veremeyls 

Fakat siz de varsa lçebillr'linlll.,. 
aakbt, tolukkanb ve Jottab ••.. cevabını nrdl .. 
UJda, cllınlelerlnltı l~tnde .. As· 
ya, ATrUpa, Afrika, Amerika ve MUıterlde hayret etti, ben d 
A\'\lıtralya, petrol, çelik, filo, hayret ettim. 

Vagon restoranda prap, em •ene .,. yUı ıene sonra,, ke. 
ve blltUn Avrupa ve Amerika llmeleri yudum yudum aldıktan 

Yiıklye fatılalar veriyor. Bunlar gelen içkiler veriliyor, yalnu 
anlıyorum ki tngUizdlr, ufukla· verilıniyordu. Garip! Fakat, 
rrnda rUneı hatnuyan, dUnya e· teri, cebinde rakı flpl, va 
lronomlılne hlJdm olan ve aıır. restorana geline, onu i~ 
lardan 8tealnl g8ren imparator- du. Daha garip 1 • 

DiltUndüm ki • eler ı 
lufun btır tebaalan.... nizamnamenin bu maddesini 

Diler bir masada, fi91ro, yafu 
çehreli bir acSamın etrafına top· lıt bellememiı lM • IPI 
Janmıı Mr kaç bdm biri kataen. isteyen " rakıyı terdh eclea 

ınUıteri ,ınevcut ftdyet IW':llA_. 
da, tfmendiferı Hyyar blr 
deposu halinde binecek t. 

BEŞ TCRLO ZEVK ... içki bahsinin tedaisi ile, 
oldutum kondoktörle blr 
mUsahıbeai yaptık. Adamcap 
biranın ucuzlal'l)&tından metan 
Dört kltillk ailesine, enelee 

Yazan: D r. CI. A. 
Çay, kaide&ine uygun Çay meraklılannm, bır memlekette pek cok bulunmuma 

olarak piprillp lçildlti vakit ıöre, keyif vırea bir içki olmlıkla beraber, sağlık bakımından, 
bet duygu)'& da zevk verdi. kahve gibi faydalı değildir. Kahve yemekten eonra huau ko-
llnde ittlfaık vardır: Çayın laylaftırdıiı halde çay abiae hamu cecllrtfrfr. Yemekterr &nce 
ıuyu aemaverde kaynarken içildJli nlcit fttahı da klltllf 1Uphcabdir. 
frkırtıu kulaklarda daM mu· Fikir üzerine teairine gelince, mepur uat bet çaylarında 
tdkiai gibi gelir. Çay bardafuı paıtalar yenildikten sonra yuduın yudum çay içilirken dost. 
içinde o JUsel raııt ile ıs.. Jann çffiıtirildili eok oluna da. herket bilir ki, çenelerin çok 
lere, gilul kokusuyla burun itJemesi fikirlerin de itJcdltbıe deWet etmu. 
dunueuna. blll'dalm tatlı ba· Bunun &bine olarak, fUdrleriyle çahpnlann tecrUbeleri-
raretiyle parmaklarm dokun. ne ıöre, çay lçildili nJdt kıta blr müddet flkrl lyi iıletfrte de 
ma duygusuna sm verir • fikir 58buk yorulur ve yeniden ~ılmaeı cUçlctfr. Devamh ıu· 

Herkeste aritfter• duy- rette çay içenler yanı )'tvaı iradelerine bUkmedanez olurlar, 
gulucan bqka bir de qk duygusu bulımduğunu kabul eden. ıinirleri Hyıflar, her ıeyckn Çll>\ıılr mUtlfflir olurlar, Uzerlerl· 
lcr .. ortuı claf çay kadeh! elle tutulup ta ağza eatüriildüiii ne mahcupluk çb1ccr. 
nkit. yiri ince belinden tutarak onunla dudak dudala ıclme· Çok çay içmekten bq dinlaeli, kulaklara u&ultu, hap,. 
yi hatırlattılmdan. pyuı o duyguya da zevık verdiğini iddia naı, vücuda titreme ve ıinlr ıinJan ıetdtli c!e ma1Qmdur. 
ederler. Çayın l1Wll pek IOluk kaftlarda, bir de pek ucak Udim. 

Ancak, çayın mka duygu.u Userlnt U1ı1 tt11r ttm111 L lerdedlr. Soluk hanlarda tıeak 11cak çay i.nsaru ısıtır, u 
zım geleceği baklanda ihtillf vardır: O dunUJ11 yalnıa tatlı miktarda oluna tiılirlere blru kuvvet verir. Pek sıcak lkllm· 
.. ylerde arayanlar içtikleri çayı teker katarak «ittikten eon· lcrde de bol bol ter ıetiı'diğtndesı ııcala mukavemeti kolay· 
ra içerler. Halbuki acılıkta da bir leuet duyanlar. 1d ur1 py laftmr. 
merakhlan bayledlr • çayıa zevki wlılmda oldutuau iddia Çaym. .. t blf IOhbetlerlne ra&t>et ed.llmealne ıobep olan 
ederek, çay içerken. dltlerinln aruma bir teker parçuı • yahut genç kızlann pdı lylbUdUdert bir Jtı...-ı vardıT ı tnmı zayıf· 
araplann yaptılı clbl bir katı hunu • llkıftınrü çayaa acı. Jatır. Zayıflamak lllOd11nıa afDk iıteyenler için bu bauuı 
lığmı bUsbiltnn kayhetmedon onu yu4am yudum lçerlef. Bu ınakbut obııalıde beraber tD.nr ayıflatırkea cUdl çabuk bu. 
u9Ulde. kahvede oldutu gibi· çayın pul kokulu fCkerle l'Ufturdup da 9Upbtlbdlr. Bir ılı, hıgtılz bdın1anndan blr 
bozulmadılt için, cınun ko~ tam duymak isteyen çay çotunun g8RUtlerl dttmdti~ olmatmı lncilterede çok çay lçlt-
meraklılanna, dofnııu, bale nrmek llnmdır. diline atflderler. 

~-~---~""-------------------""'----ıt.~~---"""'"" _______ __ 

tada bir defa bira içirmek ilteM 
masrafın teferrilltı ile berabe 
dört lirayı buldufu, bu para 
veremediğini; fakat timdi Ud H 
Uı blıt ıUnterlnl çakır keyif ı 
çimek lmklnının had oldu 
.ayı.dl •• 

içki bahsi ile manen aarhot ~ 
muttum. 

Uyumak istiyordum. 
Kendimi, tekerleklerin gilrU1 

tUsUne, ıuurumda yapyan 
gecenin sonau. karanlıtma 
raktım. Pervaneler, kompartl -
manımda tanen ampulden, 
azan kcrldora gitmek için, . 
pencerelerin camlarına doğru 
ıuıtular . 

DU§UndUm kl yann ubak An 
karada olacağım. 

Q8nlümde, hasret ve orljl 
tenin heyecanı var!. 

1 
Or. iRFAN KAYRA 

RONTGEN MUTEHASSISI 
Türbe, Boıkurd Kırutba• 

ncıi 1caı-tııntdı eaJd Klo4 h· 
ror tokak No. 8 • 10. Ölleclen 
aonra 3 ten 7 Y• ·kadar. 

• 



Holandada 
bizdeki gibiymiş .. 

Bir İngiliz gazetesiıııle bir re-.im 
ıkmı~: Bir alay ahali, bir nıatba -
ınııı önüne toplanmı~lar, gıızetC')i 

bekliyorlarmı-s. Holıımlııda llanr -
lem şehrindeki bir matbaanın önü
nü ı:ö teren bu resmin altına: "llo
lanıladn halk hıırıı lıaberlerini he
yecanla bekli)or" diye lllZmı~lar. 

Jlaarlem'll bir llolnndalı bunun 
üzerine, gazete) e yazıl ığı bir mek
tupta: 

''Bu, harıı zamanına ait bir ınan-
1..nra dl'~ldir, diyor. Onları ;azetc 
ı:ık.,ın da birer tane alalım baka -
lım ne haber 'ar diye bekli,yor zan
netmeyin. Sulh zamanında ıla lırp 
böyle matbaaların kapısına biri -
kirler. Çünkü bizde halk gazete a
lıp okumaya alı.ık değildir .. .'' 

Bunu okuyıınl'a bizclc de halkın, 
Avrupada en derin bir ı;uJlı ve sü
kün bile hakimken, matbaaların ve
ya tütüncü dükkii.nlnnnın önünde. 
<'.amekinlara. asılı ~azetelcri oku -
mak için nasıl biriktikleri gözü -
müzün ününe geleli. llescnize, Ho
landada dıı hizcleki gibiymis ... 

\'İR-GOL 

Neredeler? ? 
Bugün gazetelerde kimlerin isim 

lcri geçtiği maliım: 

Hitler ve kumandanları, Çem -
berlayn ve arkadaşları. 

Bir zamanlar ise kimlerin isim
leri gazetelerin baş satırlarım iş -
gal ederdi, hatırlal'SJnız: Habeş 

Kralı, l!llanyol Cumhurreisi, Fran
ko, Arnavut Kralı vesaire. Şimdi 
bunların isml unutulmuş gibi. Bir 
vakitler o kadar gUnUn adamı olan 
bu zatlar acaba şimdi neredeler? 

Haile Selasc bugün Londrada 
?turmağı kurtarmıyacak kadar 
">rta baJJi veyn pek hali vnkti ye -
rinde olmıyan bir vaziyette, o ei
\'arda küçük bir kasabada oturu -
vor. Eski İspanyol Cumhurreisi 
Doktor Azana geçen sene 
F r a n s a d a yukarı Savoynda 
bir kasabaya, kayınbiraderinin e\i
ne yerleşm~ti. Şimdi, kı~ diye, ka
nsile beraber Ccnovanın cenubun
dıı bir kasabaya gitmiş. General 
Franko ise yeni hükumetinin ba -
§ında, İtalyan ve Alman arkadaş
larına arada sırada sadece bir se
lam yollıyarak, sessiz sadasız otu
ruyor. J{ral Zog §imdiki halde Pa
riste, fakat vaziyet dolayısile ora
da yaşaması zorlaştığı için lstan
bula gelmiye karar vermiş. 

Hulasa, onlar artık günün ada • 
l'nı olmak sıralarını savınuş bulu -
nuyorlar ve herkes gibi sessiz bir 
hayat sUrilyorlar. 

En büyük cephane 
fabrikası 
Meçhul bir yerde 

Eskiden: 
- Falanca §ehir nerede? 
- Frn.nsada (veya İngilterede) 

Madagaskara 

ıs: __ _ 

biı yerd<.', derseniz malfımatmızın 

noksanlığına verirlerdi. Halbuki 
şimdi Fransanın, lngilterenin en 
büyük gazetelerinde bile bazı re -
simler görUyoruz: Bir caddeden 
bir alay asker veya kamyon cep -
hane, top, tüfek geçiyor. Resmin 
altında da Fransada (veya lngil -
tcrcd<.') bir yerde" deniyor. Şehrin 
ismi yok mu,? Tabii var, fakat söy
lemiyorlar, çünkü askeri sır. Düş
man o askerlerin, cephanelerin 
hangi şehirden geçtiğini öğren

mesin. 

Avrupanm en büyük cephane 
fabrikası da ''lngilterede bir yer
de" imL:i. Bu haberi veren gazete: 

"Üylc bir yerde ki, diyor, on k~i 
ye sorsanız dokuzu muhakkak bu
lamaz!" 

Fakat, bu meçhul cephane fabri
kası yeni de yapılmış değil: 60 se
nedenberi çalı~ıyormuş. Yalnız. u
mumi harp sonuna crdıkten son -
ra orası otomobil şasi fabrikası 

haline koymuşlar. Bugün tekrar iş 
!emeğe başlamış ve gece gündüz 
cuma pazar çalışarak 27 muhtelif 
tip üzerinden mermi yapıyormuş. 
Hem de öyle mükemmel bir fahri -
kaymış ki, 700 mermiden biri bile 
bozuk çıkmıyormuş, 

Bu môrmileri yiyecek düşmana 
nerede yapıldığım öğrenmek iste -
diği zaman verilecek en iyi cevap 
şüphesiz: 

''ÜzümünU ye, bağını sorma" o
lacaktır ... 

Hitler harp 

Olacak sanmıyormuş 
Almanyanın bu harbe istemiyc 

istemiye sırf baştakilerin inadı 
1 

yüzünden sUrilklendiğl malüm. Fa
kat baştakilerin başı, yani Hitlcr 
bile, hattfı. harp ilim ettiği 1 ey -
lül günU,' 1ng1llere ile 'Fi'ansttnm 
kendisine karşı harp açacağını 

zamıetmiyormuş. 

Bunu o güne kadar Hitlerin mi
safiri bulunan bir Japon söylü -
yor. Bir çok kimselerle beraber 
Hitler tarafından Nürenberg kon -
feransma çağınlan Fujivara ismin
deki bu Japon sanayicisi, vaziyeti 
tehlikeli görerek, 1stokholme git
mek istemiş, Jiitlcr: 

- Ne münıtsebet, demiş. :Nere
de gideceksin? Neden gideceksin? 
Harp falan olacağı yok. 

Fakat ertesi gün Fransa ile ln
gilterenin harp açtığını gören 
Japon murahhası Japonya nasıl 

Almanyanın sadakatsizliğine hay -
ret ettiyse o da Hitlerin sözüne i
nandığına pişman olmuş ... 

Sulh teklifi 

Kendiliğinden olmadı 

Belçika ile :~ ">latıd'I sulh tekli -
fini kcndilik:.:rinden nıı yaptılar, 

yoksa Alrnanyanm ~az~ikı üzerine 
mi? 

Bu suali ort.ı in atıın bir İngiliz 

giden ilk at 
Madagaskara götürülmüş olan ilk at oradaki yerliler arasın

da büyük bir korku yaratmıştır. Yerliler bu ata ''Dione Beliche .. 
ismini takmışlardır. Bu onların lisanında "şeytanlann kralı" de
mektir. O zamana kadar Dauphin ismi verilen bu adanın zaptına 

ait yazı yazmış olan nadir müverrihlerden biri bu hayvanın ada 

halkını nasıl büyük bir bozguna uğrattığını şöyle anlatmıştır. 
"Kendi vatandaşlariyle yaptığı mücadelelerde meşhur olan ve 

Dauphin kalesi kumandam bulunan Champmargon maiyetinden bi
rini ata bindirerek, kateden dışarı salıvermiştir. 

Sayıları yedi, sekiz bini bulan Molgoşlar bu muhayyerakul 

hayvanı görür görmez büyük bir dehşet içinde kalmışlar aralar~n
da öyle müthiş bir panik olmuştur ki şefleri bu hercümerç içerisin~ 
de öhnüştür. Şeflerinin sadık bir nedimi onun ölümünü görünce 
o kadar müteessir olmuştur ki, kendisi de onun arkasından yaşamak 
istememiştir. Bunun için de atın kendisine yaklaşmasını cesaretle 
belemi§. At ona yaklaşınca elindeki siUihiyle onu yaralamış. Hay
vandan akan kam görünce onun ilahi bir varlık olmadığını anla
mış, hem hayvanı, hem de yere düşen süvarisini öHlürmüştür. 

On yedinci asırda bile at zencileri Urküten bir hayvandı. Tıpkı 

eskiden İspanyol istilası devrinde Peruluları korkuttuğu gibi. 

HA BER - Akşam Postaıu 

mecmuası yine kendısl §U cevabı 

veriyor: 
Belçika Kralı ateşli bir genç da

hi olsa, bir kral, komşu memleke

tir kraliçesi "" kom:ı;mnk için 
gecenin saat 11 illd<? lcıılkıp da sırf 
bir insani harı:ket olmak üzere ki
lometrelerce yol r,itnıez. Elbette 
Belçika bu sult: 1'3~!ifini Alman
y: ı.ın bir tehd:fü \'eya ~azyikı üze
rine yaptı ... 

......... ~Haftanın 

~~~~~~:~p~~;,:~~'~;:~~:· ı toyaıııı şiıııdı)c kııdJr Hoıııııny:ı f 
~
~ sı) :ıscliıHle ismi prk ılu~ ulınuş t 

hir z:ıt dcğıhli. Kralııı sJh-.1 dus· ! 
lu olan .\rgcloy:ıııu, Kalincsko-

~ ııun k:ıllinılen suıır:ı lıukı'ınıelııı 
l h:ışın:ı geçli. Kcııdısi ııb 'c c· t 

de hı) a ı doktorudur. G8 ) .ışınd:ı· ' I 
dır. ı.ı)a-;elle "s:ığ cemıh,, tema· 
:) üllü olarak tanınıııışlır. 

llimmler - Miınih ·uikasli 
iizcrıne ismi dnlı:ı sık duyulıın 
llciııridı llınıınlcr ı\lıııan licsl:ı· 
po (gizlı puli-; teşkil3tı) rrısiılir. 1 
3!1 \llSllHlaliır. \"ıııuıni lı:ırıılc 
pi~.ıdl' ol:ırak lııznıct rlıııı~. Mın 

1 
ı-.ı llillcrin p:ırli lcşkilıilıııa ııcı:- ı 
llıİ">I ir. 

~ 1\110~/i J\allio - Fiııli'ıııtliyu 
cuıııhurrı•isi lıir ~·Hiçi ailesinden t 
dir \ "C mcııılckcli Hus~ :ınııı icl:ı· 

resi ııllınd::ı iken çiftçi partisin
de istikl:ıı için çnrrıışınıştır. Bun 
elan iki buçuk sene cn·cl cuın

hurrchi olmuştur. (ij yaşların-

dadır. 

Mackr.n:ie Kinn - l{nnad:ı 

lıaş,·ckili CH ynşıııdadır. 20 se· 
ncdcıılıcri lilıcral rıartl lideri .. 
\'(', bir iki a\'lık hir rnsıla isfü· ı 
ıın cdilınr, 12 scrıl'lik lınş,·rkil· 

dir. 
, ................ .. 

C ~..F-Jd .. .f~~L~==ı 

F eren si Varuş 
geliyor 

İstanbul mıntakası tarafından 

şehrimize davet edilen meşhur Ma
car takımı Fercnııi Varuşun gelme
si tahakkuk ctm~tir. 30 ve 31 kfı. 
nunuevvelle 1 kanunusanide, An. 
kara muhlcliti, lstanbul muhlelili 
ve Ankara - İstanbul birlCJ'jik muh
telitlerHe karşılaşması hakkındaki 
düşünce, Belgrnd muhtelitinin ayni 
tarihte Ankarayı ziyareti dolayısL 
le yapılamıyacaktır. 

lstanbuldn yapılacak üç maç için 
futbol ajanlığı yeni .bir şekil bul. 
muştur. 

llk maçı şimdiye kadar. muhteli
te girmemiş oyunculardan mürck
keb bir takım, ikinci maçı teşkiUL 
ta yeni alınan klüblerin takviyesL 
le teşkil edilecek bir takım, ı ka
nunusanide-ki maçı da doğrudan 

doğruya İstanbul muhteliti yapa -
caktır. 

Ferensi Varu§ takımı, 6, 7 kA _ 
nunusanide de Ankarada iki maç 
yapacaktır. 

-0--

Yannki hususi maçlar 
Yarın Taksim stadında dört klüb 

turnuvasına başlanacaktır. Birinci 
karşılaşmayı saat 12.30 da ı-~cner. 
bahçe - Beyoğluspor, ikinci karşı
l~mayı da Saat 2,30 da Beşiktaş_ 
Galatasaray takımları yapacaklar_ 
dır. 

=---=n::::;c::ı:: ::: :::cı:: •• :x:::: ::::a.-ır-::e::::=..-:s .••• =:: ....... ıH::tt: !!i: .... 

Sıft~M~ 
Yıldızlar yerlerini 

kaptırmaktan korkuyor 
Holivut yıl

dızlarının mü· 
him bir kısmı 

telaş ve endişe 

içinde bulunu· 
yor. Rejisörle· 
rin 1939 da 
meydana çıkar· 
drklan yeni yıl· 
dız namzetleri 
şaşılacak derc
e-::= fazladır. 

Tabiatiyle bu:ı 

lara yer ver· 
mek icap etti
ğinden yıldız· 

!ık ömürlerini 
ikmal etmiş ve 
ya şöhret mcv· 
kilerinde pek 
sağlam dura· 

Linda Darnel, Linda W arc, Nancy Kelley 
mıyanlar yerle· 
rını bu genç 

ve Suzanna Fos tcr .... 

elemanlara kaptırmaktan kork· 
maktadırlar. 

Holivutta kidcmli sinemacılar, 
Amerika film tarihinde hiç bir 
zaman bu sene olduğu kadar 
bol miktarda yeni istidatlar or 

taya çıkmadığını söylemektedir· 
lcr. Geçenlerde ölen ve Ame· 
rikanın en eski film amillerinden 
biri olan Car] Laemle ölümünden 
pek az evvel şöyle diyordu: 

- Sessiz filmin en parlak za· 
manlarında senede on iki yeni 

sima bulunmasını biz rekor sa
yardık. Halbuki ı 939 sonka. 
nundan bu güne kadar en aşa· 

ğı otuz kadar sinema artisti or· 
taya çıktı. Bunlardan beşi daha 
ilk f.ilmlcriyle "yıldız .. Unvanın~ 
hak kazandılar . ., 

Çok kimse bu fevkalade sine

ma artisti rekoltesini bir tesadü 
fc hamlctmcktedir. Fakat Holi
vudun en büyük sinema şirketle· 
rinden birine yeni artist bulmağa 
memur teşkilatın şefi olan Bil 
Grady bu fikirde değildir. Diyor 

ki: 
" - Bu fevkalade bolluğun 

sebebi A m e r i k a d a si-

nema artistliğinin çok para ka. 
zandırdığını gören ailelerin ço. 
cuklarını daha küçük yaştan iti
baren "yıldız., yapmak üzere 
hazırlamalarıdır. 

Yaşları 16 ile l 8 arasın<la bu· 
lunan kızların stüdyoda yaptık • 
lan ilk tecrübelerde bulunsamz 
şaşarsınız. Hemen hemen hepsi 
vaktiyle tecrübeli ve çok daha 
yaşlı yıldızlann maharetine sahip 
bulunuyor ... 

Şimdi . 1939 da Üzerlerine bil
hassa nazarı dikkati celbeden 
yıldızı namzetlerinin başlıcalarını 

sayalım: 

Evvela çevirdiği bir tek film· 
le yıldızlık ünvanmı kazanan on 
altı yaşında Nancy Kclly ve " ka. 
dınlar oteli,. filmiyle on yedi ya
şında yıldız olan Linda Damcl 
geliyor . 

Fakat daha gençler de var .... 
Linda W are ve Suzanna Foster .. 
İkisi de on dört yaşındadırlar ve 
muganniye yıldız olarak daha 
birinci filmlerinde şöhret kazan. 
mışlardır. Bunlardan ilki meşhur 
Bing Crosby ile bir film çevirmi~

tir . 
Yeni şöhretlerin en genci on 

!e!ii~:::: ·---~ ..... 

Romatizma 

bir yaşındai:iır ve ismi Gloriadır. 
Bu kız Dcanna Durbine rakip 
sayılıyor. 

Katil kim? 
İstanbul bangalarından bi· 

risinin idare meclisi azasın<lan 
(Ş.) bir sabah yatak odasın
da ölü olarak bulundu. (Ş.) 

yatakta yüzükoyu yatıyordu. 

Sırtında bir kama yarası 

vardı. Sol omuzunun altından 

başlayan bu yara, yukarıdan 
aşağıya. soldan sağa doğru 

seyreden derin ve geni§ .bir 
yara halindeydi. Polis müfeL 
tişi ve adliye memurları bil
tiln odayı baştan başa araş_ 

tırdılar ve hiç bir iz bulama· 
dılar.. Kapıcı gece bangerln 
evine kimsenin girmediğini te
min etti. Adli doktor cesedi 
muayene ederken müfettiş bir 
sual sordu: 

- Bay doktor, ölünün ya. 
ralandıktan sonra vaziyetini 
dcği!)tirmesine imkan var 
mıdır? 

Doktor derhal: 

- Hayır, dedi. ÖIUm çok 
ani olmuştur. Maktüliln kı -
pırtlamış olması imkansızdır. 

Polis müfettişi ölünün hu_ 
susi hayatı üzerinde tahki
kata koyuldu. Elde edilen 
neticeler şunlar oldu: 

Banger metresinden yeni 
ayrılmıştı, metresi bu ayrılış

tan intikam almnk için böyle 
bir hareket yapabilirdi. Ban. 
ka, büyük bir fabrikanın üla
sma sebep olmuştu. Bu iflas. 
ta (Ş.) nin büyük bir rolil 
vardı. Bu itibarla fabrikatö -
riln katil olmasma da ihtl. 

mal verilebilirdi. Bundan baş. 
ka (Ş.) müsrif oğlunu da ev
den koğmuş ve kendisine bun. 
dan sonra beş para vermiye· 
ceğini söylemişti çocuğun da 
ümfüıizlikle böyle bir ~e cür
et etmesi akla yakın geli _ 
yordu. 

Müfettiş bangerin eski met
resini, oğlunu ve ipek fahri. 
katörünü bir salonda topladı. 
Ellerine birer kağıt kalem ver
di. Ve: 

- Vak'a gecesi nerede bu -
lunduğunuzu yazınız. dedi: 

Üçü de yazrnağa başlar baı;ı. 
lam.az müfetti§: 

- Durunuz, dedi artık tah
kikata hacet kalmadı, Her i§ 
anlaşıldı. 

Sonra ipek fabrikatörUne dö 
nerek: 

- Sizi (Ş.) katli olmak üze· 
re te\'kif ediyorum, dedi? 

Acaba müfettiş bunu nasıl 
anlamıştı? 

NP.vralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derl ıJ 
iiiiilii keser. lcabmda günde 3 kaşe alınabilir. !1i1!il 

Slz de dUşUnnnuz. bakalım 

bulabilecek misiniz"! ~ 
:!\lt'Seknin r~abı 1 t inci ~ay- S 
fadadır. ~ 

~ BiRfNCi KANUN - ı 

f b jkasıll 
Fransız tayyare a r 

rıı çalınan P ~kalıı 
Fransız tayyare. fabr. 

10 
~~ 

birinde mühim b~r .pliiJlpı·1 
bolduğu öğreni!rnıştır. ıtl~ 
bombardıman tayyare~ b 
manda kabinesini tabll n 

ekt ·e 2 ., 
liikte gosterm - e ' 
eb'admda bulunmakta:fır. 

Bu işin tahkikatına 01 
1 

dilen polis hafiyesi ·~t~tl 
ve işçilerı i::.ticvap ettı '~ 
o:uplıeleri yazıhane h3d~ııdt 
Levin isminde biri u:ıe:~de 
kınıyor. Maznunun C'

1 
1< ıtl 

riyal yapılıyor ve nıutf~ ti 

ba<:.ının altında plfın bılııı 
katlanmıc; olarak saklı • 

~ ka• 
Son derecede ince otan 11' 
bükaç defa katılandığıııı 
den izler bulunmaktadır. ı.ı 

Polis hafiye.si, nıaznt.Ifl 
yor: 

- Haydi. itiraf et .. 
l\1aznun mac:umiyetııt 

ısrar etmektedir: 
- Harır. Planı ~11 ,ri/

Bunu bana Dübua I~ 1 

verdi. Yann gelip aJ:ıcll •J 

ğıdııı ne olduğunu bil 11 ~ 
- Dübua tabrikadall ,~ 

sıl çıkarmış? Kapıda tıe 
tünü arıyorlar?. d.f 

- Dübua kağıdı oıı 1.~ !I 
ladıktan sonra cep 5"1'13~~1~ 
kapağı arasına koydll· 
ı;rıttaki kat izlerine·:: .. d~ it 

Polis hafiyesi duşilll 
kaç saniye sonra: rs-ııtı· 

- Yalan sö}~iüY0 • tıil' 
Yalan söyledığin rh•:ııı , 
yetle meydandadır. pı3 

Hafiye bunu nasıl 8 ' hll 
(Cevabım gelecek k 

giin fuu siitımda fJ11ıoco tP.ıel 
" Amatör erkarı 011 1ıı 

bilmecesinin bil 

d ,_ ---:_ 

__,. . ııil? 
2·1 Sonteşrin tarihlı tı.' 

bu sütununda buJunafl 
nin halli şudur: ~ı 

Eldeki kalaslar Y~8 ~01 
kilde gfuterildiği gibi fil,... 
suretile hendeği aşrn:ıl< 
dür. 

ıl 
iskam1lH orıı" 

• ., 
f 

' ' • ı•' 
vı' 

52 vcy:ı 32 ki'iğı llı~ 21 > 
clc.slcslntlen li.'ıalell:ırın . 

1zJtl• I• 
lınız \'e arkadaşların . j$ • 

- lciniztlcn seçcccğıl1 J; ~ 
tı hilccci(im diye hİC çc 
ldcliııya gtrisinız. . s'l 

Bahsi kabul ettikJcrı 
le hareket edersiniz: s'p 
Masanın üstüne soldll~~ ' 

ru ,.e yüzlerini göstcrc(.e~e 
~ıdı yanyana koyunuı··ıe il~ 
sağa doğru olmak şar~~erıııe 
daha alıp ötekılerin. ııdcf$ı 
nuz. Bu şekilde :redı ,-ııı'ı: 
linizdc hiç kağıt kalı1111 

)'''1 ~ 
dar kiığıllnrı fü;tiiste kO 

d . . et 
vaın e ınız. tıitifl 

Dcsleıleki kiığıtıar ~sıtııl 6 
l:iniz kiiğıdın nıasa ~ıılıl~ 
sır:ıdan hangisinde . d9şı~ 
lıahsc giriştiğiniz arkllRi ~ı, 
runıız. Onun söyJİ)'ccc ı11J,;ıı1 
~r.r iki .sıra arasında ."\,,94 
tile kiiğıtları tekrar bır 1 

leyiniz. 
1 

rı ~ 
]Ik ameliyeyi Jdığıl 11 11 r~• k ,.e 1 dan sağa sıralama (;tt~ 

ıın göstereceği sıra~~ J,;~ 
rın arasında bıraknrıı . 
!elemek şft -· " n , . inci ' 
defo trkrnrl:ıyını:ı. 50rı<' 

T\ıüncn nıneliyeıfen 1 ır Jll 
lıırı dl'slc ,:ıpnıonııı ~ 

rer hirer ı;ı:ı-;n ii~tiill~:ışııı" 
On lıirinci kiığıl arktı 
tiğidir. 
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Alkollü Losyon 
Otrııülleri, pomadlar, 
ğlar ve biriyantinler 

b:.rta bu litunlarıla. saç
\. tl::7ell"ı:mesl lcln sa~ları

ıı bakmn1111. ı ih·nı~(·ldlği 
\bir ya7.ı ~azmış 'c "0 -

~bu hafta için birkaç for
\'ercet' j!fm ı lla' c et ıııl'!

" hu ':ıadlml yerine gc
"' için se\inı:ll~ im. 

~·l(oLLC J,O ı·o~ 
•• onMt ı.umt 

.. ~Oo gram beyaz sabun; ...,1· 
~, 1 400 gram alkol; yUz 

011
l-'a suyu. Sabunu kil- -

"lara . . 
~ ayırınız ve I.} ıcc c -

dikkat ediniz. 

~~a~un özü veya Panama 
~ Ugu dövülmliş olarak 50 

ı~:erecclik alkolden 500 

~.~ram kolonya suyu. 
U vcyahut Panama ka-

1Yice eziniz. 

\~0tılardan her biri evvel
• tianabilir ve uzun mtid -
'~'tı ' 
~1 halde kalırlar. Kul -
~ P ettiği zaman, §ayet 

~l'dları .ovmak icap ediyor -
~~r aJc ıçinc bir mikdnr koy 

118c;ları tamamen yıka -
\>~b 

ahs ise bUyUcek bir 
llıik ~I dar koymak lazımdır. 

lı..~ kendisi kadar da su ilii
"'llt, 

hıı 
-~ ~ahli.lle 20 veya 25 

tını renkte bir mahlül 
lı'ıe, Baçların fazla yağ -

~~ ~'Ozünden alınış olduğu 
r izaıe ederek, daha ori
enıc Verir. 

~ıruu 
t k n haftada iki veya 
~ llllanılmasına rağmen 
e Ya ·ı 1ı." g ı kalır \'eya dökül-arn . 

'-hı etlerse, bu takdırde 

~~lıı iz ayda bir veya iki de
llu ile yıkamalı ve her 
aıt ' 

11
• ilanı saçları şu mah -

lılrı1~1llalıdır. 10 gram kin
~ tı- '10 gram arnica mah

tıı :rn karne! mahlülü, 15 
6 

F'iornranti, 50 gram 

yıkamadan soma baş kısmında 

saçları yağ veya pomadla hafifçe 
ugmalıdır. Bunun için, saçlrt'rı bi
ribirine yakın çizgilerle perçemlc-

ro ayırmalı, sonra parmağa bir 
rnikdar pomad sürdilktcn sonra 

baı;ın bu ktsımlarına pomadı sür -
melidir. Pomadlar çok yağlı olduk

ları için, başı yağlnrdan daha fazla 
yağlı tutarlar. Yalnız yağların ha-

' §1 daha iyi beslemek gibi bir husu-
siyetleri vardır, ve başı çabuk ku
ruyanlara bilhassa çok faydalıdır. 

lnllhap edilecek en iyi n~üstah
zar, çok saf zeytin yağile gül, me
nekşe, yasemin ve i18.h .. kokuları

nı ihtiva eden bir diğer yağı karış
tırıp bir mabl\.ıl yapmaktır. Şayet 

bu ınahlül koku itibarile biraz afır 
olmuşsa. bu takdirde içine bir mik
tar daha saf zeytinyağı ilave et -

melidir. Meselii bunun için en çok 
tavsiye edilecek formtil §Udur: 

250 gram gülyağı, 125 gram vanil
ya, 58 gram yasemin, 26 gram por 

takal yaprağı. üç damla acıbadem 
esansı, bir damla juroflıı. esansı. 

Basit pomadlara gelince, saf ak
zong ve bcnzoinli olanların çiçek 
kokularile yapılmış formtilleri en 

iyileridir. Akzong yerine vazelin 
konursa, pomadın kepeklere mani 

olması daha iyi temin cdilıniş olur. 
Vazelinli pomadlar esanslarla ko
kulandınlabilir. 

Birinci formül - 60 gram va -
zelin, 10 gram kancı veya Iris mah 
lülu: 2 gram menekşe veya berga
mot esansı. Bu pomadı renkli ve 
biraz da koyu hale getirmek için 
içine 4 gram yumuşak kına kına 

mıı.hlülü ilave etmelidir. Bu mnh -
lül bilhn.ssa saç dökülmesine karşı 
faydalıdır. 

İkinci formtil - GO gram vazelin 
4 gram tanen, 6 gram alkol, 50 

'Santigram penbe jeranyum esansı, 
2 gram santel esansı. 

Briyıı.ntinin hazırlanması da 
' şöy~cdir: 90 derecelik alkolden 

100 gram, 5 gram gleserin, 10 
~m zcytinya~. Tl'.'rclh edllen e • 
sanstan ı den 5 grama kadar ilave 
edilebilir. 

R A B E R - Aksam Postası 
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Modası geçen gece 
elbiselerini ne yapmalı ? 

Modası geçmiş gece elbisesi! ... j Bir gece clbi.:ıesinin eteğini kc. 
Bütün elegant bayanların en bU - sip çıkan kısmı üst taraftaki çıp -
yük iç acısı odur. !aklıkları örtecek bir tarzda kul -

Hatta modası geçmese bile bir }anmakla hakikaten yepyeni ve 
mevsimlle muhtelif yerlerde iki üç çok şık bir aprcmidi elbisesine sa
kere giyildikten sonra onu bir da· hib olmak pek mümkUndtir. Bu • 
ha sırtımıza geçirmek için hangi nun için yukarda söylediğimiz gibi 
bırimiz heves duyarız. koyu renkleri oldukları gibi açık 

Hepimiz moda.sı geçen elbiscle- renkleıiysc boyatarak fullanmak i
rimizi dolaplarımızın karanlığı için cab eder. 
d.! uzun bir zaman terkeder hıra. Bu suretle kışlık gardrobunuzu 
kır ve mevsimler geçer de bir de. 
fa daha onlarla silslenmeğl aklı -
mızdan geçirmeyiz. 
Vakıa §lraslı, boncuklu payyöte 

veyahut lame gibi fantezi kuma§· 
!ardan yapılmış olan gece elbisele
rini tadil etmek de imkansız bir 
şeydir ya. Çünkü bu nevi kumaş. 
lnr ancak suvarelcrde, balolarda 
gl:,.ilir. Ve yaptığınız tadilatta bir 
yeni elbiseye ancak garnitilr ola. 
rnk kullanılabilir. Fakat o zaman 
bilP. kadın arkada.slannızın müte
cessis ve tenkidkar gözlerinden o· 
nun eski bir tuvaletten bozma ol
duğunu saklıyamazsrnız. 

Halbuki kadınlar en fazla kim. 
lcr için giyinirler? Kadınlar için 
değil mi! .. 

Maamafih arkaları ta bellere ka 
dar açık etekleri müthiş bol olan 
ve hiçbir işe yaramaza bcnziycn 
bu gece elbiselerini dolaplarda 
metruk bırakmağa hiç de !Uzum 
yoktur. 
B~n böyle demode ve yahut çok 

görülmüş gece elbisesini ne yapa
cağını bllmiyen bayanlarımıza on
ları gündüz elbisesine tahvil et -
melcrini tavsiye ederim. 

Evet. eğer gece elbisclerinb: he. 
le muvare, saten veya lii.alettayin 
herhangi düz ve koyu renk ipek
liden yapılmışsa onu fevkalade 
kolaylıkla değiştirmek mümkün -
dür. Hatta icabında onlara biraz 
da yünlü kumaş ilave edilir. Ve öğ 
leden sonra giyilebilecek çok ciddi 
ve ağır elbiseler yaptınlabillr. 
Eğer bu elbiseler çok açık ve 

parlak renklerden yapılmışsa o za
man da onların bütiln dikişlerini 

söküp ütüledikten sonrn boyaya 
yol,larnak ve koyu birer renge bo. 
yatmak lazımdır. 

hazırlarken en mUhim fasıl olan 
apremldi elbiseleri faslından ol· 
dukça ehemmiyetli bir şekilde ta
sarruf etmiş o!ursunuz. 

Verdiğimiz modc Her f:ze bu su. 
retle değiştirll:p giiz~l bir apreml
di elbisesine çevrilmiş iıır elbise • 
nlr her iki muht<>lif st:klini gös -
tennektedir. 

Mutfak 

Salçalı patates 
Patatesi soyup, su içinde kay

natmız. YlUlluşaymca çıkarınız. 

Bir süzgeçte iyice süzüp kuru bir 
tencere içine atarak bir iki dal{ika 
kadar ateşin fütünde kuruttJ'<tan 
sonra yuvarlak, ym-rarlak doğrayı
nız ve sıca!: sıcak iken d:ıha ev· 
veldcn hazırlamış olduğunuz bir 

.sil ü içine atınıı. Bu s~ de,.şil}'k 
hru.ırlanmış olsun. 

!ki yemek ka~ığı yağ içine 3 ve 
ya 4 yemek ka~ığı un \'C p?k ince 
joğranmış ufak bir sovan atarak 
sovanı ve unu kavurunuz. ü stüne 
eğer et suyunuz varsa, et su~·u. 
eğer et suyunuz yoksa adi su ilave 
ediniz. Suyun miktarı bir çeyrek 
litre olsun. 

Bu suyu üstüne döktiikten son 
ra durmadan ka5ıkla ka~ıstırmız 

\"e kaynamağa başla:hktaa sonra 
da on ':iakika b3ylece kırıştırm:ı· 
ğa devam ediniz. sonra içine iki 
yemek kaşığı hardal ,.e yüz yirmi 
beş gram sirke ila:ı:: eli.1iz ve b:.ı. 

nu da karıştırınız. içine biraz şe
ker ve tabii tuz ilave ediniz. Ve 
pek kısa bir z:ı:n:ın daha k:ı;·na
tınız. Bu sur~~!e hazırlanm15 su
sun içine patatesleri sıcak, sı::'lk 
atınız ve sıcak, sıcak sofraya ko· 
yunuz. 

- Ben cıgara dumanmı tarta. 
~iliı·im. 

-Atm:ı! .. 

- Gayet basit, h albuki: cıga -

rayı İçmeden evvel tartarıın. iç
tikten sonra dıı küllerini tarttt -
sın .. Aradaki fark dumanın ağır. 
lığı dır. 

Fransız fıkrası 

/\ · n dö·iinüyordu: 
- Pararr· yatırdığım banka 

iflas etmiş. 
Kansı hiç kederlenmedi: 
- Üzülecek ne var? Çek defte. 

rin '·ankada değil ki evde .• 

AŞIK KUYUMCU 
Kadın - Bana şimdiye kadar 

bir t ek tatlı söz söylemediniz. 
K uyumcu (Takdim ederek) -

Tek ta~ pırlanta !. 

Fransız karikütürü -

Elbiselerin bütün dikişleri sökül
mez, bUzgüleri açılmaz \'e hatta on
dan sonra da üstüne ıslak bir bez 
konulup üttilcnmezse boyanın çok 
kötü bir şekilde tutması pek nıuh- ı 

Hem ucuz hem de lezzetli:lir. MODERN BASKÜL 

Bir kere tecrübe ediniz. Belki de I :.._ 65 kilo .. Fakat emin olunuz 

hoşunuza igdecektir. bayan, 55 kilodan fazla göster. 

temeldir. ------- ------

1 - Bu ~örd iliföniiz ~ü:ırl elblst. ~·anmılakf Ş<'kllde gördüğünüz 
gece clbi!iCSinden bozulmu~t ur. E!i\'abın roba.<ıı Ye kollan ltesllcn cte
ilnd<'n yapılmıştır. l:'akası istcnildiğl t akdirde beyaz muslinden, nan· 
suktan \ ·eya piked<'n yapılabilir. 

!? - Ru t'lblsenln ~ö~~llnde bUzglllU p&f!'a f't<'~ln ke"ilf'n alt kıs· 
mından alınını5 olan parçadır. Kollar Ye yakn Ye rob lni~ük pelerin. 
de n yapılnu~hr. Bu model ı;ok küçlik göğiliılü kadınlarla genç kızlara 
yaraşır. 

miyorsunuz!. 

Miras ümidi 

İhtiyar zengine, gelinlik çağ 
ki kızı sordu: 

- . Dikkat ettim baba, bize nti
safir geldiği zamanlar sen çok ök
sürmeğe başbyorsun. Bunun sebe. 
bi ne acaba? 

İhtiyar gülümsedi: 
- Kızun artık evlenme ya~ın

dasın. Delikanlılara ümit vermem 
l:izım değil mi? 

Sürpriz 

Kadın güzel yemekler pişir-

mişti. Tatlı tatlı yediler. Yemek 

sonunda kadın kocasına: 
- Bana güzel yemekler pişire. 

bilirsen sana bir sürprııim \'ar. 

demiştin. Yemekleri bc;endin mi? 
İyi pişirmesini öğrenmiş miyim? 

Kocası CC\ ap verdi: 

- Evet. 
- Oyleyse sen de sürprizin; 

söyle. 

- Ahçı kadına yol vereceğiz. 
Artık ona lüzum kalmadı. 

' 

Cigara tiryakileri 

Köprü altında konuşurorlardı 
Biri: 

- Boğazım ağrımağa başlayın 
ca cıgara~·ı aza tıro:-um . dedi. 

Oteki: 
- - Ben de dedi. belim ağr:yın· 

ca senin gibı yapıyorum. 
- Belin ağrıyınca mı? Neckn? 
- İzmarit toplamak kolay mı? 

TEK GöNLtl OLSUN ! 
- Peki karıcığım. Artık yalan 

~öyieme ; sözlerine inanıyorum. 

Hasis 

- Cebinde takma diş ta~ıyor. 
5un. neden? 

- Karımı'l dişleri. 

- Ne için yanında ta~ıyorsun? 
- Karım yemekler arasında da 

iJteberi yemek yemeğe baş:adı . Bu 
tedbiri buldum. 

Amerikan fıkrası 
Bir vergi memuru ölmüştü. ~12 

ıal' 0sindeki1er c~naze merasim· 
için bir teberrü listesi açtılar. Yit 
mi beş dolar venneği vaadeden b i 
banker gelen amatör tahsil<b.r; 
elli dolar v•~ince tahsildar: 

- Yanlı~lık olacak, dedi. Yirrr 
beş dolar fa.,la verdiniz. 

Banker: 

- Hayır, dedi. Yirmi' beş d0 
!ar kalsın da siz bir vergi memu· 
rıı daha gömün! 

Kadın tecessüsü 
- Mehmet beye yazdığın mek

hhı~n zarfı üz' ·ine ne:len ''şahsa,. 
diye yazdın? 

_ · 1et.t·"'" · ı ·mnın okuması· 

nı istiyorum da Oi1un için •• 

BUZ F.\1JF 1V..ASINDA 
- Bir E 1: ..,eldi, buzdağını 

satmak istiyor. 

- İngiliz Karikatürü -

ACEMi DJ\KTt lO 
Stenor-ali bilir mbinld 

- Komapna..111 bilim -ı 
y llUr'nalll ! . • 
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Dünyada nazar değmıyecek birşey yoktur, 
bundan yalnız akıl müstesnadır.· Çünkü: 

imse kimsenin ak-
lını beğenmez 

Kelin ayıbını nasıl takke örterse 
bazılarının kusurunu da sü

kutları örf er 
Bundan evvelki görüsmemizde 

anlatmıştım. Ama gene tekrar e
deyi •· Ben Parise kadar otomo· 
bille ken<li hesabıma geldim. 
Paristen itibaren Nevyorka, son· 
ra oradan gene Parise Nata seya· 
hat acentasile gidip geleceğim. 

Onun içın, o gece yorgun ve bıt· 
kin bir halde, oteldeki odamın 
yatağına ,bir kalıp gibi uzanınca, 
uyudum mu, sızdım mı, bayıldım 
mı bilmiyorum. Fakat ertesi sa· 
bah gözümü açıp kendime gelınce. 
ilk ısim Nevyorka gidecek gezici. 
lerin, Parisin neresinde bulundu 
ğunu aramak oldu. O. otel senin, 
bu gazino benim; sokaklarda do· 
laştım. Allahın bir IQtfu ihsanı 
olacak; bizim kafilenin reisi Sait 
Çelebiydi .. 

- Ne münasebet? diyeceksiniz. 
Durun anlatayım .. 

Sait Çelebi.. Hani şu meşhur 
rad)'O psikeri .. Ona spiker demek 
de doğru değil.. O başka bir şey .. 
O, radyo bir şeysi ama, nesi? .. 
buldum! Radyo kurdu .• Hani bi· 
rini methederken: ''oo, o bu işin 
kurdudur! .. derler a .. lşte Sait de 
öyle.. Kendini dinletmesini bilen 
bir insan.. "Kendini dinletebilmek 
sanati11ni bu memlekette kuran 
bir hatip .. Hallı:, mütareke sene
sinde "miting .. hatibini yanık yü 
rekle dinler. Halle istiklfil hat'bi 
e:ınasmda "vatan, hamiyet, istik· 
ıaı.. sözleri karşısında heyecanla 
ağlar .. Fakat bir maç seyri tafsi· 
ıatmı, bir resmi geçit izahatını • 
hem de radyo ba~ında, hırıltı zı· 
nltt arasında - dinlemez, dinliye
mez, ona dinletilemez. lşte bunun 
aksini yap:ıbilene bence ''sanat· 
kar .. derler. Yaptığı ise belki "söz 
söyleme sanati,, denmez ama. hiç 
şüphesiz ''kendini dinletebilmek 
sanati .. denebilir .. 

O, halkın neden zevk duydu~ 
nu, neyi isteyip, neyi istemediği· 
ni kavramı, bir sanatk!rdır. Spi. 
kere "sanatkar., denilmediğine ba· 
kılırsa, Salt de "radyonun spike
ri,. de~ldir. 

- Peki, öyle ise nesi? 
-Ne bileyim ben? artık onun 

orasını siz tayin edint 
Sait, ayni zamanda sinemacı. 

muharrir yesairc olmakla beraber, 
seyahat acentasınm ortaklarından 
mış da ... Bizi götilnnek de ona 
düşmilş.. lşte böyle dört tarafın· 
dan varlıklı olan bir insanın riya· 
set ~ttiği kafileye ben de takılıp 
Amerikaya gideceğim .. 

tstanbuldan ayrılırken, Sait 
bana: "biz Pariste falanca otele i· 
neceğiz!., demişti. Ben de o adre· 
si, bir kft~ıda yazmış cebime koy. 
muştum. lhmal mi dersiniz. dal· 
gmlık mı; şimdi k5.ğıdı koydunsa 
bul.. Paris kazan ben kepçe .• Gi· 
rip çıkmadığım kapı kalmadı. Al· 
lahtan, aklımda bir "Şnnzelize .. rn 
rı kalmış.. Otel orada bir yerde 
ama. nerede ve i!;mi ne? 

Araya araya Ba~dadı da. San· 
zelizedeki oturduktan oteli bul· 
dum. I~ka"lt"e'n-la oturm•t'i· hep 
bir arada yemek yiyorlardı. Ş5y· 
le bir göz gezdirdim. Bir iki kişi 
den ba~ka tanırlık sima yok .. Tür· 
kiyenin dört köc;esinden kalkıo 
t tanbula ge1miş: seyahat acenta· 
c;ma mflnK'.Mt edio. Amerik::t yl')l· 
culu~na çıknm bir çok ni an 
İçlerinden kıymetli bir doktor de· 
dl ki: 

- Azizim; yol arkada~anmız 
arasında öyleleri var kı, Amerika
ya seyahat etmek fikri kendisinde 
nasıl doğduğuna hayret etmem.ek 
kabil değil. 

Gösterdiği insanlara §(>yle bir 
baktım .. Hakikaten öyle •• Bunları 
değil Amerika yollarında tasav· 
vur etmek; Beyoğlu sinema ve ti. 
yatrolannda yanınıza dü:iSC, ga· 
rip garip bakar: "bu adam da ne
reden çıkmış?,. diye hayret eder
siniz: O kılık kıyafet görülecek 
bir sey .. !skarpin, pantalon, ceket, 
gömlek, kravat, \'e şapka: Acaip 
bir renk koleksiyonu .. Konuşma, 
eda, tavır: Bir orta oyunu seyri. 
Hülasa öyle bir kafile ki seyrine 
ve zevkine doyum olmıyacak .. Ko 
ca bahrimuhiti atıaside günlerce 
gecelerce neyle vakit geçireceğiz?. 
Bütün yolcular derli toplu, ağır 
ba5lı insanlar olsaydı, bu kadar 
uzun bir yolda neyle oyalanacak· 
tık? 

Kafile içinde, her meslekten, 
her cinsten, yolcular var. Kıymet· 
leri olan mühendis, d:>ktor, as~cer 
ve tüccar .. Sonra. giyimi k~amı 
yerinde kadınlar .. Ama bence, eğ· 
lerunek için ~ılan bu uzun yol
etılukta enteresan olan adamlar: 
kıymetli ve derli top\u olanları 
değildir. Cenabıhakkın eksik ve 
basit yarattığı mahlCiklardır ki ga 
rip garip halleri, saçma sapan söz 
lerile alay ve eğlence mevzuu o· 
turlar .. 

"Kelin ayıbmr takke örter,. der 
ler a .. Bu gibi insanların kusuru· 
nu da "silk<lt.. örtüyor. Yanılıp 
da lafa ağız açtıkları ı.aman tak
keyi düşürüvcriyorlar .. O zamın 
sabret de göreyim seni. 

DoğusJ.anndanberi "zavallı .. o· 
lan bu insanları bllsblltün gülUnç 
etmek belki umumi terbiye kaide. 
terine sığmaz ama; beşer işte, d:ı· 
yanılamıyor .. 

"En fena ~ile akıl eksilt'
liğidir!., deriz. Fakat kim bilir 
bizim ne züiürt taraflarımız '\far'" 

dır da farkma varamayız.. "İn· 
sanlar, kendilerini doğrultmaktan 
7Jiyade, başkalarına nasınat ver
,mekten hoşlanırlar.,. diye bir söz 
hatırımda kalmış.. Aşa~ yukarı 
herkeste bu illet vardır. 
• Yol arkadaşlarımın iç.inden ba 
.na bir iki kişi gr>sterip ''bunlar 
dan sana epeyce mevzu çıkacak,, 
dedikleri zaman: hemen kabullen· 
dim, de. "oh ne run" falan de -
"im .. Hiç düşünmedim ki: Elbet 
lbenim de kusurlarım olacak, 
başkaları da lbeni tefe koyacaklar. 
Tuhaftır, insan kendi hakkında 
fena şey yoramıyor .. ''Akıl, akıl· 
dan üstündür.,, deriz. Sonro, gene 
aklımızı herkesten üstün gôrürllz. 
G<.ıçen gün biri dedi ki: 

- Dünyada her şeye nazar de
ğer: Göze, kaşa. zenginliğe, saa· 
dete .. fakat hiçbir zaman ''a'krl,,a 
nazar değmez!.. 

- Niçin? 
- Hi~ kimse kimsenin aklın1 

~ğenmez de ondan. 
Vasfi R. ZOBU 

il A B E R 
ÇOCUK SAYFASI 
Bilmece kupon\! 
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E~LENCE 1_ER 

Ne sihirdir, ne keramet! 
Hokkabazlarm bir aözU var -

dır: 

Ne sihirdir, ne keramet, 
El çabukluğu marifet. 
Hakikaten, hokkabazlığın bil 

tün marifeti el çabukluğundan 
ibarettir. El çabukluğu yapaıbi
lıyorsanız k~mızda.kileri al -
datmak kolaydır. 

Bakm size, kış geceleri arka.
daşlarıruzı eğlendirecek, b03 
va.kıt geçirtecek bir lld hokka -
bazlık öğretelim. 
Şu iki bardağı gördünilz mu? 
Görüyorsunuz, değil mi? İki

sin.in de içi boş. 
Şunlar da iki top. Bunlan 

bardakların ağzına yerleştiri -
yorsunuz. Bu iki topun biri kır· 
mızı, biri beyaz .•• 

Bunlan böylece arkadaşla.n· 
ruza. gösterldikten sonra. cebi • 
nizdcn mendilinizi çıkarırsınız. 

- Bakın, boş, içinde bir gey 
yok, dersiniz ve soldaki kırmızı 
topun Ur.erine örtersiniz. 
sonra bir mendil daha çıkanr
smız. Üzerinizde iki mendil 
bulunmıyacağma göre. bunu ar· 
kadaşlarmızdan isteninl.z. Bu 
suretle mendilin hileli olmadı • 
ğma. dair onlara daha. iyl em -
niyet gelir. 

0 mendili ae beyaz topun ü
zerine örtersiniz. Sonra: 

- ~ dersiniz, bıı.rtWtla
rm yerleri değişmedi. Dikkati 
Şimdi solda.ld mendili kaldın -
yorum. 

Hayret! albndan beyaz top 
çıktı! Halbuki hepiniz görmlli)
tUnüz: Sol tarafta kırmızı top 
vardı ..• 

- Dikkat! Şimdi u.ğda.ki b&
ya.z topu açıyorum! 

Şaşıla.cak oeyt Buradan da 
kırınızI top c;ıltt:JI 

Arkad8.§larmm hayrette! fffn 
içyUzUnü da.ha anlat.maiiJtmuza 
gö:re, henüz sis de hayretteslnls. 
Bu it nasıl oluyor, d~ m1 

Ge.yet basit: 
Seyircilere larmm gOrlhıeD 

topun arka tarafı beyaz, beya.a 
görllnenin de Jmmmdrr. 

'Or.erine mendill &terkeııı ve 
açarken onlan uıstalıkla öyle çe
vireceksiniz ki, kmnızmm be -
yaz tarafı. beyazın da. larmm 
tarafı onlara doğnı dursun! 
Anladmı.ı mı timdi? Meeele 

Kristof Kolombun yumuruı gi· 
bl ne kadar kolayın.ış! Fakat 
düşünmek Jlzmı .•. 

SiHiRLi ZAR 
A Yukardalri oyu· 
~ nu bildikten son 

/e - ~ ra sihirli zarm 
• • • sihrini de anl&o-

• mak gayet kolay 
• • • dır. Çilnkü bu 

• da o toplar glbl 
bir tarafı başka 

bir renge, diğer 
ta.rafı başka btr 

ren~'· boyanmış bir zardrr: 
Bu zan sız ha.zırlJya.caksmız. 

Mukavvadan her bir yanı 2 s~ 
Um olarak bir mikap yaparsınız. 
Bunun Uç yUzUnU beyaz bıralnr
smız, Uzcrlne de siyahla nokta· 
lan kondunırsunuz. 'Kalan üç 
yUzü de boyarsınız. Üzerlerine 
noktalan beyaz ile yaparsınız. 

Arkadaşlarınıza hokkaba.zlt • 
ı ğmm göstereoeğinlz zaman, m-

* swıa erkekler ı - Te~i 
sivri, püsküllü şapkaları yalnız 
kadınlar giymez ya! Bazı mem· 
leketlerin de ~rkekleri var, ka
dınlan yerine onlar süsleniyor· 
lar. MeselA, Afrikalı bir kabi • 
leden olan §U adama bakın: başı 
na nasıl süslU bir eapka giymiş. 
Buna şapka denilemez ya, ney • 
se. KUlfih desek daha doğru o

lur. 
Bu Afrika kabilesinde adet • 

tir: Erkekler çok sUslü gezer. 
Ta.bil, bu stıs dedikleri §ey on • 
larm kendilerine göre süs sayı· 
l&cak şeyler, meselfi.. bnşma kü
Wı giyip ucuna püskUl takmak 
bizce süs değil, biH\kis maska -
ralık sayılır GöttiyorsWitiZ' ya/ 
her şeyin kıymeti ve 'ma.biyeti 
yerine göre ne kadar değişiyor. 

U$f0n garaool - Bir elinin il· 
zerine tepsiyi alınış, tepsinin de 
içine n~ bardak koymuş. balan 
§il ga.rsonıa nasıl uça.r gibi ko • 
euyorl Hele ayıı..da.rma dikkat 
edecek olursanız patinaj demir • 
lerl ta1rmt1 olduğunu görilrsü -
nüz. DUemeyim diye bir kolunu 
da. yana. uzatmll, buz Ur.erinde 
kayıyot'. 

Bu, Amerlkada yaprlan bir 
mtısahakadir. Buz Ur.erinde bir 
yandan kayarak, bir yandan da 
mtışterilere tepsi tepsi yiyecek 
tqımakta en fazla klın muvaf
fak olacak diye yapıla.ıı bir mi1· 
saba.kaya yüzlerce ki§! giriyor 
ifi1' tuhafı f\l ki, kendilerine 
gllvenen bu yüzlerce kişinin i -
çlnden yalmz on ~ dllşmeden 

n, ree1mde A ve B işaret edilen 
k~erlnden tutusmız. Oııılann 

yalım beyaz yilzlerl görmesine 
dildc&t ederıslnlz ve dersiniz ki: 

- Görüyorsunuz: Zar beyaz, 
değil mi T Ş!mdi, bir saniye için 
de ben bunu ıdya.h bir zar yapa· 
cafım! 

Bunları söylerken sol elinizi 
muanm sol kö@eslne doğru koy 
mUf bulunursunuz. Zar .sağ eli· 
nizdedfr ve sanki uza.kta.kilere 
de göeteriyonntl§ gibi en sonra 
sol omuıunuzun hiza.ama. götil
rllr8Unllz. Tam ~ u· 
m&n sol elinizi masa.dan alırsı -
nrz ve öyle bir srrasıına getirir· 
siniz ki, sol eliniz sağ elinizi kar 
§ınrzdakilerin gözünden kayar. 
Bu esnada, iki parmağınızın a -
rasında zarı ters yüz edersiniz 
ve: 

- İşte bakın! Dersiniz. Şim· 
di zar siya.b oldu ... 

G<>rüyorsunuz ya. bunlar kü • 
çUk hileler, fakat bilmiyenleri 
hakikaten 3~ırtır ... 

Hokknb~ Amca 

gidip gelebiliyor, en hızlı git • 
mekte ve bardakları dökmeden 
taşımakta da birinciliği resmini 
gördüğilnUz §U genç adam ka· 
zamyor. 

Tabii, garsonlara bu müsaba
kayı boşuna yaptırmıyorlar. 

Onların böyle yUz üzerinde ka • 
yarak düşmeden gidip gelmeyi 
öğrenmeleri muhakkak ki ken • 
dileri için çok faydalı olacak. 
Zira., bilirsiniz, büyük dans sa • 
lonlarmda yerleri parlatırlar, 

cilfılarlar, buz üzerinde yUrü -
yormuş gibi insan biraz dikkat 
etmeme d~er. 

Bu gibi yerlerde garsonların 
adeta. kayar gibi dolaşmalıı.n la 
zımdır. J.,te hu mtisaqa.ka da. bu 
maksatla yapılmış. 

Yapışık ağaç1ırr - Kırlarda 

bahçelerde görürsilnUz: Top -
raktan yan ya.na çıkıp da sonra 
biribiriııin gövdesine sanlmış, 

tek vUcut olmuş bazı yapışık 

ağaçlar vardır. Fakat resme 
bakm: Buradaki yapışık a.ğo.ç • 
lar gibisini her halde hiç gör -
memişsinizdir. 

Hakikaten çok garip şey, de-
ğil mi; a.deta bu ağaçlar hen Uz 
birer fidan halinde iken birlsl 
gitmiş de on.lan böyle birlbiri -
ne dUğlim etmiş, sonra ağaçlar 
bUyUyUp gövdeleri kalm]qmca 
böyle kalınışla.r. 

İn.san öyle zannediyor ve ak
la öylesi daha yakın geliyor, a
ma, mesele öyle değil, çUnkU bu 
yapışık kardeş ağaçlan şimdiye 

kadar insan ayağı basmamış bir 
yerde bulmuŞlardır. Ora.ya o za
mana kadar kimse gitmemiş ol
duğuna göre. bunu bir insan e • 
linin yapmadığı muhakkak. E -
sasen §imall Amerikanın 1!5S~ 

bir köşesinde olan bu ağaçların 
bulunduğu yere birisi gitmiş bi 
le olsa, yanyana. iki ince fidanı 
böyle dilğüm yapma.ğı nereden 
düşünecek. 

Hulft.sa, bu yapışık ağaçlarm 
biribirlerine böyle kardeşçesine 
kendi kendilerine sarıldıklan ve 
öyle lbUyüdilkleri anlaşılıyor. 

İnsanlar arasmda yapışık kar
detJler olur da tabiatın diğer 
mahlfl.klan arasmda. neye olma.
sın? ... 

Eli tWUn hayvan - Eli \1%\ln 

deyince hırsız Mnnetmeyin. Za
vallı bir hayvanın belki yaptığT 
bütün hırsızlık ağaçlardan mey
valan koparıp yemekten ibaret
Fakat bunun iı~in de t.a;biat o -
na hak vermiş bulunuyor. 

Bu hayvan, Gibbon dedikleri 
cinsten bir maymundur ve vü -
cudunda.n daha uzun olan kol • 
larmı ağaçlardan ağaçlara at -
la.rken. kttllanma'kta.dır. Bi:linıl 
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Koca kafalının ısPkJ" ,, 
Baeı son derece bUyilk blr.,..,; 

aapkacı dUkkanma gitti. )lJı~ 
da ne kadar oapka va.osa •ocO' 
tecrübe etti Hepsi ~ı:na 
geldi 

O zaman şa.pkaCl: ~ 
- Blr kere de §apka ~ -,;I 

tecrübe etseniz, dedi. !Jelıd 
başmııa uygun gelir ... 

Ördek lokantsdlo ;t f 
Ördek kardeş loka!l~ 

mişti. Garson maymunıı: J 
- Bnna bir tnvuk ~ 

getir, dedi. 
Garson: 
- Tavuk yok, dedi • 
Ördek kardeş ayak dıredl· ~ 
- Nasıl olur? Muhg}t)ıı)-b~,J 

getireceksiniz! Bedava p 1f 
değilim ya, parasını vc~6 

terbn! ~· 
Ördek böyle vak val< 

ken öteden ahçı duydu. .ııaJıl ~ 
- K~s sesini! dcdL ~~1111 " 

zanıam Belli keser, pışlrıı"'; 
na tavuk diye gctiıirlJll lıl' 

Yukaıılakl resimde I~ 
köpek göriinmektedit· ... ,,,, 
me bakınız. dört çıı;gl U 
rek bu ild köpeği ~ört f •• 
§ekline sokabilir ıni~ ~ 

Dikkat edinir., ~ıs f'F' 
de oyna.mağa hiç l~ tdi 
işin bUtUn tılsı:mı ııave 
dört çizgiden lba.rettlt· 'iP 

BirlncikAnun ayııı&aııed' 
olan bu bilmooemtzi b ıı t 
den birinciye ıuyınetli ~ 
saatl, ikinciye ~ u~ u 
tinde bir kitap çantaSl•1'l1' 
ye liç lira kıymetinde ıı~ 
cUzdam, dörd.UncUdesl 

0 'IPıl 
kadar birer §işe bU~ .. ıe~ 
ve ayrıca 200 oıcıır· 1 
muhtelif hediyeler ve;ıı ~ 

Not: Va.ktile ııa.f ;ı; 
bihneoelerlınlz lb~~ 
aylığa. çevrilmiştir. JJ stl 6' 
mi.ziıı kıymet ve ıntkd p· 
na göre çok a.rttn11JXl1 ııl ~ 
Okuyucula.rmuzın )l fi''. ı 

kala.rile beraber bir ~11 
da. neşredeceğim~' ~ 
beraber yoUamala.tl 1 

·.p" 
niz, maymunlar ckseı1~t1' 
ğaçlıklı ormanlarda. Yts. w>! 
dallardan dallara s.de fı' 
bi uçarcasına. auş.rl~ 
atlayıp zıpla.rlatkell 1 
ile dallara asıımala.fl f·~' 

lşte, tabiat bu ııa. ~~ 
canba:ı:lıklannı dall' usı r 
ya.psm diye ıt>öyle US 

~ 
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Müttefiklerin lehine, Almanyanın aleyhine olan ~ u u u u 

Bütün vazi-9etlerin 
ilahları 1 ürkiyedir 

~ug·· 
~lJnkü harbin zaferlerınden biri Ankarada kazamlmışt ır. ,, 
~ le I\aradenizi birbiri. 
~n Çanakkale ve Istan 
'4" arı bugün yine tarihi 
~ alrnıa bulunuyor. 
larıa Turu vahlar o ef • 

• tatpışmalannı burada 
· ~arnsez Yunanistana 
~eçerek ilerledi. Isken

"'1ı an insanlarca bilinen nigham'ın kumandası altında bu lunuyor.Ayni şekilde bir de"Bi-
. sonuna kadar varmak lunmaktadır. taraflık blok"undan bahsolun. 
erlerini aksi istikamete 

ı gevkctti. Garbi Roma 

~Uğu inhitat ettiği za. 
h' noına Imparatorlu

tA ltı sene burada bütün 
~ devam etti. 

49Uer Akdenizin hakimi 

~b· uncu asra kadar bü-
1 Avrupa sahillerini 
Osınanlı Türkleri ik-

~ burada kurdular. 
ltlt>aratorluğu yine bu
lat ederek "Avrupanın 

11 

oldu. 
iyen büyüyen lngiliz 

rıu ~ 
ı,.1 ... ~u, karşısına ilk en. 
~enin de yine bura
~ gördü. Hindistan ve 
~ ~ ~ollannı elinde tut

~ıı. ltıgiltere Boğazlara 
, ~kiın olmaması jçin 
~ da üç kere çarpı~L 
l{ da.1s1s de Ruş ordu. 

0nstantinopl (bugün· 
lU) un kapılarına ka~ 
~l. Irıgiltcrc Berlin 
\' e bütün nüfuzunu 
~ e ~ nuslann Osmanlı 
~~~ üzerindeki zaf e. 

(c "llltrneğe muvaffak ol 
~&'reden Ingiliz ba§Vc

Londraya. "şerefli 
getirdiğini söyliyerek 

~İsraeu bile, ilersini 
~ bütün maharetine 
~~ 8Cn.e sonra Rusya.
~l'enın müttefiki ola
d e~e kal'§ı çarpışaca.. 
~nınemişti. 1915 de 

~sız orduları boğaz 
~ e hedef olarak aı .. 
'i fer boğazlardan Rus 
'.ll. tbilnıek için bir kapı 
~ ~arpışıyorlardı. 
' taarruzunun akn.
~ası umumi harbin 
Ilı eletinden biri oldu. 

'tı~ ınüddet tecrübe 
hq 1915 nisanında 
(el't'ılu ile(Anzac) kör .. 

~.ı~1karmakla da Türk 
·ı Venıetini kırmak 
~adı, ağustosta "Suv: 
lic e Çtkanlan askerler 
hefı elde edemedi. 

\ l'ultıerı hemen rubu a· 
~1 tkiye yine lııgiltere 
•vırı Yanı başında onla
~lı hlUttefiki rolünii 

t1aq Yor. Karaden izin a. 
ijt~· hleşhur Boğazlar. 
~~tk~erıin elinde bulu

, ltı~~e~iı~ 1912 Balkan 
~ glubıycti ve Umu<-ah· 

~'li~· ı ren nıağlCıb oluşu 
1~1l'l askeri mevkiden 

~ı... adı, Bir asker ve 
~ ··ıı 1 
'\~~ 0 an Kemal Ata. 
1ltt 1 

l {irk milletini ye
. ı, o 

~ıı ttı ııu Yakın Şark-
ettıleket haline ge. 

~ ~ 
~i:tıakkalede Ingiliz. 
t'a fırkaya kumanda 

\ı~ol\tı.adoludan Yunan 
llıl(!:rrnı§ ve Ingilızlerl 
(!t~.teı ôrgUler önUn-
1\ıt ı!iti. 

'\ lt elen izdeki sahillc
·~ll. ttvvetlerinin yardı. 
~~ 01abilir. Bugün In 

\oa~d eııderiyede bir de. 
~ h.. ır Ve burası Ingı'l· 
~~ilh' ~ ı: ve en ateşli a-

Sır Andrev Cun. 

· Türkiyenin fevkalade talimli 
ve çok iyi techizatlı ordusu eski 
ve değerli asker mareşal Fevzi 
Çakmağın idaresi altındadir. 
Mareşal Fochun erkanı harbi

ye reisi olan ve bugün Fransa
nın Şark orduları kumandanı bu 
lunan meşhur l<'ransız generalı 

Maxime \\ eygand geçenlerde 
kendisini ziyaret etti. Son za. 
manlarda Türkiyeyi ziyaret c· 
denlerden bıri de ''aktiyle büyük 
dük Nikola ile Erzurumdıı, Al
lenby ile de Filistinde bulunmuı; 
ve bugün .Mısır, Filistin ve Su. 
danı ihtiva eden Orta Şark ku
mandanlığını ihdas etmiş olan 
lngiliz generali Archibalt P. 
Waweldir. Bu iki kumandanın i
daresi altında bulunan ordular 
az bir yekfın te§kil etmiyor. Tür 
kiycnin arka kapısı mcsabesin. 
de olan Suriycdc general Wcy
gandın 50 bin Fransız ve şimali 
Afrikalı askeri var ki bunlar ec
nebi lejiyonları da ihtiva etmek. 
tcdir. Wawelin idaresi altında da 
Mısır ve Filistindc o kadar bir 
asker bulunuyor. Bundan başka 
oraya yeni gelen Hindistan as
kerleriyle 30000 kişilik bir Mısır 
ordusu vardır. 500 tayareden 
fazla biı: ~uvveti olan Türk hava 
kuvvetleri icabında gerek Suri
Y.edeki Fransız tayyarelerinden, 
gerek hava mareşalı Sir William 
Mitchellin .Mısır ve Fili~tindeki 
"Orta Şark hava kuvvc.ti"nden 
yardım görebilecektir. 

lngiliz - Fransız - Türk anlaş
masının Ankarada, iki kuman. 
dan da bulunduğu halde imza
lanması bütün dünyanın dikka
tini, Boğazların bekçisi Türkiye 
üzerine çekti. Bu anlaşmanın, 

§Üphesiz ki, en fazla Italya üze
rinde tesiri olmuştur. Zira Akde· 
niz garbde lngillere ve Fransa, 
şarkda da Türikye tarafından 

kontrol altında bulundui<ça ItaL 
ya muhakkak bir abluka içine a 
lınabilir. Italyanın Balkanlarda 
nüfuz temin etmek ümidlcri de 
§imalden Almanya, Şarkdan da 
Rusya ile, şimdi cenubdan da 
müttefiklerin iktısadi yardımını 
gören Türkiyenin artan niifuzu 
ile karşılaşmış bulunuyor. 

Balkan memleketlerine gelin. 
ce; Yunanistan bugün icabında 
karada Türkiycnin kuvvetli or
dusundan, denizde de Ingiliz do
nanmasından yardım görecek
tir. Romanya da Yunanistan gi· 
bi garanti verilen memleketler. 
den biridir. Ve kendisini Lehis. 
tandan daha emin bir vaziyette 
görüyor. Zira, bir Alman hücu
mu halinde müttefik clc\•letler 
kendisine Boğazlardan geçerek 
yardım edebileceklerdir. Yugos. 
lavya de kendisine yeni yardım 
yollan açılmış olduğunu görü
yor. Ve ltalyanın gittikçe daha 
vazih bir hal alan bitaraflık ve 
dostluğundan dolayı kendini r:ı.· 
hat hissediyor. Tek başına bulu. 
nan ve Türk ordusuna mukavc. 
met cdemiyecek olan Bulgaris
tan için, Almanyanın yardımı 

ile arazi talC'blcrincle pek israr 
cdemiyccektir. 

Bu suretle Almanya kuvv<'lle
rini ve dikkatini garbe çevirmiş
ken şarkda yeni bir şark cepheı::i 
kurmak imkanı hasıl olmuş bu-

maktadır ki, bu birlik yalnız Bal 
kan devletlerine değil, ayni ' za
manda Macaristanı da ihtiva e
decek ve Almanyaın veya Rus
yanın Tuna havzasına doğru iler 
lemesine mani olacağı gibi, Al· 
manyayı hayati menbalarından 
mahrum bırakacak bir iktısad 
politikası da takib edecektir. 

Müt tefiklerin lehinde, Alınan. 

yanın aleyhinde olan bütün bu 
vaziyetlerin anahtarı T ürkiye
dir. S on Ankara anlaşması ile 
lngiltere ve F ransa sadece siya
si bir zafor kazanmakla kalmadı 
tar, ayn i znnıanda askeri bir za
fer de elde etmiş oldular. Bu as
keri zaferin muhtemel neticeler i 
bugünkü garib harbde büyük bir 
ehemmiyeti haizdir. Zira, bu har 
b in muharebeleri harb sahafa· 
rında değil, diplomasi s alonla. 
rın da .Mün ihte Berchtsgardende 
Prağda, Mcskovada- kazan ı lmış. 
tı. Şimdi de Türkiyenin hükumet 
merkezin de kıuan ılnıış oldu. 

(Son sayfaml7da bu ya.11 ile nla
kadar hir re51m \anlır, Lütfen ha· 
lonı:r..) 

Şehirden köşeler 

Beşiktaş parkı 
Yazan: Kadri KA.YA.BAL 

Beşiktaşta. Abba.sağada yeni 
bir park yapılıyor. BurasI hu 
seneye kadar iri selvileri ve me
zar ta~lan ile etrafa korku verert 
koca bir mezarltktı. Belediyemiz 
bu mezarlığı kaldırttı ve İstan -
bulun en güzel parkların.dan biri
ni kurdu. Parkın inşaatı hala de
vam ediyor. Bu park mevkii iti
barile eşsizdir. Yeşil kanepelerin 
üzerinden Boğaziçinin güzellik -
lerini doya, doya seyredebilirsi -
niz. 

Dün baykuşlara yuva olan ta
rihi mezarlık bugün çiçeklerle, 
yeşilliklerle donatılmıştır. 

Sol taraftan Yıldız sarayına 

giden asfalt yol geçer. Etraf a· 
çıkhktır. Bostanlardan mis gibi 
toprak kokusu ta burnunuza ka 
dar gelir. Karşınızda, bir taraftan 
Marmaranın enginliklerini bir 
taraftan da Boğazın kıvrıntılarınt 
görüro.ünüz. 

Gelecek sene Beşiktaşın ve ci
varının yegane mesire yeri mu
hakkak ki bu park olacaktır. 

Parkın içi son derece güzeldir. 
Parkın en yüksek yuinden alçak 
yerlerine merdivenlerle ve kıvrın
tılı yollarla inilir. Bu yollar par
ka daha başka bir güzellik ver -
mektcdir. Sonra parkın ıbir kaç 
yerine orijinal şekiller verilmiştir 
Ayrıca bir de tenis kortu inşa 

edilmektedir. Burası mezarhkken, 
etraftaki yollar çok bakımsızmış, 
bugün ise bu yollar tamir edil • 
mektedir. 

Yetmişlik bir ihtiyar başını 
sallıyarak: 

- Bu park, dedi, buraya taze 
hayat getirdi. Sultan Hamidin 
adamları bu mezarlıkta gömülü 
idiler. Yirmi scnedenberi de adam 
gömülmüyordu. Şimdi mezarlık 

kaldırıldı. Belediye çok iyi yaptı 

mahalle arasında mezarlı~ın işi 

ne? 
Parkrn inşaatı bitmediği halde 

içerisi her zaman doludur. Güzel 

./ stediklerimi qaptırmıyan 

Bir mektebe • • 
verınız 

Orada 

15 .MART. - M1NNEAPOL!S 
Kim ne dcrııo desin Amerikanın 

bu tarafları Fransızların elinde 
hayata kavuşmu,etur. Minneapoli8-
in en büyük caddesi, Pero Louis 
Hennepln hatırasına hürmeten 
Hennepln ismini taşıyor, bu zat 
De la Salle tarafından bu havali -
ye ilk defa gönderilen, yukarı Mi· 
.sisipi taraflarında ilk defa dola _ 
şan ve bu nehrin şelalelerini keş _ 
!ederek onlara Saint Antoine is -
mini veren misyonerdir. Bu misyo 
ner yine bu hükflmet dahilinde bu
gün ismini taşıyan koca bir şehir 
de tesis etmiştir. 

Burada oturouğum otelin ismi 
Nicollettir. Acaba bu Nicollet kim 
eli dersiniz? Cluses'de doğmuş bir 
Fransız, bir müddet inek çobanlı· 
ğı yapmış, sonra Louis _ le Frand 
ce Chanbery liselerinde profesör. 
lük etmiş, nihayet 1830 sularında 
Amerlkada talini denemt'ğe karar 
:vermiş ve Mlnpsota taraflarını keş 
!ederek haritalarını yapmış olan 
Alim bir adam. 

Eskiden Minneapol~te oturan 
Fransızların sayısı pek çoktu. 928 
tarihine kadar bu şehirde franınz
ca bir gazete de çıkardı. Bugün 
Yinneapoli8 daha ziyade bir Lıveç 
eehri olmuştur. lnsan burada ke -
ten saçlı güzel kızları görünce ken 
diııini Upsala Univel'llitesi civarın· 
da dolaşıyor sanıyor, fakat N. D. 
de Lourdes kilisesinde rahibler, bu 
gün bile, fransızca iyin yapıyor • 
lar. 

Misisipi kcnarlaı-ında.ki tenez • 
züh yerleri ve buz tutan göllerile 
Minneapolis tam bir su şehridir, 

Şehrin müreffeh ımıfı göllerin ke

narında, kenarları ormanlarla çev
rilmi§ çayırlar üzerinde, a.srm bü· 
tün konforunu haiz ahşab evlerde 
otururlar. Bu büyük şehirde kır • 
lar orta.cıında kalmış jptidai bir kö 
yü hatırlatan güzel bir saffet de 
var. Yerliler bana burasının hubu 
bat ve değirmenler diyart olduğu_ 
nu söylediler. Şehrin civarında, i
kiz bir kardeş kadar kendisine 
benziycn Saint - Paul i.'llınll bir 
şehir daha var. Eğer Saint • Paul 
isimli bir şehir daha var. Eğer 
Saint _ Paul ve .Minneapolis biri
birine o kadar düşman iki şehir ol 
masalar birleşiverecekler, o kadar 
lbiribirine yakın ve birl~cler nü -
!usu milyonu ~an kocaman bir 
şehir ortaya çıkacak. Fakat bu i· 
ki kardeş şehir biribirine amansız 
bir rnkib gözüylo bakıyor. Tıpkı 

Floransa ile Sienne, Roubais ilo 
l'oureoing gibi. 

Akıı:ım yemeğe gitmek için ka -
lın bir kar tabakası arasından geç 
tim. Yemekte Unlveraite profesör. 
Ieriyle tatlı tath konuştuk. Bu ü

niversitenin eski bir rektöril var. 
Bugün 90 .Y~ında. Fakat hala is· 

tikbalo ait projell'r hazırlıyor, sof 
rada bulunanlardan birisi bu rek
törden bııhsedilirken: "Adamcağı _ 
zın hakkı var, dedi. lruıanm bil -
tün düşüncesini maziye çevirerek 
geçmişe yanmast U7.ayıp giden bir 
çocukluktur. Haklın insanlar göz • 
lcrini fıtiye ÇCYirirler ve maziden 
ancak bir tecrilbe olarak istifade 
ederler.,, 

Bu sözlerden sonra ben de on· 
lara Gabrie Hannotaux'dan bah _ 
sellim. Hayntını ve her şeyi iyi 
gören felsefesini anlattım. Saat 
on birde hakiki bir kar fırtınast 

havalarda Beşiktaş halkı akın 

akın bu parka çıkmakta ve hava 
almaktadır. 

Bu civardaki boş arsalara da 
ev ve apartmanlar inşa edili ı nc:e 

İstanbul yepyeni bir semte kavu
şacak demektir. 1ııte parkın kera
meti. 

okuyup yazı 
YAZAN· 

•• '11 • 

ogreneyım 

Andre Mauroıs 
lçersinde ııehirden ayrıldım. 
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Trenlerde uyanış daima ailrpriz
lcrle doludur: Dün akşam donm~ 
bir nehrin kenarından, karlı göl • 
Jer ve ormanlardan ayrılmrııtmı. 

Çayırlarda buğday tarlalarından 

ibaret neşeli topraklar üzerinde 
doğan güneşi görerek uyandım. Bu 
ralarda her çiftliğin geniş blr top
rak sahasınt işlettiği besbelli. Zi. 
ra evler çok nadir, kül rengi boya
h ahııah evlerin yanıbaşında am • 
barlar \'e silolar var. Arasıra da 
tren küçük bir şehrin, bir kilise -
nin, önünden geçiyor. Topraklar ta 

rnamiyle ekili. Amerikada ilk defa 
olarak çöller ve balta girmemiş 

orman aralarından geçmiycn bir 
demiryolu görüyorum. 
. Jovanın merkezi olan des ~ıoi
.nesc bu ismi veren Fransız papas
larıdır. Zaten bütün Amerikada 
papazlann nüfuzundan uzak tu -
tulmuş hiç bir yer göremiyorum. 
Jovanm diğer ehemmiyetli bir şeh 
ri olan Dubuke şehri de ismini 
banisi olan bir Fransızdan alır. 

. Bu hükumetin merkezi vaktile 
,Jova-City idi. Bu ~hir bugün 
de güzelliğini muhafaza ediyor .. 
Fakat Des ~1oines daha merkez 
bir vaziyette olduğundan hükti -
met merkezi buraya ta5mdı, yal
nız ünh·ersite Jova-Cityde kaldı. 

)şte bu akşam ben bu üniversite
de bir konferans vereceğim. Jova 
hükumeti tarafından da yardım 

gören bu üniversitenin kız ve er
kek on bine yakın talebesi var. 

Bunlann ekserisi çiftçi çocukları 

.dır. Buhrandanbcri Jova çiftçileri 
. ~k ıztırap içersindedir. 1932 ye 
.doğru, grevler ve hatla isyanlar 
memleketin bazı mmtalakSannı 

altüst etti. Onun içnidir ki bu u .. 
niversite talebesinin ekserisi fa • 
kirdir. Fakir talebe toplanıyor, 

,mü~tereken bir ev kiralıyor, bü • 
tün i"lerini imece ile yaparak ya-, ~ 

şıyorlar. Burası §Rrktaki büyük 
Üniversitelere hiç benzemiyor. U -
0

niversite hayatı bir haylı sıkı. Bu 
.rada bilhassa talebelere güzel sa

.natlar zevki vermek için çok uğ -
,raşılıyor. I\füteaddit resim ve hey
.kel atölyeleri var. Talebeler iş 

ve çiftlik hayatına dair büyük du 
:var freskleri yapıyorlar. Bunla -
rm içcrsinde ekserisi güzel ve o • 
.rijinal. Amerikan resminin Röne 
sansı buradan doğabilir. Univer -

0

sitenin temsil kolu bu kış Bernard 
Shann Sainte· Jeanne'ı, Grandü • 
kün Amphytriov'u ve Tchekoff un 
.martilerini oynadı. Pi'yesler çok 
güzel seçilmiştir doğrusu. 

Talebeden birisi yemek yedi. 
·Zeki, ateı;li fakat bir parça endi -

§eti bir delikanlı. Prağdan gelen 
,haberler bu ateşli gencin canını 

.sıkmış. l\ 1ütemadiyen bana soru
yordu: "Fakat efendim, Fransa 
ve İngiltere ilanihaye böyle hiç 
:bir ~ey yapmadan duracaklar mı? 
Yoksa inhitat halinde mi? Geçen 
hafta burada konferans veren bir 
t1atip Britanya imparatorlubrunoo 
0

lnl1ilal etmekte olduğunu söyledi .. 
iyoksa Almanlar Ren nehrinin rol 
'sahilini tahkim ederlerken veya -
·but 11ünih konferansı sıraların -

.da Fransayı hareketten mene -
den İngiltere midir? Hiç Jovanın 
~yrılmayan ben bu suallerin ce -
;Yabmı kc;tiremi\'orclum. Siz ta -. . 
'.bit daha iri düşünür~ünüz. Bu 
~ıralarda buralarda boyuna lngil 
~ere aleyhine p:-oi)l'.-tan:ia yapılı · 
)"or. Sonra burada yaşıyan gcnç
~er halden hiç m~mnun olmadık • 
'an için biraz mahirane yapılmış 
J>ropagan<lalara hemen kapıhve -

,riyorlar. Düşününüz bir kere .. A
:merikada üniversite mezunu dört 
'milyon genç hayata atılıyor. Bun 
far ellerindeki dip~omaııın her ka
l>IYI kendilerine açacağına inan -
'mışlardrr. Halbuki hayatta yapa
.tak bir iş bulamıyorlar. Şimdi bu 

'adamlara bu muvaffakıyetsizliğe 
'.sebep olarak kimi gösterirseniz, 
'.çok düşünmeden inanıvcrccekler
'ciir. Siz bu hale sebep olarak on
fara kapitalistleri gö::ıtcrebilirsiniz, 
'lngilizleri de, Alrnanlan da, Ya
'ıudileri de.. Bu çok tehlikeli bir 
'1al.. Amerikanın en büyük illeti, 
:Onun için bu memlekete düşün -
~eyi öğretmek lazun. • 

Yemek yedikten sonra beni 
"Yeni kültür" merkezine götür .. 
diller. Burası üniversiteye girme 
hayatını geçirmiş, anne ve baba
larının tahsil için risaleler hazır -
lıyor. Ç-Ok faydalı işler yanında 
oldukça garip tecrübeler de yapı
lıyor. Buraya hicret etmiş bir Al 
man profesör burada birçok ço • 
cuk klüpleri açılmasına sebep ·01 -
muş. Bu klüpler arasında totali
ter bir zilr:ıiyetıle idare olunanlar, 
demokratlar, hatta anarşiyi ka -
bul edenler bile var. Totaliter 
klüplerde şef emir veriyor, çocuk 
lann en küçük hareketi bile emir
lerle tahdit edilmiştir. Demokrat 
klüp1erde çocuklar yapılacak iş -
lori beraberce münakaşa ediyor -
far. Şef onlara yalnız projenin ni
çin kabul ~:lilmcsi icap eetiğini 
anlatı}'Or. Anarşi ile idare olunan 
ldüplerde ise her istediğini yapı -
;·or. 

l'ro!eoorün bu klüpler üzerin -
cteki tec:rUbelerinden aldığı netice 
~u imi~. Demokrat klüplcr daha 
5yi iş yapıyor, ve daha mütesanit 
çaiışıyorlar. Totaliterler kli.\pler
'de çocuklar sık sık dövüşüyorlar. 
Müşahede kabiliyetleri az, başka
t=iına tecavüz meyilleri çok oluyor. 

Bu tecrübe bana hiç de manalı gö 
:rünmedi, netice, profesörün kafa
sında, daha tecrübe yapılmadan 

evvel mevcuttu. Tecrübeden sonra 
bu netice)i :ilan ediverdi. Fakat 
bunu Amerikalılara anlatmak im
lkansrz. Bu memlekette her şey pe 
~agojiye giriyor. Bu kadar fazla 
~agoji çocuğa bir şeyie-r öğret
meyi adeta ihmal ettiri}·or. 

ı ~\mcrikada daima çocuğun re
')i alınarak iş görülen mektepler
İıien birisinde okuyan bir çocuk 
lbir ak~am annesine _şunları söy -
lemiş: "Arıne aı4tık istediğimi yap 
maktan bıktım. Beni istediklerimi 
yaptırmayan bir mektebe veriniz 
ki orada okuyup yazmak öırene-
1im". 

Fıkra belki uydurmadır • .Fa -
kat i~risindc büyük bir hakilrat 
hassası var. 

Namık Kemal ihtifali 
Sişli 11 alkcvindcn: 

2-12-939 cumartesi günü akşamı 

~at 21 de Halke\'imizde bir 
:CN"amık Kemal) ihtifali yapıla -
cak, Namık Kemalden parçalar 
okunacak \'e konscrvatm·ar ta -
!ebeleri tarafından da bir konser 
verilecektir. Herkes gelebilir. 

---o-
Eminönü ! Ialkevi 

temsilleri 
Emitıö11ii !Jalkwitıdmı~ 

Evimiz temsil ~ubc i, 2 Birin
cikanun 939 cumartesi ak~mı sa
at (20,30) da Cağaloğlundaki 

merkez salonumuzda (Ateş) piye
sini ve (Zor nikah) komedisini 
temsil edecektir. Gelmek arzu e -
den1erin da,·etiyelerini Ev büro • 
sundan atmaları rica olunur. 
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1792 de Fransız millet meclisi l yüzba§tnın görüşmesi gürültü ii- \ Parise yürüyecek gönüllüler şe-
üç ay eüren bir tereddüt devresi zerine yarım kaldı. rcfine bir ziyafet veriyordu. 

yapdı. imparator ve krallar bir. 
leşmiş ve bir blok teşkil etmiş

lerdi. Fransa bu bloka karşı harp 
etmeli mi idi, etmemeli miydi? 
Fransız kralı on altıncı Louis bir 
türlü karar veremiyordu. 

Partiler de muhtelif fikirdey
diler. Girondistler harbe taraf-
tardılar, çünkü bu sayede ikidan 
muhafaza edeceklerine kani bu
lunuyorlardı. Robespierre'le Ja. 
oobin'ler ise sulh taraftanydılar, 
zira ancak bu suretle hUkfimeti 
kontrollan altında bulundura'oi-
leeeklerini dll§ünüyorlardı. 

Gün geçtikçe bu tereddüt va
him bir hal alıyor, halle arasmda 
dedikodular ve şayialar deveran 
etmiye bqhyordu. Hük<\metin 
muhakkak bir karar vermesi 11-
.zan geliyordu. 

Onun için 20 nisanda Fransız 
kralı A vuıturya imparatoru ile 
Prusya kralına karp harp i11n et· 
tiği zaman biltün memleket mem 
nwı oldu. 

Tereddüt devresi bütün sıkın.. 
tmnı bilhassa Alsasta göstemıir 
ti. Oradaki Fransız askerleri, hu
dutta toplannuı. büyük bir sa
hrsızh1c içinde hülrlllnetin bir an 
""1 karar vermesini bekliyor-
lardı. . 

Bir taraftan da düımaıt budu. 
(ta alı:et yığıyordu. 25 nisan 
1792 de habercı1er Pariaten 
Stranbuııca ilim harp haberini 
ıetirdikleri zaman a91kerkr de 
memnun olmuşlardı. 

ntm harp karan Strasburgda 
etrafa yayılınca bütün §Chir ıtt

yecan içinde çalkannuya baJla -
11Uf. Adeta herkes bir ağızdan: 

"Sllih ba§ma, vatandaşlar 1 •.• 
YUrüyün gidelim! Yurdumuru 
kurtaralım! Zalimleri yakında ö
nllmtbdc titreteceğiz! BütUn 
dünyada ilç renkli bayrağmuz 
dalgalanacak t Hepimiz yurd içi:ı 
sancak için, hürriyet için çırpı· 
pcafıs ve icap e<kne carumızı 
feda edeceğiz!.,, diye bağnyordu. 

Milli marş naaıl doğdu?. 

Struburg valiai · baron Diet
ricb bir aristokrattı ve o devirde 
bUtUn aristokratlar gibi, yeni 
hürriyet davasını biltiln kalbi 
ile benimaemiıti. Harp ilan edil
diği gUn gehirde büyük genlikler 
tertip etti ve o günU bir bayram 
gününe çevirdi. Cepheye giden 
aakerlere şarap dağıtmış, akşama 
da Broglic ısarayında §Chirden 
ayrılacak olan askeri ve mülki er
ktn, •ubaylar ve diğer zevat tc
ref'ıne bir veda ziyafeti tertip et
miıti. 

Ziyafette nutuklar söylenip ka
dehler kaldırıldığı bir 11rada 
Strazburg valisi masadakilerden 
Rouget (Ruje) isimli genç bir 
yüzbaşrya dönmüf, bu tarihi an
dan istifade edeıık, Ren ordusu 
için bir mart yazmanın çok mu
vafık olacağını hatırlatmııtı. 

Zira, Baron Dietrich bu genç 
yüzba§ının evvelce, yeni kanunu 
esaıt ilan edildiği zaman bir 
"hürriyet kasidesi,, yazmış oldu
ğunu biliyordu. Onun yazdığını 
şehirdeki alayın mızıka şefi bes· 
telemiş ve şehrin büyük meyda
nında hep bir ağızdan söylen -
mi§ti. 

Rouget, yüksek bir mülkiye a. 
miri tarafından kendisine pek 
dostane bir tekilde yapılan bu 
teklifi memnuniyetle kar,ıladı, 

fltenftenl ymne gettrmfye ça
lrJaeafnu vaad etti. Bu sırada bir 
batkaat, bir nutuk veriyordu. 

Kadehler tekrar kalktı, vali ile 

Fakat gece yarısından çok 
sonra davetliler vali konağından 
ayrılırken Rouget içinde son 
derece büyük bir heyecanla gi
diyordu. Ren ordusu için milin. 
kün olduğu kadar çabuk bir marş 
yazmağl; vaad ettiğini unutma
mııtı. 

ilham geliyor 

Valinin ziyafetinden sonra evi
ne gelip oda.şına girdiği zaman, 
bir aşağı bir yukarı dolaşmrya 

başladı.. Yazatağı marşa nasıl 

baJlamak Juımgeldi,ıini bir tür
lü tayin edemiyordu . 

Yüzbaşı Roguet, bu düşütlcc· 
lerde iken kulaklarmda mütcma. 
diyen, harp ilam üzerine o gün 
şehirde kopan gürültü, şenlik 

sesleri. bağrışmalar uğulduyor

du. 
Fakat, bunlar bir takım aksi 

sadalardan ibaretti. Marş için 
esas bir bava bulmak ve bunlan 
ınarım sözlerine göre tanzim et
ınek lamndı. Rouget kemaJ\mı 
eline aldı ve tellerin üzerinde bir 
iki acs çıkardL Bu suretle ilk çı

kardığı eeslerin marşın sözlerin'C 
çok uygun düştüğünü gördii. 

Sonra diğer kelimelere uygun 
notaları bulmıya devam etti ... e 
içindeki heyecanı, kulaklarındaki 
uğultuları bir anda kemanmı.n 
tellerinden bir ı:es tufanı balindc 
döktü. 

Bir musiki parçası yazmak, 
bestelemek Rougetnin §imdiye 
kadar uğraıtığı bir iş değildi. O. 
nun için, o andaki marp hakika
ten bir ilham ve cotlrunluk içinde 
yuıyordu. İçinde bulunduğu bu 
h e y e c a n 1 ı: hali de onun nı:r 
zamanki sanat seviyesinden bin 
kere yüksek bir mertebedeydi. 

Sabah olmak üzereydi, ortalık 
neredeyse aydınlanacaktı.. Rou
get marıım bitirmişti, kendini 
yorgun bir halde yatağına attı. 

Sabahleyin uyandıiı zaman, 
masanın üzerinde, gece adeta 
kendin.de olımyarak yaıdığı bes
teleri gördü. Vaadini yerine ge. 
tirmi§ olduğunu hatırlayarak, 

memnun bir halde, hemen giyindi 
ve valiye koıtu. 

ilk defa çalımyor. 

Dietrich piyanosuna geçti, yüz 
başı Rouget marşını ağızdan 

söylerken, o da piyanoda çaldı • 
Ayni aktam gene vali evindeki 
bir toplantıda piyanoda kendisi 
çalarak, Ren ordusu mal'§mı mi
safirlerine dinletti. 

Dinleyenlerin hepsi büyük bir 
heyecan içinde kalmış ve marşın 
bestekarını bütün kalbleriyle 
tebrik etmişlerdi. 

Bir kaç gün sonra, Strasburg
tan cepheye asker sevkedilirken, 
vali, alayın mızıkasına bu mar§t 
çalmaları emrini verdi. Ren cep
hesine giden askerler şehirden 

bu marşın heyecanlı nağmeleri ile 
ayrıldılar. 

Yüzbaşı Rouget marşını men.. 
sup olduğu ordunun kumandan1 
general Lucknere ithaf etmişti . 
Strasburgtaki bir tabi de marşın 
notalarını basmak işini üzerine 
aldı. 

Fakat, bir iki ay, Ren ordusu 
kumandanları, kendileri için ya -
zılmış olan bu marşı alıp asker
leri~ &öyletmeyi hiç düşünme
diler. Gönderilen notalar masa. 
lann üzerinde sürükleniyordu. 

Bir gün, marşın bestelendiği 

şehirden çok uzakta; Mar.ilyada 
"Kanunu esasi dostları klübii,, 

"Milli muha(ız., elbiseleri ıi
yinmiş beş yüz ateşli genç iki ay 
evvel Strasburgtakiler gibi, bü.. 
yük bir bey~an ve coşkunluk 
içindeydiler. 
Düşman Fransanın ıuak bir 

köşesinde vatan toprak!~ gir
mişti; hürriyet tehlikedeydi; ihti· 
lal davası da tehlikede bulunu. 
yordu. 

Ziyafet es.nasında, Mireur 
(Mirör) isminde genç bir tıbbi -
yeli talebe ayağa kalktı. He{kes 
bir nutuk verecek sanmı§lardı. 

Fakat Mireur sağ elini kaldıra • 
rak, bir marş söylemeye baıJadı. 
Oradakilerden hiçbiri o nınana 
kadar işitmedikleri bu marş: 
Allonı1 .Wants de la pıatrie. ..... 
(Haydi, vatao. çoc:uklan ... ) diye 
başlıyo.rdu. 

Genç trbbiyelinin söylediği bu 
prkı. barut fıçısı il.zerine dütmU1 
ıbir ateş tesiri yaptı: Vatatıı kur
tarmalı:: arzusu ile yanan o M 
yüz .ıenç hu martta içlerindeki 
bütün heyecanın ifadesini bul
muılardt. Hepei birden ayağa 
kalktılar ve marpn: 
Aux armes, cito)'el'I! Fonnez ve. 

hetaillona ! 
(Silih baıına, yurtdqlar 1 A. 

laylannızı teıkil edin 1) sözleri -
nin teJldl ettiği nakaratı bir afu
dan söylemeye baıtadılar. 

Erteai ıün ayni maq on bin 
aftıdan tekrar edildi. 2 Temmuz 
1 792 gUnü de Marsilyadan Pari· 
sc doğru yürümek üzere yola çı

kan be§ yüz ıönüllü bu nwıı aöy 
lüyordu ve Pariao ıirerken de, 
Ren orduıu için huıdandıfm " 
dan haberdar olmadıkları ve ken 
dilerine benimaedikleri ayni mar
şı heyecanla tekrar ediyorlardı. 

"Marıeillaiıe,, İımi 
nereden geldi? 

Pariste ahali, Manilyahlann 
söyledikleri bu güzel marıı he· 
yecanla dinledi. Bundan dolayı 

Maneillaise (Marsiyez: Manil
ya marşı ismi verlen marş, bir 
çığ gibi gittikçe büyüyor, her
kesi urıyor, tiyatrolarda, ldüp
lerde ziyafetlerde söyleniyor, ki. 

Bruilya açıklarmda 'batmış olan 
altm yU.klti Kalifonı.iya gemisinin 
harap tek:neeine kadar inen dalgıç. 
he,r §eyden evvel vaziyeti teabit et .. 
m.ek v. a.rk&dqlarma haber ver -
mekle ınUkellefU. 

Bu <W&tç, meghur Amerikalı Bi

:u.eına o~törü Con Krayg'dı. Con 
Krayr. gem.ide buh.uıdı©l eöyle:r.ı.en 
defineyj, me~ana çık&ra.blleceği.t)J 
pelı ümit etmiyordu ama_, her hal
de, bu kadar dedikodusu yapılııu!J 

bir teknenin~ deniz altında manıa. • 
rasmı olsun çekmeJlin, .W.emacılı:k 
fçi.n bir h&dise te§kil edece~e ka
nldi. 

"Benim i§im tehlikelerle oyna
m~" ilfim_li lr.i.tabmda Con Krayg 
bu filmi ç~k için deniz altına 
girmefe naBıl karar vcrd.iğiui ve 
sularm içinde nasıl çırpındığını hc
y~a anlatıyor •• 

o~. bir tetkikte bulunmak Ü -

sere geminin etrafmı dolaşmıştır. 

Fakat birdenbire kat'amnm Uzeıin· 
de tuhaf 'bir tazyik '-e acı hisset -
meğe batlQUllır. Bundan anlaşı -
byordu Jı:l ba§ınm üzerinden hava 
ıeldiğinl temin eden ve biriblıi a.r

dmca muntuaman duyulan devam
h ''tık, tık" ladaları Jı:esilml§U. Ar
tık madeni bqbğm içi küçik bir 
me7.Ar haline gelmi§ti. 

Geno al.nemacı, önce soğuk kan
Jılıfnu :ıııUınJı:Un olduğu kadar mu
hafuaya ç~u. Bir ta.raftan ve 
daha fazla. hava gönderilme.si için 

lilelerde Te Deum duasının a~ !============::::::::::= 
kasından °ve daha t1011ralan bu du 
anın yerine çalınıyordu. 

Bir iki ay aoma Mar1eillaiae, 
bütün Fransada herkesin ıfıında 
dolaııyordu. Bir siydet, bir me
rasim yoktu ki aonunda bu ~'1 
söylenmesin; bir muharebe yok
tu ki askerler çarpıımıya l>u 
marşla batlamasm .. 

Bununla beraber, bu kadar 
meşhur olan marıın besteklrı u
zun müddet herkesiıt meçhulil 
kaldı. Notalarda beıtek!rın ismi 
yazılmamıştı. Kendisi de çıkıp 

bu marşı ben yazdım diye söyle. 
miyordu. ÇünkU, tarihteki garip 
tesadüflerden biri olarak, bu ih· 
titaı marşını yazan, ihtilalci de
ğildi. Ortaya çıktığı takdirde 
kendisi ve belki de eseri hakkın
da nefret uyandıracağından kor
kuyordu. 

Bunun için meçhul kalmayı 

tercih etti .• Jacobinler iktidar 
mevkiine gelince de istifasını ver. 
di. 

,....,,,... 
büyük bir cinayet itlemiı olacak
tı. 

Hapilter. kurtulmakla beraber 
Rouget rahat bir hayata lcavu -
§ADWIUftı. 

Ondan sonra yışadığı kırk sc. ' 
ne zarfında §iirlerini ~imse bas· 
madı, operalarını hiç bir tiyatro 
kabul etmedi. Bu halde muğber 
elan Rouget baıtakilere hiddetli 
mektuplar yaıdı, bilhassa Napol
yona kendisine acındıı;-acak mek
tuplar gönderdi. 

Bunlardan lehine bir netice 
almak föyle dursun, bilakis o sı

ralardaki bir çok çirkin davalara 
iıminl kınıtırdılar. 

Rouget de Lisele nihayet Fran 
sanın Ucra bir köıesinc çekildi 
ve orada unutulmuş bir şekilde 
ya~mağa batladı. 

Nihayet 1830 da Louis Phi. 
lippe kendisine aylık bağlattı. 

Fakat bu da pek az bir şeydi ve 
Marseillaiıe bestekarı 1836 da 

Bununla beraber, ihtilalcilerin yemiş yatında olarak öldüğü za
elinden 1curtulamadı. Bir müddet man ismi kimse tarafından anıl
sonra, mukabil ihtilalcilik ve cum rnadı. 

huriy'ete ihanet · suçu ile tevkif Aradan nesiller geçti. Marscil
edildi. alise çoktan millt marş olmu~tu. 

Robcspierre iktid.tr mevkiin· Nihayet Fransız hükumeti yüz
den düfüp hapishanelerin kapı- başı Rougetnin kemiklerinin 
lan açılmasaydı Fransız ihtillli, Pantheona nakline karar verdi 
kendi ihtilal marşının §air ve ve o bundan sonra milli bir kah. 
bestekarını öldürmüı olmak gibi ratnan oldu. 

edilip do 

perdeye akset-

ttrlldlğl :r.aman 

tüyler ~rtlci 

bir manzara 

. 
görüldü. •• 

Bu sırada Kı:ayg- kendisini yu, -
kan rapteden halatıarnı, tekneı;Un 
blr tarafına ta.kılml§ olduğunu sez.. 
<l.i. Bu vaziyette kendisine asla ba
va. geleme:zdi ve suyun ~e de 
çıkamazdı. Elverir ki, tekney~ do -
!aşan ve muhakkak bir yere takıl
ını~ olan ipler kurtulsun ... 

Krayg artık düşünemez olmU§
tu. Adeta boğuluyordu. Üzerine bir 
bay~ &eldi, Dizlerinin takati 
km.ıdi. •• Bir mU.ddet eonra tama • 
men kendbu\en geçm.ifti ! 

Kra_yg. t~ kendine geldJği 

ıamaıı tel*Jindeki "tık. tık" aada
Bını yeniden ~idiyordu. lnsiya.kt bir 
hareketle ya.xıındaki ü>1 sarsarak 
blı' daha ifa.ret verdi. Sonra sula. -
mı, islıı.den yukan~ doğru BU"'t
le yükşe.J;neğe başladı. 

Suyıuı sathına çıktığı zam&n, 

milyonda bir imlrlnla ha~m 
kurbddu§unu lıiMediyordu... Ba • 
yrhp suyun zeQlinine yıflldığı sıra

da, ipler nuılaa. kurtulmuş ve ser
beşt kalmıştı. 

Fakat i~ bununla bitmemişti. 

Genç ıııineınacıJar, v~elerlnin he
nUıs bitmediğino kanidiler. Şimdi 

Bira, bir diğer meşhur atiıema o • 
peratörll olan Cim Emcst'e gcl -
mi~tL 

Cim Ernest, deltizin altından çı. 
kan meslekb!§ı Kra.ygdan, icap e -
den malUınatı aldıktan ~ra. dal
gıç elbisesine girerek aynı yerden 
IUYll.Jl altına indi, Krayg. dalglç 
gemlalnin gövertesindo uzanarak 
bir taratta.n kendine gelirken, di • 
ğer taraftan su altında filin çek -
meğe mahsua malüne1erden birinin 
lndlrilmeainl emrediyordu. 

Sonra suyun &ltmda.n yüluıelen 

ka.barcıkla.rı ~rert!k ErneeUn ha -
rekltnu takip edebiliyorlardı. Bu 
kabarc:ıklardan, Emestin önce ge -
miye yaklagtrğr görbldU. Sonra ıe
riye çekildiği mtigahede edildi Bee 
belll makineyi yerine · ko~yordu. 
Sonra Enıest ileri ıeri yUrUdll. 
Bundan da anlqıhyordu ki Ernest 
makinenin vaziyetiıü tesbit ve re -
sim alacak yerleri tayin ediyordu. 

Bu sırada Cim Ernest, diğer ma 
kinclerin de indirilmesi ipretlnl 
verdi. lki sinema makinesi daha 
gönderildi, Bu makineler de indik • 
ten sonra suyun a.ltmda, tekrar ev
velkine bemiyen hareketler gö -
rüldü. Besbelli bu makineler de 
yerlerine konulmuştu. Artık filin 
çekmek ameliyesi baılamak Uze -
reydi. 
Yukarıya çıkan kabarcıkların an

lattığı vaziyete göre, Erneat bir 
kere de teknenin civannda dolaf
tıktırn sonra, işini yoluna koymu§
tu. Fakat birdenbire hatlarda bir 
sarsıntı oldu. Bir sarsmtı daha ... 
Ondan l'Onra tehlike i§arcti!. .. 

Krayg birdenbire haykırdı: 

Z B!RtNCi pNU!J -
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1 
a~~~ ~ ? llRCl(~>Jll Y 
~ 1eyr1 soldan aağa doğ. 2 · 12 • 1939 Cumartesi ENİ PUDRA 
~~ yerde yatan bir 

'°1~'4UQ&n böyle bir yara an· 18.SO: Proıram ve Memleket ıaat 
ti ile tutulan bir kama lle ayarı, 13.35: AJans ve •ıeteorolojı 
. 81naenaıeyb katilin ao· haberlerı. 13.60: Türk MüııAı: Ca· 

eıı... Janlar: Retat Erer, Cevdet Kozan, 
1 llzımdir. Şüphe edilen Rehk Fersen, Kemal N. Seyhun. 
Yası yu&rken mU!ettio Okuyan: Müzeyyen Senar, 1 - Os· 

fltılııetı. Yalım ipek tabrL man Heyin hıcazkAr peşrevi. 2 -
b .... tol ellle yazıyordu. MU!et- Arıt Bey - Hicaı.kAr farkı: (Bir 
~ b d ın ..ıı halet ile sllıdü ytne çeomlnl dildar) 
'- u e 9 .~venerek 3 - Udi Mehmet - Hlcaıktır ıor· 

hıılq olmadı. kı: (Seni candan severim). 4 -

•t•ıh Halkev·ın·ın osman Nihat - mcaıkAr 1arkı: 
.. (Ellere uzaklan bak bana yakın 

1 
gel). 5 - Rept Erer: Keman 1.'nk-

L.8. bı·r teşebbUsu·· ainıl. 6 - ....... Suıinak farkı: (Gö· 
~ rünce gerdanında çifte hail) 7 -

faııtcsi yan illeri mü • Suzinak saı semaisi. 8 - Hüzıam 
• Türkü: (Alıverin bnAlomamı). 

•lı"93g tanlı ve 
2798 

sayılı 9 - Bursu Halk Tilrküsil 14.80: 
Milzlk (Riyasetlcumhur Bandosu •• 

n 6. ma sayfasının açık Şef: İhsan Kilnçer). ı - Frnnı von 
aUtununda Fen T. Tb. lllon - Mart. 2 - Rlchardı - ıs. 

ca.:: okuY\lCUlarmızdan Bay panyol Rapscdlsi. S - G. Pares -
~·e verilen bir cevapta Rl~lld u,·ertüril.. 4 - P. \'elloncs -

rnillt ı ö~ Prelüd, ve Hini Dansı 15.15/15.SO: bir oyun anmııı • Milzık: CV:ıns MüzliU - Pi.). 18.0o: 
h.._ ınUessesenin) bulunma • 
~"lllQıaktadır. Evimiz bu Prosram. 18.05: Memleket saat O)'n· 

ıı...ı. rı, AJans ve Meteoroloji haberleri. 
-ıtsarıı görerek miltehas • 18.25: l\IOılk <Radyo caz orkeı;lro. 

1~da§m ötretmenli~i al· sı). 19.00: Türk MüılAI: Calnnlar: 
"4Ut!l ve bedit raks) dersle- Vecihe, Re~at Erer, Cevdeı Kozan, I 

\'t bunu isteyenlerin dik· Ruşen Kam. 1 - Okuyan: Mıızaf· 
na arzetmek üzere su • fer llkor. 1 - ArU Bey - lllcaz 

ıı...laJc<tim ettiğim tamimle sa· şarkı: (Saydcylcdi bu gönlümü). 
~tı.... 2 - """'" - Hicaz şarkı: (Xc balı

lıi uuatımıza verıni§tir. Bu 
ttabi kıymt.tli Habere de 
~ ·~i. Derslere ba,ıanmış 

zaman devam etm~te 
Uştur. Öğretme işi iler
bu milli oyunlamnıza 

~'ft heve i arttırmak için 
Gııaganda müsameresi de 

ir. Keyfiyetin tavzih1 
arzeder bilvesile saygı

llınarıı. 
lialkıvinden: 
ide, mütehassıs bir arka· 
ndan pazartesi ve çar • 

~~eri saat 16 da "Milli 
'akslar dersi" Vttilecek· 
trkek ve kadın her va 

~rtbilir. Bedavadır, kay· 
lteyenlerin her gün 3 fo
~v direktörlUiüne mQ • 

SElllR TiYATROSU 

Komedi K11mı: 
11llCUn ıilndüı 14 te Ço. 

' cuk tiyatrosu. Gece: 
~ : RAN KARDESLERI 

llıı: Gece 20.30 dn: Seylan 
--o--

tınıdır ne yari btaınan). 3 - Hiz:ı 

Bey - Hiclll şarkı: (Gnınıeden 
hançer takınmış). 4 - Refik Fer· 
san - Hicaz şarkı: (Mahmur ufuk. 
lardn bataıı g{in gibi). 5 - Arif 
Bey - Hicaı ,arkı: (Aman dn.~lar 

canım dnAlar ölgün) 2 - Okuyan: 
Radi!c Erlen: 1 - Sel. Pınar -
EYıç şarkı: (Göz yaşlarınız knlhl· 
me toplanmış). 2 - lshak Varan -
EYiC şarkı: (Son ayrıldığın mtııc. 

mi). 3 - NikoAos - Ferahnak şor· 
kı: (Dlr tıflı yosma eda pek). 4 -
Halk Türküsü: (Esmer busün aAJn. 
mıJ). 3 - Okuyan: Men1aret SaA· 
nak. ı - Udi Ahmet - lllcaı far. 
kı: (Recayı \'asi için ol g!illzare). 
2 - ..... - Hicaz Türk il: ( 'f'jrij dil· 
ber yürfi ömrümOn varı) S - ...... 
Hicııı ~arkı: (EIA sözlerine kurban 

olduğum). 4 - ....... - Hicaz şarkı: 
(Sarı 1-urdele). 20.00: KonuJrna. 
20.16: Türk ruilılli: Karı,dc pro· 
ıram. Çalanlar: Hakkı Derman, Şe
rif tçJI, Hasan Gür, Hamdi Toka~, 

BÖ$ri Üfler, Z!ihlil. 21.00: Müzik: 
(Küçük orek5tra - ŞeC: Necip At· 
kın). 1 - Tschaikovsky: Rus dan. 
sı. 2 - Vallcr Noııck: Romenlik U· 
vertOr. 3 - Paul J.lnckc: l\Oçlilc 
kalp (Entermezzo). 4 - Joh. Stra. 
uss: Şarap, kadın ve tarkı (Vals). 
5 - Jarnem: Ninni. 6 -- Zlehrer: 
E~klya operetinden potpuri. 22.00: 
Memleekt saat a)'arı, Ajans hoher· 
lerl, zlraot haberleri, 22.15: Konuş. 
ma: (Ecnebi dlllerde). 22 • .C5: Mfi• 
ılk: (Cazband - PJ.) 

PLANŞ 77 

RENKLERi 
önünde 

KADINLARIN 
HAYRETi 

*--Sihrimiz kolorlmetrik 
r. bir makina vasıtasila 

I istihzar edilmektedir 

l *------TENiN GOZELLICINI 

Pudraya tam tenimize en uy· 
c-un renıi veren Kolori metrik 
yeni bir makine icad edilmiıtir. 

Bu makine sayesinde timdiye 
kadar görUlmcmiJ emsalsiz bir 
güzelİil:te yeni pudra renkleri 
icat etmektedir. Bu yeni pudra 
''su geçmez .. cinsindendir ve yağ· 
murJu ve rüzgarlı bir havada bi· 

JKt MiSLi ARTTIRIR 

le &&bit durur. Burnunun puta. 
masına m1ni otur. En 11cü bir 
salonda dant ederken bile teni· 
nizin tazelilini ve ıevimlilillnt 
muhafaza eder. Hemen bugün. 
den bu yeni Tokalon pudrumı 

tecrübe ediniJ ve her giln biraz 
daha genç gCSrllnllnU.. 

VAK 1 T matbaası 
Kitap. kısmını yeniden 
tanzim edip açmıştır 

Kitap, mecmua, aazete baaar. 
Tabiler namına dizği itleri alır. -Nafıa Vekaletinden: 

l>-12·1939 cumarlesl rıOnU saat 11 de Ankaradı Nııfla vekllıll blnaaı 
içinde malzeme mOdürlUAU odn$ındıı toplanan malzeme ekıdltme komiı· 
yonunda,taıa11bulda ıümrüklil ,., ın lallı olırıık tar..ımt11 bubarJa :va• 
hut tamamen mazotlu veyahut kısrnen buharlı, kıımen maıollu olarak 
teslim •artlle alAl ve yedeklerlle beraber buhıırh ılllndırin beheri 8Ş()0, 
ve sene alAl ve yedeklerile beraber maıollu aillndlrln beheri 82ô0 llra, 
muhnmmen bedelll 10 adet yol sllindlrlnin tabii olan sevk yollarının 
hi!Ahore görülecek lüzum üzerine deAi,tlrllmcsindon mQıcvelllt muraf 
farklarının ,·eklılete alt olocaAı hakkında yapılan tadllAtıı pazarlık uıu· 
Jile yeniden eksiltmesi yapılacaktır. 

Ekslllmo fnrlnameşi ve teterrUatı 425 kuru, bedelle malzeme mU 
dllrlü!lilnden ahnnblllr. 

l\fııvokkat lem inat: 
lsıcklinln buhnrlı veya mnzollu olarak teklif edeceaı sUlndlrlerln tu 

tar bedeline nazaran 2'90 No. lı konunun 16 ıncı maddesine ıöre ola· 
~aktır. 

Jsıcklilerin mu\·akkat teminııt Te tartnnml'Slnde ~azılı vesaik ile bir 
Jikle D)'nl rıün :ın:ıt 11 de mczl:Clr komlsyondn hazır bulunmalart ltmm· 
dı~ (99~8) (6140) 

v 
Ra~lt RIH E. Sa. 
dl Tek Tiyatro~u 
<& BlrlnclkAnun 
Pazartesi aktamı 

19. PORT BOP.!!."'T (bUret a· 
yağı) 

hararetle ısıtmak IÇln; 
buharla ısıtma) 

Üsküdar Hi1e 
~~I> al nemasında 

l\ET HELVASI 
~ 

HALK OPERETi 

Bıı akpm Elen 
Sıııılklrı ••zozo 

J>ılmaala,, 

HALİME 
a BQ)'(lk Şark ope. 

"Perde. Yeni Belet. 

"'ARsınematımda 
lftN CENNETi 

a •Yale 
b ma.ndnl 

c bllret (mayilerin ölçü. 
çlilm<'• i için) 

<1 muslulc 

19. F: le porte • burcttes 
ıı. le support 
b la pince prenantc 

(clamcau m.) 
c la burettc (pottr le 

mcsumgc dos llquides) 
d la pince pressante 

ı !1. t: the ııtand for the bu
rettes 
a the stand 
h the c~arcıp 
c the burctt.e (th11 drop. 

ping·gla.ss. the drop. 

ping·tube: for meuu
ring liquids) 

d the clip 

19 A : das Bilrettenstativ 
a das Gestell 

b die Klammer 
c die BUrette (ıum Ab· 

messen von FlUsslg
'kelten) 

d der Quetschhahn 

20 'lEN MABt (.ahit bir 

624 

a suyun glrdi:;t tüh 
b müscvuıl kah 
c !,'<·mhcrler 

20. F: le baln • marle (b:ıln a 
vapcur d'eau; pour chauf. 

fer iı. tempcrature cons· 
tante) 

a le tube d'admlss!on de 
l'eau 

b le vase communicnnt 
(le garde.nlveau) 

c les cercles m. 

:?O. t: the water • bath (the 
ıt.ea.ınbath, the vapour 
bath: !or warmlng at a 
constant tenıpcrature) 
n the water inlet.pipe 

b the conıtant Jevel re• 
gulator 

c the rings 

1 20. A: das Wasserbad 
(WasserclRmpfbad: 
zum F:rwlirmen bel 
glelchble!bender Tem 
peratur) 

il 

a du Wuaersuftlh. 
nıngsrohr 

h der Nlveauhalter 
<' dle Ringe 

11 
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RADYOLi.N 
ile Sabah, Oğle ve Akşam 
Her yemekten ıonra günde 3 defa muntazaman 

ditlerinizi fırçalayınız. 
. ·- - .. - . . ... . 

Baş, Diş, Romatizma, Siyatik ve Kulunç 
afnlanm geçirir, Grip ı11 ıoJulc 

NEOKORIN 
NEOKORiN 

algınlıf ına kar,ı iyi bir iJ4,t11. 

Bayanlr.:ın aybaıı aan
cılaru ! keaer ve adeti 
kolaylattınr. 

Katbi ve böbrehleri yor· 
maz ve mideyi bozmaz. 

Gende U adet aJmll'. ldlhat Vekllettnln nıhtatnu 1ıabdlr 

istanbul Belediyesi ilanları 1 
Jile Tahnıin 

tenunat beıJell 
240,00 8200,00 Mezarlıklar mlldllrlQIQne alınacJk bir adet 

cenıae oıomoblU 
111,90 1'92,00 

220,27 3058,8& 

Zührevi b11tahan11ile Dl11>1naerlerlnln aenıllk 
ihııyacı ıçla alınacak 711 kalem tıbbi ecza 
Moıörlü vHaiUn tamirinde hllantlacak 7' ka· 
lem malzeme 

7ahmln bedellerlle ilk temlnaı miktarları yukarda yaıılı itler açık 
eksiltmeye konulmuttur. fhale J M2·939 pazartesi sünü saat J4 te Daimi 
encümende yapılacaktır. Sırtnameler ıabıt ve muıımelrıt mUdurlüAQ ka· 
leminde ıörülebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mekluplarlle 
ihale ıDnQ muayyen saatte dalmt encümende bulunmaları. (9702) 

Ankara caddesınin en ışlek. en muteber yerinde 

Kiralık diikkan 
V AKIT matbaası idaresine müracaat 

PLANŞ 77 

8. A: dle Rollflasche 
a der elngeıschliffene 
Glaııetopfen (Glass· 
töpsel) 

b der Trlehter 

7. 1'ffiSLUKLU HUNi 
a m11ıdak 

'1. F: l'entonrıolr m. e~para. 

teur 
a le Tobfnct 

'1. t: the &eflsratlng funnel 
a the cock 

7. Aı der Scheldetrlchter 
a der Hahn 

8. LtVEBtK MtJBı:RRtDt 
(softatacusu) (makabli 
cer«-yarılr so~tucu) 

a Ml~ıtncu ~uyun ~lr

cllM y~r (mnvasala de.. 

llğf, methal) 
h N ... htcu auyan eıkh· 
it yer (mahrec) 

8. F: le refrlgerant de J.iebig 
(un r!frldrant a contre • 
oourant) 
& l'arriv~ f. de leau de 
refroiıfüısement 

h la ~rt.le de l'eau de 
refrofdlııııement 

8. t: thc condenııer, here· 
Lleblg'ıı condenıer (a 
countQr stream conden· 

ser or cooler) 

D 

a the inlet • tube for the 
cooLing water 

b the discharge • pfpe 
for the cooling water 

8. A: der Llebigkühler (e!ıı 

GegenstromkUhler) 
a dic Kühlwasserzu· 

leitung 
b die Kilhlwasserablci. 

tung 

9. DERECELt KADEH 
9. F: le cylindre gradu6 (la 

buretle graduee) 
9. 1: the graduatcd mensu. 

rlng·glruıs or measurlng. 
glMs (the graduated 
meuure, the gradual) 

9. A: der Me.Bzyllnder ( das 
Mol'3glns, d.ie Menııur) 

ıo. rtı•ET 

ıo. F: la pirıette (une pipettt 
rcnflee) 

10. 1: the plpette (a plain pi
petle) 

10. A: di~ Pipette ( elne Voll· 
pipette. eln Heber) 

11. DF.RECELt PIPE'l' 
ıı. r: la pi~tte (une pl~etu 

renn~e) 

11. F: lR plpttttP (une plpette 

graduce) 
il. 1: thc pipetle wıth gradu. 
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«Süleyman Tevfik>) babalar .. 
j 
1 Yazan: H. DALKILIÇ 
f M ATBUAT bir milletin mciHmi ~J~c~elerlnden blrl· 

dil'. Bu cephede ~lııımak hiçbir zaman bir çarpı§Dla oL 

maktan kurtulamaz. Bizde bu cephe son derece dramatik şehldler 
\'erm.i~Ur. Onları yadctnıek yalnız me lek vJcdnnmı kanataca.ğı 

için bir fayda etmez.. 
l'alnız, memleketin bo cephesfndc hür \lcdan.la çalışmış ve be· 

li iki kat olma~ en lhtiyımmıı. Süleyman Te\'fik Babanın ölilmU 
1 önünde hUrmetle bizlerin de iki kat olmamız bir \n.zifc olduğuna 
İ söylemek isteriz. 

1 Süleyman Tc\'fik Baba, halk içinde ıoöhreti hak etmemiş de. 
ğil, onu dahi \icdnru hi.Jrrlyetfnc ka.yıt \"Urur diye tok ~özle görmüJ, 
birçok devirlerin içinden ildyc blil<ülclilğü halde kırılmadan geç· • 
mlş çelik bir seciyenin tfmsall,> dl. 

Ölilnılinden Llrkaç giin evvel, kendisini ı:;cnelerec görmediğim 
.halde bana ilk tesadüfünde, iki kat beli U tünde yerinden kalkıp 
bana doğnı Uerlcyl ini unotabilmcmc imkfin yoktur. 

Zira bana Uk sorduğu şey lıastaldilı genç bir ~azet.ecirıin derin 
bir 3efkatle akıbetinden haberim olup olmadığıydı. 

O, kendi kendini hakikaten hepimizin habamn yerine koyma~. 
koca ıılr kalbini hepimiz için nyrı .. yr& koğu:-lar tah~ts edilmiş blw 
muhabbet hastanesi haline knlbetmiştl. 

Diyebiliriz. ki Süleyman Te\fik Baba son demine kadar bükük 
beli U tünde kör nzkı lçlo tltriycrek c:ah§mağa. mahkfun olmuşsa. 

bo. fena manasında alaturka bir m~lck organb.asyonunun e··~ie. 
eJdlr. 

Bir an lçlnde bcpimld Süleyman Te\·fik Babalar halinde gö
reblllnlik. Bereket ki bugUn: 

- l'a:r.ıl oldu Süleyman Efendiye! 
Diyememek §ansıoa malikiz. 

Zira iyi ma~mda modern \'C fiUUrlu bir (Ba.sm birliği) or
ganha.syona Süleyman Babayı son Süleyman Baba. olarak meza· 
nna ı:enncl.-tedlr. 

Son Süleyman Baba. matbuat emek~llerine acı kaderini değil 
yalnız \icdanını miras bırakıyor ' : 

1 --... • ......... -.:... ................. _.... wwww .................. : 

:Vakıt 
Asmı Ua "Avrupa nereye gidi_ 

yor?" başlıklı Y119ısmda Sovyet -
Fin ihtilafı sebebinin sadece sev_ 
külcey~i bazı mevkiler elde etmek 
olmadığım, Rusyanln ~landiyayı 
sovyetize etmek kararında olduğu
nu ileri silrcrek §Öyle diyor: 

"Bu vaziyetler karvuımda Avnı
panm 1stikbalini tamamen başka. 
şekillerde mütaleıı etmek lhmıge
lecektlr. Ufukta gCirülen karanlık 
bulutların gün geçtikçe görllndU.. 
ğUnden fazla hliclJselerle mahmul 
olduğu daha ziyade aarahatle an
laşılıyor. Bu hadiseler yalnız kU
çllk devletleri değil, bUyU.k mill<>t. 
leri de candan aJAtıdar edecek 
bir manzara alıyor.,. 

Cumhuriyet 
"Niçin hıırbedillyor ve bunun 

auJbU nasıl olııcak ?'' sualine cevab 
vermeğe çalışan Yunus Nadi har
bin sebeblerinl hcgemonyıı iddia... 
smda bulunulmakta, iptidai madde. 
!erin mllletler arasında mUsavi o
larak taksim edilmemesinde ve 
bunları milşkülatmz satınalabile. 
cp.k mUstakar para esası olmama
smda buluyor ve yazmnıı şöyle bL 
tirlyor: 

''Şimdi ba§lıyan harbin sonunda 
konuşulacak sulhlln temelleri ol
mak fizere bu meselelerin dediği
miz §eklllerde ele almina.sı imkanı 
yok değilse de eğer hıırb uzar ve 
zaman zariıan göstermek istida. 
dında bulunduğu tereddilerle çığı
rından ~a o zaman bir kısım 
milletlerin bu tedbirleri tahakkuk 
ettlreıtılyecek ve onlardan istifade 

cdemlyecek derecelerde fa.kir dilf'. 
melerlnden cidden korkulur. 

Yeni başlıyan hıırbin yalnız a
bes değil, hattA çok muzır olduğu· 
nu onunla meş~I milletlerden Y,nl. 
nız bir ikisinm dcğh, h psinin tlı\. 
dir etmesi lli.znndır." 

Yeni Sabah 
HUse.>'in Cnhid Yalçm "Görüş 

!arkı" serlevhalı makalesinde, 
So\·yet nus,>a'nın bugünkü ha."bin 
mes'ulü olarak İngiltere ile Fran
sayı glistermesini hakikatlerin ba· 
zan tUrJU türlü görünüşlerinden sa 
yıyor ve: 
' "Faraza biz Sovyetlerle kar~ı. 
lıkh yardım paktı imza etseydik ve 
herhangi bir devletin hUcumuna 
maruz kalsaylık Sovyet Ru~ya 
se~ircl mi kalacaktı? V c bu dev
let Türk topraklarını işgal ettikten 
sonra sulh teklifinde bulunsaydı 
sulh oldu diye mUteca\'iz devleti~ 
sarmaş dolaş dost mu olacalctı? 

Böyle ynpacak idiyse, yardmı 
muahedesi niçin aktolunacııJttı? 
Böyle yapmıyacak idiyse rlmdi 
kendisi gibi hareket etmiş olan 
Fransız ve İngilizlerin kabahnti 
ne? Sözlerine, im1.nlanna sadık 
kalmaları mı?,, diyor. 

Tan 
Zekeriya Sertel propaganda ile 

yalanm ayn ayn şeyler olduğunu 
anlatarak, Almanyanm 1ngiltcre.>i 
yalancılıkla itham ettiğini. fakat 
asıl yalanların Alman propaganda 
servisleri tarnfından uçurulduğunu 
ileri sürüyor. Bu arada bize dair 
Almanlar tarafmdan uydunılan ba 

H A B E R - Aksam Postam 

Hab~r ~ Ni'IUWll~ıeu4~ 
l icaret Vekilinin 
radyodaki izahatı 
Amerika ile ticarette 

takas esasına 
dönülüyor 

Ticaret vekili Nazmi Topcuollu 
dün akşam radyoda Amerika ile o
lan ticari münasebetlerimiz hak
kında izahat vermiştir. Amerika. 
nın bizden aldığı malların gönder· 
diğindeu az olduğunu söyliyen ve
kil Amerikalıların bizden 6,5 miL 
yon dolar nlacakları olduğunu ve 
bu yüzden Amerikadan mal ıetirt· 
menin müşkfilleşliğini, bildirmiş· 

tir. Nazmi Topcuoğlu sözlerine de. 
Yurnla hiikümetin bu yolda al· 
makta olduAu tedbirleri anlııtmış, 

ve iki memleket arasında takas usu
Uınfiıı tatbik edileceğini ve böyle. 
liklc memleketimizdeki Amerikan 
mnll:ırının yüzde elliden yetmiş 

beşe kadar olan pahalılıklarının 
yüzde yirmi beş ve h:ıttü elJiye ka· 
dar düşüriilcccğini Ye l·eni siste· 
ınln Amerikalıları bizden fazla 
mal almağa mecbur bırakacağını 

ilave etmiştir. 
-o-

Belediye i!çi büroları 
açacak 

Belediye Fatih, Beyoğlu ve 
Kadıköyünde işçi büroları açma· 
ğa karar vermişti. Bürolar yıl. 

başında açılacakttr. Bürolar, iır 
çilere iş ve iş sahiplerine de işçı 

bulacaklardır. 

--0--

y eni müddeiumumi 
muavinleri 

İstanbul mliddeiumumilik mu. 
avinliklerine tayin edilen İzmir 
müddeiumumi mua\~i Cevatla, 
Gebze mliddeiwnumi muavini 
Ratip dlin yeni vazifelerine ba1· 
lamışlardır. 

--0---

Çocukları kurtarma 
yurdu genişletilecek 
ı..:ocuklan kurtrırrııa yurdunun 

genişletilıncsine karar ,·crilnılştir. 
Dü:riik bir bina nranmaktnclır. \'a· 
li tlün yurda giderek tetl.:lklcr yap. 
ınışbr. 

-<>-
İngiltere ve Fransanın 
yapaca'darı mübayaat 

l'rans.ı lıüı.t'ııııeti memleketimiz· 
den f:ızlıı mü!ıJ)'antı:ı lıulıınnlıil· 

nıck i~in Lıir~·ok resmi tcşekkiillc 
riıı adresleri ticaret odasına geL 
miştlr. Tüccarlarımız mürnca:ıt 

edecekleri teşkilatın ndrcsini ticn· 
ret odasından öğreneceklerdir. 

Di~cr taraftan lngilterede de 
böyle hir teşkilatın kurulmağa ba~· 
lnnclığı h:ıbcr ,•erilmekteclir. 

zı yalan haberlerden misaller vere· 
rek: 

"Halbuki Cumhuriyet Türkiye. 
sile iktıı;adi ve tnbii milnasebetler
den bclıseden ve buna muhta.ç olan 
bir Almanyruım dostluk tmılni i· 
çin palavradan muaddel tclıdide 
değil, insan gibi, hakikatleri ol • 
duğu °gibi gÖrmlye, anlamıya ihti
yacı vardır. 

Ben, bize dair yapılan propagan
dalarda kullanılan birkaç yalanı 
şöylece mralayıverd.im. 

Yalana bu kadar bUyUk pay ver. 
dikçe doetlarımızm mumu yatsıya 
kadar bile yanmıyaca.k." 

Taksim meydanı· 
nın yeni şekli 

lıtanbul klübü tarafın
daki binalar da 

yıkılacak 
Taksim meydanının alacalı yeni 

şekil hakkında bir maket hazırlan. 
mış, vali ile Avrupadan gelen de· 
koratör Su ve hclkellraş Puvason \'e 
Prost dün maket üzerinde ve mahal 
linde tetkiklerde bulunmuşlardır. 

Taksim kışlasının önünden de 
bir kısım yıkılacak ve meydandan 
Ayaspa~aya do~ru 108 metre geniş
liğinde bir l'Ol açılacaktır. 

İstanbul klübfinün bulundu(iu ta. 
raftaki binalar da yıkılarak burası 
açılacakt;r. Büyük tiyatro binası 
bugünkü Jandarma karakolunun bu 
lunduğu yerde inşa edilecektir. 

l\feydnnrlaki Atatürk abidesinin 
de açılacak bulvarın ortasına seti· 
rllmesi dü,ünfilmektedlr. 

-0--

Avukatlann toplantısı 
yapılamadı 

iatanbul barosu umumi heyeti. 
nin diln saat 14.30 da yapılacak 
senelik içtimaı ekseriyet olma· 
masr yilzünden önümüzdeki pa· 
zartesi gününe kalmııttr. 

--o-

Sömikok fiyat tarifesi 
Belediye sömikok satışı için şeh

rin her semtinde ayrı ayn fiyat ta. 
rifesi yapmağa karar ,·ermiştir. Fi
yatlar, semtin Kuruceşmeye uzaklık 
ve yakınlıiına söre değişecektir. 

--o--

Sinema locasında 
yakalanan .. 

tki genç altışar ay hap
se mahkUm oldu 

lstanbulda bir sinemıının loca· 
sında çirkin bir vaziyette )"akala. 
nan bir erkekle bir sene 'kallın na
liyeyc nrilmt11ı •r ,.c Sull:ınahmct 

üçüncü sulh c:ezJ mahkemesinde 
dfin muhakeme edilmişlerdir. Suç · 
sabit göriildüğündcn iki genç altı· 

şar ay hap~c ve on beşer lira para 
cezasın:ı mnhkönı edilmişlerdir. 
Suçlul:ır derhal lc,·kif edilmişlerdir 

--o-
Galatasaraylı denizci

lerin çay ziyafeti 
Galalasııray klübü tleııizcileri t:ı· 

rnhndan dün Tokatli:ran s:ılonla· 
rında bir ~~Y ziyafeti verilmiştir. 
Ziyııfctte rnli Lütfi Kırd'(lı ' da lıu. 

lunmuştıır. 

Açık te~ekkür 
Tüc-k Basın Birliği Reisliğin. 

den: Kırk sene evvelce Selanik
te çıkmış olan ve nüshası pek 
nadir bulunan (Çocuklara reh. 
ber) gazetesinin üç yıllık cild!i 
!kolleksiyon-u, Resimli ay mecmu· 
ası sahibi Bay Mecdi Eren tara. 
fından Birliğimiz kütüphanesine 
armağan edilmiştir. 

Kendisine teşekkür ederken 
bu yardımın, kütüphanemizi 
zenginleıtirmek yolun-da, glizcl 
bir örnek t~kil etme5ini temenni 

ederiz. 

Nainık Kemal 
ihtifali 

Üniversitede dünkü top· 
lanbda şairin hatırası 

anıldı 
Büyük şair ve vatnnperver Na. 

mık Kemalin ölüm yıldönfimü mü· 
nnsebetlle dan üniversitede bir 
toplantı yapılmıştır. Şairin büyük 
bir portresinin asıldı~ı salon büyük 
bir genelik küUesi ile dolmuş bulu
nuyordu. 

1'oplantıyı edebiyat fakültesin. 
den Raci açmış ve ilk sözü metinler 
şerhi profesörü Ali Nihal Tarlan 
alarak şairin hayatından ,eserlerin 
den bahsetmiştir. Bunu müteakip 
tnnziınat edebiyatı asistanı Kııplan 
Namık Kemalde hürriyet fikrinin 
teessüsünü ıınlııtmıştır. Genç üni· 
versitelilerln şairin eserlerinden 
parçalar okumalarile toplantıya ni
hayet verilmiştir. 

--o--
Mar::fatura eşyasında 
spekülasyon hareketi 
AIA.kadıırlar bazı büyük manifa· 

turıı ticıırclhanelerinin methaldar 
oldukları geniş bir spekül:\syon ha. 
rcketi teshil etmişlerdir. 

Ticaret vekAleti spekülatörlere 
karşı tedbirler alacaktır. Bu tedbir
ler emsaline nüınunc teşkil edecek 
derecede şiddetli olacaktır.1thalıtt 
maddelerinde fiyat bozukluklarını 
önllyecek bir kanun lAyihası da 
hazırlanmıştır. Lôyihıı bugünlerde 
Meclise sevkcdilcccklir. 

-o-

Denizyolları idaresinde 
zehirli gaz kursu 

Denizyollıırı idaresi memurlıırı 

içln bir zehirli gaz kursu nçmıştır. 
Kursta her hafta cuma günleri ted· 
risat yapılacaktır. Tedri~at 30 hnC 
tıı devam edecektir. 

--<>-
Göz çıkarmak suçlusu 

mahkiim oldu 
Taksimde gıızelc satarken reka· 

bel ~üz ünden aralarında çıkan kav 
gari:ı mü\'ezzi "Ne\'zadın sağ gözünü 
bir yumrukla kör etmekten suçlu 
nıii\'czzi Osman hakkında diln ağır 
ecza mahkemesinde karar veıilmiş
tir. Suçlu üç sene hapse ınahküm 
olmuş, fak:ıl yaşı kiiçük olduğun. 

d:ın ccz:ı bir bucuk seneye indiril· 
miştir. 

--o---

Muallimlerin birikmiş 
mesken b\....:lelleri 

lstaubul ilktcdrisal mu:ılliınlcri· 
nin lıiı ilı;miş ol:ııı dört aylık ınes· 

kcn bc<lclkrinin ''erilmcı;i için v:ı. 
li t:ırafınılan dün husıı'>i muha~ebe· 
ye emir \"crilmfştir. Önümüzdeki 
hnfta IC\'Ziııta lıaşlanacaktır. 

--o-

Değirmenciler un fiyat
larını arU:rıyorlar 

Değirmenciler çuvnl bulamadık. 
)arını ve buğd:ıydan çıkan kepeği 

ıhmc cdcınediklcrıııi ileri sürerek 
un fiyatlarına müıcm:ıdiycn zam 
yapınakt:ıdırlnr. 

Belediye hu yolrla kalt lcdhirler 
nlmafju ''e ile nevi ekmek çıkararak 
halka ucuz ekmek yedirmeği düşün 
mektedir. Bunun için ekmekçiler 
cem fyetile temasa geçilecektir. ..... BER'IN DEiBİ ROıMANI' • -* . · . ·HA B R: İN E D. filllCE!~tJ:IJ-•11 

Yazan: Nezihe MUHIDDtN 
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Öbür kad~ar da birer ıbırer 

ortaya gelerek istidatlarını isbat 
e'tmeğe çalıştrklan sırada Sami yo· 
lun kenarında göründü. Hepsi bir 
den ona doğru koşarak sordular: 

- Ne haber Sami? Hayır mı 
şer mi? 

Sami parmaklarını bir ara· 
}1l getirerek elini sallıyordu: 

- FevkalMe fevkal5de! Artık 
ta1i yilzümüzc gülmeğe başladı ga 
i•ba .. Haydi çabuk kamyona! 
Derlıal toplanarak kamyona dol 
dul•.~~ anlatıyordu: 

- Beni bir prens gibi karşıla· 
ılaT. ~ahn~en yana da rahatız .. 

Tiyatromsu bir yerleri bile var .. 

Perde falan tamam .. Bizi bekliyor 
lar! 

Küçük şehre yaklaştıkları sıra
da üstleri başları oldukça munta
zam bir kafilenin kendilerini kar
şılamak için yaklaşmakta olduğu· 
nu göıiince İhsan çılgın birse
vinçle Saminin boynuna atılarak: 

- Burası Paris! Yahu - dedi -
Çok şükür medeniyete kaviıştuk. 

- Sen Komedi Fransezde re· 
jisörlük istemiyor muydun? Bu 
gece hazırlan işte .. 

Karşılayıcı heyetin içinde iri 
yan, gür bıyıklı, kalın altın ve 
gümüş köstekli birkaç eşraf ve ga· 
zinonun sahibi arkaların::la da u • 
zaktan uzağa mütecesc;is bir sürü 
insan .. 

1(-erinden tekerlek yiızünün üs 
tünde akrep\:ari kıvnlnuş sim i· 
yah bıyrkh şişman ve alabildiğine 
uzun boylu bir zat kalın ba:ıt:>:r.ı· 
nu sol eline alarak yenleri dirse· 
ğinc doğru çekilen kısa kollu S<tğ 

elini önde duran İhsana uzatırken 
araadaki kadınlara seri birgöz gez 
direrek: 

- Safa geldiniz be}ier! -dedi-
- Hoş bulduk beyefendi. Tur· 

neye çıkmıştık bir gece olsun şeh· 
rinire uğramadan geçmek isteme
dik. 

Şişman ve Rüleç yüzlü zat gene 
kadınlara ahcı bir göz atarak: 

- Bir gece mi, bir harta mı? 
Ora~ı ~imdiden kararla~ınlamaz! 
Bu n~le ev sahibine aittir ma
!Um ya! ·diye gülümsedi • 

Küçük §ehrin sokakları insanla 
doluydu. Bu kalabalığın arasın· 

da, geçen artistleri alkışlıyanlar 

bile vardı. 
Saminin tiyatro dediği yere gi· 

rince bir sofranın haıırla:ımakta 

olduğunu sevinçle gördüler. İhsan 
Nacı fırsat buldukça yanında bul· 
duğu ıbır arkadaşının kulağına: 

- Tam medeni insanlar! tam 
meden.iyct! dire fısıldıyordu. 

Aktörler hesapsız gelen çay ve 
kahvelerle çene atarak keyif ça· 
tarlarten birkaç delikan1t biribiri· 
le yarış edercesine sahneyi ibayrak 
lar ve çam dallarile süslüyorlar, 
küçük kır çiçeklerinden yapılmış 

demetleri mahcup mahcup kadın 
oyunculara takdim ediyorlardı.Bir 
aralık Sami kendilerini karşı1ryan 
şişman kara bıyıklı iri yarı ve ka· 
dınlan biran gözünden uzakla~· 
hmuyan zatın kalm bastonuna 
gözlerini dikerek: 

-Allah bu iltifatın sonunu hay 
ra getirsin! • diyordu - Şu Kin· 
konga benziyen insan azmam za· 
tı gözüm pek tutnuyor ama! 
Ak~ma doğru oturdukları sof· 

rada mükemmel bir zi}·afet çekil· 
di. Tepsi tepsi !baklavalar böre!~· 
!er .. şişe şişe rakı1ar .. Nihayet o· 
yun vakti gelmişti. Aktörler ne· 
şeyle sahneye çr'~tılar.. Oynayan 
yiirekleri çabucak yatıştı. tık per· 
de alkışlarla kapandı. Daha şiddet 

li alkı5larla tekrar açıldr. İhsan e
linden tuttuğu Zeynebi halka tak 
dim etti .. Perde kapanınca gene al 
kış bitmedi. Halk yalnız başına 

Zeynebi alkışlamak istediğini söy· 
)emişti. Zeynep Yalnız başına çık· 
tığı sahnede uzun uzun alkışlan· 
dıktan sonra içeri girdiği zaman 
kendisini İhsan Nacinin kollan a· 
rasmda buldu: Genç kadın ilk de· 
fa bu saadete irişmişti. Sevgilisi 
onu tenha bir yere çekerek: 

- Sen benim ruhumsun Zizi ! 
diyordu • Bundan sonra sakın o 
budala Samiye yüz vereyim deme 
ha! 

Zeynep saadetten bayılır gfbi 
ağlayarak Ihsan Nacinin göğsüne ' 
kapandı. Oyun ve kantolar büyük 
alkışlarla nihayet bulmu~u. Tam 
soyuntlukları sırada başoyuncu· 

yu istediklerini haber ~diler. 

ihsan Naci kapının önünde başta 
şişman zat olduğu hald:! bir heyet· 
le karşıla,tı. (Devamı Tar) 
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:Jla11ata dat 
Düşünce.er 

B URHAN Belge, .rfjde 

ve mevzü" isimli bir Y 
da, Fransız ihtllft.li ile Na ıJ 
harplerinin, . uzun zaman, :O 
rfrler için tükenmez bir ~e' ıJ 
zinesi teşkil etmiş olduğull 
]attıktan sonra zamanırn~e 
tıpkı o devir gibi, "giden il 
len'in, boğaz boğaza, hn)rat 
iddia ettiği bir devir" old 
~ylilyor ve diyor ıu: -"" 'I 

"Bir muharrir, istese, d~ 
günden, her gün on tane . 
mevzftunu bulur. Fakat bıç 

1 
de, yarattığı yahut yarattJtrlll 
netliği tipleri, hakiki sanat 
nin insanları gibi, sakin ,·c 
bir t.runamlığa kavuşturanı~ 

Bu satırları okuyunca ~-ııtr 
çünkü bende birtakun SUP' 

yandı. " ... Her gUn on ıane ıJ 
nın ... " Bundan sonra, bele b 
ri anlatmak kabil olduğu ) 
!arda, romancmm on tane• 
tane roman tnsavvuruna. ktı 
larmı pek zannetmiyorum· ~ 
günden güne muayyen ~.aııJ 
ıırzetmekten uzaklaşıyor, ) bit 
roman hayatı, hiç olmazsa ~.Jı 
rin hayatım, blitUn k~ıııı· 
ih t iva. etmeğe çalışıyor. ~ 
le geliyor ki hundan sonr& . 
romancı mevzü aramıyacaJctıl'' 
rlni herhangi bir günden 
cak ve içinde birçok in.san~ 
ribirlerine benzemez, biribi.rl 
ki ile belki hiçbir Mktad8~8 ml'.!2 hayatla.mu gösternı~ 
§ncaktır. Julcs Romnins'ill 
Hommes de bonne ,·oıootl 
olduğu gibi Bugünün roJXl 
bunu haber veren bir ~ 
reler var: iyi romancı!~ 
men hiç biri bir kere baŞ!JlD'."• 
manı bir daha bitiremiyor• 
gösterdiği §ahısları son~ 
manlarma da karl§bnyor. ol~ 

Zaten bir başı ve sonu 
manlar bizi art.Ik tatmiD 
yor: bir aşk macerası, b~. 
bir hikii.ye bize kafi geınıı~·~ 
manda bahsedilen ıµıtııslıwtıO 
kındruı tanımak, onlarıll 
hallerini, anlatılan vakn 
dan evvelki hayatları gib~ 
bittikten sonraki hayati • bil' 
öğrenmek istiyoruz. yanı tııı 
man bizi, ruıcak bUtUn ba)'ll 
viri olm:ı.k §artile alakad31'11ı. Jiyor. Ötekilerde bir ynrııtl 
sun'ililt hf$SP.diyoruz. . 

" ... hak·kt saııal eserinill 
Jan gib. s:ıkın ve tabii bir t 
1 ~ " B ö .. l anıtı ıga... u s _ or, roın ~0 
gedia estetiğine tabi oJ~ılSoı.ı 
manlar doğru idi; fa.kat §ilJl 1 
man ondnn uzaklnşmıştır •• d 
§~diki roman .mı? .H~yn'fie 
lyı romanı da öyle ıdl. ,. 
Ba.lzac, Dostoyevsld, Toıst;İ' 
geclia. estetiğine tAbl de ıtıı 
Ancak Flaubert, Mered 1~ 
muharrirler ona tabidir. oıı 
serleri karşısmdakl hııY~ 1 
da ne derecede olursa. ots ~ 
onları tamamlle roman ~~ 
ruz:~!D~ olınıwa öteki!~~~ 
ettigımız zaman aynı ClJl". 

nı tarzdan olmacWtJarml e 
ruz. Andre Gide, La Po~ 
L'İmmorallste gibi trag~ 
ğine tabi, yani ancak ~l~ jll 
yahut bir kimsenin haliJl1• ıı 
smı, ruh haletini tasvir ede 
Jerine roman diyemiyor; btl ,, 
da. romanların çoğu birer 
di~ ~ 

Bunun için zannediyorutıl 
lecek zamanların roman~1' ~e 
Iıırmı hiçbir zaman "~ 
bil bir tamamlığa kavıı§ 
istcmiyecektir ve rorno:ı;~:8' 
ları "haklld sanat esenı .. 11 ttt 
la.rı" na. benzemedikleri nisbt 
man diyebilecektir. ..1~' 

Nurullah r-

Askerliğe da~.e\ 
Eminönü Yerli Askerli" ~e 

sindcın: Şimdiye kadar ~-1 
yapmamış cezalı, cezasız, ,,ıı 

316 • 335 dahil ha\18 İ'eD 
memup mükelleflerin ee" ııı 
mek ü:rere hemen §ubCYe 
caatlan itan olunur. 
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Uüttefikler 145 bin tonluk 
Al1mao vapuru zaptettiler 

\: 

~•laları llsia11ı;ninı;dc Ja· 
r Ucuıu elmişlcrtlir. Jnpon: 
tane ınuka,·emellcrine rağ 
a~e ~e~bur olmuştur. Ja. 
,, llluhımdir. 

tke tcsınt ı.;.ızcle, bütün 
l Ollornik gclirlcriniu sc(er1 

anziıninc ıııiileallik bir 
~ ncşrcııııektcclır. ll l'rado, ıu:ıu d.ııı 1045 

lldar sc~·ccck müddet ı-' re· . 
•sıcunıhurluilun.ı !>eçll· 

Qrı. 
nıı11t:ık;l';t ıııuıldeııımu 

'z 1940 inlilıab:ıtı için 
Utluğa rc5111cn namzclli. 
Uştur. 

t~llukıa Jta I~ .ı 11 ordusu 
~ anı senemi Alfredo, l c· 
kle~e tayin edıldıği11dcn 

10n :ı~ rılmışıır. 
~n lıildirildiiii11c ı;iire Gcs 
Uı·Jarı Çcko~lo\ ııky:ının 

~; nıaı..:ıd:ır kıymetli cş~:ı
l az:ı cılilıliği ıııiizı•l c ı;ire. 
a lıtılıınn11 eşyaları ~ :ıkıp 
' lııııııan nııılıaf:ıza eden 
1 dö,·ıniişlcnJ i r. 
Ccıcbliittnrıkln hcıız.in ve• 

ll latlıikinc h.ı~l.111dığın
t • ı/'llcr, nnc'.lk mahdut 
tnzi 11 a l:ıhılııı i')lerdı r • • 

laııın Irak ile olan Iİl'aret 
erinin büyük inkişafı 

R Japony:ı, ilk elçisini 
0?dermiştir. ilk .l:ıpou 
\ı li:ığdadn gelmiştir. 

~tıı't f .. 1 • · e pro esor erı-
ders notları 

'ekaıcıi iinh·crsile lll'Ofc· 
'crllikleri derslere alt 
1 hır tclkikden gcçirerı•k 
nrjc ııcşrctnıelcrinl bil· 

--0-

&a.natlar kanun u 
~tbik edilecek 
t llıürcııişleri Beyoğlu s:ı. 
:tlarıııda ecnclıl tabii) e· 
;rı:ok kimr.clcr::ı k:ınun 
a~~lıkl:ırını me) d:ın:ı çı· 
-:ılış:ııı Ye c.ılıştır:ınl:ır 

e Verileceklerdir. 
' --o-

1ttı gazinosunda 
~~başı b alosu 

~ıl:ı 1'aksiın Jıalıçcsinde 
etlılrn g.ııiııoıl.ı hih lık· 
ttilct·ckı ir. 

\L '--<>-
~le yangınında 
•t görülmedi 
ı~ 1 

c ll:ı ilacı lı:ı ııı ~ .111gı. 
· ~kı l;ıhkik:ıl r:ıııoru ıııüd 
~~~ \'crilıııişlir. Y.ıngının 
~ nndn çalışan ıııusl:ılı· 

lıazıları lıakkınd:ı dık· 
~e ictlbirsizlık noktııl:ırın 
~at l'nrıılrıı:ıkt.ıdır. Şimdi. 

ıı ~Sin del:ilcl cdcıı bir d· 
Cdilcnıcın işli r. 

1---0--
()1\ ekspresi g-ene 

R'ecikti 
~ (• 

·~cınpJoıı c•kspre i iki 
•c ı . 
1 

1 c gclt'lıllmıştir. 

1 'rıcşıc ',ıgonunun bek· 
ıe1ı olınuştur. 
lkoll'ırJarı lıi r Fr:ı ıısı 7. 'e 
Urı~ esile hir lngiliz n· 

~rettir. 

l 
....._o_ 

~l . ler namına 
a~ çıkarılmadı 

~ı~ rıııcrj lıi rliği htıınbul 
~aanlığıııdnıı: 
1 

5ın l:ık,·iııı ,.e muhtıra 
\' " ar c lıunlnr.ı m~lüllcrin 

· <>lcfııi(u su,·lencrek ün· 
;:~,ı~:ır cılıldiğini esefi~ 

, 
1 rlığ11111ziıı tııkYim \'C 

•Okt ~ 
ilt ur. llundnn lıö) le bu 

"ca:ııı:ı lıulıın:ınl:ırı pO: 
lhC'lnıC'Jcri n i s:ı) ın halk~ 

l'!l3;~sa rira cılrr 'e yol! 
~~· hırihinıle hı:ııılıul Yn. 
qar'~c reisi s;n ın ıloklor 
1-'ra tıı lıinınyclcri nele llry. 
~ \-

11
'

1z tivntrosund:ı lıir 
4~ ttınck iizcrc bulunduğu 

Cdcr· ı~. 

Fransızlar bir Al
man talıtelbalıiri 
dalıa batırdılar 

inqilterede Kanada ve Avusturalya 
tayyare filoları taalivete başltvorlar 

Paris, 3 - Garp cephesinde 
kayda değer hiç bir hadise olma· 
mıştır. Hava harekatı da yoktur. 
Denizde harekat daha canlıdır. 

Paris Sair gazetesi. bir Alman 
denizaltısının bir kafileye rcfa. 
kat eden Fransız destroyeri tara· 
fından batırıldığını bildiriyor . 

İngiliz filcsu, 200 ton hacmin
de Sophia Busse ve 2200 ton 
hacminde Eillc adındaki iki Al· 
man vapurunu z:ıptctmiııtir. 

Harbin başındanberi batırılan 

veya zaptedilcn Alrran ticaret va· 
purlarının hacmi 145.301 tona 
baliğ olmaktadır. İngiltere 

59. 7 54 ton! uk 16 vapur, Fransa 
da 16.11.'2 tonluk 3 vapur zaptct· 
miştir. 

Geri kalan 69425 tonluk 15 
vapur ya müttefik donanma tara
fından vt- yahut bizzat Alman 
mürettehat tarafınc'l::ın hatmi tıı§
t;r . 

Dün saL:-µ kendi )<cndi•ı. ha

tır.lll bı·yük AlıT'an vapur"' Va· 
tussi, cen·ubi Afrika tayyareleri 
tarafından tevkif edilerek kendi· 
sine Sim-:ıntov-n;:ı gitmesi tebliğ 

edilmişti. Dunun üzerine vapuru 

batırarak sandallara atlayan Al· 
man mürettebat diğer gemiler ta· 

rafından kurtarılmıştır. 

80383 tonluk Real isimli Nor· 
veç vapuru, perşemb:: akşamı şi· 

mal denizin:le torpillenmiş ve ya 
hut bir torpile çarp:nıştır. Tay • 
fadan 44 kişi, bir tahlisiye vapu
runu imdada çağıran Santigati 
İtaly:ın vapuru tarafından kurta· 
rılrnıştır. 

Avusturalya ve Kanada 
hava fıJoJarı 
Londı-n, 2 ( A.A.) - Hava ne

zareti Avustralya hükumeti tara· 
fından muharebeden evvel sipa· 
riş edilmiş olan Sunderland tipin· 
deki büyük deniz tayyarelerinin 
kıs:nıazamının şimdi hazır bulun 
duğ'unu bildirmektedir. Bu itibar· 
la şimdiden Londraya gelmiş ve 
ya Londraya geJ~si bekJenil • 
mekte olan pilotlarla bir Avus· 
turalya hava filosu teşkil edile -
cek ve bu filo İngiliz tayyarele -
riylc teşriki mesai edecektir. 

Bava nezareti. ayrrca Kanada 
hülaimctinin talebi üzerine avcı 
tayyarekrinden mürekkep bir 
Kanada filosunun teşkil edildiği· 

ni ve İngiliz tayyarelcriyle teşri

ki mes~: edecek olan bu filonun 
mürettebatı Kanadalı olduğunu 

haber vermektedir. 

Yemen ve~1iahdı Galip 
Efganlvi tanımıyor 

Elindeki mektupıarın· sahte olduğu 
Yemenden alakadarlara bildirildı 
Yanında genç \e güzel üç ka· 

dmla Pcrap:ı1 as otelinde iiç ay 

lüks bir ha} at geçirdı!·te:1 sonra 
dört bin lira k1jır birik.! 1 b):"CJ· 
·nu ödemcdi~ı idjia,ile ma'1ke:n~. 
ye Yerilen ve k'.!:ıd inin Yemen 
\'eli ahdi Seyf uli.;la"ll1:1 ya'o.1 ta· 

nıdığı Ye isminin Calıp Efgani ol
duğunu iddia den şahı.; h1 don· 
daki tahkikat nelicelenmi.lir. 

Ma!Cım olduğu üzere Galip Ef-
1 

gani, Perap:ılas oteli sahibi tara

fından aleyhinde açılan d'lvanm 
görülme i sırasında kendısine Ye
men veliahdinden geldiğini söy. 
lediği bazı mel:tuplar ibraz etmiş 
ve hatta veliahdc 70'.) tn~ıliz lira· 
sı göndermesi için <:e bir telgraf 
çekmişti. Bütün 'bunlara rağm:m 
alii.kadarlar şüp'ıelerin:b ta'11dk

ten geri durmamışlar \'e Yemen· 
deki bazı alakadarlardan i1 . .ıhat 
'1strmiş1erdir. Nihayet Ycm~n hü· 

kumetınden gelen bir m:!!aupta 
vaziyet tamam::n aydı:ılanmı~tır. 

Bu m:!ktupla Yemen Yelıahdi 

Seyfülio:lfımm Galip Ef~ani i min 
de hiçbir tanıdığı olm3dı~ı ve l>u 
zatın elindeki ıne!\tupların ahte 
olma )ı lılzımgcldiği bildirilme'.ctc· 
dir. 

Bıı \'aziyet üzerine kendisine 
Galip Ef~ani adını takan bu za
tın a ·ıl admın da baş!.::a o!du~u 

\"C kendisinin Yemenli olmadığı 

anlaşılmıştır. Diğer taraftan Ga. 
lip Efganinin yanında bulunan ve 
bilh:b-a i!d5i g~n; ve p'.;: güzel o

lan kadınları işlerinde alet olarak 
kullandığı zannı ha ıl olmuştur. 

Şimdi hakkında adliyeyi ve zabı· 

tayı iğfalden ta!-ıkikat yapıla::ak 

Ye dolanclırıcıhk suçundan başka 

bu suçlardan da m'Jhakeme e:iile
ccktir. 

u li'il S© N 

Yugosıavyada 
komün : sı 

tezahürleri 
(llaş tara fı ı inl'hlc) 

Bununla beraber, Romanya 
murahhas heyeti Havas muha· 
birine yaptığı beyanatta dört ~ş 
gün zarfında yalnız eşya naklı 

hakkında bir tarzı hal buluna • 
cağı ümidini izhar etmiştir. Rus· 
lar Sovyet Polonyası üzerinden 
yoku trenlerinin geçmesine mu -
vafakat etmemektedirler. 

Bükrcşte mühim b iv 
toplantı 

Biikreı, 2 (A.A.) - Bu sabah 
başvekil Tatareskonun riyaseti I 
altmda yapılan toplantıya mi11i 
mü:lafaa naz ı rı İlcus, bahriye ve 
hava nazırı general Teodoresko 
ve erkanıharbiye reısı general 
Tzencsko iştirak etmişlerdir. 

ltalya ve Balkanlar 
lkrııe, 2 (.\ • .\.) Hava.o; - Cor

ricrc del Ti:ıno ~azetcsinin Roma 
muhabiri yazıyor: 

' 'ltnlyan siyasi mahfilleri Bal· 
kanlardaki hadiseleri çok büyük 
bir dıkkatlc takip etmektedirler. 

H.omaııynnın vaziyeti ve Yugo • 
slavyadaki komünist tezahüratı 

hariciye ncz:ıretinin bilhassa dik
katini çekmekte ve İtalyanın Bal
kanlnra komünist nüfuzunu mr>n 
için daha büyilk ve daha enerjik 
bir faaliyet sarfctmek üzere oldu· 
ğu zannedilmektedir. Bu tehlike, 
tehdit hududunu geçen, daha şim_ 
diden başarılmak üzere olan ve e· 
ncrjik bir surette mü~ahalcyi ieab 
eden bir \•akı:idır. 

Tessin'dc çıkan mezkür gazete
nin ]!oma muhabirine göre, yakın
da İtalyanın siyasi ve iktıı;adi sa. 
hada mühim tezahürlerine intizar 
etmek icab eder, zira, 1talya ko • 
münizıniıı Balkanlara nUfuzunun 
bir emrh•aki haline gelmeginc ma 
ni olmak azmindedir. 

Bundan baş:;a ı;nzetcnin Vati -
kandaki muhnbiıinin haber aldı -
ğına göre "Deccal" m ta kendisi o. 
larnk telakki edilecek iki millet , 
arasında taksım edilmiş olan Po· 
lonynmn çok vahim \'aziyf'ti pa -

ııa) ı cidJi endiııelere sevk etmek -
tedir. Leh halkının iktısadi v:ızi _ 
yeti fcl:ıketamizdir. Hastnhk ve 
ölilm. vakaları müthiş bir mikyas 
almıştır. 

Y rgo's lavyada m1Hi 
sefer > erhğin tarih 
Ucl~rad . 2 (,\ . A .) - Yugoslav

ya başvekili bugün neşrettiği bir 

emirnamede milli seferberliği ta • 
rif ctmel:ledir. 

Bu emirnamede bir seferberlik 
takdirinde alınacak tedbirler tes. 
bil edilmekte \'C muhtelif nezaret
lerin \'eeibelerini tasrih eylemek
tedir. Emirname muhtelif devnirc 
ithalat ve ihracatı tahdid etmek 
salahiyetini Yermekte ve seferber
lik idn hususi teşekküllerin vU • 
euda getirilmesini dcrpiş eylemek· 
tcdir. 

! 
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..IACk 

ı...ondo r-
Larsen gemıcif ik tarihinae 

ismi aliın harflerle 
yazJlmağa layık t1i· 

keşıf te bu!unınuştu 
Merakla sordum: 
- Biten ne? 
- Denizcilerin işini kolayla~tı· 

racak yeni bir u ·ul. Artık açık 

denizlerde gemi sevk \'e idare et
mek çocuk oyuncağı olacak. 

Deh~tli neşeliydi. Devam etti: 
- Artrk bugünden itibaren ufa

cık bir çocuk bile gemi se\'k \'e i
dare ede'.)ilir. Uzun b::ıylu he:>ab'.l 

kitaba lüzum kalmıyor. Sadece. 
en pi gecede bile. Te!.;: bir yıldız 
bul hemen nerede oldu~unu öğre
ni\'ereceko;in. Bak. Şu hazırladı. 
ğım şeffaf cel\·e\ı ~u yıldız harita· 
ının üzerine koyuyorum ,·e ~imal 

kutbunun üzerinde döndürüyo
rum. Bu cel\'ele irtifa dairelerini 
,-e kertriz hatlannı he'aplıyarak 
vazdım. Onu yıldızlardan birinin 
lic:.tünc getirip alttaki haritanın ü
zerinde rakamların kar'.}1.:.ma ge. 
lincive kadar çevirdin mi ~eminin 
nerede oldu~ıı şıp diye m~ydana 
çılm·erir! 

Se inde bir zaler tannanlığı 
vardı: bu sabah deniz kadar mavi 
olan gözleri ise yeni bir ı~ıkla pa· 

rıldır'1rdu. 

- Ri,·azh·eniz çok kU\·,·etli ol
malı, dedim.' Hangi mektepte oku

dunuz? 
- Mektebin kapısından bile 

bakmadım. l Iep>.ini kendi kendi. 
me bulup çıkardım, kendi kendi· 

me öğrenmem icap etti. 

Sonra birdenbire sordu: 
- Bütün bunları neden yaptım 

!'-anıyor un? Zaman kumları üze
rinde ayak izlerim kalsın diye ., 
mı. 

O müthış mü5tehzi kahkahala 

rmdan birini attı: 
- Hiçbir zaman. Onun paten

tesini almak, ondan para kazan· 
mak. domuz hayatımı daha iyi 
yaşamak, kendim otururken lbaş· 
kalarım çalıştırmak için. Onun i
çin çalışıp bunları buldum. Son
ra, onları bulup çıkarmaktan zevk 

de aldım. 
- Yaratm1 ze,·ki, diye mml-

dandını. 

- l lcrhalde ona böyle demek 
lazım. Yani, ya!i<ldı~ından doları 
hayatın başka bir tarzda zevkini 
izhar rtrnr,i. 1 Iarekctin hareket..;iz 
sevlcr üzerindeki muzafferiyeti, 
~a.nhnın ölüye karşı kazandığı ga

libivet; mayanın ~ır.f maya oldu
ğu ~·e hareket etti~i. kıp1rda1ığı 
için duydu"'u (turur. 

Onun bu kökle~·:niş maddiliği 
karşı ında gayriihtiyari ellerimi 
h~\\'a\'a kaldırdım \'e yata;-;.ı diızclt 
mc~e· ba5\a·lım. O. ş:!ffaf cetYelin 
ü?.erine çi?.~iler \'e rakam!ar yaz· 
makta clc\'<ım elti. Bu fe\·kalfıde 
bir incelik ve c.ıhhat İ"-tiyen bir 

işti. Kuwetini işin icap ettirdi"i 
hac;sa yet ve inceli~e injiri~i hay· 

ranlıii;ımı mucip olmuştu. 
Yata~ı yaplı~:m ırada ken li 

kendimi ona te~:1ir edilmiş gibi 
bakarken yakaladım. Herhalde 

çok yakı~ıkh bir adam~ı. Tam 
bir erke'~ güz~liydi. Yüzüne taac
ciiple baktım. Onda hu~unetten, 

fe"-atlıktan ,.e günahkarlıktan e:;;er 

yoklu. O. eminim ki hayatında 
hiç kötülük etm~miş bir adamın 

yüzüydü. Yalnız bu cum:em )'d .. 

lış anla~ılmasın. Yani demek is· 
tiyorum ki o, ncclanmın emirleri 
hilafına bir şey yapmamış olan, 
yahut da hiç vicdanı olmıyan bir 
adamın yüzüydü. Adamı iyi tanı
dığım için bu ikinci tarif daha ye 
rinde buluyorum. O, aslına rücu· 
un, tam bir timsaliydı. Oyle su 
katılmamış bir iptidailiği vardı ki 
ahlak düsturlarının de\·elopc olup 
ortaya çıktığı zamanlardan ewel 
dünyaya gelen insanlardan ~ayıla

bilirdi. Onun gayriahlaki tarafı 
yoktu. Kelimenin IUg!idi mana;ile 
ahlfıksızdı. Yani harekatı hcrhan· 
gi bir ahlak kaydile takyid edilme 
mişti. 

Demın de söylcdığım gıbı yü
zünde erkekçe bir güzellik vardı. 
ltinalı traş olmuştu. Ç-ehrenin her 
hattı yazıhtı:; çizgileri kabartma 
bir resmin halları kadar keskin 
ve katiydi. Haddizatında beyaz 
olan tenini güneş \'e deniz yaka
rak bronzlaştırmı~. ona daha fazla 
mücadele iradesi Yermiş, onun vah 
şi güzelliğini arttırmı~tı. Dudak· 
lan dolgundu. Buna rab'll1en onlar 
da ince dudaklara has sıkılık ,.c 
huşunet vardı. Ağzı \'e çenesi de 
haşindi. Simasında korku bilmi· 
yen erkekliğin bütün \'a ıfları 
yaftalanmıştı. Burnu da öyleydi. 

O, galebe çalmak \'e emretmek 
için yaratılmış lbir adamın burnu~· 
du. Biraz kartal gagac:mı hatırlatı· 
yordu .O burun eski bir Yunanlı 
veya Romalı burmu:ılabilirdi; lf1 
kin evYelki ile mukayese edildi ı 

vakit çok büyük, sonra beyle 

mukayese edildiği yakıt i~e çok 
narindi. Çehresinin heyeti umumı 
yesi şiddet ve kuvvetin mü~ah11as 
b ir şekli olmakla 'beraber mübtela 
oldui'.,ru melankoli sanki onun hu· 
tutu vechiyesini daha derinle}tir
miş. onlara daha geniş bir mana 

ve ifade vermi~ti. 

Farkında C'lrnadan clurmu~. onu 
seyre dalmı~tım. Bu adam 'bende 
çok büyük bir merak \'e alaka u-
yandırmağa haşlamı,tr. Kimdi? 
:Neydi? bugün kuvvetler, bütün 
imkanlar sanki onun elindeydi. 
O halde neden ufacık bir fok ge
misinin meçhfıl bir kaptanı olarak 
kalmıştı? Neden yegane şöhreti 
fok balığı a\·cılan arac:ındaki hun· 

harlık şöhretiydi? 

Bu taaccüp \ c merakım bir su
al sil.ilesi halinde dwiaklanmdan 

döküldü: 
( De\'amı , ·ar ) · 

Bakırköyünde dün 

geceki yangın 
Bu gece o:aat 24 de Bakırkc>-

yünde bir dükkan kı men yanmış· 
hr. Cevizlik nrı'lalle..,in:l:: istas

yon ca1d .. ..,in·le d'!\ riye g~zen m~ 
rnurlar Abdurrahman ojlu O·ma. 

nın 29 num1ra!ı dj'~'d. 11'1 hn du 

man \'e at~~ çıl~tı;-;ını gıkmJşler 

ve derhal kepenkleri ,·e kapıyı 

krrmı~lardır. Bakrrk~iy itfaiyesi de 

\'aka yerine yetişmiş \'e ale\·ler i· 
çinde olan ;lukkfüı kı,.men yandık · 
tan sonra sön:iürül.m~'}tür. Diık· 

kiı.nda bir gaz ten~ke,i içinde a'<· 
şamdan sönciürülere!-:: bıra1nlmıc: 

kömürlerin iyice SÖ'lme:iikleri i· 

çin ) a\·a5 ya\·a1 tutu5:ıra\: yangı 
na seh<!b o1duklan a-ıla5ılm15tır. 

Beylerbeyi y angm1 
Dün sabah B~yle;-!'.nyin'ie yı 

nan yalının 2500 liraya si~'>rta' 

oldu~u anlaşılmr~tır. Yalı ile be 
raber birçok eski eserler d:! y·:m 
mıştır. 



ROMA ve KOPENHAGDA Hadiselerin 
Sovyet Rusya aleyhinde ·lef siri 
N ii m al/işle ry ap ı ldı ı' komşuları( :,ı~mt~,~.::n:niı~~::::cına 

mı arzedecekleı·dn?. Yoksa ya. 

Pa:i . 3 - Finlandiyanın maruz fna safahatını bliyUk bir sempati ı r'.n kc~ilerini~ ~e ~İr .. harp içeri
kaldıgı hareket Almanya milstcs. ile takip etmektedir. Ekserisi ame. aıne gıreceklennı duıuoerek mu
na. hemen hemen biltiln memlc - le olmak üzere 600 lsvcçli dün ı ht>rİp ~lletlerin membketlerin. 
ketlerde teessürle kar§ılanmaktn Stokholmdeki Finlandiya elçiliği _ de tatbık etmekte oldukları tasar
ve Finlerin mukavemeti hayranlık- ne müracaat ederek gönüllü kay- ruf t"ejimine ıimdidcn kendilerini 
la kaydedilmektedir. dodilıniştir. Esasen bunlardan bir alı§tırmak ve birdenbire çıkacak 

Romada nümayişler kısmı daha 1918 de Finlandiyanın bir harp buhranı içinde gıda mad-
Birkaç yüz genç diln akşam istikliıl harbine iştirak etmiştir. delerinin tevzii itinde ?şkınlığ" 

Sovyeller Birliği sefareti önünde Dığer taraftnn !sveç i~c;ileri, uğramamak için midir? 

''I<lnlandiy:ı, Finlandiya" diye lıny mcRhur sosyalist lideri Braııtingin j Fikrimizce bu hııreketin men. 
kırarak Sovyct kıtalnrmm Finlnn- riyaseti nltmda r1nlnndiyn halkı _ 1 şei öyle veyn böyle olmaaı ikinci 
diyayı üga!i aleyhinde nUmnyiste na iane toplnmnya b:ışlamUllnrdır. j d d h · · t" h · b. ercce c e emouyc ı ıuz ır mc. 
bulunmuşlardır. Nih:ıvet 1sv0ı: kızılhn<;ı l•'inlandi- • 1 d. A h b. · bl k · 1 se e ır; vrupa ar ınm a u a 

Bunlar milteakibcn Finlandiya yaya seyyar hcıstnnelcr, ilaç ve t db. 1 · ·ı · d .• · fh d b . . e ır erı ı c gır ıgı sa a a u 
seförcıti önüno giderek scmp:ıU mhhıyc mcmuı lnrı gönderm0yi dil- ı t f t db" · "tfk · t 
go tcrmi terdir. . k . 1 asarru c ırı gı ı ~ sırayc 

RUnml' ledır. d · · • · 1 k · B · Isveçte 1 a.ueııını genış etece tır. aıuret-
Daoimarkada nümayışler kiranc bir tedbir oJarıı.k şimdiden 

Js,·cdıler, Finlandiynnın müdn -

Kulell lisesi 
şampiyon oldu 

Askeri liseler nrasmdnki futbol 
mo.çlarma bugün Şeref 'ltadmda 
devam cdilmi~tir. İlk maç Deniz 
liscsilc Maltepe lisesi arasında oy
nnnmıştrr. Deniz lisesi bu maça §u 
Uılrnnla çıkmıştır: 

Jtüsdü - Sadi, İbrahim _ Mahmut, 
Raslm, Torhıın - Yednd, Arif, Xu
ri, Ecved, Haluk. 

Maltepoysc şöyle bir kadroyla 
oynamıştır: • 

• cvki _ Sabahaddin, Kamran -
Bnrhan, bıct, Ahmet - Sabahad -
din, Muammer, 
Talı\t. 

Cemal, Handa.o., 

Birinci devre 0-0 berabere bit. 
~tir. lkincl deverde Ma.ltepeli -
ler bir gol atarak 1-0 gallb gelmiş 
terdir. 

lkinci maç Kuleli lisesi ile Bur. 
sa lisesi anısında oynanmıştır. Ku 
leli lisesi takunı şöyle teşkil edil
m.)§tfr: 

Rahmi - Nadi, Sabri - l.'ap.r, Ab 
dl, Fikret • Şefik, S&bahaddln, Mu
zaffer, :Oorlıan, Oahld. 

Bursa lisesi ise bu maça aşağı
aaki en kuvvetli kadrosuyla çık -
mrştır: 

ncmzt - Fehmi, Cahid • Raif, 
er, Sabri - Necdet. Orhan, M('. 

lib, Sadeddin, Kimn. 
Maç çok zevkli ve heyecanlı ol -

muş, voleybol ve atletizmde nske. 
:ri liseler şnmplyonu olan Kulelili
ler rakiplerini 1-0 yenerek futbol. 
öc do §aIDpiyonluğu kazanlllIDtır. 

Taknnların aldığı puvanlnr 6U -

aur: 
Kuleli lisesi 9 puvanla birinci, 

Deniz lisesi 5 puvanla. ikinci, Bur 
sa. lisesi 5 puvanla ilçUncU, Maltc. 
pe 5 ynıvnnla dördilncil olmuşlar -
dır. 

Kopenhagtan bildirildiğine gci. bu tasarruf hareketine uymay&n 
re, binlerce halk Sovyet sefaret· memlckctlcı:- yavaı yavaş hadi. 
hanesi önünde l~inlandiya lehi- sclcrin zoru ile &yni yola gire -
ne nümayişlerde bulunmak elçili. ceklerdir. Yalnız arada blr tek 
ğin camlarını kınnışlardır. fı:ırk bulunacaktır: Tasarruf ted· 

Stokholmcla da halk bir komü- birinde gecikmek nisbetinde ya. 

nist gazetesinin idarehanesine ta· 
arruz etmiş, polis nümayişçileri 
zorlukla dağıtmağa muvaffak ol. 
muştur. 

Amerika da 
Finlandiya meselesi, Amerika 

diplomatik mahfillerinin en bü· 
yük endişesini teşkil etmekte de· 
vam ediyor. 

Ruzvelt, evvela hariciye nazı

n Cordel Hull ile, bilahare Se· 
nato hariciye encümeni reisi Pitt· 
man ile bu mesele üzerinde uzun 
görüşmeler yapmıştır. 

Finlandiya ile Sovyetler Birliği 
arasında Amerikanın tavassutu 
imkinları çok az olmakta ~evam 
ediyor. Maamafih, Amerika Bir. 
leşik devletlerinin Moskova bil
yii kelçisi Steinhardt'ın Sovyet 
hlildlmet merkezine dönüşü, A
merikanın Kremlin nezdinde bir 
harekete geçmesiniin başlangıcı 

sayılır. 

Rusların Finlandiyaya taarru. 
zu müfrit tecerrüt taraftan ma. 
hafilleri ve hatta bu taarruzu a· 
çıktan açığa takbihe ve Ameri
kanın hattı hareketine tasvibe 
sevketmektedir .. 

Senatör Borah. Amerikanın sa
ati gelince barışı tekrar tesis 
için sesini duyurmaya hazır ol. 
masını istiyor. 

Mülkiye m ektebinin 
yıl dönümü 

Mülki)C mektebinin kuıulıış yıl 

dünümü do lal ı'ilc yarın l •:ı rkotcL 
de hlr 7.İl afet verilrrckLir. 

rmki sıkıntı da çok olacaktır!. 

Hasan KUMÇA YI 

·-·--
GABY MORLAY'in kudreti 

ile süslediği 

KADRiL 

• 

SACHA GUİTRY'nin kalemi 
ile hayat verdiği 

KADRiL 
JACQUEL11\:"E DELUBAC'm 

güzelliği ile bc1.ediği 

KADRiL 
GEORGES GREE'nin 
ateş ve zevk verdiği 

senenin en neşeli komedisi, , 
en nükteli eseri ve en büyük 

Fransız filmidir. 

h~ı~a Lô lede 
ilaveten: R&~KLl ~11KEY 
ve MEl'RO JURNAL'da son 

harp raporları. 

Bugün saat 1 ve 2,ao da ucuz 
halk matineleri 

• ıı !• •, ,ır:' , ' .ı" 11 't • ' /?~m~mıııımm-• 

Yedi ay dolaştıktan BUGÜN MELEK 
sonra kaybolan 

'" Sinema 
smda 

evrak 
(Baştarafı 1 incide) 

azzam bir dosya haline gelen bu 
evrakın nerede olduğu malClm ol
madığı bildirilmiştir. 

~ .. nenin en nefis, <'n ~ü1.~I filmi 

HONOLULU 
.lla.ş roldt•: Uiinyanııı hfri ılC'İ tlaıısiiıii 

ELEANOR POWELL 
!<,ime iline olarak: FOKS DU.Sl'.\ 11,\IU~RLl-:R l H Prof. l 'UAD 

Fin 
(llll:;ı tarafı 1 incide) 

dinde, Fınlfındıya lehine bir te":~b 
büs yaptığı, fakat sem:!rc alama -
dığını bildirmektedir. B:.ı haberler 
So\'yet - Finlandiya ihtilatında. 

nasıl bir tabiye kullanılma,ı la· 
zımgeldiği mesele:sinin n:ni ri:::ılı 
ara mda çok şiddetli ihtilMlar do· 
ğurduğunu da ilave etme'.,te·Hr. 
l c;.tihbarat hu::;u.:;unda, C ;i)!;cJ.;, Al· 
man halkının Finlan:Jiyaya kar~ı 
duyduğu sempatilere k:ı:-~ı m:i5a
mahakar davranmak m:!:

0}'J:-iye· 
tinde· kalmıştır. 

Dün. öğleden sonra ilk d •fa ola
rak nazi radyo,u, a~keri harekata 
dair olarak Finlandiya m::n1Jlla 
rından \'erilen bir h:ı">::ri n~ret· 

mi~tir. ı\ kcri mahafil. l\lo-.kova 

1 
nm. l \CÇ demir madenleri mınta
ka-.ı olan Guisem yakınına ycrle~
mesindcn korkmaktadır. Almanya. 
demir sanayii için bugjn ~id:letle 
muhtnç olduğu demiri hura:lan te. 
darik etmektedir . 

Hükümet merkezi 
naklediliyormuş 
Beri in. :~ (A.A.) - 1 l~lsinki

den alınan haberlere göre Ruc:.ya· 
Finlandiya cephesinin başlıca kıs
mında dün muharebe faaliyeti a
zalmı~tır. Yalnız dün sabah So\·
yct tayyareleri. a-skeri müessesele
ri yeniden bombardıman etmi~er. 
dir. Hükumet makamatı. şehrin 
bütün sivillerden tahliyesini emret 

akşam Molotof ile Kussineti, Sov. 
yeller birliği ile Finland,iyi "De· 
mokratik halk cumhuriyeti.. hü. 
kumeti arasında bir dostluk ve 
karşılıklı yardım muahedesi im 
zalamtşlardır. 

Karadeniz liman
lar1na tayyare 

(na., tarafı 1 lnri<lc) 

yapılacaktır. Hu maksatla Sam
SWlda bir tayyare istasyonu yapı
lacaktır. 

:i\lcvcut yolcu tayyareleri, bil· 
tün ihtiyacı kar;ırlıyamıyaca:;m· 

dan yakında yeniden !ngiltereye 
yolcu tayyareleri sipJriş dilmesi 
çok muhtemeldir. 

Bunclan başka yolcu tayyarele· 
rine telefon konulması kararla~

tırılmışbr. 

Bu telefonlar telsiz cihazları Ya. 
Bu vaziyet, böyle hayırlı bir te

§ebbüse girenlerin teessürlerini 
mucip olmaktadır. Te~bbüs sa· 
bipleri parti müfettişliğine vazi· 
yeti bildirerek yardım rica ctmi5. 
lerdir. 

KiWRt Lt''yc Pariste • <Jrbon t~nh ersltoslnde Fransıl Cumhur 1 sıtasile işletilerek yolcuların mern 
Reisi iinüntlc yaıııl:ın bü~ iik mt'rn-.im leketimiz dahi1indeki merkezler ve 

Hugtln saat 1l 'c 1 ılc tf'nzlliith matineler hattA Balkan memleketlerile mu· 

Kırtasiyeciliğin bu acıklı neti
cesine vilayet ve emniyet müdJr
liiğünün nazarı dikkatini cclbe:Jer 
\ e hem Un sürüncemeden kurta· 
nlmasım, hem de müscbbiblcri
nin cezalandmlınasınt dileriz. 

Bir Non- - vapuru battı 

Oslo 3 ( A.A.) - Bergen lima
nına mensup, 1800 tonluk Artum 
Norveç vapuru. cuma sabahı, ls
koçyanın şark sahili açığında 

mayn13Tt ç:arpmı,tlr. 17 kişilik 

mürettrbatmdan seki;:r, ki.i kurta. 
rılmıştrr. Di~crlerinden haber yok 
tur. 

· - lill-11 ,• I habereleri temin edilecektir. 

. ' ' . 
• '• ,Lh t,••! ! 1• : • , .,. ' ; ' ' . 'ı '\ .. ı ' ' 1 

" 3 ABBAP çavaşlarn 
articıtlcri tarafından 

R, K. O. fil im ıtirkett heı.abma 939 4'ene<>lııde en ı;on çc,·irdiklcri 
'e sentııln en b llyUk KAHKAHALI filmi 

PASTIRMAC'IYAN ve ŞOREKASI 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Pek yakında TAKSiM •İnemasınd• 
~--· • 

Sovyetler birliği, buna mukabil 
Finlandiyaya 120 milyon Finlan
diya marklık bir tazminat ita ede. 
ccktir. Finldndiya demokratik 
halk hükumeti, Hangö yarım a· 
dasiyle bu yarım adanın cenuba 
doğru beş mil. şimale doğru üç 
mil, şarka doğru beş mil ve garba 
doğru üç mil genişliğinde kara • 
sularını ve Hangönün cenubi 
garbisindeki bazı adaları 30 sen~ 

için Sovyetler Birliğine kiraya il 

vermektedir. 
Sovyetler birliği, ayni zaman· 

da Hegland ve Bucakco adaları 
da dahil olduğu halde Fblandiya 
körfezindeki bir çok adalarr ve 
Sredni ve Rabça yarım adaların. 
daki Finlan-diya arazısini de al
maktadır. 

Sovyetler birli~i. kendir.ine 
verilen bu araziye mukabil 300 
milycn Finlandiya markı tediye 
edecektir. 

Moskova radyosunun 

!er.,, 

" 

yet paraşlitçülerinden mnrckkep 
mühim bir gnıp Finlandiya. hat • 
!arının arkaıırna inmek tcşebbü. 

sünde bulunmuşlarsa da bu teşcb· 
blis akim kalmı~tır. 

verilmektedir: 
Finlandiya kıtaları karla örtlilü 

yollarda biltiln gece yürUyerek 
hiç beklemedikleri bir aııde Rus _ 
lanı hücum etmişlerdir. Finlandi -
ya tayyareleri piyadeye faal bir şe 
kilde yardım etmiş ve Rusların iş

gal ettilc.leri mevkileri durmadan 
bombardıman etmiştir. Göründüğü 

ne göre Ruslıuın zayiatı pek ağır
dır. 

İki Sovyet alayı imha 
edildi 

Finlandiyalılar Kareli körfezi il. 
zerinde bulunan bir ormanda. iki 
Sovyet alayını ' imha etmişlerdir. 
Finlandiyalılar kendileri tarafm -
d:ın icad edilen §imdiye kadar meç 
hul bir modelde mitralyözler kul· 
]anıyorlar. Bu mitralyözlerin kur
ııunlarma ağaç gövdeleri mani ola. 
mamaktadrr. 

FinlandiyRlılnr :ı6 adncl Sovyct tlir. 



1 rada onbeş gün 

ı kara, büyüğü ve küçüğü 
~. ile sokulgan bir şehir 

eU ~e ıımaıık olm ıyan hamal ve şoför, 
et değil hakiki otobüsler §ehre giren bir 

latanbullunun dikkatine çarpan 
ilk huauaiyetlerdir 

n 
:• gözlerimin aralı
. rı baktım. Artık top· 

~ePeler ... ç.öle bıraktı· 
....._.!;Öle giriyor. Yolculu 
~7_t tesadüf ettiği için. 

\ ~dar devam eJen ma 
~Yeşil araziyi göreme
gıden mahrum olanlar, 
ağaçSız ve kireçli-bir 

Ortasında kavustu!dan i· 
lar ve bu raylann. 
~ bir şehre gö· 

. 2annetmivorlar. 
,_!irkaç ~at sonra göz· 
.""lllle serilecek olan ha 

· Bir muharrir, m:ica· 
~P senelerinin bailan· 
~l Ankara, dediği için 

~düklerini, halbuki 
iki ra ve yelkenin yanya· 
ıı....lcelime olduğunu yazı· 
-ugru. Yeşil Ankara ve 

~Baraj. 
~t ~ ilk müjdecisi, An· 
tınin serhad boyu de· 

~eni, fakat çabuk inki· 
kasabadır: Pulath. 

~ harap ve ahşap ev 
._t \'e l-übik bina başlı· 
;-ıı meselesi. Pulatlıda, 
~ 11lecek olanların sabır
~ tevaplan başlıyor: Bu 

tsi. 
ttan sonra gelen Ga· 

. havasını, a~acını, 
· ; 'bir kelime ile ilk at· 
~İYor. Artık, Ankara 
~· ti ile karşınııia, ta· 
11,1~edir. Kalenin etekle-
·~Ona kadar tatlı bir 
.~n eski Ankara, sağa 

Ankara adını alıyor ve 
~tiyor. Fakat, Çanka 

ndaki sırtta yüz elli 
tsi var. Şehrin buraya 

llt ~sfalt bir yolun çizdi· 
OttttfUiğe gidiyor. Çiftli· 
~u Gazidir. 

ranın, yeni Ankara i· 
l!a~er Ulus m~ydandır. 

rııncıan sola giden as· 
~in daha birçok ma· 
~ Ynuna alıyor. Bu yol 
elkene kavuşturan ba· 
lııanıyor. 

Un solundaki asfaltı 
llıiı takdirde de Devlet 

ve Türkkuşuna gi· 

~ kalesinden aşa· 
~Yan ve istasyonda 
tJlayan şehir, sağa ve 
~d larile beyzileşen lbir 

Irıyor. 

~aranın ilk medeni 
f hugün Istanbulun 

' Olduğu terbiyeli ha· 
· ~le, ilk bakışta e

Q:ıbi görünebilir. Fa· 
biı Ve seyyahı, şarkta 
ıı-.~ hMise bahşiştir. 
·cqızlere ve sonunda 

S lıueuın eden hamal 

~ b
1
ir yol. mikro~u 

~es· ·· Benı, Kadıkoy 
~ ınden trenin bağajı-
~ dön:iüren ha-n'll ti· 
~da ne gördüm, ne 
~ Untazam belediye 
~.arada bahşişi yo~ et 
~tqtj: t~şıyan ihtiyar va· 
~~ enın haricinde bir 
~ h,._ettiremedim. 

Yazan · Sabih ALAÇAM 
cuya geniş bir nefes aUıran ikin· 
ci unsur, belediyenin otobüsleri· 
dir. lstanbuldaki, kamyonet boz· 
malanndan baş.1<a bir şey olrnı 
yan dar, basrk ve ba!umsız otobüs 
!ere binmek mecburiyetine alışan 
bir insan, Ankara bcle:liy~3i.1in 
otobüslerine girdiği za:nı:ı, ha:i· 
kulaoe lüks •bir nakil vasıtasına 

kurulduğunu sanıyor. Yolcunun 
bu büyük saadetini şu mühim iki 
sebe'b de genişletiyor.Ankara belE' 
diye.sinin otobüslerinde ça\ı~an 
şoförler, ~ biribirlerile ya:ış eJi 
yorlar, ne müşteri top1amak için 
dakikalarca durak ye:lerinie m:>· 
la \'eriyorlar, ne de halk inip bin· 
meden kalkıyorlar! Biletçilere ge
lince: Onlarda da boz:iurulan pa· 
ranm üstün:.i vermem~t ve yolca· 
lar jlc kavga etmek gibi kötü ve 
,çirkin huylar yok! 

Şu muhakkak ki herhangi bir i· 
daıi organizasyon, .'başına yü~oe!~ 
çalışmak kabiliyeti ve tanzim kud 
reti olan insanlar geçerse bütün 
"imkansızlık,,lar "mümkün,.e; bil 
tün ''menfi siga,.lar ''m:l5~:!t re· 
alile,. ye dönüyor. 

Istanbulda. hiç bir vatandaşın 
rahat rahat otobüse binerek, şeh· 
ri dolaşması mümkün değildir. 
Fakat ben, Ankarada belediye o
tobüSleri ile şehri karıs karış gez· 
dim, diyebilirim. mus meydanı • 
Çankaya arasında işliyen otcf.>üs· 
ter, insanda, turistik bir Avrupa 
beldesinin estetiğini uyandmyor. 
Ulus meydanı • Bakanlıklar ara· 
snida iştiyen otObiisler. hUkbmet 
dairelerine gitme!' istiyen bir va· 
tandaşı, beş dakikada arzusuna 
kavuşturuyor. Ulus meydanı • 
Samanpazan arasında işliyen o· 
tobüsler ise, eski Ankara ile yeni 
Ankara arasındaki şekil farkını. 
bir panorama gibi gözlerinizin ö· 
nüne seriyor. 

Otobüsten indikten sonra, eski 
şehrin dar sokaklarına, çatılan bi· 
ribirine kavuşan evlerin g5lgelen· 
dirdiği dar sokaklarına saptım. 

lğri büğrü yollardan gide gide ka· 
leye kadar çıktım. Bura1::ı.n, şe~
rin, istasyon tarafından görünmi· 
yen arkası, aşağıya doğru sed sed. 
meyil meyil uzanıyor, açılıyor .. 

Kalenin eteklerinde gezinirken 
Ankaralı küçük çocuklar ile dost 
oldum. Kız, erkek etrafımı saran 
bu yavrular o kadar munis ki... 
Birçol-ı-ın henüz ilk tahsil çağına 
girmiyen bu mini mini ahbabla· 
nm, bana yorgunluğumu unuttur
dular! 

Ankara. büyüğü ile, küçüğü ile 
sokulgan bir şehir. 
Hat~. yerli halk bu birlik, ve 

~h ve hatta şoförü. 
1 •nsan tiptir! Kati-

~ 0 °
1rtıryan hamal ve - Bir adam beni Öpmek ister 

~~le geliyor ki mo- se hemen bağınrnn. 
ttİ l Şe'iirlerin, ya1:>ln· 

en ilk ·· ül ıerrı ve gon usan - Sesinizin neden bu kadar 
rı i boliidür.. I Dk.ara kısık 'Olduı.-a timdi anladan. 

• 
11sanın içıne ~h2t· ı 

, ~ - Fr.ınsu: karikatürü-
r~ ayak basan yol 

HA B 1t R - Aktam Poetae 

Hınllıst:ınd• duoyauıo en eskı ıosanıarı arasıod• 

-65- Yazan: L.. Busch 

35 yılını \'&hşıler arHrnda seçırmıf bir Alm:ıo seyyahı 

Kab· ıe kadınları erkek evlatlarını dahi 
koca olarak kullanabiliyorlardi ! 

Cuhi bu defa samimi bir hay. 
retle yüzüme bakıyordu: 

- lyi ama, o beni çok sever! 
dedi. 

- Yani diğer erkekler sevnıı· 
yor mu? 

- Evet severler ama, onun ka· 
dar dejil! 

- Garip şey! 
- Niye garip? 
- Bilmem, bir oğ!un anasını 

yabancı erke'.\:t~n bir k:ı:iının er· 
kclderinden ziyade kıskanması 

:ıerhalde tuhaf! 
Cw1i hayretle gülüyordu: 
- Iyi ama, o ~nim ayni za. 

manda koc:ım:iır! de:ii. 

gi çOcuğun babası? 
- Doğacak çocuğunuzun! 
- lyi ama, benim doğuraca. 

ğım çocuklar onların çocukları de· 
ğildir ki! Sana bunu anlattık, hl· 
lA anlamıyorsun! Benim karnım 
daki çocuklar zaten kabilenin a. 
damlandır! Onlar ö.:iükten s:>:ıra 
ruhtan kabilenin ka1ınl:ı:ınm ka· 
rınlarına girerler! S~:.tra erke'.tler 
kadınların kannlamıd:ıki kapılan 
a~rlar! Fırsat bulursa eski ka'Jile 
adamlarının ru.11lan te:,rar d:i 1y<1 
ya çıkar:ar! Gö:üyo;-3:m ya, kaı · 
nımızdaki çocuklar esasen ka'>ile 
nin adamlandırl Yani zaten birı· 
birlerinin çocuklarıdır.! 

O vakit hayret ve nefretle ye· 
rimden fırla:inn. 

Bizde dünyada zaten yabancı 

gelmez ki! Sonra doğan çxu.klar 
- Kocan mı? hiç kimsenin, hiçbir erkeğin çocu 
- Evet! ğu değildir! Kabilenin çocuklan. 
Kadın kabilesinde böyle bir in· dır! 

sanlık faciasmırt cereyan ettiğini Cuhinin benim nefretimi ta:iil 
hiç bi"miyordum. Demek kadınlar etmek gayretile verdiği bu izahat 
erkek evlatlarını dahi koca ola· üzerinedir ki hayretle, ba insanla· 
rak ku!Janabiliyordu! Bunu öğren rm henüz doğum, çocuk ve tena 
mek hana şiddetli bir nefret \'er. sül hadiselerini bi~lm~:iiklerini an 
mişti. ladun. lhtimalki ka:iınların M.'fr 

Bir e.;rner dişi domuz gibi yü· miyeti bu tabiat baji:;elerini a.1la 
zürne bakma~,:t;a olan Cuhi b~nim yan erkeklerin ba hakikatleri an· 
böyle şiddetli bir nefretle yüzümü !atabilmelerine ve kabilelerine k<' 
buruşturduğu.'!lu gö:ünce o pişkin bul ettirmelerine meydan dah• 
gülü~ile yılışık yılışık gülmeye vermiyor! · 
baif.amı~tı. Oyleya - kadının ha!<im olduğu 

- Cuhi! dedim. Ben yanlış an- yerde hakikat kalır mı? 
lamış olmıyayım! Gösterdiğim şu Demek oluyor ki bu kadın ka· 
karşıda bizi gözetliyen delikanlı 1 bilesi do~um ve evlilik hfdisele· 
senin asıl oğlun mu? rinde de tamamilc tabiati kabJl 

- E\'et! etmişlerdi. Nasıl hayvanlarda ana 
- Hem de kocan mr? ve oğul yoksa onlar da ba anane-
- Evet! yi inkar etmekteydiler. 
- feki. nasıl olur? bir ana 

çocuğunun kansı olur mu? Bu hal, ancak bu Kabilelerdeki 
_ Neden? hayatı gördükten sonra gayet iyi 
- E ... Yann doğacak çocuğun bir şekilde meydana mühim bir 

da anası ve babası gene siz ola· mese1eyi de çıkarmış oluyor: 
caksımz! Demek ki analık, kadında şüp· 

Cuhi piskin, arsız kahkahalarla hesiz en ulvi, en yüksek olan bu 
güldü. duygu katiren bir tabiat hl:iisesi 

- Sen ne diyorsun? dedi. Han· değil. belki bir cemiyet hAdisesi· 
dir.! 

beraberlik duygusunu, hayvanları 
içine a1acak kadar genişletmiş. 

Bir gözü yeşil bir gözü mavi An· 
kara kedilerini söylemek istiyo· 
rum zannetmeyin. Uzun kulaklı 

filozoflardan bahsediyorum. 
Ankarada 1bir tanıdığımın evi· 

ne gitmi~tim. Akşam üstü, efendi· 
sinin yanma dfüıen merkep. sokak 
kapısından mutfağa, mutfaktan 
da bahçenin nihayetin:ieki a~ırı
na gitti. Fakat, tok gözlü olan bu 
hayvan, ne hayırsız bir besleme 
gibi yiyecek, içeceklere başını u· 
zattı, ne de ziyankar bir hizmetçi 
gfbi pınl pırıl n:ılları i1e ev e}ya· 
sırıdan qirini kırdı! 

Uzun kulaklı filoz:>fun terbiye· 
sine ve onu bu derece akıllı, uslu 
bir mahhlk yapan sahi'l:inin fıtrt 
cokeyliğine hayran kaldım. 

Ölünün yerine ... 
Müessesenin en tenbel memu· 

ru direktörün yanına çıktı: 
- Bay direktör, dün ölen mu. 

hasebe şefinin yerine geçmek is· 
tiyorum. Müsaadenizi. 

Direktör böyle bir terfie layık 
görmediği memurun sözünü anla· 
mam:ş göründü: 

- Vallahi siz bilirsiniz. Şahsan 
ben bir mahzur görmem ama me· 
zarlıkta razı olurlar mı bilmem! 

Asansör 
K~ük Kemal babasile beraber 

sokağa çıkmış ve ilk defa asan. 
söre binmi~ti. Eve döndükleri za· 
man annesine asansörü anlattı: 

- Oyle tuhaf ~Y ki anne .. kü· 
çücük bir eve girdik. Babam bir 
dü~eye bastı ve üst kat hemen· 
cecik bizim yanımııa geldi. 

Vakia tabiatte, yani hayvanlar. 
da daima ana ve yavru yardır. 

Fakat cinst bakımdan ana ve o
ğul yoktur! 

Ana ve oğulun biribirlerine ha· 
ram olması meselesi tamamite ce
miyetin koyduğu ananelerden 
ileri gelmekte bulunuyor. 

Bu hakikati öğrenmek beni çok 
sarstığı ha!de önümde erkeklerin 
tasıdığı yiyecekleri· nizama koy· 
makta meşgul olan Cuhiye hiç'_Jir 
suretle dokunaklı bir M:tise gibi 
görürımüyo-du. O gayet llkayt ve 
kalın duda!dannı bir di,i d:>:ınz 
gibi uzatarak önündeki garip yi· 
yecekleri sıraya koymağa çah~ı· 

yor. Yan gözle de benim hareket. 
terimi gözıclen kaçmnamağa çalı· 

şıyordu. 
(De\·amı var) 

Tehlike yok! 
Geceleyin itfaiye geçiyordu. A. 

dam penceresini açarak bekçiye 
sordu: 

- Yangın yakında mı? 

- Evet. 
- Aman ne.ede? 

- Sütçünün dükkAnmdan çık· 
tı. 

Adam rahat bir nefes aldı: 
- O halde mesele yok, uyuya· 

bilirim. Su bol dem~tir, itfaiye 
yangını genişlemesine meydan 
vermeden kolayca söndürebilir. 

Tarih dersinde 

Muallim talebeye ·ordu: 
- Birinci Murattan evvelki hü· 

kümdar kimdi? 
- Sıhrmcx Murat efendim. 

s 

Mektepler futbol 
şampiyonası başladı 

Dünkü kar~ılaşmalarda Galatasaray Pertevni
yali 3-1, Darüşşafaka Erkel< nuallimi, Boğaz• 

İci Ta {sim 1 ·sesini 3-0 yendiler 
Yüccülkü ·Sanat oh.--ulu 1-1 berabere kaldı 

Sanat okulu rutbol takom ... 

M ektepli~er arasındaki futbol 
birinciliği müsabakalarına dün 
Taksim ve Şeref atadlarında bat· 
landı. Bir hayli kalabalık önün· 
de yapılan maçlar cidden heye. 
canlı ve zevkli oldu. 

Şeref stadında: 
YtiCEULKti·BöLGE SANAT 

Günün ilk oyWlu Yüceülkü ile 
Bölge Sanat mektepleri arasında 
idi. Ahmet Ademin hakemliği ile 
yapılan bu müsabakaıda Sanat 
mektebimektebi cidden hakim bir 
oyun çıkardıysa da bilhassa mü· 
dafi Adnanın fevkalade oyunu sa. 
yesinde YUceülkülüler muhakkak 
bir mağllibiyetten kurtuldular. 

Bütün müsabaka müddeti sanat 
mühacimlcriyle Yüceülkü müda· 
fileri arasında sıkı bir çekişme 
mallır.le geçti. Bu arada sanat 
mektebi muhadmlerinin kale ö· 
nünde lüzumsuz pasları da bera • 
berlikten kurtulamamalarına se· 
bep olmuştur. 

Golsüz biten devreden sonra 
ikinci kısmın yedinci dakikasında 
Sanat Mektebi Ziya vasıtasi· 

le ilk ve son gölünü attıysa da 
Yüceülkü de biraz sonra Süley. 
manın uzaktan attığı fevkalade 

~·o 1orı \\\ ~~ 6 -

OALGIN OPERA TOR 

- Ameliyat iyi gitti mi efen 
dim? 

- Ne? Otopsi yapılmıyacak 

mıydı? 

Fran.ız karikatürü -

bir şiltle beraberliği temin etti. 
Müsabakada böylece sıkı bir çe· 
kipe halinde beraberlikle sona 
erdi. 

BOüAZtÇt • TAKStM 
Aynı sezonun ikinci maçı Bo. 

ğaziçi ve Taksim leseleri arasında 
idi. llk devre atağı yukarı müte· 
vazin bir gckilde cereyan etti • 
Taksim lisesi taknnı kuvvetli ra· 
kibi karşısm13a cidden muvaffa. 
kıyetli bir maç çıkardı. 

Boğaziçliler ancak 25 inici 
dakikada Mustafanın ayağiyle 

yegane gollerini attılar. 
ikinci devrede Boğaziçi ekipi 

bariz bir listünlilk kurdu ve bu 
kısımda Rahmi ikinci, biraz son 
ra da Niyazinin fevkalade bir 
volesiyle üçüncü Boğaziçi golle
ri de kaydedildi. Müsabaka da 
böylece 3 • O Taksim lisesi aley. 
hine n-ihayetlendi. 

T aksi.nt stadında: 
DARtiŞŞAFAKA • MUALLİM 

MEKTEt 
Taksim stadında yapılan bu 

ilk müsabakayı Şazi Tezcan ida
re etti. Oyun baştan sona kadar 
Darüşşafakahların açık üstünlü· 
ğü altında oynandı. Bilhassa 
merkez mlihacimlcri Kemalin 
mükemmel oyunu sayesi.n13e ilk 
devreyi 1 • O galip bitiren Darüş· 
şafakalıla'r ikinci devrede iki 
say daha yaparak müsabakayı 

3 - O kazandılar. 
GALATASARAY

PERTEVNlYAL 
Hakem Adnan Akının idare 

ettiği Galatasaray • Pertevniyal 
müsabakası çok heyecanlı oldu. 
Kuvvetli sarıkırmızı takım kar. 
srsınrla Pertevniyallılar cidden 
enerjik bir oyun crkararak ancak 
tek gol farkla yenildiler. 

tık devrenin başlarında mer
kez muhacim Şahap vasıtasiyle 

l,ir gol çıkaran Galatasaray bi. 
ra1! so-nra ikinci sayılarını da kay· 
-'ettiler. 

İkinci krrk bes dakikada Ga. 
latasaray müdafiinin hatasından 

·-:ifade ~den .Pcrtevnivalhlar da 
bir snyı kaydettiler. Galatasara· 
yın baskısı altında oynanırken 

müsabaka 2 1 Pertcvniyal alcy· 
hine sona erdi. 
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3 - BiRiC1KANUN' -

ile SABAH- öGLE- AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA günde 3 oefa muntazaman o ıs lerlnızi tııca ıa~ıo 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden : 
1 - idare ıhtıyacı ıı,;ın 100.000 ndel hiık bandı kapalı Larfl:ı cksıll· 

meye cıkarılınışlır. 
2 - Muhammen bedel (7500) mU\'akkal teminat (51i2,5) lira olup 

ekc;illmesi 19 birincikilnun 939 salı günü saat (lti) da Ankarada P.T.T. 
Umıım müdürlük bina-;ınclaki sa:ınalınn kornisyonıınrl:ı yapılat•:ıklır. 

3 - istekliler ınu,·akkal leminal rıınklıııL vcyıı lınnkıı tenııııııt ınt·l\lu 
bile kanuni \'esaiki ve teklifi nıuhte\'İ kapalı 1.adlarını o ııiin sanı (15) " 
kadar mezkur komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankaraıla P.T.T. levazım, Istanhıılıla P.T.'I'. leva· 
zım ayniyat şubesi müdürlüklerinden hedel'iİZ olnr:ık verilc<'cklır. 

rnnn; > 

3 - 12 - 939 Pazar 
12.30: Program \'e memleket saat 

oyarı, 12.3j: Ajans \'e meteoroloji 
haberleri. 12.50: Türk Müziği; An
kara radyosu küme ses ı:e saz he
yeti. idare eden: Mesut Cemil. 
13.30/ 14.30: '.\lüzik (Küçük Orkes
tra - Şef: :\"erip Aşkın). 1 - Gou. 
nod: A ve ~!aria. 2 - Leopold: \'u· 
soslav lncilerı. 3 - Robert Stolz: 
\'ıyıınada ılkbahar. 4 - Joh. Sıra. 
uss: Şark masalları (Vals). 5 -
Franı I.ehar: Klo Klo operetinden 
Potpuri. 18.00: Program. 18.05: 

f.,tanbul Asliye üçüncü hukuk 
hiıkimliğindcn: 

Leman tarafından Bcykozda Yalı 
köyünde Fıstrklı sokak 5 numara
da Cihad aleyhine mahkemenin 
39 /1014 numaralı dosyası ile açı
lan boşanma davasında müddP.ia. 
leyhin ikametgahını teı-kederck 
gittiği yeri de belirsiz olduğu ci
hetle ilanen yapılan tebligata rağ_ 
men mahkemenin muayyen olduğu 
8-11·939 tarihinde saat on dörtte 
mahkemede bizzat veyahut bilvc -
kale hazır bulunmadığı cihetle mu
maileyh Cihat hakkında gıyap kn. 
rarı ittihaz olunarak ilanen tcbli!;'i
ne ve mahkemenin 25-12_939 saat 
on dörde talikine karar verilmiş -
tir. 

llan tarihinden itibaren beş gün 
zarfında mnhkemcre mürııcaatln i~ 
tiraz etmediği takdirde bir daha 
mahkemeye kabul oıunmıyarak gı
yabında devam olunacıığı tebliğ o_ 
lunur. 
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Ankarapalas- iznıir 
r ELEFOl\J (3438) 

ıuııu ıu c:Lı uıvuı.:nı, c:ıı temı:z ve an muntazam aıle 

'/UVa~ıdır. Konfor. tt!mızlık. Ul'Uzluk ncık~asından l\nka 
ra Paıasuı tcvkınde otel yoktur. 

Banyolu, kalorıferli, müteaddıt firı:;;ulı oıd_ğ~· gı. 

')J nefi~ yemekler veren lokantayı. pas!.;ı hanevı v 0 kı 

·ıı a :t:aneyı ha vıdır 

llNUll I· • 

Meırılekcl saat ayurı, Ajans \'C l\le
teoroloj i lı al5\!ı11cti. 1 8.~5: :'llüzik 
( füıd,\ o c:ız orke trac;ı). 19.00: Ço
cuk saati. 19.30: Türk Müziği: Ça_ 
!anlar: \'ecihe, Fahire Fersan, He· 
şnl Erer, Cevdet Kozan. 1 - Oku
yan: Necmi Hiza Alııskan. 1 - Şeh

naz peşrevi. 2 - Dellal zade -
Şehnaz şarkı; (Etmedin bir Hihza 
ihya). 3 - Deıle - Şehnaz şarkı: 
(S:ına ey canımın canı efendim). 
4 - Mustafa Çavuş - Şehnaz şarkı: 
(Fırsat bulsam yare de varsam). 
5 - :\luslafa Ça\'lış - Hisarpuselik 
şarkı: (Dü ı;eşmimden gitmez) G -
Şükrü Şenozan - Duselik şarkı: 
(Gönül harareti sönmez). 7 - Sa
dettin Kaynak - Dusclik şarkı: 
(Saı,;larıma ak düştü). 2 - Oku. 
yan: Semahat Özclenses. 1 - Şeın· 
sellin Ziya - Hicaz şarkı: (Anılsın 
yar ile). 2 - Şevki Bey - Hicaz 
şarkı: (Kudretin kafi değil). 3 -
Şevki Bey - Hicaz şarkı: (Kış Jıel
di, firak açmadıl:ır sineme yare). 
4 - ....... - Hicaz Tiirkii: (Şu köy· 
!ünün yosma kızı). 20.15: Türk ınii
ziği: Halk türküleri. lnclıolulu Sarı 
Recep tarafından. :W.30: Konuşma. 
20.45: Türk müzl{ii: (Fıısıl heyeti). 
21.30 Müzik (Caıb:ınıl - Pi.) 22.UO 
Memleket saat ayarı, ve Ajans h:ı. 
berleri. 22.15: Ajans spor servisi. 
22.25: Müzik (Cnzban<l - Pi.) 
23.25/23.30: Yarınki program, ve 

.... " ~·:. i .. it~· ... -..~·-:.." .. " • .. ~ ....... .... - • 

kapanış. 

ırn vattrro na ır 
v .. sn n ema uar 

11~1 
ŞEHiR TJYATHOSU 

Bugün gündüz ır;.:rn, se
ce 20.30 da: TPpelın~ı 
Dram kısmı: ŞEYTA::-: 

ı." •.•ıl i kısmı: Kan Kardeşler. 
--o--

HALK 
Eski 
Sn at 

OPEHETI 
Çağlıynnd:ı 

21 de Bu· 
ııiin matine l 6 dıı 

A kşnııı () tl:ı: 

Zozo Dıılmasla 
11.U.l:llE 

--o--
ALEMDAR sınemasında 
.ıLLAHIN rENNETI 

o,·_ iRFAN KAYRA 1 
RöNTGEN MOTEHASSISI 1 

Türbe, Bozkurd Kıraatha· 

rer ıokak No. 8 - 10. Öğleden 
sonra 3 ten 7 ye kada~ 
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Baş. Nezle, 
t ı 

Grip, Rortı8 

1. K•'' Nevra )1
1 

BÜTÜN AGRI 
~ I OERHA'- ~ 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. t..Jet 
pullu kutuları ısrarla isteyini:t· 

Tokat Vahliğinden: 
~)l 

1 - Niksar - Erbaa yolunun Ot 000 _ı+ 000 ,,~ıctlli, 
. f' \'Cl'" tll'' taşı evvelce hazır şose parçasının esaslı tıımıralı na ıa lı:tıılş a • 

dikli (1498) lira keşfi mucibince açık ~ksiltmeye konu. gliıl 
2 _ I<;ksiltmc 18-12_939 tarihine raslıyan paza.rtc~tıf· 

14,30 da Tokat vilfıyeti umumi meclis salonunda ynpııac 
3 - llk teminatı 113 liradır. tilt'ıa 
4 - Gazete ilan ücreti dcllaliye resmi ve dii';er her -

fat üzerine ihale olunac.ağa aittir. . • jş ıııod· 
5 - Eksiltmeye gırecek olanlar vılayet adına n.af ı;ııcll ~ti' 

şekki! ehliyet vesikası komisyona ihale tarihinden 8 gUn cııJ<I' 1 
atla bu işin cksiltm~sine girmek ıçin ehliyet vesikası aıa,-cSil'' 

6 - Ehliyet vesikasını ticaret odasınc!aki kaydınını e• 
raz etmiyen istekliler eksiltmeye kabul cdilmiyecekler? ~· gli~~ 

7 _ Daha fazla bilgi edinmek keşif ve şartnanıCSiJl uııııJ 
yenlerin her gün daimi encümene mliraeant etmeleri ıu:ı: 
nur. (9990) 

,p , ... , ...... ~ .. -P-t ......... ~-"" 

VA KIT matbaası 
·Je kzsmznz yenı 

edip açmıştır 

1 Kitap, mecmua, ga zete hasat• 
Tabiler namına dizği işleri a ht· ----·-

Kitap 
tanzim 

1 
oıı 1 

):!ifil' ~~I 
;\lııhanııııcıı bedeli 3450 lira olnn lıir ndcl 3 ıonlu1'gıır l>111 

ın:ın perşcınlıe Rlinii saat ( 11) on hirıle llıı~ dıırpa5:ı;l~ıırll1'l'r' 
linclcl-.i koınis\'fın l:ırarınıl:ın paıarlık ıısulılı: s:ııııı 11 1 

• 1 • . '11" 
. Iİ ırtıl ~ 1 

Bu işe l{irmrk i~le~·enlcrin 517 lir:ı :'ı!I kııru5luk .. k~oııtirıc t; 

nıınunıın t>ıyin etliği ve~aiklc lıirliktc 11:ızarlık ı:ıunu 
1 

ıııisvon:ı ıııiiracanllıırı H'ızımdır. 111 i 
. ~ıll 1 

ıık dfl!I n9• 
Du i)e ait )Urtn:ııııdcr koınisyoııd:ın para~ız ol:ır .<-


