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Bugünkü sayımız 

12 
sayfadır 

Ingilizler Amerikan siyasi kuri- 1 

Sesini de sansürden geçiriyorlar 
!Imanyayı abloka -~ ~ fı -. ~~~ 

çok sıkılaştırıldı 
l~etP~i. Garp cephesinde faaliyet 

~~ iki taraf y.eni mevzile-
Flaktın rinı tahkim ediyor 

~Y " Kışın Almanları müşkül vaziyete 
andırdıgı sokacağı muhakkak görülüyor 

sı..al§.ka Alman motörliJ. 
~~ b:aiz ?:ğild~r.Çün- -k l k llitı Q~arıhı vesıka bü- ıta arı uvvetçe 
~ ~ ltnya milletleri-

~t\de ~:add~r~tı üze- çok zaıizfladı 
~·~ıe t Yenı hır mer- . '3 
'~•ıı· ~şkiı edecektir. Müttefik devletler askerleri cephede sıcak ban• 
&ı~~ ASAN KUMÇA Yl yo bile yapabilip radyo dinliyor ve hafif içki 
~SfJ~~e lrıttJt.cre Ve F'raDM • ku!lanapiliyorlar ' --
bij~ &tasında Ankarad 
d~ '"-"5ıhkh ~ ıırdmt palctr 
~ lıı~ tfkan umumlyeslode 
~ ~~ıaka uyandınh. Bu a
~ ~tfel'lıı 1

'- drğflrllr. Uç devleti 
~ )'aı~ hağhyan bu tarihi 
~ ltltı :akın f:ark mcmlc. 
t~ lılııı.... ~eı..ru, dünya millet
U~ bit ... ~deratı üzerlndo do 

. ...~tb 

~' &.lo tc~kil edecek· 

"' '~'"eldıı Çcmberlayn 
~tacıo etmek itin a· 

\ ~le ibda sôyledij';rf nu· l 
'% denıı tir: 1 

,,_ ~· etle,,;. ' 
~ Ull d~. . ..... "l en az on beş ııe. j 
''1~ etınesl gösterir ki 1 
!lıı..~ l.h ln hliknıil şimdilik 1 
~t~~va.ıe nıUnhasır değil- ı 
' lli b' Uç h~ikümcti:ı uzun 

1 t.L.::-11' t~.R •• ~· _ r,.ıtı mesııi poli-
..,~~~e:o ll2:n:ıct.mi5 oldukla
~ ~ ~ Uebadet eden bir 
~ hÜl'l:ı:ı. leu hakkında ~ok 
~~ h~l ve nıeziyctlcri ve Müttefik orılulnr 'Ca~1,11m3nda ıı ı Gene rnl Gnnı0r.ıY ~";<:i~<'İ~tt, eeıp-
,. ~I ~nda hayranlık ve hede llk hatlar gerblndc. lkl namlulu bir tan:ı.rc <11;-n m:tnl. 

~eu eri beslediğimiz bir yözU ~üst.eriyor ( l"amı 4. ~) u' ~ ve samimi mUna· 
~~ a~ temhir eylemiş ol. 
~ hıt. :erırnenin meclis için 

1 ~~tınlyeti muclb o-
~~ ediyorum. (Alkış-
~ I~ ~ 

bıı &öt! 'eldunıa ağzından 
\ıı 11~ 'tin lnahlyet , .e ma· 
~~ra.t~dtakdir etmek irin cı

a ,, en b .. 
ııe a"'ll h n~ne kadar 
~ t~ı~ i.d.ıseıcrt ktsnca göz 
~, "llle~ ı . 
d lttııd amndrr. Zira o 

"Yer yüzü,·nde en 
büqük · şeref 

1 ürk olmaktır,, 
Hariciye Vekili tezahürat yapan 

• tııgfllz donanmasma muvaffakıyeta lzllkle netir~lcnf'ıı bir hücumda bulunduktan sonra Danlmarbda kar.ı.
ya düşen Alman tayyarelc rlnden 

lngiliz ve Fransız generallerile 

Ankarada Genel 
kurmay temasla 

devam ediyor 
Cumhurreisimizle lngiliz Kral. ve Fransız 
Cumhurreisi arasında telgraflar teati edildi 

~ütün dünya matbuatı ' ittifakın 
·ehemmiyetini tebarüz ettiriyor 

ı 

Ankara, 21 - Tilrk • Fran • ı \ ve Fransız askeri heyetleri bugUn bir akııam ziyafeti verilmiştir. 
ııı:z • İngiliz tecavüze karşı ~ •·ı d ı ı · . . . ug e en evve ve sonra gen'? Zıyafette genel kurmay başkanı 
lıklı yardım. muahedesının unzuı · . 

::- b til Cumh . . . • kurmayda tenwı1arma de\•am et - ~larcşal Fevzi Çakmak, ınillt mü-
mw.ıa.~ P. e urreısmuz·o . 1_...,_ '6'"...;..a..:ı..-:;_:....: ,. ~1 ,, · 
F C mh 

. . ın .. m.. ~ 'C.l"UJC, ~ ug e ye - u:ı!aa vcldll Naci Tmaz ve gehrl-
ransa u urrCISl ve 6...... I 

Kralı arasmda ıııa.mimt telgraflar m~i hlJStMi olarak yemişlerdir. nıi7.de bulunan diğer vekillerle 
tea ti edilm.işti:'. lngıtir., Fransız bUyük elçileri, mi 
Başvc.lri limV.!c 1ııciın: bqTeDi Bapekilin ziyafeti safir generallerle maiyetleri ve 

ÇemberJayn ve Fnuıa: ...-Mm, ' Anbn. 2A1 (A. A.)" _ Btt ak hariciye veklleti erk.lnı hazır bu_ 
Daladye arumda. dA aamiırJ te!- ' ' • Iunmuştur. 
graf'lıtr ttati ~~~. • 1 eam ~ Dr. Re& Saydanı 

Gf"nel Kurmaı.y icoıM!arı tanfJndar. l.ng.iliE ve Fıımnx mi- \' (lttlfakm. harfı;tcld akf~lerlno 
Ankara, •:?O A. A.) - İngiliz lia1lrler ıerenne :Ankarap:ı lıısl& cHr Jınhf'!ler 3 llncü <ııayfadadrr) 

Çin ve japOnya 
arasında sulh ~~ t!iı~1 ttı haıaımca ba söz. 

~ tııı ~ile JnllH hayntımrzm 
~t .l)ldıı~ Yi'.1111 yıl lı;indc 

'iltar. ~kselis merhale· 

lzmitlilere böyle hitap etti •• k / • [ 
Dün SovyetRu~yadanşchrimi_- ,~cotelc1ençıkar~kmotörle Ha~- muza ere erz yapı l"' o--

ze döndüğünü yazdığımız Hariet· aarpa~ya geçm.tş YC saat 19 aa 
b (l> 1 A . • . . wlan ,_ 
il e'·arnı 4 üncüde) ye vekili Şükrü Saraçoğlu saat 18 nKara e.:t.prcsı~ lXi8 an ··"°· • . • 9 

ir01anına koıayıasıırıımaıı mı? su~w::t;~:.~~.:,r·:;:;. Tokyodaki Amerıka elçısı 
~"lJk ,, · va.~ı, I~t~?.ul. k~andan:, .. ~rtı • • • 

b at Evet! diyor· fakat ilave ediyor: muf~tt~şt~ u.nıversıtc Wtto_ru ve J p yay t e b dı t m a b ye aoş .. 1 :sehnmıocc oulunan rr.cbu"ar \1. a o o ı -
anan kankocalar vergiye =~~t.~~a:~~~~~~~ haik büyük ı· d b. t k 0•• ıe· dı 

Vekılın beyanatı ) 0 e ((~ n U U S y 
tab •ı tufıılmalı H ariciye vekilimiz !~::ı.?keynden t. 191 ~vvel~otelde kabul tlt!gt Turk ve . ~l\ngha~, 20 (A. A.). -. Çin- ı 1nil.zakeroierde ik! tarafın T~e- ı l~e:~ olu~sa. J:rıen~ar da 9ınuc .. 

~bt-ptıetccilerilf! ;:_jans muha· co aulhU ı~r.:o eın. rl: :çm yaı1 ti ;.Qtır : kı ~:UP.nn; rtn ~· 
(l'c;:sı .; iı:6.!.:). (Devamı 4: ünctıde)' resm1 clarak ynrdmakta .._ Jl'Cer ınaretal Çanb,.ek ~ (Dcmmu: 4: bdldo) 
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r Çabuk zengin olm~ j 

1 ahl8ksızllğı i 
~ Yazan: "1. DALKILIÇ ~ 
5 • 

1
. G AÇEN' 1914 harbinin kat elti&-1 nbliksızlılilaı d.ın biri ,·o belkl ~ 

en mUthl~L ça.bok zengin olmak ahlilktiızh~ıdır. 
: 
: 
1 

i 
Jlıı hastalık, bir CMl.iyet alılfıkıruıı frengi.sidir ucnilcL.Ur. \ 't• 

bu frengi, ti bu harbe ı,adnr, btitlin dUnyada, hemen bUtiln Jıı:ı.ı. 

ye meslek tabakalarına yayılnııstır. 
1 
: ll:ılbuld, hcrhanı,,'1 sabada l>~fiyat mü.stcsn:ı, en et sahilJi ol-
! i mnk, meşru olarak, yalnız el•onoml ile k:ıbildir. na da zamunla 
• miimkUndür. nır malı ~atmakla ı.cngin olunmaz.. ıınmushıca geçlni· 

lir. Ilir nı:ı.h ç-0k satmak vo çok lkbsat etmekle sen·ct sahibi oJuoıı. • 
bilir. Çok ı:ııı.tmak ~çlnse o mat üz~rindc cJUrUstlUk, snğ?:ı.'llltk, hali .. -
Jik, UstuoIUk ilih ... gibi yük ok lmlif:clor yaratmak gerektir. 

Az ve Jmlit~iz bir lş için ele ~o'k pnrn. almnkla en·ct yn1ula· 

mnz. Çok \'Cf1\ iyi kalite l~lc çok lktı at, insanı sen ete gütUreblllr. 
Halbuld bugUıı lşportnda topla iğne satnn bile g~lnmclc dcb-il, 

bundan zengin olmak hmmıa dilsmekted.lr. 
Malın maliyeti gayet ucuza dU5llriilmPk için Jılle ynpmnktan i 

bajka. yol nr mıdır! mıe ve lhtik&n l,te bo ruh yarabyor. Ge~cn i 
harp dilnya).;-böylc bir ahlaksızlık dot'Urdu. Biltün memleketlerde i 
nlman tılddetu tedbirler UmJt ettiriyor ld bu harp onu öldilreccktir. i 

.... ...---·•--•™• aww-...-•w=-• • .......__••• • 

Yakıt 

Asım Us, bugllnkQ ınnkaleslnde 

Türk - İngiliz 'Ve Fransız paktının 
hariçle lııraklığı tesirleri tetkik e· 
diyor. Mnharrir, poktın Berlindeki 
<Iursunlnk mfistcsna olmak üzere 
her tarofltı mnsnlt knrşılandığını, 

bilhassa l\loskovn müıııkereterinden 
sonra inızn edilmiş olmasına rağ

men So\ yet mahafilinde de açık bir 
sempati nıuknhcle gördüğünü, Ro· 
manın da Ttırkiyenin hattı hareke
tindeki dürüsUiığü takdir etliği gö· 
ri;lıl üğüT\ü • knydedlyor. 

Asım Us, Almanyıının da paktı 
iyi bir gözle görmese lıile kendisi 
ıdn bir şik!ıyct mevı.uu bulunmadı· 
Pını elbelle itiraf edeceğini, fert 
1crın ve mi!Jetlerln hayatlarında 

l ı irı" ;;ti ~ 't ~ • ~. ~ ... ~ rılım•dık· 

t.':t elde edilebilen bir. nimet olmadı 
~· gibi eldel:i nimctJcrf muhafn:za 
etmek için gene icnbında tchJike~i 

süıe alrriaktnn b:ışkn çnre bulunmn
dığını kayde !etek yeni munhede· 
nin Moskova. ve Roma gibi Tilrki· 
yenin vaı.i)c'i fle nlükad:ır Jevlel 
nıcrkeı1erin'1e oçıl<rn talr:dir edil
mesi onun l>eynelmllel sulh maksn
dına yap:ıc:ı;tı hnyırlı hizmetlere ilk 
beşaret olduj;unu tehnriiz ettiriyor. 

.Cumhuriyet 

•·ııııus ~. J., "So,·yel tcbll~i mil· 
na~chetile., hşlıklı makoleslnde, 
Jfor ıefye vekilimizin avdeti münn
.. betile Moskovnd:ı ncşrolun~·ı ı. ~ 

mi tr!ıliğin f!d komşu memleket 
dosllııgıınıın p:ımimiyet ve kuv;eli· 
ne ait düsÜ"'"e'eri teyit eden çok 
kı),netli Jılr veı;lka ol<luıtunu kay
dediyor. 

Muharrir, 'fürk • Sovyet ·dostlu
~un'Jn Jıtr ' rihçc~fni y:ıptıklıın 
~onrıı Mo~ı.nv, !ehi iğini l'0mle cüm
fo trılılıl Nli·, · ve bu tebliğin bH
lıasıı:ı .. ıkt l·ükl'ımelln mJhu idnme 
h:ılı~iı ··ırrC'k : -:--1ıhrını 1ıir 
kC'rc <l '•.ı fi'\ ıt ellı~lııı., 1;•1\ılerlrn 

cOmlc~l:ıin en büyük hnldkoti ifa
de cylcıtı·'ini lrh:ırüz ettiriyor. 

iYeni Sabah . ,.. .. 
Hüseyin Cnlıit Yolçın da Anka:-n 

muahedesindı•n h:ıhsclmcktc<lir. 

Muh:ırrir, Moskovn müzrl:crelcrin· 

Jils ~ 
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den sonra Ankarn .nu.ılıedcsinln 
lıllhossa Jki· · protokol.: göze çıırp 
mış oldu~ur · k:wit ,.c ınunhedena

menln tedoWt mahiyetini 1ikreıtik· 
fen sonra ıliror k!: 

"Boğazlarda Türkler hllkim ol· 
dukca Dıılkıınlnrdon hıı~lıyıır:ık lıü
tün şorkt Akdeniz hııv:rns1, Suriye, 
Filistin, Mısır Te Jrnk tamamen 
sulh ve asııyl~ feinde rrıhat r:ıhat 
çalışabilmek ve inkiş:ır etmek ini
ktinını bulur.,, 

Tan 
.M. Zekeriya Sertel, bugünkü ma· 

kalesinde An":-rııdn imzalanan 
Türk • İngiliz · Fransız pııktını 
tahlll etmekte Tc hu paktın memlc
ketetoldnğu l:nr'nr beynelmilel sulh 
TC ni:znmın tesisinde de temin ede· 
ceğl lıii) ük fn:rcl:ılnrı lclıariiı ellir
mekledir. 

Yeni Lehistan 
Devleti 

Onümüzdeki ay içinde 
kurulacakmış 

Lehistanda bir de 
Yahudi devleti 

kurulacak 

Kopenhag, 20 (A. A.) - Poli
tiken gazetesinin Berlfn muhabiri 
eu haberi vermektedir: 

1 Tcşrinisanide yeni bir müs

takil Polonya devleti kurulacak
tır. Yeni devletin mesahai sathi
yesl hemen hemen Bulgaristnna 
muadil olacak ve merkezi Va~o. 
:vada bulunacaktır. 
Diğer taraftan Polonyada mev 

cut taknöen üç milyon yahudi i
çin de merkezi Lublin olmak üze 

re Polonyanm şarkında ayrı bir 
yahudi devleti tcakil edilecektir. 

İtalyan vanurları 
sefel"lere b~şlıyorlar 
İtalyanlar sonteı;rinln birinden 

itibnren Adrly::ı.tik ile İstanbul a
rasmıla muntazam vapur seferle
rine bnşlamağıı karar vermişler. 
dir. 

Zelzele zararsız 

atlatıldı 
Ankara, 21 - Evı:elki geceki 

zelzele lstanbuldan başka Bursa, 
Ankara, Kocaeli, Kütah>·a, Çanak 
kale, lzmir, Adapazarı, İnegöl, Es· 
· .işchirde de duyulmuştur. Inegül. 

e bazı binalann dı,·ar'.arı çatla· 
mıştır. Başka yerlerde hasar yok

tur. 
Evvelki gün gündüz saat ıı.:~s 

de Bursada UZludağda ve J:!ece 
23,30 ile 24 arasında Çorluda. 
Bursada. lnönünde, Gcyvccle, Or· 
hangazide zeizelelcr olmu tur. lnö· 
nünde iki baca yıkılmr~tır. 

Eskişehir ve Edirnede 
pasif korunma 

Jenemeleri 
Ankara, 21 - Dün gece Edir

nede ışıklan maskeleme tecrübe
leri yapılmış ve muvaffakiyetli ne
ticeler n1ınmr5tır. 

Diln Eskişehirde de pasif ko
runma denemeleri yapılmıstrr. 

İstanbul seferberlik 
müdürü 

1.atanbul vilii.yetl seferb~llk 
mlldllrlllğtine tayin edilen Silivri 
kaymnkn.mı Ekrem yeni vazifesi· 
ne başlamıştır. 

--<r--

Çift~saraylarda mektep 
açılacak 

İstanbul muhasebei huauaiye -
si Çüte saraylarda. büyUk bir ilk 
mekteb lnsa etmeğe karar ver _ 
~iştir. 

---o
Orman mühendisine 

ihtiyaç var 
Memlekette 1600 orman mü -

hendislnc ihtiyaç görülmektedir. 
Orman mektebi kadrosunu gcn.iş
letmeğe çalışacaktır. 

~1manyadan alacaklı 
olan tüccarlar 

Hnrb başladığı zaman Alman
yaya göndermiş olduklan maIJar
la bu memleketten alncnklı olan 
tüccarların alacak mikdarlnrr tcs 
bit edilmiş ve bu paraların mer

kez bankası tarafından kendileri
ne ödenmesi kararlaşmışt.Ir. 

--<>--
Kızın üzerine saldırıp 
çantasını kapmışlar 
Odet isimli bir kızm KAğıtha.. 

ne sırtlarında üzerine hücum o -
dPrck ~tindeki fotoğraf makine -
sini \'C çantasmı çalarak kaçan 
İsmail, Mahmut, Mehmet, İlyas, 

diğer İsmail ve Alinin muhake " 
melcrine dün ikinci ağırcczada 

bakılmıştır. 

Polisteki ifadele-rinde her ııcyi 
itlraf ederek çaldıkları eşy:ıJarm 
yerlerini bile gösteren suçlular, 
mahkemede her şeyi inkar et

mişlerdir. Şahltler I!:ln duru5ma 
b:ı§kn gUne kalmıştır. 

--0--

Dolm bahcede meydan 
Dolmabahc:c sarayının karşısın

daki ağnçlıkh salıa. tanzim edile_ 
cck, burada büyük bir meydan 
yapılacaktır. 

:rnr kiiselcrinrle nkş::ım nnnını hek. 
lcyen lıir siikutl:ı trı.lıihlerini çrl:i
rorl:ırdı. ~lisafirleriııi n~-.ı6:ı kııJ;.3_ 

rak karşılnılılar. Paş:ı siilcr :yüzle 
- burırrıın efendiciğim. Şöyle r:ıhııt 

gee olur - eledi sonr:ı sene kızı gös
tererek: 

- Sizin küeük hanım mı1 diye 
sordu. 

Genç kız mağrur hi r edn ile p:ı • 

Ze)·nep c'udnkltırını büklü: 
nira fll'llr garson .şııyn yuJ<iıışnrnk elini uzallı. Pn~a. 
Wrn oelir L·-· lislon nın lıirnz lıayrelli b:ıkışlnrı k:ırşı -

- Dea onl:ırla uyuşamnm klI. ş:ırk:silc r1'ınc;etıiklı>r" ieln 7.eynchi sın da bir koltuğa otu. uıoık n ynk a -
- Ne demek uyuşamıızsın? Böy- bir türlü :ıçmıvorlnrdı. yak {istüne atlı. 

le lıfr davele sevin. Bunlar belki 7.evncp hiç isleınt>Ye f<;lenıere Paşa .ı.-:iiler yüzünü nılsnfirlere 
iki yfiz senelık asU, kib:ır bir nile ana ve hahnsının peşlerine takıla - karşı boı.madnn: 
cedleri pnş:ı .. Dahaları ·a Ankarnda rnk l\lahnıu:l Sel.imi Paşan111 kona· - Söyle h:ışhnşn bir lrt:ır cıh·lim 

ıne?m~ .• Kızlıınnt giirüyorum inci ğına siıtilcr. - dediın - snra $!eldiniz crcnıli:n. 
ıtibi çocuklar .• Her g{in üniversite- Kapıyı :ıı;an hir :ığa onlııra yol Veysi Erendi giilüınslyerck: 
ye siı1iyorlar. sösterdi. Merdiven lııışıncl:ı d:ı yaş- - A.llnh ömiirlcr \'l'rsin paşnm • 

-- Fr:ınsn:c:ı hilirler mi? lı bir knH:ı ,;nyct naıik Lir ıavırl:ı di~·e cc,•:ıp ,·erıli _ !lıy:ı bnrurıht. 

- Ortmnı bilrocm •T?:ı, elliel bi· misafirleri k:ırc;ıl:ıy:ırnk do~rıı.ca nıır.. llcr ne h:ııl:ı:- ı:ı~ ikr.rk de el • 
lirler. f' büyük paşa ile lı:ınımcrcndinin o - .h:ımdüllllah orucumu lıir gün bı • .. _, 

Anned: turdtıklan odııyn gotOrım. lld lhll· -rakını$ il,.F°ilim. 
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Erzurum ttemiryolu 
merasimle açıldı 

Cumhuriyet, demiryollarımızı onaltı 
senede 3!91 kilomeire artt1rdı 

Erzurum, 21 - Erzurum hat· 
tının açılışı dün büyük merasimle 
yapılmr5tır. Da,·etlileri hamil olan 
trenlerin ilki dün sabah saat yedi· 
de ve üçüncüsü de saat 9,30 da 
Erzunıma Yartnı~tır. 

Vekillerımızin n• hüti.!n davet· 
!ilerin toplandığı meydanda. me
rasime istıklal mar~ile başlan· 

mrstır. llk olaraı· hazırlanan kür· 
süye belediye reisi ~Iesut çıkmış 

ve rahatsız olduğundan lstanbuL 
da bulunan wnumi miifetti~ :raıı
sin Uzerin yerine bütün Erzurum· 
lulann "evinç hislerir.c tercüman ol 
muştur. 

Bundan sonra kürsüye gelen 
nafb vekaleti inşaat dairesi reisi 
Razi ve vali de birer nutuk SÖyle
mişlerdir. :Müteakiben fatasyona 
gidilmiş ,.e Nafia vekili Ali Fuat 
Ccbesoy tam saat 11 de kordelayı 

keseıek hattı açmı~tır. 
Ali Fuat Cebesoy kordclayı kc· 

serken söylediği nutukta ezcümle 
demi~tir ki: 

" - Sevgili vatanda~larım, 
Bundan 16 yıl önce Cumhuriye

timizin ilk kuruluş günlerinde va.. 
tan hudutları içinde iş!iyen demır
yolları 4176 kilometreden ibaret 
bulunuyordu. Eski devirlerde ya· 
bancı eller ve emellerle kurulan 
ve i~letilen ve yurdumuzun müna· 
kale ve muvasala ihtiyaçlanru 
muhtelif bakımlarla tatminden çok 
uzak olan yabancı demiryollan 
Cumhuriyet hükumetince satın 
alınarak güzergahları ıslah ve va
sıtaları takviye edilmi~ bir halde 
millete mal edilirken Büyük lsmet 
lnönünün ihyak~r ve azimkar e
liyle başlıyan mim demirrolu si· 
yaseti de kısa bir zamanda büyük 
bir inkisara mazhar olmuş ve bu. 
güne kadar yeniden üç bin yüz 
doksan kilometrelik demiryolu 
inş::t edilmiş bulunuyor. Şu halde 

' memleketimizde me\ cut demiryol-

O sküdar adliye binası 
Üsküdar adliye sarayının inşa· 

et bitmek Uzeredir. Sonteıırln i • 
çindc bina teslim almacaktır. 

--o-

Alman vapurları lima· 
nımıza gelmeğe 

başladılar 
Harb baeladığı gün limarumız

daykcn rpemlekctimize ait bir • 
çok mallan boı,ıaltmadan Bulga -
ristanm Burgaz limanına kaçan 

Alman bandıralı Arkndiya vapu -
ru yapılan teşebbüsler Uzerlne 
Jimanmııza dönmll~ ve mallan 
bo§altmnğa başlamıştır. Bulgaris 

tanda bulunan diğer Alman va • 
purlan da bugiln gelecekler ve 
buradan Almanyaya g-idccek mal 
lan vo bUhnssa tUtUn alarak 
Bulgarlstann, oradan da Tuna yo 
Juyln. Almanynya gönderecekler
dir. • 

Yr~·si ıısı:ı :ırtık lilyık ılemlyor, 
1iıyik ıliyordu. Paşa bir:ı:r. nıiisleh -
ziynııc: 

!arının tulü 7367 kilometreye ba
liğ olmu~ ve bunlardan 6930 kilo
metresi dcvlf't tarafından işletil
mekte bulunmuş oluyoı ı\dapa· 

zarından lıa~lıyarak Boludan geç
mek ,.e Irmak _ Filyo~ hattınm 

1<.:ıııetpa~a istasyonuna müntehi 
olmak üzere ayrıca bir hattın ya· 
pılması da derpi~ edilmektedir. 
B·· arada ~rk ve cenup demiryol
larımızın son in5<1 safhalarına da 
temas etmek çok faydalı ol:ıcaktır. 
Diyarbakırdaıı itib:ıren 173 i.incü 
kilometrede kitin Rl'şan mevkiin<! 
kadar müşterek bir hat halinde gi
den dcmiryolumuz oradan iki isti
kamet takip edecektir.,, 

l c;tasvondaki mcrasi1nden sonra 
mü-fettişlik binasile, vali kona~ 
nın Ye belediye binasının da kü· 
~t resimleri ayni davetlilerin hu.. 
zurHc yapılmıJır. 

Romanya ile ticaret 
müzakereleri başlıyor 

Türk - nomcın tieard milzake
relerini ynp:llak• ılzcre dün Ro -
manyadan şehrimize bir ticaret 
11eyeti geJmiıtir. Yedi k~ilik o • 
lan heyet profesör Dlmitreskunun 

rcisliğindccli r. Tilrk heyeti de 
bu sabah <hş ticaret reisi BUr -
han Zihni Sanusun reisliğinde 

Ankaradan gelmi~tir. 
Müzakerelere sarıt 10.30 da baş 

lanmıştır. 

Müzakereler on beş gün ka • 
dar sürecek ve yeni bir r.nla.pna 

• imzalanacaktır. 
----o--· 

ithalat muamelelerinde 
yeni bir usul 

Bir buçuk aydanberi bankalar 
tarafından kesilen &kreditlt mu
amele!e-rin takas limted şirketi e-
linde bulunan vasıtalarla ve ahdi 
takaslar yolu ile yaptimlUII Uca • 
ret vekaleti tarafından kararlat• 

m~tır. 

İthalatçılarımız t.aku eirketine 
müracaat eder etmez mtlmkUD 
olan kolaylığı göreceklerdir. Bun 
dan baııka ihracat bedellcrlnln 
tuccarlarımıza kolaylıkla tediye • 
si için de tedbirler ahnmıştlr. 

On beş bin köy çocuğu 
daha okutulacak 

Köy mekteblerindeki muallim 
ihtiyacını temin etmek ilzere Es
ki~ehir, Samsun, Edirne, Kasta. -
monu, Knrs, Manisa ve tzmirde 
açılan eğitmen kurstan gelecek 
hafta faaliyetlerini taınamlamı3 

olacaklardır. Kurslardan MO köy 
muallimi çıkacaktır. Bu mezunlar 
Cumhuriyet bnyrnmında merasim 
le yeni köy mckteblcrinde vazi • 

feyc ba.'}lıyacaklardır. Bu suret
le bir buçuk milyon mcktebsiz 
köy çocuğundan on beş bini oku

tulmuş olacaktır. 

Girllik::!ri ~r!on pa•~· ın oıl:ısın -
rl•ııı lıii,lıiiliiıı lıro;knyı1ı. Bur:ısı en 
son sislcın külıik cşyalnrl:ı süc;Jcn • 
mişli. nıisaf' · 'r ııirıliAini gören Uç 
grnc ':ıı '1;\"::i(n knlkar:ı!~ J.nrşıl:ıdı
l:ır. P:ı-.:ı· ··ı ıorııııhrı ~ayet alça!: 
ııöniillii iıl" rrrlı~l il ,ı,. ·ek lıir 
hııhic; AIZ:ır:tk 7,r.ynehl sohhellerlnc 
kattırl:ır. Rüyükleri Tıp fakültesine 
devam ediyor<lu. fki ldieük knrı:Je,ı 
ele !inh·l'rsilt'niıı hukuk fnküllf''ii ta 
lclıc~i n lf en el il er. 

- Allah kııbul eb.in - diye ce\":ıp 
'l"erıli - lıenı efcnılim H'ıyiklikle oru 
cun hir ıııiiıınsebeli yok ki. Bir li'ı
yik istcıliRi kad:ır dincl:ır olabilir. 
Nice i'ılim ve yeni görglilü c;efirleri
miz vnr ki, n:ımazlarını oruelnrını 
bir kere olsun bırakmazlar. Dtı mc· 
SC'lelcr pek yakında hcrkcc; l:ırrıfın -
dan nnla~ılncnktır. _ ıliye Wıve el-
ti sonra !'ÖZÜ clr~i,tir<li: Söz ara~ınıl:ı hunl:ın öğrenen 

- Günler uzndı ınoş:ılloh. Zeynep bir nı kendini toplndı. Fa. 
Jlonımr.fcnıll nyak nyak {i~lünc kat gururunu düşürmek istemiyor • 

ntarıık hu sözleri neredeyse hir kah- du. Bir :ırnlık gene kııl:ıra frano;ız• 
knlın ile k:ırşıl · :rnc:ık olnn Zrynchi c:ı hil:rı hilın<'ıliklrrini sordu. İkisi 
kıııııcln hl'kliycıı k:ılfa~ n i~:ıret e - hem frıın~ızc:ı, hem alın:ıncıı bili • 
derek: yorlarclı. ()lıürii ise fazla olarıı1ı: 

- l\üçiik r ınımı çocukların orln- lngilizce de öğrennıi-;ti. 
c;ınn pötlir - ılcrli .. Zeynep kı-nıliııi hıl:ıll'aı:Jı: 

Zeynep isle:- i~lı•mez. kMıli~ine - O holde niı;iıı Topkopıclıı otu-
başilc siilcrck işaret eden kalfanın ruyorsunuz? • di~·c '"ıdal:ıra !iOr-
~nilne düşlll, .. A.u , .(De\'am.I nr) 
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3',a11ata ti 
Yaratıcı tahal 

Jepensc quc jc pt'ııst 
,·ou5. - Poul Yol~r>'· 

· ı ıel 
B iR yı:zımda: "Tor• 1 

• 5111' 
den Hıarettir,, iddtıı ~ 

bulınadığımı,o iddianın bi!:~u· 
lış tahminlere st·bcb oJdııı,11 

miştim. ıı;ıdiseler ıırosındP•1i~~ bugiın arasınclu ban lıcıızcr e 
rfilrlıilir; faknt lıunl:ır 
sathidir ve bu henzerlikl.:~·r 
den, neticenin de mutlakll ,;.,-
sı J!izımgelmez. l'<'ytunl S:ı rt 
böyle dlı,un<ıııgliııü li!' 
memnun oldum. c1cfl 

Fakat iki kişinin diişil11"11§~ 
rasındaki benzerlik de, 11~ arasllld:ı Giirülen benıcr er 
pek forklı de/Ult.lir. nır ıll" 
buluşur, ikınci ıorrlıııJedC 
ribirinı k.ı~·bcclerlcr. DliY1~,r 
na da ı;evinmelidir; insıın ~ 
ayrı dllşünce yolltırındarı e$ 

!erdi hayat tahammül cdıl~ ot 
suretle ycknnsak olur, tıırı reJO• 
çekten tekerrür t><lcr durtl 

Peyıırni Saf.ı, <lüşüncesillı: ~ 
ederek, mlllcfür için tıırllt 0 
fertler icin de batıroJor11~t 
ğunu söylüyor ve Yahya J\ 
"Klmildir o insan ki ~·oŞSr; 
Jıırla,, mısramı değiştiriP:1 tar o insan ki uaşnr M.~ 
diyor. İşte bu noktada ) 
sene ayrılıyor. 

Hatıralar:n ~·&şıynn :ıü:ırtl• 
muhakknk ölmüş ıleğitJır· 
doğrusu bu, ad:::mın:ı. gôre ·ıe 
Eski eserlerin ·-ı şöhreti ~ş 
eden, yenisi ll 3·arntmak 1'~ 
linl söstermfycn bir saıılı1 1 ı 
''Ölmüştür,, diyebiliriz; f ııJ\O 
tinin değil, hayntının ıı 111'" r 
yeni şiirler için ihya eJcll j 
ima canlı -1 l;il midir? nııııııı 
"Je sais l'art d'tSvoquer JcS 
beureuses. - Ben, soadct . .,, 
!arını ihya etmek sanatı 11,., 
yım,, derken yoşadıitını, 1 
kuvvetle ~·~· ·'·~ı nı isba~ 

mu? sed'' 
Yalnız sanntkürdan bah rsl'rl' 

gözüküyorum. Fııknt balı fi. 
şamanın, boşlca insanlar 
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kuvvetli bir bayat ~~s.tı:r l)İ 
şünmekten uzak değılıJll• 4i~ 

b. • )\Cll d' 
hatırlanın 'l"ardır: ırı, _ 1uıı 
rakıın, eski günlerden go~ktırı 
lan solgun izleri seyirJo ~ 
inııoanm h:ıtır1Rması, otrkl ff~ 
anları, zevklrrlnr'rn hicbl~et' 
betmeden, hattft o :zcd' 11 
ederek yaşıyan lnı;anın ~oııı~ 
Bu faal tahattnnl nasıl 01 e1'• 
tnt:ıbillriz? Hnynl çaJışır1'.ş'ıı 
mlc; r.fınlC'rln <'n~ı .. ·'~. prrırı 

dıt' balarını toplayıp onlar ' 11ıt 
gereeklı>kindı-n clC' o~tnıı 
yaratırken, ölümden bııhse 
mn: olur mu? 

Tahntturıir tnh:ıyyiiJdeJl 
olm:ırlıj:(ı 1nmMlor ,·ıırdıt~tı 
Iaire'in Ynhyn Kemal'i11 1 J) 
teri t ,,h~· <leitiI r:ıiıiir 11fl

1 

tine, Elvire' tc be-raber V00ııJI' 
tü kenarıncl:-ıkf kayalara ı:sl 0 

glin mil 'd:ıhn cıınlıyrlı? 1:11eıı1 
niin lrnlır:ılnrı He "f.e 
ılıi!ı c;natlerde mi? . fırtı 

Hepimi7.in. hnkiki fl!l ıtıı11'' 
y:ınıncl:ı, onl:ırılnn ço1' ııııl 
çünkil ontnrrl!ln eok ~eh~:ı 
lnn havoli hntırnlnrırnıı d~· 

ı· ıt. Hatlı\ hııkikt l'Rtırıılnrıf11 ]lllfıı 
nimlzde işlene iıı;lr.ııe 0 0ııl', 
tıral:ır nrm;ına k:ırı51r ~r 111eıı 
bir hnyal, bir yarnıına biiıil" 
hır. ~r:ırccl Pronst'un r<tıı" 
hn ne,•! y:ırotıcı tnhattU >Ç 
mu~u~ )1 

~'ıı rı1tlalı . Jf" 
Gümriiklercleki /\ g.~ w 

mn Harı çıkarılı~c ~ 
19 Uktcşrln akşıı.Jl11111 J',1 

gümrilklere geiml§ ola;;er ıı" 
mallarmm ilhnlina "el<l ı;r .JI 
tince müsaade ediln:ıtşt!t);s.:; 
eon.ra gelen mallar bt1 • >~ . 
istifade edemiyecekle~0e e 
tar da kendi gUmrUkle t.tıııl cD 1 
rikmiş Türk mallarını 1 ~1' ~ 
cekterdir Piva.5ada bit . . 
Iar bollaşacaktır. 



tecavüze karşı 
ittifak Yapılan 

~ Bütün dünya matbuatının birinci 
. planda meşgul olduğu h?disedir 
ı\tSo\'Ht divanı, Suv.}cl y 1 Al b f h d • b d J ti ~°'~aoy_a arasında 28 ey- a nız man mat ua 1 mua e eyı azı eve er 

Uosu da ıınzalanan Alınan· 
lıo tılt hudut muahedesini 1 f h • • • • b • •• f "' 1 O 
~:~ovada 4 lcşdnievvelde a ey ıne ımış gı 1 gos ermege ça ışıy r 
Q ıı Lu ınuahedc.}e Ze)l Berlln, 20 (A. A.) - Alman 1i bir mt~astmdır. Harp meyda· ı ile de karş.ılamışlardır. tkırotokoıu, muahede ile y t d 

1.ı haritalarla birlikte ajansı bildiriyor: nında Türkle karşılaşnuş olan- unams an a : 
ır. Türk - Fransız • İngiliz paktı lar, onun cesaretine, erkekliğine ı\tina, 20 (ı\.A.) .T~r~ • 

tı.ı~• Hirıdistanınrn rnfüla- hakkında Hamburger Fremden- ve tahammülüne karşı büyük bir Fransız • lngiliz muahedesının ım 
ttıcndırmck projcsilc a- blatt gazetesi şu satırlıın yazı - hürmet beslerler. zası Yunan efkarı umumiyesince 

~::~zere ~cnidcn üç a· yor: Times 'diyor ki : fe\kaladc iyi karş1lanmıştır. 
( aha ~ apılacııktır. ''Daha bu pakta takaddüm e. • Bu sabahki gaıeteler müttefikan a hkva kuncllcri de Türkiye, Balkanlarda aynı o. 
~ıınan tnn arcsilc tak- den hadiseler İngiliz çemberle - torite ile uzlaştırıcı ve istikrar memnuniyetlerini izhar etn1ekte 

lır me politikc.sı ile sıkı bir surette ettirici devlet rolünü ifaya devam \"C mezkur muahedcnin metnine· \e 
ıııh n;zırı Bul, Amerika .... ünasebettar bulunmaktaydı. Bu edecektir. imzasına ait uzun tafsilat vermek 
,1c1Jah ticaret gemileri- nunla beraber bu pakt hıila bir- usullerı· tedir. · 

ılır · Türkiycnin dürüst 
( . csınin nıemnui) eti- "Ok meseleleri askıda bırakmak - Bulgaristanda bır ı · · t ık·'· " bu muahcdenin akdiyle semere-01~ JroJcnın c .,,. e- tadır. Sofya, 20 (A.A.), - Anka:-a 
11 U§uııu heynn elmi~lir. sini vermiş oluyor .Bu müahclde 
• 3_5 lıı'n toıtltık Jmpcı·o İngilizler ve Fransızlar tara- 1 1 . d .. muahedesinin imzası üzerine Bul· , ona alakadar dev et erın e mu· 

r ~tınicvnlde denize in- fından \'aadedilen yarJım nasıl 
1 

. . gar efkarı umumiyc:;indcki ilk in. 
' zaheretiylc Balkan devlet erının 

ve kime karşı olacaktır. Bir Av. tıba, paktın akdindeki suretiıı tev· 
Ilı tada Ccrnaııli d.hnnı 
raullisııcr nlc~ hindeki iki 

rn r . • • 
•tcı. anıctııııştır. Karar 
~ k~ du\·aıla •erilen ka· 
) Şıdrlctlitlir. !\tuhküın· 
ıı a(j" komünist propa· 
llıakı,ı ııınznuıı on ) c li 

' ~ı l il tafında fıir UÇUŞ y;ıp• 
0n Cııoıl \il toy ya re i 
a d . l onınu->lur. 

1 acJa 19W sınıfı, 15 leş· 
, :ıı nacaktır. Bu mırın 

ı:ırtıa çağrılması icup 

kabinesi 
1 ~cnüz 
~rulamadı 

1 ~.iti 
~ ~ ricalle temaı-

~ı bulunuyor 
h ._ l3ulgaristanda ye

~ eı:ıuz kurulamamıştır. 
~k.i başvekillerden 

'~U§anofu ve eski ha. 
~~ l'lııdan Çankofu ve 
~ llofu kabul etmiştir. 

ile görüşmelerine, 
de devam edecek -

~rı umumiyeyi ta • 
etı eden bir milli bir-

kurmak arzusunda 
~l'lennıektedir. 

t ~:ı e, sadece, hiçbir 

:\lt~(~ 81lb olnııyan nazırlar
' eb O!duğu halde, yeni 
•l'~ ~·\ıl bir~ok politika a. 

~r huıunacaktır. 

~• 111aıı nıaUiller, ka • 
"'

1 "~beblerinin sa • ~ . 
bt~ ~llJ!ete mnteallik ol-
llı 

1 
el~ueı hldieelerin de 

~tr ~r r.Jctuğunu söyle
t ~ l{l'aha büttin etıkl 

"cı -~= h .. '-li ,..._ anoye na. 
"" iare etmek nivetln-·11~, -

. • bu tezi teyid et -

istiklallerini muhafazaya yar-
nıpa devletinin tecvaüzil halinde lit ettig"Ji sürprizdir. 

dım etmek imkanını vermekte-
Tllrkiyeye, 1ngiliz-Fransız yardı - F elcmenkte 
mını \·aadcden ikinci madde bil- dir. Amsterdam, 20 (A.A.) - Skan-

Moskova müzakerelerine ge-hassa bu teminatın münasebettar 
olabileceği yegıine Akdeniz dev -
Jeti olan ltalaY)'l alfı.kadar ede • 

dinavya mahafili, Türk • Fran,ız-lince; öyle an1aşılıyorki, Alman d 
lngiliz muahedesinin imzasın an hariciye nazın Von Ribbentroun 

cektir. 
dolayı büyük bir memnuniyet iz

beceriksizce yaptığı müdahale ü- har etmekte ve bu muahedenin 
Yunanlstana ait garanti, Ro - zerine Sovyetler Saracoğluna da. Finlandiyanm So\·yetlere karşı o. 

ma ile Atina arasındaki müna • ha evvelce re~detmiş olduğu bir lan vaziyeti üzerinde iyi bir tesir 
sebetler mükemmel olmasına rağ takım tekliflerde bulunmuşlar • yapacağı mütaleasında bulunmak.. 
men, 1talyayı istihdaf eylemekte- dır. Von Ribbentropun siyaseti tadır. 
dir. Romanyaya ait ~aranti şu bu defa dahi hatalı çıkmış ve Telgraf gazetesinin Berlinden is-
suall ortaya koyuyor: Bu garanti son gayretleri de, bizzat İtalyan tihbarma göre Almanyanm ~fos-
kime karşı lüzumlu olabilir? mahafilinin itiraf ettiği gibi, garp kova büyük elçisi Schulen:>e~g. 

Bu garantinin, ancak Çanakka- devletlerinin siyasi bir zaferine Türk _ Sovyet müzakereleri hak-
lc boıfa;ı:ı garb devlotlcrinin harb müncer olmuştur. kında izahat yermek üzere Berline 
gemilerine a~ıldığt takdirde he • Fransada : çağrılrnıstır. 
defi olabilir ki ljıu \fa ro a}}ed~ln Parı:s, ;40 .{f\.A.). - Havas a· Schulenberg, Hitler tarafından 
}.foskova aleyhindeki temayülUnU jansı bildiriyor: Staline , -,derilmiş olan ~ahsi 
gösterir. Bu sabahki gaıete teft>irleri: mesajın da ce\'abmı getirecektir. 

Londra yeni fedailer arıyor, l\latbuat, i.ıç taraflı paktı imzala. Muahede Milletle r Ccmi-
fakat küçiik memlrketler Polon- yan Türklerin cesarctındcn ve dü· y etine verilecek 
ya tecrübt'.Sini bu kadar çabuk nislluğünden hararetle bahseden Londra, 20 (A.A.) - Resmi ma 

ıınut:mıyacaklsı.roır... yazılar ne~retmekte ve bu paktın, J hafilden öğrenildiğine göre, Türk-

İngi ltcrede: gerek sulh davası ve ~rki Akdeniz Fransız _ lngiliz üçler muahedesi 

Londra, 20 ( A.A.) tngL emniyeti gerek Balkanlar muvaze- Milletler cemiyetinde tescil oluna· 
liz matbuatı, Büyük Britanya nesinin muhafazası bakımından caktır. 

----------------------:----i 1 e Franıaya karşı olan taah· hesapsız akisler yapacağını söyle- Al t ı · 
hütlerine uygun düşmediği mektedir. • man ayyare erı 
için son Sovyet tekliflerini ka. Amerikada: İngiltere üzerine bir 
bulden imtina etmiş olan Türki- J. 'cvyork 20 (A.A.) - Nevyork l 

d l l · · akın daha yaptı ar 
Yenin bu dürüst hareketini sita. Times gazetesi, garp ev et erırun 

ı · k · k · Londra, 21 - Dün lskoçyanm 
Yi11.le zikretmektedir. ngilız - Fran:ıız - Tür· mısa ·ı ı-

:s • l cenubunda ve şarkında tehlike i-Bütün m a t b u a t Türki- le esaslı bir kazanç temin etmı~ o • 
şarı;ti verilmiştir. 

Bilahare Alman tayyarelerinin 
!skoçyanın üzerinde uçtukları öğ-

yenin bu kararında, hüsnüniyeti- duklarını yazmaktadır. Bu misak, 
nin ve beynelmilel taahhütlere sa onların harbin başlangıcındanbe
dakatinin güzel bir nümunesini ri elde elmiş oldukları -ilk muva(· 

l l k. l renilmi~tir. go··rmektedı"r • fakiyettir. Birçok 1aya in ısar a- ti ril 
rEvening Standart, başmakale- rmdan ve muvaffakiyetsizlikler-
sinde diyor k: den sonra bu pakt, çok iyi olarak 

Akdenizin şark mıntakasında karşılanacaktır. 

istikrarın teessüsü, halihazır İtalyada : 
harpte belki kat'i bir amil olacak- Roma, 20 (.\.A.)' - Siyasi ma· 
tır. Türkiye, kendi tarafından hafil, Türk - lnı:tiliz - Fransız mu
yapılan bu hizmetin ve bu şerefli ahedesi hakkında su ciheti kaydc
hareketin bizim için ne kadar diyor ki, bu muahede, Balkanlar I 
kıymetli olduğunu bilmelidir. ve Akdeni% yani İtalyanın kayıt-

Kemal Atatürk büvük bir su: kalamıyacağı iki mmtaka hu· 

millet yeti,tirdi ve hürriy~ t>- susunda ym 1mil "e. ~c:uria_r or· 
ziz eden dünya, bugün ~e onur. ı taya çıkarabt1ecd: manıyette<iı:-. 

Daha tehlike işare ve me-
den e\-VCI İngiliz hava müdafaa 
toplarının ateşi duyulmu:ıtur. 

Tehlike bir saat devam etmiştir. 
Alman tayyarelerinin Firth of 

Forth üzerinde uçmuş oldukları 

öğrenilmiştir. Tayyareler hiç bom 
ha atmamıı;lardır. 

lngiliz hava nazırı. bir Alman 
balonunun Orudem Aberdcn!lhire. 

eserını allG§lamak hususunda, Yugos)avyada : na'k lc-di?d:ğiııi haiı<'r vermektedir. 
bizzat Türk milleti kadar haklı. Belgrad, 20 (A.A.) - (Havas) ! 

Jç karaya indi~ini ve mütehassıs 
lar tarafından muayene €'dilmek 
üzere fn~liz umumi kllrarı:;Ahmr. 

ldrr. ı salahiyettar Yugoslav mahfilleri 
Star i;U:etesi, ba~kaiesinde, Türk - Fransız - İngiliz anlaşma-

CP<:P.n gün Fi:1.1. - or - Forlh'n 
yaptıkları taarruz esmıstııcla ölen 
iki Alman tayyareci bugün F..din· 

ilivc ~iyor: sını yalnız endi~iz karşılamakla bourgda büyUk merasimle gömül. 
Türk, • dtt bl::.-~ ...e Jtunoet. kalma~. ayni zamanda sempati mü~tür. 
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Batan gemide ka dın-
• 

Çeviren 

IC P'DAL 

NOGAN 

lann 

asabımı 

acı f·e ryad ı 

bozuyordu 
Diye seslenmişti. Artık ge,·ezc

Uği bırakmış, gayri tabii sükunet 
sanki ona da sirayet etmişti. Bü _ 
ylik bir ciddiyetle ilave etti: 

- Ve kadınların feryadlanna 
kulak ver! 

Bunu, adeta evvelce bir kere 
ıfaha başından geçmiş gibi ac: acı 
giılerek söylemiıti. 

Ben onun tavsiyesini yerine gc· 
tirmeden tekneler çarpışmışlardı. 
lı;timbot tam ortamıza çarpmış o· 
laclllcu ki, hiç bir şey göremedim. 
Martinez birdenbire yana yatmış. 
tahtaların kınlıp biribirinden ay 

nlma.o;ından hıuııl olma eiddetlı 

bir çatırtı lşidilmişti. Sademenin 
şiddetiyle yü.zOkoyun nemli gö -
verteye kapanmıştım; doğrulmağa 
vakıt bulmadan kadınların feryn
dını duydum. 

Beni dehşetli bir paniği) uğra • 
taı: muhakknk ki tüy ürpertici 
tı ı-!erin en tarif edilemez olanr 
bu ~ierdi. Kamaradaki can
kurtaranlar aklıma. geldi. Oraya 
koştuğum vakıt kamara kapısın • 
dan fırlayan kadınlı erkekli bir 
in~an aJuniyle kıı~ıla~tnn. Onu 
takip eden birkaç dakika zarfın -
da ne olduğunu bilmiyorsam da 
kamara raflarından cankurtaran
lar indirdiğimi, kırmm yüzlU ada
mm bunları bağırışıp haykırışan 

bir kadın grupuna. taktığını gayet 
iyi hatırlıyorum. Nedense b'.1 bn

fız_!.:mda gayet kuvvelll ve canlı 

bir iz bırakmış bulunuyor. O anı 
her zaman tapkı bir tablo gibi 
zihnimde canlandırabiliyorum. Ka 
maranm yanındaki gayri muııta -
zam delik, bu delikten içeri süzU
lcn beyaz sis; bomboş kanapeler; 
ani bir kaç11manm ali.metleri o • 
lan yerlere 'saçtlrnı, ~emsiyeler, 

çantalar, paketler; az evvel be • 
nim maka1cmi okuyan ve ı;ıimdi 

sarıldığı mantar içinde bl.i.sbütün 
ş~man görünen, yeknasak bir ıs· 
rarla. bir tehlike olup olmacllğını 
bana soran zat; tahta bacakları 

üzerinde sağa sola koşan, l1cı go· 

lcnP. cankurtaran taka.n knı:nm 

yii.tlil adam, ve hafızamda bütln 
bu tefcrrüalın üstüne çıkl\?1 ka • 
dmbnn feryadı! 

Asıl asabımı boz.an k.admlarm 
bu acı feryatlarıydı. Bu 608 kil"Illl
tı yUzlil adamın asabını da pek 
t>t>zmuş olmalıydı; çün.k.U gözüm • 
de öyle bir tablo daha canlanıyor 
i.u (.i, onu d.l Llı,,bir va.kıt hafı • 
~mdan 11U~aıl)~ceğim: Sişman 

z.at Atlantik mccıLuasmı paltosu. 
na yerlcşliriyo::-; t.embeyaz yilzlc
n. açık ağr:.:ari~a biriblrine gir · 
miş bir sürU kadın )ayıp nıhlar gi 

bi haykırışıyorl<.r: kimUZI :rOzlıı 

adam, şimdi hi ~o.c.tten yüzü moı ar 

mı~. ellerlnl havaya kaldinnış ba
ğırryor: 

- Susun! Bt: kadınJar swıun! 

Bu manzaranın birdenbire beni 
güldürdüğünü, aonra kendimi to· 
parladığımı hatırlıyorum. Bu ka • 
doılar da benim cinsimden değil 
miydiler? Onlar da annem, kız 

kardeşim gibiydiler. Ölüm korku. 
su üzcrlerinc çullnnmrşken ölmek 
ist~iyorlar, isyan ediyorlardı, 

Onların çıkarttıkları s~leri kasa 
hın bıçağı altında b.'lğıran do -
muzların tiz seslerine benzettiği
mi hatırlıyorum. O sırada \)u ben
zeyişin canlılt~iyle tüylerim ütpcr-

rnişti. Onlar yaşamak istiyorlardı. 
Ellerinden bir ııey gelmi)!Or, ka -

pana kısılmış fareler gibi bağın -
yorlardr. Artık bu acı feryadlarn 
daha fazla tnhammül edememiş 

göverteye fırlamıştun. lçi.mde; bir 
fenalık hissediyordum. K:rnapc -
terden birine çöktüm. Adamların 

koşuştuklarını, sandallan indir · 
meğc çalrştıklannı hayal meyal 
hatırlıyorum. Her ııcy trpkı k1 · 
taplarda okuduğum gibi cereyan 
ediyordu. Makaralar ~lemiyor. 
her iş ters yapılıyordu. Lava de -
Jiği açık olarak indirilen bir ean
dal içindeki kadınlar ve çocuklar 
lıı. beraber batmıştı. 

(rc\anu ''ar) 

Garp cephesinde harekat 

iki taraf yenı 
mevzilerini tahkim 
etmekle meşgul 
Paris, 21 -- Ha\•anın yağmur

lu oluşu cephede faaliyeti epey 

durdurmuştur. 

Gece sükünetle geçmiştir. Cep
henin birçok yerlerinde her iki 

tarafça keşif kolları faaliyeti <01. 

muştur. Topçu faaliyeti de o!
mu~sa da cephede umumiyetle sii 
kunet vardır. 

Fransız menbalarmdan verilen 
mallımata göre Almanlar yeni 
mevzilerini silratle tahkim celi -
yorlar. Franı1ızlaı da ö~·lc yapı • 
yorlar. 

Dunktl Alman tebliğlnue Frar.· 

""- ~ir!Nini:ı 11dı-di bakktr.d.c 

verilen r11.1tam1ar Ji'r1' Mn: erklnt_ 
harbiyesinin kaytp olarak ttecll 
dtiği rakamlardım çok y\iksck • 
tir. 

•u•Ü•D•a i'TI ... 
• ı • ••• , ,""" ([A'ı 
w.aStlt """T~ı>a •

1 kU'tOauM • ... . 

Diğer taraftan Almn.n erkfını
hnrbiyeslnc göre yalnız 7 Al
man tayyaresi düş!irülmUşt1l?', 

Halbuki sade f' ı ,z hat l:ı rnrn 
düşen Alman tay~ıarclerinin sayı
tlt bu kadardır ve yalnız eyllıl a. 

~: içinde 24 Almı:.n tayyareainin 
ı: u~i.iriilrlüğü KRY<'C'<!ilmiştir. 

Alman tebliğleri 
Alınan umumi ka ra.rgih.ı ise 

SarbrUken'in cenubu earldsbıde 

hudud arazisinde vukua gelen mu 
cadelelerin nihayetinde garb 

oepbeııinde sUkil.netin teeutlı! ei.
nı ıs olduğunu lııldirmrktedir. 

Gene Almıtnla.rs gere ba~.

larm ve keşif koUa.rmm IHWZi; 
faaliyetleri mustrı~nıı. C'·lmak nx~ 
re cephenin htçbir taratrnd1' dik
kate eayan herhangi bir btdU.e 
olm:ımıstır. 

Ingilterede n FramayP. 
sevkıyat 
İngiliz kun•eUerinlıı Fnw.o.; .. .ı •• 

nakli hıU.kında diln aQa.m l"&rU' 
VE' J .oıı rir:ıda rı~rt'dllen bir teb.. 

liğde bi!' ay u.rlıııda ~el'C(' 

nrurun Prıu11a.r. limıuıhrm.A Ilı -
raca.t yıpbğt ve buni-&nn mu!ua· 
laUarmdıı. himıı~·E' işinin ~!2 

dnnıtnmı\.'ıı: tarıı.fnıı1uı f.ain ~ • 
ıfüd!~, gcel" gt-~ g~f:,.~ :ışık-
1 an !KSnd1l rt1lm11ş olarak Um an l ·•. 
ra girdi~ blldtn1m~.c<Ji.r. 



MODA 
Zarif bir endam 

temin için Hasır şapkalara 
Birkaç 

~hareket. 

Gtlzel ve narln bir endam kolay 
eMle edilmez. Böyle bir endama 
malik olan bayanlar d& onu muha.. 
ı.-. etmenin ınrrım bilm~er. J'fm 
nutJk bunun için çok faydalı, hat.. 
tl m.rurl bir vasrtadir. Zira pertıfz 
~e inan myıtlıya.bmr. Fakat 
vtleat hatlarmm. gil1Jelllğini temtn 
cdsnez. Görerek gypta ettiğ1nfır,k{l 
zel hatlar, U%Ul1 adaleli bıtcak~ 

mUteruı.sip uzuvlar, dolgun.bil: ~ 
hile, mUteı:ıa:nö omuzlar,~ 
bir kamı, dile ve mağrur bfr ı,... 
ancak jimnastikle elde edilir. K~ 
dinizi yormamak, ifrata g:ltmemeJC 
şartiyle yapacağınız beden hare .. 
ketleri 'Vilcudunuzu değiştirir ve g1! 
nnn birinde, farkma bile varmadan 
ideal bir m.çUye maille olmuş olur. 
smmz. 

İşte bu maksatla bir g1lzeilik 
mntehassm tarafından hazırlanmış 
Dd hat"eketi bugiln anlatıyoruz. Bu 
hareketleri kolay ve yorulmadan 
yapabildiğiniz gün vücut hatlarmm 
gUzelliğine erişmi~ olursunuz. 

Karnı küçültecek zarif bir en • 
dam temin edceek bir hareket: 

ve da 

: Üzerinde parlak kınnı.. 
;,;QllJIW[l(l-'nul bir süsü vardır. Kibar ikin.. 

ler yUzü 

krkt:Ir. B 

S
çfm bir k 

dir. Üzerin 
delil: vardır. 

\ 

çok yakışır. 
kadife bere: Bu §ekil bere

örterler. Sol tarafı çok kal-
ısmıdan saçlar drpnya çtkar. 
itrih Pa.ıi:rten geçerken bu bi
. ti. Bu kasket! bntlln Pariıı 

iler. Oradan bntnıı dünyaya 
n bu kasket sfyah fl5trden. 

çi bir tüy. siyah bir kor. 

Arka ilslil yere yatarsınız. A.
yaklarmızı yerden ayırmadan göğ
dcyi dilzeltir ve ayaklarının elleri
nizle tutarsmtz. (Şek.il 1 ve 2). llk 
günlerde bu hareketi 15 defa yap. 
ma...t kfıfidir. Birkaç gün sonra 25 
Cie!aya çıkarabilirsiniz. Başlangıçta. 
bu hareketi resiınde gördüğünüz 

genç kadın kadar kolay ve ahenk.. 
ll bir surette yapmanız imkansız -
dır. Fakat ayni kolaylık YC ahenk
le yapabildiğiniz gün endammızm 
inceliğine tekrar kavuşmuş ve kar
nmız ııilinmiş ola.caktrr. 

Dinlenmek vücudu güzelleştiri r 
Kollar, göğüs ve umumiyetle vü_ 

~t hatlan için bir hareket: 
3 numaralı vaziyeti alınız. Bu 

lilşlaYJ1 vaziyetinin çok düzgün oL 
maımıa dikkat ediniz. Karnının dı
l&n çıkarmayınız. Bacaklarınızı ge
riniz. Başıruz ye.rinde kalmak şar -
tiyle srçraymrz (şekil 4). Bu hare. 
keti ilk günlerde 10 defa, birkaç 
gün sonra ~ defa tekrarlayınız. 

Tavsiyeler 

Hiç şüphe yok ki temizlenmek 
maksadiyle sık ııık yıkanır, banyo 
veya duş yaparız. Fakat hamamda 
yıkanmak, banyoya girerek su içer 
sinde sabunlu sUngerle temizlen -
mek vücut güzelliğini devam ettir
mek için kafi değildir. 

VUcut güzelliği için ayrıca haf
tada iki defa banyo yapmak l!zmı.. 
dır. Güzellik banyoları tercihan 
yatmadan evvel yapılır .. Fakat vak.. 
ti müsait olanlar sabahlan da ya-
pabilirler. 

Bu banyolara iliive edilmek Uzere 
banyo tozları vardır. Bunların bir 
ktsnıI çam esansı i15.vo edilerek 

• Ocak yanındaki eşyanın kuru- yapılmışbr. Sinirleri yatıştırır. Di
Jllll!MI \mı isterseniz daimR ocağın ğer bazıları kuvve t verir. Bir kıs
yanıba§mdn içi su dolu bir eltası mı da vücut derisini yumuşatacak 
bDlundurunuz. ve güzelleştirecek bir köpilk neş_ 

nır, az sonra firketelerle bukleler 
bozulmryacak ııurette tutturulur ve 
başa bir file geçirilir. Zira banyo 
odasmt dolduran su buharı kadar 
saç tuvaletine muzır bir şey yok • 
tur. 

Bu işleri bitirdikten sonra suya 
girin.iz. Tamamiyle uzanmız. Eğer 

banyo tozlarmı iyi intihab etmişse_ 
niz derhal vücudunuzda tam bir fe
rahlık hissedeceksiniz. Ilık bir ban
yoda bir çeyrek saat durduktan 
sonra vücutta. yorgunluk namma 
bir şey kalmaz. Banyodayken, bu 
banyoya yalnız temizlenmek için 
değil, ayni zamanda gtizelleşmek i
çin de girdiğinizi unutm:ıyarak bir 
az sertçe bir tuvalet fırçasile vU _ 
cudunuza kuvvetli kuvvetli friksL 
yon yapınız. İlk zamanlarda deriniz 

• Camlan temizlemek için sıcak r eder. kızaracak ve bu frikııiyondan hoş-
alrko kullanırsanız cam üzerindeki Banyo yapmak için soyunmadan Ianmıyacaksmız. Fakat buna rağ
lekcler zail olur " e cnmlar parlar. evvel ylizlin mnkiynjını tamamile men devam ederseniz biltiln kadın 

• lia§la:~mış pancarları çabuk silmek lilznndır. YUz iyice temiz • !arın şikayet ettiği siğillerden, si
BOymak içUı kaynar sudan çıkarır lendiktcn sonra, ylizc yağlı, besle- vilcelerden, lekelerden vücudunuz_ 
Çlkannas 90ğuk auya daldırrnız. yici bir krem sllrmP-k lfizımdır. nu da e~er k:ılmadıE;ını görerl'k çok 

• ~ 1r!~1amır daha uzun krem banyonun devamt mUddetin- memnun ola.caksını:ı;. 
zaman kulianmak için, eskiyince ce mesamattan nüfuz eder. Banyo Dirseklerinizi fazla kuvvetli ola_ 
onl~ak klfi gelir. ya girmeden evvel L"Jaçlar fırçala- rak oğunuz. Koltarmm, bacakları -

nızı, dizlerinizi dikkatle friksiyon 
yapınız. Omuzlarınız üzerinde de 
fırçayı kuvvetli kuvvetli gezdirme
yi ihmal etmeyiniz. :Eğer kalçaları

nız biraz gcnişçcyse vücudun bu na 
biyesi üzerinde ısrarla masaj yapı_ 

'Drr•aıııı 11 ıi11riide ) 
t 

Köşeleri siliılemek, bilhassa mobilyaların bun:n 

~e odalarında daima bir ihtiyaç olarak telakki eclilmi ~ tir. 

oda, hiçbir asırda ve hiçbir memlekette ihmal edilııııı< de!?ildiı \'•'1 
• ., r 

sarayında bile ge~ salonların yanında süslü ve mınimini odıılaı \i ' 

dır. Bugtintin zevki ise büyilk salonları bile ayrı ~.yn kil<;Uk ,r! 

Bekllnde döşemeye mUtemayildir, Bu döşeyiş şek!! 5ık sık df'~:ı::rr' 
ye müsait olduğu ve ~ern zevk tenevvüden çok haı>landığı K . . 
bugün de makbuldür. 

GördüğünUz resimler geniş bir odayı muhtelif tarzda dö"ryeı<' 
icabında bir, icabında da iki ayrı oda halinde kullar.ılabileceğirJ ç 
güzel izah ediyor. 

Pencerenin önüne sağlam dört köşe kUçUk bir ma.cıa konını:ştıır 
Bu masa güzel ve sıhhi bir yazı masası olabilir. Çahşanlar bllıf 
ışıksızlıkta.n sıkıntı çekmezler. Yazı masasmm yanıbaşmda )~ 
bir kontrplak separe ile ayrılmış bir divan odanın bu köşesinde 

or 
misafir kabulüne müsaittir. Yazı masasının kenarında gör~IP- 'dl .,J 
fe perde icabmdıı bu parçayı odanın ~iğcr kısmmdan ayırır ve ) ~ 
masasının yerine bir yemek masası kon'Jlmasma müsaade eder. O~ l 

g1' 
nm çalışma odası yahut yemek odası olarak kullanılan kısmrnın tJ1 / 

zarası daha sadedir. Pencere perd•ieri en son İngiliz modası:rı• ~ 

re muslindendir. Diğer kısmı ise daha lükstür. Duvarlarda y• 

çerçeveler asılıdır. Üzerlerine ipek ve işlemeli yastıklar konultı' r 
olan koltuklar gen.iş ve rahattır. Pencerelerde açık renkli tAftll r' 
.deler vardır. 

Sağdaki şekil salonun ikinci kö~csini gösteriyor. Bumda eıı ~ ,., 
moda apartımanlarda gördüğümüz taklid bir şömine vardır. ııer tlf 
kit od~ın güzelliğini bozan radiyatör şöminenin içinde gizlen~ 
Bazı aileler buraya kok kömürleri arasma gizlenmJş kırmızı ele 

t•f· 
ampulleri koyarak güzel bir manzara elde etmeği ihmal etınıyor J!. 

Yalancı şöminenin sağına, soluna yerleştirilen raflara a ,..,_ ~ 
tablan istif edilir. Ve burada güzel bir okuma kö~esi me:r~ ~ 
miş olur. 

Yanıba§ında açık gri ~adüe döşeli bir divan durur ve ıtoııll~ 
köşesini temin eder. 



. 
ısveç sine n1acıhğı 

I~ariıı I:kelund 

Sessiz sinema devrinde Moris 
Stiller gibi rcji.~örler ve Greta 
Garbo gibi artistler yeti~tirmiş o
lan lsveçte sinema sanayii yeni-

den canlanmı§tır. Sinema mcc • 
mualnrı, lsvcçte geçenlerde çev-

rilcn "Deniz feneri etrafında ka-
natlar,, filminin çok güzel bir e-
ser olduğunu yazıyorlar. 

Bu filmin ba~ erkek artisti, 
sessiz sinemanın meşhur artist -
!erinden Lars Hansondur. Vakli. 
le Amerlkada büyük roller alan 
bu İsveçli artist ııimdi kendi 
memlcltctindc çalıFmaktadır. 

Kadın :nldıza. gelince 1sveçin 
meşhur tiyatro aktrislerindcndir 
ve ismi Karin Ekclunddur. 

Bu artist 1930 Stokholm ser-
sisinde henüz on yedi yaşında 

sahneye çıkmış, biraz sonra Stok 
holm kraliyet tiyatrosuna girmiş, 
meşhur Güslav Ekman ile birlik
te oynamıştır. 
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Kuru fasulye ve nıercirnek 
Yazan: Or. ~. ~D 

170 ölçü getirir. Bunlarla sinirlerin sakin1iğine ve yenilen her 
türlü yemeklerin vücuda faydalı olmasına hizmet eder. Ma
denleri de, manganez madeninden başka - hepsi tamamdır. 

Hatta çeliği de pek mühim nisbettedir. Ancak manganez bu
lunmayınca çeliğin işe yarayıp yaramadığı şüpheli kalır. Fos. 
foru yüksekçe, yüzde 300 miligram olduğu da doğrudur. An
cak fosforla kires arasında nisbetin pek küçük olmasından 
dolayı ikisinden de edilecek istifade 0.17 dereceye düşer. 

Mercimeğin büyük bir kabahati, bütün kuru sebzeler 
arasında bir istisna yaparak, 6.60 derecede asit olmasıdır. 

Bundan dolayı kana ekşilik vereceğinden ne çocuklara, ne 
de bazılarının yaptıkları gibi ezme şeklinde hastalara tavsi· 
ye edilecek bir yemek ıdeğildir. Bu bakımdan mercimek
• hazmi pek ağır diye tamdığımız - lahnadan bile daha zararlı 
sayılabilir, hele şekerli hastalara 1 • 

Kurufasulyede bu kabahat yoktur. Mercimek asit olduğu 
halde kurufasulye alkalen olduğu için kana ferahlık verir. 

Kurufasulyedeki B 1 ve B2 vitaminleri mercimekte kin· 
den biraz daha eksik olmakla beraber madenler baktmmdan 
kurufasulye mercimekten üstünıdür. Bir kere yüzde 7.9 mi
ligram çeliğin yanında 2 miligram manganez bulunduğun

dan çeliğin faydalı olacağında şüphe yoktur. Fosforla kireç 
arasındaki nisbet te 0.3 5 derecesinde olduğundan bu cihetten 
kurufasulye mercimekten iki kat faydalı demektir. 

Kalori bakımından da kurufasulye mercimekten aşağı 
kalmaz. Albüminli maddeleri yüzde 21 olmakla beraber şe. 

kerli maddeleri mercimcktekin<len biraz daha fazla, yüzde 
60 olduğundan daha ziyade kalori verir. 

Sözün kısasr, kurufasulye yedikten sonra kamı şi~irmek· 
le beraber mercimekten daha faydalı bir yemek sayılmalıdır. 

. .. - . . . ., . . . ' ,. •;.,.':'·~ ----·-~ 
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Amerikası 
3 mart. - Amerikanın artistik 

::illtür edinmek yolunda elli sene· 
denberi mütemadi bir cehdile uğ. 
raşmasını takdir etmemek nasıl 

imkansızsa bu çabalamanın gözle 
görünür,elle tutulur neticeler ver. 
diğini inkar etmek de mümkün de· 
ğildir.Bir musiki amatörü dünyanın 
hi~bir §Chrinde Ncvyorkta Y'1~

dığı mesut hayatc geçiremez. Bey. 
ruttan Amerikaya gelmiş olan S .. , 
Nevyork Metropoliten operasında 
Flegstad ve Melchier'in iştirakile 
Vagncr'in eserleri temsil edilir· 
ken, Amerikalı sanatkarların Av
rupadaki arkadaşlarından daha 
çok muvaffak olduklarını anlattı. 
Dün ak~am biz de Nasyonal Prod· 
keo:ıtung Orporeysn salonlarında 

l3crliyoz'un Fantastik senfonisini. 
l3rünomalter'in idaresi altında din 
lc:lik .. Müzik, kelimenin bütün 
manasile yüksekti. 

IIaik, mütekamil eserlerle besle· 
il:! beslene sa~lam ve emin bir zevk 
J:thibi oluyor. Amerikan milletinin 
musiki terbiyesi çok seri terakki 
~tıni.;tir. Ziyaret ettiği memlekette 
lıer şeyi kötü görmeğc çok müte· 
mayii o'.an ecnebiler, Amerikalıla· 
rın mu iki meclubiretiı.i ilk gör. 
dükleri vaki. şöyle düşünüyorlar: 
".\merikalılar konsere, yahut ope· 
raya; buralara gitmek moda ol· 
duğu için gidiyorlar . ., Fakat bu 
cümleyi söyliyenler, yanıldıkları· 
na çok çabuk kani olurlar. Opera. 
da, TrUan yahut Sığıprit piyes
bin temsili de\'am ettiği müddet
çe ayakta duran yığın yığın insan 
!ar, temsil bittikten sonra bir çey· 
rck saat durup dinlenmeden ar. 
tistleri alkı;lıyan . ve tiyatrodan 
bir türlü ayrılmak istemiyen bu 
heyecanlı grup buraya gösteriş i· 
çin gelmemiştir, his:;ederek, anla· 
yarak dinlemeğe gelmi~tir. Radyo 
bu güzel temsilleri milyonlarca 
dinleyiciye naklediyor. Cumartesi 
sabahları Şeling çocuklar için mü
kemmel konc:;erler veriyor, yavru. 
!ar, daha çok küçük ya5ta iken 
musikiyi sevmeğe ve müzik parça
larmm manasını anlamayı öğre· 

niyorlar. 
Bu bakımdan, Neworku Amcri. 

kada imtiyazlı bir şehir saymak 
doğru olmaz. Bostonda, Fitadelfi
yada, Şikagoda da çok mükemmel 
orkestr:tlar Yarôr. (Buraya bir 
ay sonra yazılmı~ bir notu ilaye 
ediyorum: Teksas eyaleti dahi
linde Dallas şehrinde şehirliler ba-

na Metropoliten operasının bir 
kaç temsil yermek üzere ~ehirlefr 
ne geleceği havadisini, göğüsleri 

kabara kabara müjdelediler. Misa· 
lir o:duğum otelin berberi, beni 
traş ederken "biliyor musunuz, 
efendim, dedi. ~eyyork operası 

yakında buraya gelecek. Bütün 
temsilleri için biletlerimi şimdiden 
aldım. Fiyatları çok pahalı olduğu 
içir de dünya kadar masraf ettim. 
Bunu verdiğim paraya acıdığım L 
çin söylemiyorum. Ben o parayı 
seYinerek verdim. Fakat opera bu· 
raya gelir:,en . I<>kh;ı-r'i l ibponsu. 
Flagstat'ı beraber getirmiyormu~. 
Söyleyiniz Allah ac;.kma bu hile· 
karlık de~il mi?,, Cevaç verecek 
rerdc berbere b-.·n de bir sual sor
dum: "Siz bu artistleri hiç dinledi. 
niz mi?., "Dinlemez olur mu
yum? Birçok defalar radyoda 
dinledim. Bütün plakian da evim· 
dedir .. , Hayır, bu hislerin samimi· 
liğinden ~üphe edil~mez. Buradaki 
inc:anlarm ço~unda musiki a~kr 
ruhtan geliyor. 
Re~me kar~ı olan scv~i de mü. 

zik muhab'~etinden aşağı deqildir. 
ı\m"rikanın resim ıe\'ki de çok ve 
çabuk inkişaf etmi5tir. Kkiden 
ı\m~rika müzeleri kendilerine eser 
hediye eden ıen~inlerin hevesleri
ne tabiydi. Güzel eserleri koleksi· 
yonlar. yahu~ hakiki şahescr1erni 

yanıba~mda c:;;:mat kıymeti sıfır o
lan kötü levhalar da teşhir edili. 
yordu. Çünkü bu ec:,cr!eri müzeye 
vakfeden zengin bunlann biribi
rincien avrılma~ma katiyen raıı 
olmuyordu. :\Iilyoner evlerinin 
dı,·arlarında büyük tabloların kop 
yeleri, yahut taklitleri a~ılıydı. Ya· 
kıa bugün de Amcrikada bir zen· 
ginin Rafacliıı, yahut Rcmbranm 
bir tablom diye "Bitpazarmdan 
alınmış., bir resmi gösterdiği ara 
sıra vaki olabiliyor. Fakat bu hal 
gittikçe nadirleşiyor. Müzeler hu. 
susi koleksiyonlar, bu i~ten haki· 
katcn anlayarak mütehassıslar ta· 
rafından te'is ve muhafaza olunu· 
yor. Birçok koleksiyonların mc:e. 
la Frikin topladığı tab1oların seyri 
kadar ine.ana ıcvk vcrC'c~k hir man 
zara tasa\'vur olunamaz. nu ko· 
leksiyonda az tablo var.. Fakat 
Fragonar de Grasın tablolarından 
ba5hyarnk \'ermir'in üç tahloc:;una 
\!clinceye kadar biitiin ecerkr çok 
ince bir zevkle c;cçilmiş... Bu ko· 
leksiyona dünyanın en güzel ko
leksiyonu demek hiç de mübaliiğa 
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olmaz. Bu eserler müte\'azi fakat Rokfellerden bir randevu istcJi, 
çok iyi döşeli bir evde teşhir e. ve projesini ona sundu. Hokfcllcı 
diliyorlar. Odalar her vakit çiçek bu tasavvurun kaça çıkabilcce:;i 
dolu. Bina konser ve konferans sordu: Bu iş birkaç milyon dolar. 
vermek istiyenlere daima açık.. la o!abiliyordu. Milyoner "mün:.· 
"Bu binada her şey muntazam ve- sip,, dedi. Bugün bu müze bitmı~ 
güzeldir.,, Hüdson vadisine hakim güzel bir 

Kua Troçento resimlerini ilk de- bina olmu~tur. 
fa olarak Floransanm büyük tüc· Böyle bir teşebbüsün mcydaı . .ı 
carları begenmişlerdi. Bunun gi. çıkardığı müşküller sayısızdır 

bi resim sanatinin muasır ~heser. Fransız manastırları teskil eden 
!erini herkesten evvel beğenip tu· taşlan birer birer Amcrikaya ta51· 
tan Nevyoklu, Filadelfiyalr, Şika· mak, aslına tıpkı tıpkı-.ma benzi· 
golu tüccarlar oldu. Fransızların yen bir binayı yeniden yapmak, 
kendi sanat eserlerile alakadar ol- burada ortaçağ eserleri teşhir edi. 
mamağa başladıkları bir devirde lecek geniş salonlar yapmak zevk 
bu tüccarlar o eserlerie alakadar bakımından çok güç bir iştir. A
olmağa ba5ladılar. Rönuvar, De,'.;a, merikalılar bu çok tehiikeli işi de 
Mane, Mone, Buden,Sezan gibi mu,·affakiyetle başardılar. "~1a
sanatkarlann elinde Fransız res. nastırlar müzesi .. ni ziyaret eden 
minin Rönessans deninde İtalya birçok Fransızlar (:ç!erinden bir 
yeya on yedinci asırda Holanda çokları bu işlerden gayet iyi anla
resmi kadar tekamül <;ttiğini gör- yan mütehassıslardır). Bu müze. 
mek ve anlamak için Amerikaya nin çok ince bir zevkle hazırlandı
gitmek lazımdır. (Buraya da, sc· ğmı söylüyorlar. Bu müzede az 
yahatimden ronra bir not ilave e· statü vardır, fakat statüler yük
diyorum:) .Amerikada müzelere sek bir ze\·kle seçilmiştir. Müzede 
malik olan yalnız büyük şehirler ı Likom halılarından teşhir edilen 
değildir. Her yerde ~üzel resimleri bir seri eşsizdir. Bilhassa manastır 
halkın gözü önüne yayma çareleri lar çok derin bir itina ile yapıl· 

bulunmu~tur. ı .. rc~ela yeni bir hü. mıştır. Mana tır bahçelerinde ra· 
kfımet olan Oklohamada "~"'at hipler tarafından ekilmesi adet o
münekkidi bir profesiir ile tanış· lan nebatlar kökleri ve toprakları 
tım. Bu adam büyük empresiyo· ile Fransadan getirildi. Ortaçağ 
nistin re~samların seçme tablola- Fransız sanatini daha çok se\mek, 
nndan çok büyük itina il«> ve as!ı. \'e bundan daha iyi bir şekilde 
na çok sadık kalarak renkli kop· temsil etmek imkansızdır sanırım. 
yeler aldırmış. ve bu kopyelcrle Mademki Amerikalıları bol bol 
bir koleksiyon teşkil etmi5ti. Du a· methetmekle işe başladım, ~unu da 
dam şehir ~ehir dola~ıyor. tablola· füİ\'e ediyorwn: Fransız kitapları. 
rı teşhir ediyor, onlara dair iza. nı Amerikalıların ba~t ıklarıntlan 
hat veriyor. Amerikan vatancl:ıc;m daha nefis bir ~ekilde bac;mak 
da reo.im ze\·kinin inld~afma çalı~ı- Fran3a için iınkfınsmiır. Kitap 
yordu. merak1 ılarınclan t~ekkül eden 

Nevyorkta yeni bir mlize :ınl· (lfıhiler kiübü) tarafından h:t"tr· 
mı~tır. Franı:aya ait ortaçağ eser· rılan kolek iyonlar birer ~ahec:er· 

!erinin tec:hir e·li'diği bu müzeye dir. Bu kitapların küğıdı ve bas
Amerikalıbr "~ hna~tırl~,. müze. kıc:ı, en mG-;külpec:eııtleri tatmin e. 
::i .. ic:mini ·;erm·~ıerciir. Bu miize· dC':-, hatta imrendirir. .\m~rfü~d l 

nin rıacera~ı gariptir. Hud~on neh· bac;ı!an fransızca kitap!ar kole'd· 
ri kcnarmda Am,..rikalı bir zen~i- yonunda pren. cc: Cleves (.lan l~ok 
nin miilkii o1an giizel bir pa~k ,.a... ta·nm mui-:addemec;ile). ;..ıanon 

h. RrkfcJler hu p:'l'"l\T c:;:ıtı'l a1 rı:>k Lesl:o ( \b~l Ilermanm mukaddc· 
, .... •,_,.,." .. 1.ı,,,,.., .. , hdiv( r 1mn1' iı;· me<;ilc) Tchlike'i mi.inarebct'cr 
tcdi. Snrhcnchtı m"711'1 , .... o .. t~-;?;: (.\nclre Jıd'in mukaddcmc:ıil ) . 
Franc:ız ,,anatinc nır•'t •m tTenç bir Gorio balJa (\ Iari:ıkın mukadde
Amerikalı hurnda F ·1n•a•h p~·;:ı· mesilc) , Je:minal (Montcrlan'm 
5ızlı1< Ye h::ık•m"•-'·'· yüıü11-ı--- mukaddem:!-ile). Kandid (Polmo. 
t?iimk'1 c!iinr h;p·:ın' 1..,..,., ha?I fı.bi· ranın mul<adciemec;ile) madam 
delerin ı-:- r .:~: '·;cuc::.ı ~ctiımck B~vıri. bır h:tFl ~ibi b'iti.in ede· 
\"era hu fıbin"l"ri '"11"rikacla ihra bi devir ve rn:!ktepleri tem il eden 
etmek arzusu:ıa kamldt. Bir plft~ eserler vardır. 
hazırladı, maketlerini yaptı \'C • (Üçüncii mcklubıın &nnu yann) 
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peşinde 
:Vahşi ormanlar kahramanı 

Tarzan'mn size çok heyecanlı 

bir macerasxru anlatıyorduk: 
Tarzan, Afrika sahillerind~n 

uzakta bir Defineadasx olduğunu 
ititiyor ve karısiyle, birkaç arka. 
daşı ile daha kalkıp buraya gidi
yor. Orada başına türlU macera 
geliyor. Nihayet Defineadası hiL 
kümdannm adanılan ilt. karşıla.. 

şıyor. Onlarla giderken bir hay
van sesi işitiyor ve sesin geldiği 
tarafa doğru gidiyor. Şimdi iki 
adam konuşuyorlar : 

nin üzerine atıldı. 
Tarzanm bütün maceralarında 

daima gördük. Onun vahşi 'hay
vanlarla çarpxşmada kendine 
mahsus mahir bir usulü vardır: 
Hayvanın üzerine, o atılmadan 

evvel kendisi atılır. Bu suretle 
hayvan ne kalc3ar vahşi ve yırtıcı 
olursa olswı, şimdiye kadar ken.. 
disinin üzerine ancak kendisin -
den kuvvetli hayvanların atıldığı 
ru gördüğü için, bunu da kendi. 
sinden kuvvetli bir mahtuk sanır 
ve korkar. 

- Evet. öyle. esasen o bizden 
kaçmadı ki. Bilakis, bizimle bera -
ber gelmek istiyordu. Fakat her 
halde aslanları, kaplanları daha 
fazla seviyor ... 

İşte, aslanın veya kaplanın bir 
an için duyacağı bu korku ve dü. 
§eceği bu tereddüt onu Tarzana 
mağlOp etmeğe kfilidir. 

NEZAKET 
Biribirini kesen iki hat üzerinde 

iki tren karşılaşmış. l\Iakinistler 
fazla nezaket sahibi kimseler olduk 
!arı için biribirlerine: 

- Yirmi beş sen.e çalrıtarak vücuda getirı.'im. 

lki mızraklı gülümsediler. Sara -
yın kapısına gelmişlerdi. Hüküm • 
dara, gördüklerini, tabit biraz değiş.. 
tirerek ve karar verdikleri şekilde, 
anlatmak üzere içeri girdiler. 

:(. J(. "' 

Biz gelelim, Tarzana. 
Tarzan, yırtıcı hayvan sesinin 

geldiği tarafa doğru koşa koşa 
gitti. Biraz yaklaştıktan eonra, 
seain daha yakından geldiğini 

duydu. 
Tarzan artık bu işlerde tecrübe 

sahibi olmuştu. Bunun, bir aslan 
sesi olduğunu tanıdı. Hem de, bir 
erkek aslandı ... Fakat biraz evvel 
duyduğu insan sesi şimdi kaybol -
muştu. Acaba aslan, adamı boğmuş 
ve yemiş miydi? .. 

Çok geçmeden aslan.la ve as. 
lana yem olmak üzere yere seriL 
mi~ olan ad'.lmla lar§ılaJtr. 

Aslan ,ağzını açmş, köpük -
ter saçıyor, Tarzana dehşetle ıtıa.. 
kryordu. 

Biraz evvel, adamı yere ser -
mek için çok uğrqtnıı olduğuı 
anlaşılıyordu. öyle olma~a her 
halde lderhal Xarzanm ti.zerine 
atrilır, onu parça par~ paralaılch.. 

Fakat Tarzan, ka.ty'...mda, dim 
dik duran bu tehlikeyi görmüyor 
gibi, hemen yere yatan adamm 
üzerine kapandı ve onun henüz 
sağ olup olmadığın tanlamak is. 
tedi. 

Aldam henüz yapyordu. Asla. 
nın kar~xsında, ya kuvveti kesi.. 
lerek, yahut ta korkudan bayıl -
mış olacaktı. 

Tarzan, adamın ~ ol. 
auğunu öğrc:ndilı::ten sonra lkeıt.. 
di kendine : 

- Şimdi mra aslana geldi, de. 
'eli .• 

Aslan da, sanki hakikaten çar. 
pışmak için sıra bekliyormuş gibi 
Tarzanm karpsuJda. geri geri çe.. 
kilmiş, ileri atılmak üzere va
ziyet almış, hareketsiz duruyor. 
du. 

üzerine bir kedinin atxlmak 
için hazırlandığı farenin, ileri a. 
trldığı görlilmüş müdür? Her za
man, kedi ile fareden, ileri atılan 
kedidir, değil midir?. 

Fakat bu sefer öyle olmadı. 
- benzetmek gibi olmasın ama • 
bizim fare (yani Tarzan) kedi. 

Küçük 
okuyucuianmıza 

Avrupa harbinin başlamaı;ı 

üzerine ortaya çıkan kağıt 

buhranı bütün gazetekı:i say. 
falannı azaltmak mecburiye. 
tind~ bırwch, (Haber) de bu 
vaziyet karşısın.da sayfa!arı a · 
zaldığı için, birkaç haftadır, 

Çocuk sayfasını neşrederr.edi. 
Bundru"J dol21yı kiiçük o!m:tu. 
ca!nrur.ızdan Ö;:Ür d:tcrf :en, 

bu haftadan itibaren te!;;:-nr 

burada bir Çocuk köşesi b~. 
lacağmm müj<leh~!z. 

(Haber), h-.ı ynnm s;ıı.yfa:!a 

sizin her l:afta gene hoş vakit 
geçirmenize çnlı~ac.'\khr. 

- Peki ou makine ne ite ya ayacak?. 
·Bu Mdisede , de öyle oldu: 
Tarzan, elindeki bıçağı çekip 

aslanın üzerine s.aldrrdr. Hay
van ileri atılmak için hazırlandı. 
ğı o vaziyetten, birdenbire gerile. 
di ve homurtdanarak mütereddit 
hareketlerde bulundu. 

(Sonu haftaya) 

Amerikalıların garip 

kanunları 

Bundan evvel de size Amerlkalı-
1 ·ın ,.. ·ip kanunlarmdan bahset· 
mistik. Bilmem hatırlıyor musu
nuz? Mesela, Amcrikan birleşik 
devletlerinden birinin belediye ka-

- Buyrun, IUtfen ev\'crn siz ge· 
çin! diyorlar \'e biri geçmeden ö -
bürü geçmiyor! 

NEDEN? 

- Peynirden süt çıkaracağım!. 

Küçük Afacan arkadaşına 
gün: 

Küçük Adil, trampetesinin değ_ 
neklerini bahçedeki kuyuya düşür
müştü. Söylese azarlanacağını bil

bir diği için ses çıkarmadı. Fakat tram 
pete çalmak için değneğe de ihti
yacı vardı. Bir çare düşündü ,.e 
buldu. 

- Biz:m öğretmen galiba hiç bir 
şey bilmivor, dedi. 

Küçük Yumı.ırca!c, hayretle sor • 
du: 

- Neden? 
-Çünkü imtihanda bana müte

madiyen sual sord·J. 

AKILU! 
Sokakta gidiyor<iu. Karşrsma fa

kir krya!etli bir adam çıktr: 
- Ne olur, dedi, bana on kuruş 

verin. Evime gideceğim, tranıvny 

param yok. 
- Maalesef bende de bozuk para 

yok. Beş l.ir31ık biıtfin param var, 
- Zaran yok, onu verin. Ben de 

tramvayla gibnem de, otomobille 
giderim! 

MDINUN DEGJL! 
lk.t arkada§ konnşuyorJdrdl: 
- Zannedersem ka.rd~ çok 

memnun. 
-Neden'!' 
- Annenden çikoJat& hıtfmlş, o 

da çıkanp para. ver.m.iş. 
- Ha.yır menıntı11 değil. 

-Neden? 

Bir gümüş şekerlik, birkaç gü_ 
müş kaşık alıp bunları kuyuya at. 
tı. Annesi babası tabii tahkikat 
yaptılar. Hizmetçi kızr'n almadığı 
anlaşıldr. 

Ertesi gün A~il annesine ko~tu : 
- Anne, kı.:yuda patlak bir şey 

gördüm. Kaybolan gümüş takım
lar olmasın. 

Kuyuya bekçinin ~uğunu ipe 
bağlayıp indirdiler. Takımları bul 
du. Adil bunun üzerine a~ağıya 

seslendi: 
- Hazır orada iken benim gü

mılş talmnlardan evvel attığım 

trampete değneklerimi de çıkan. 
veri 

n·ınunda-
- Tabil memnun olmaz. O ondan 

"Berberlerin sırmr-ı·~ yel!' · · ya- para istemedi ki, çikolata istedi. •• 
saktır!,, diye bir kayıt vardı. 

Bir •·V .. hükfunet de e :(!'.~!~::n 

süratle lroşturulmasmı menediyor~ 

du. Aır.c,·i';<ld.ı eskidm yapılmış 

kalmış ve sonradan bozulmasına 
lüzum görülmemiş kanunlardan bi
rinden de şöyle · bir madde vardır: 

"Umuma mahsus yerlerde, çeş
me yalaklarmda,. tulumba başla· 

nnda atları yık::.mak katiyen mem 
nudur!., 

Acaba bugün hangi A.merikalmm 
aklına atını sokak ortasında yıka· 
m c .. .... ? Fakat herhalde bu garip 
kanunu haber alanlar, gariplik ol
sun diye muhakkak bu işe teşebbils 
edecek erdir. Çünkü Amerikah1 :ır 
ga!ipliğe bayılırlar .. 

BİLMECE 
Ben Türkiyenin en büyük ne

hirlerinden biriyim. tsm.im tam 
10 harfle yazılı::-. (10,6, ve7) inci 
harflerim şehir haricindeki top
raklara verilen isimdir. 10,6,3,4, 
ve 5) inci harflerim koyu kırmızı 
renk için söylenir. (6,7,8,9, ve 10) 
uncu harflc:-im küçük dereler de

mektir. (0 ve 7) inci har nerim 
sanat olur. 

Bildiniz mi ben hangi nehirim? 
Bilmecemizi doğru halleden!er

dcn birinciye bir kit:1p ye defter 
çart~ r. ·~inciye bir para cüzdanı. 
üç'ı • ,., hır c::.,e kolonya ,·e ay-
rn:a =:. ) ı • ·•vurnmuza muhtelif 
h~diye· r , e 1 ~ce!ct i r. 

I! ' r. E R 
COCI •. •· \'F .\SJ 

ı~·ımrcn '·"ponu 

::!1 m · ·· · ·i ., - ınn 

.,._ .... l:ml ...ı-.~----·11 

ET VE KOPEK 
Çarşıdan bir okka patates almıştı. 

Eve gelirken karşısına bir köpek 
çıktı, arkasına takıldı, eve kadar 
geldi. 

Evden içeri girerken ~ anne.. 
sine seslendi: 

-Sizi taıu:dığnna çok memnun 
- NAnnel oğl ? oldum bayan. Güzel bir kardeşi o-
- evar um. fan L_ • • • d w•1 '? 

Etl berabe b. d k-pek l- unyan sızııruz egı mı •• 
_ e r ır e o ge H 0 ben d ı:..:1· la eli - ayır.. e5uım, z 

Annesi sordu: kardeıimdir. 
- Kasabın köpeği mi? 
- Hayır, sokak köpeği. 
- Ben sana eti sokaktan al mı 

dedim? Neye kasaptan almadın! 

ÇEŞME 

Sıcak bir yaz gUnU, kırlarda 
dolaşmış, dolaşmış, mUthiş yan 
mıştı. Susuzluktan ölüyordu. 
Nihayet köy yolunda bir çeşme 
ye rastgeldi. Çeşmenin başında 
bir köylü kız su dolduruyordu. 
Çeşmeye de asılı bir tas vardı. 

Yolcu kıza: 
- Bu tas temiz mi acaba? 

diye sordu. 
Kız, gayet sa! bir halle: 
- Her halde temiz olacak, 

dedi. ÇUnkU herkes onunla içi. 
yor ... 

KAJIVE 
Evde temizlik yapan hizmet

çiye bayan bir yorgunluk kah • 
vesi pişirmek istiyordu. Fakat 
bir kere adet yerini bulsun di. 
ye sordu: 

- Kahve mi hıtersin, çay mı? 
Hizmet!:i: 
- Knhve olsa daha iyi olur, 

Hasns 
Hasis, tahsilde bulunan oğlunu 

görmek üzere 1stanbula gelmişti. 
Oğlunun kaldığı otelde üç gün yat· 
tı. Gideceği gün kfitibe oordu: 

- Oğlumun size borcu yok de· 
ğil mi? 

-Nasıl yok efendim? Bir ay
lık borcu var: 

- Pekfila. Benim hesabımı da 
ilave ediniz öyleyse ! 

dedi. - Bak ıunu goruyor musun? 
- Neden? Eskiden köylü, asker cıgarası iz-
- E'. ahvcyl i ~ tikten sonra maritleri toplardı. Şimdi Sipahi 

camlara hohla;rın c a camlar da- ocagı ve Samsundan apğmna te-
ha !yl temizleniyor de... nc:uüi etmiyor. 

PLAl EGr,ENCELERl 
- Babama su içlrlyorum. 

IFransoz 

folk1ra sa 
Irlandalılar inat~ı ve aksi tabi· 

atli olarak tanınmışlardır. !rlan· 
dalı bir doktor lrlan<lada bir tar
lamn yanından geçerken, tarlayı 

süren köylüye hitap elti: 
- Pat, iyi yapmıyorsun. Bu i~ 

böyle olmaz. 

Çiftçi köy doktoruna 
bakarak cevap verdi: 

- Doktor, ben hayatında ruç 
hastahaneye gitmemiş bir adam 
tarumn. Nedffi hastahane 
görmemiş bilir misiniz? 

- Hayır. Ne bileyim. 
- Ustüne vazife olmıyan işlere 

karışmak adetinde değilmiş de on· 
dan! 

- Bu işaretin "yaşasm amlra.1,, 
demek olduğundan emin mJsln ! 

- Fransız karlkatilrU -

En 

becernkDlsB 

Kan koca konuşuyorlard,. Erkek 
dedi ki: 

- !kisini de çok genç oldukları 
zamanlardan tanının. Birisi ~ık gi· 
yiruneğe meraklr biriydi. Öteki ise 
çalışkan, namuslu ve ciddi bir a
damdı. Birincisi hayatta yan yolda 
kaldr. !kincisi ise öldüğü zaman 
kansına elli bin lira bıraktı. 

S ·s 
Kadın gülümsiyerek mukabele 

etti: 

- E,·ct, elli bin lira brrakmr~. 

~iliyorum. Senin tamdJğm bu iki 
adamdan en beceriklisi, ötekinin 
dul kamı ile geçen gün evlendi. 

Zavalh birdenbire saç'.1! 
,. ıır. 

başlamı5, aldını oynatt•f-1 _ ı 
rak tedayi için akıl hC1· t 

b
. p1 

yatmlmıştı. Aradan ır 

geçtikten sonra hac;tanr0• 
1 •• 1 

olan, ahbablarmdan bırı · 
ziyetıni Sôrdu: 

- Na,ıl? iyileşti mi?. 
0
. 

Biraz i ~iie~ti gı b1. J 
vap verdiler. Sizi çok 3f'·e; ( 

:-iniz, kendisini bir zirareı 
zavallı çok memnun otı.ır. t 

Kazır, ertesi günü hac;tııO 
ti. K im olduğunu sör!:~ 
Yalnız ic.mini bildiri p rnil" 
iarak hasta ile görü$lii '. .. ;J 

1 Giderken. ha ::;ta ile aıuK· 1 
ri rı i n ~on kı"mım duyrnu~ <Y> 

,.ırı. 
! ı ca bir hastabakıcı k3 '

0 - Bm onu çok ha .ta g 
':ı~ l i . K endisi e yarım ~3ı.: ~ 
tuğum halde saçma saY3° 
.;jzünü işitmedim. 

Ha;;:taba'{rcı cevap ,·:rdi 
- D::ııan öyle olur. s~rırS 

clt'nl">i re gene 5açmal :ınııı~~e 
Kcndi~i ni büy;,,ik görme ıl ~ 
'.\ 1e:clii biraz e\'Yel :ıyrıJı rJ. eİ 
"nazır bey., diye hitap et11

\ 

- Fakat ben nazırır.ı z .. 

rıa~tabakrcı m·ı'1atı:ı l>1'11 

Ba"mı !'alladı v~: 
:_ \'ah za\·allı, ::l ~d:. ~iı 

~ .fiı.• J. 
- Bumumı çirJcin bııld 

babam bütün fotoğr:ırwrı01 

~ek:tlnniş. ~ 
- İngiliz karikati! 

OınıgftUüz fal!'t8 

Hayır cemiyeti azası o~ 
dmlar, cemiyetin kasa ~ 
oor ve meşakkatle kaZ31"1ş~' 
rer dolar götnrmeği tB ı( 
mişlerdi. Hepsi götürdillef 
rer birer izahat verdiler. ti: 

İçlerinden biri de anl3t 
- Ben de bu bir dol~ 

dan aldmı! " 
Bütün aza gülüştüle! ' 

ettiler: 
111

1? 
- Kocanızdan mı aJdl 

nun güçlük neresinde? e'l~ 
- Sizin kocamı bilı:1'117ır' anlaşılıyor. Bilseniz bÖY!t 

somıazdmız! 

~ 
HAPtsHANEJ>E ,O 

ıiJI~ 
Kazanan malıkfun (gsl e. ~ 

tıı t , 
ra.) - Drşıı.n çıkıp hCP 

0 
f 

~rıı!i 
• fet çt"kemcdiğime dof; 

Üı.. ..~ z uyorum. ....:ıcıı.t,. 

- İngiliz J<!l.IV' 
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~l'lstof Koıo~! l A;.;keri mesele~i 
t\arnurtasına rooğr~~ ~ 

..,,...,,.= vAsFi RızA zosw 1964 Senesinde şu spor Tank 
birinde

15 

.. Hitler diyarı.. havadisler ini duy·amaz mıyız G h ü c u ,-r u lı v İ Yan ada e S k İ de V İ r 1 e f İ n daB~~k~~u~~ru i~:il~~~ 1~a~~~)~~:ı~~ ~:ı~1r~-~ ~~~i~~~:~~~~an hemen di~· 
n k 1 d ? da kalan Demirspor - Galatasaray * * • 
eşe Ve Z e 't/ İ k a 1 m 1 . maçı hakkında henüz bir karar ve- Bugün karilcrimize atletizm 5aha· 

tkıanı u''st'· d"' ki A "'kl · f l"k t d d b' rilmcmi,tir. sında '-·eni bir muvaffaki,·et haber 

Karşısında müdafaa 
r~..... uy u, es - tu en e a e eryasın a, ır J J 

~'""l.. hududuna geldı'm. Dün futbol federasyonu tarafın· Yermekle ~,·inç du,.u,·oruz. Dünkü sahili selamet arıyorlardı. Günün J J 

ne "Al . dan hakem Tarık Ozeren~inden ra· atletizm müsabakalarında Galata· 
top manya,. dem. birinde bu sakin hayat ve müte. 

ve korunma usulleri 
rakı poru hakkında izahat istenmiştir. saraylı 100 metreci Semih kendisine 

t ,__ arın kapısmda da· vazi düşüncelerle yataklarına 
~dar .. 'f Hak<'m Tanka gelince kendisi da· ait oian 100 metre Türkiye rekoru· 

ı.r b' • unı arması ayn yatan Avusturyalılar, ertesi sa- 1 . , 
"' ha tamami c iyileşememi)itır. nu egale <'tmi~tir. 
~ ... ııı karşılarlar: "A. bah gözlerini açtıkları zaman, 
,, Bu vesile ile Semihi \"e torunla· 

ır: - sara geldı0 nı"z 1 der cihangirlig-e heves eden bir dev. 
• 

~ · " • Dolmabahçe stadının temel atma rım tebrik ederiz. 
~"'· lrnparatorluktan son. Jetin efradı arasında kendilerini 'ijS merasimini yapmak için şehircilik 

toprak üstünde kal- buldular. mütehac;sısı Prostun izini alınmış· 
lct:na rağmen, müstakil Dün akşamki (Avusturyalı) • tır. Birkaç aya kadar merasimle ilk 
hr tlatak bu kürenin sır- Jar, bu sabah (Alman )olmuşlar. ta~ konulacaktır. 
t?!tr ıı.tnıatarından dolayı dı. Acaba (olmuşlar) mıydı? ... Gelecek sene idman ~cnliklcrinin 

!Q? di .• Bir gün: "Ne o- işte arkadaşların merak ettikleri reni stadda yapılacağı SÖ).'lcrunekte 
.\ı~·~ denıeğe vakit bulama taraf .. içlerinden biri, bu merakı 
~ - ili~ 
t\~ ' ,oluvertdilcr. yenememiş olacak ki; polis dai- * * • 
•tit:~ buraya geldiğim resinde ihtiyatsızlık edip: Feridun Kılıcın idare ettiği dünkü 

bıı~d ıgıın gümrük binası - O eski Viyananın zevki, maçta mutat kavga gene çıkmı~tır. 
ıı .• " h r . . • - b ' de·· ~rna u se er ıçın· neş esı aca a gene var mı.. Oyuncular ve hakem qıütearrızla· 

i ~llıişler .. Duvarların- diye soruverdi. Hitlerin (Al. rın elinden güçlükle kurtularnk po· 
rj ~ 111 kahramanlarının man) polisi, şiddetli bir asabiyet !is nezaretinde sahadan çık:mlmı~. 
~,, tldı. Şimdi "Her Hit. içinde: • hfidjse adliyeye intikal etmi~tir. 

~tl\hl\darn eylemekte.. Bu• - Viyananın asıl şimdi neş'e· * * • 
~r l'tsınin üstünde Al· si geldi, onların işsiz adamları - Yeni bir spor mecmuac;mm çıka-
: ~azı gördüm. "Doyçes na iş bulduk. Karınları doydu... cağı söylenmekteyse de yaptığımız 

i'l l-litıer" diye oku - Dilenci kalmadı. • tahkikata göre bunun asıl ve eı::ası· 
~İtcı· Lafın alt tarafını korkumdan nm olmadığı anlaşılmıştır. Kırmızı
tt'( lttıeyi "Alman selamı" dinleyemedim. Bu cesurane su-

1 

Beyaz Türkiyenin biricik spor mec
)~~tc:cüme edebiliriz &ı- alin karşısında herifin bir gaza. muası lakabını hala muhafaza et· 

t~rc tlıınenin manası ye. hına uğramaktan korkarak, ken- mektedir. 
~r~tğişebilecek .. ''Hayl,, dimi otomobile dar attım. 
(.,,

1
_(nebi) dir diyorlar; Ama, hududu bekliyen bu Al. 

~. ı) ... Evet, ilk bakı~r manın müdafaasına mukabil, Vi
tıııtt' lt\anasına geldiğini yanalıların ıstırabı o kadar aşi. 

Güneş kiübü müessis azalan bir 
içtima yaparak klübün futbol ve at· 
letizm şubelerini yeniden ihya et· 
mek kararını \'ermişlerdir. Toplan· 
tıyı müteakip klübün bahçesindeki 
anacevi ağaç sulanmış ve 

* * • 
Geçen seneye kadar tatbikine de· 

vam edilmekte olan lt.ıtbolcuların 

yalnız ağustos ayında klüp deği)· 
tirme işi, fazla tehacüm olduğu için 
diğer aylara da teşmil edilmi~tir . 
Gittikçe artan müracaatları karşı· 
lamak maksadile oyuncuların yalnız 
ağustos ayından gayrı aylarda klüp 
değiştirebilecekleri itan olunacaktır. 

• * • 
E\.'\·elki hafta İstanbul bir gazete 

buhranı geçirmi§ti. Milli kiline dep· 
!asman maçını yapmak için İzmir 
ve Adanaya gitmiş olan matbuat 
takımı, beraberinde şehrimizin bü 
tün gazetecilerini, oyuncu, idareci 
ve seyirci olarak götürünce gazete· 
!er çıkamamak tehlikesine maruz 
kalmı~tır. İstanbul halkına geçmi~ 
olusun deriz. 

Tevfik Unsı 

Atçdık 
biniciliğe 

Muhtelif dünya 

ve 
dair 

haberleri 
;;.ar.. Buna mukabil kar ki.. Bu memnuniyetsizliği 

~~İt 1~lerciler de, reisle _ :anlamak için tetkikatta bulunma· 
~~n)'.liğ.ini ileri sürüyor. ğa lüzum yok .. Sıkı bir istip:iada 
dtdiD.' ~zim (evliya, pir) rağmen önümüze gelen Viya. 

,.ıil'ılz ı:: ld L nalı (ah! ) etti.. İndiğim otel cli-

Güneş klübi.ınü tesis eden 1\1uslihid· 
dinin evine gidilerek kendisine bir U. R. S. S. DE: 
demet çiçek ,·erilmiştir. Sovyct Rusyada yetişmekte ~l~n ,tti,· ll1anaya a ge 

ip ı~ tevabii, bunu da- rektörüyle geçen devirden aşi • 
~iorüyor .. Şu hesap. ·nayım ... ''Ah, o eski Viyana, o 

'• .. , la~ı 'demek: "yaşa eski Viyananm nefesi!.,, dedi. 
·O b liıtıer,, gibi bir şey Du~mazhğa geldim .. Neme li· 

hııı ~de Alman toprakla- zım !.. Yeni işgal altına girmiş 
•tU 11~duğumuz müddet bir memlekette, muhalif bir fikre 

~ldı llltzi işaret memurla. iştirak etmiş gibi görünmek bi. 
~ı:ıc l'ıp, avucumuzu kar- le, adamın başına binbir fel.aket 

lcr, 
11 

göstererek: "Var getirebilir. Ama yakanızı bırak -
~' .\~.iz Hitler,, diyece- mıyC'rlar ki.. Dükkandaki satıcı, 

: "ka~Ubarek ismi geçtiği lokantadaki garson, gazinodaki 

~!\iıttin deaaııahussıra., gibi masa komşusu ,otomobilin şofö. 
Cer- . · .. rü; eg~ er Viyanalıysa, muhak

. .\)) •uencesını soy-
~i ah Allah 1 kak ve aşikar bir şikayet değilse 

ı.., Onları •·ş ki d de, imalı sözlerini size dinleti. 
~ltr n ar ı,, e. 
ti terk hu adetleri otuz se- yarlar. 
fccı:ın ctıniştik. Hiç ol. Sorup, soruşturmak merakına 

tıı:ıdc ~mekan efendileri- müptela olan arkad.aşımla, §eh
~ ç01t r iki defa bizi: ''Pa. rin içinde tramvay yolculuğu ya. 

'. ,\~aıa !,, diye bağır parken, yanımıza düşen ihtiyar 
t t;ı.rıı P~ın ortasındaki bir AvÜsturyah, derdini öyle 

~' ttil'it ~1lleti "Selavatı §e- yana yakıla, yüksek sesle anlat. 
"<iL i;ıb· . 

1 
"tİılc ı dıllerine bu du- mağa başladı ki, dikkatle onu 

.. bu senayı vird edi. dinleyen dotıtumun kolundan tu. 

* * • at ndedi son 15 sene zarfında gıttik 

Kandilli rasathanesinden verilen çe azalmaktadır, nite:~~:;~ :~ 
hir haQçr~,gQ_r~ebiinin ~şında bir '35.800.~ baş. l930 a. · · 

l kt v •• "l ·· C baıı 193i.> te: 15.900.000 baş. 1938 
te saçın çı · ~~ı ;or~ mu~ ur. de:. l 7.5UO.OOO. baş olarak tesbit e-

Onümiizdeki hafta futbolcuların 
babası lakabını almış olan Besik
taşlı Hüsnünün fut bol hayatına a· 
tılmasının ellinci yılı münascbetile. 
Şeref stadında bir jübile yapılacak
tır. 

Merasim için İngiltereden bir ta· 
kım daYet cdilmi~tir. Son dakikada 
bir muharririmizin yetiştirdiği mev 
suk br habere göre İngiliz takımına 
karşı Hüsnü tek başına oynıyacak
tır. 

* * • 
İstanbul klüpleri arasında yapılan 

dünkü yüzme yarı~larına iştirak c· 
den \'Üzücülerden 8 zi boğulmuştur. 
B~ 8 kişi hakem heyetini teşkil 

eden Feridun Kılıç, Nuri Bosut, ve 

dilmektedir. 
Hayvan yetiştirme teşkilatı mil. 

dürü ve Ziraat komiseri son sene 
zarfında 4 defe. değişmiştir. Diğer 
taraftan haralar umum müdürlilğü 
de 18 aydır münhaldir. 

UR.S.S. te 2670 at mtitehassmı 
ihtiyacına mukabil ancak 1500 müte_ 
hasımı bulunabilmiştir. 

HOLANDADA: 
Holanda askeri spor komitesi Har

dervijk civarında ilk defa. yeni tarz 
bir müsabaka tertib etmiştir. Milsa-
baka 70 Km, mesafe Uzerinde ari. 
zalı bir sahada motosiklet ve ara
sında bir yarıştrr. 

Konkura 15 at ve 29 motör iştL 
rak etmiş ve 15 atm müsabakayı 
hiç bir arizasız bitirmesine rağmen 
motörlerden 8 i yanşı terke mecbur 

Almanların garp cephesin•de 
girişmeğe hazırlandıkları söyle
nilen taarruzda zırhlı kıtalarının 

pek çabuk ilerlemeğe muvaffak 
olacakları yolundaki iddialarını ta 
mamiyle ciddi telakki etmeğe im. 
kan olmadığı aşikardır. Alman 
zırhlı kıtaları garp cephesinde, 
Vistül vadilerinde olduğu gibi 
yürüyemiyecekleroir • 

Almanların ''panzerdivisio-
nen,, dedikleri zırhlı kıtalan or_ 
ta hacimde tanklarla hafif hücum 
arabalarından müteşekkildir. Hü. 
cum arabaları faaliyet sahaları 

geniş ve sür'atli silahlardır. 

Bu sayede takip hususunda da 
çok işe yaramaktadırlar. Fakat 
muayyen bir tipte tankların ayni 
zamanda hem sür'atli, hem faali
yet sahaları geniş, hem silahı 

kuvvetli, hem de zırhı kalın ol. 
masını temine tabiatiylc imkan 
yoktur. Bu sebepJe Alman sah
ra hücum arabalarmda zırh ka
lınlığı sür'ate feda edilmiştir. 

ispanya harbi tecrübesi Alman 
lan, hücum arabalarının zırhla • 
nnı takviye etmeğe sevketmiştir. 
Bir senedenberi Alman fabrika _ 
lan daha kalın zırhlı tank imal 
etmektedirler. 

Bununla bera11er mevcut tank
ların zırhlarını kalmlaştırmağa 

imkan yoktur. Çünkü motör kuv_ 
vetini arttırmak, dolayısiyle tan. 
kı büyütmek icap ederki tabiatile 
bu yeni bir tank yapmaktan 
farksızdır. Şu halde Almanlar 
hizmetteki hücum arabalarını is
panya harbinde edindikleri tec. 
rübelere göre tadil eldememişler 

demektir • 
Buna mukabil zırhlr kıtalarm. 

da şu tadilatr yapmışlardır: Zırh
ları çok zayıf , hafif hücum ara • 
balarını kadro harici etmişler. 

yerlerine daha kuvvetli zırhlı 

tanklar koymuşlardır. Lakin bu 
yeni arabalann zırhça pek kuv. 
vetli olmadıklarr, sür'atlerinin ise 
fazla olduğu biliniyor. 

Bu heşapça, Alman hücum a
rabalarının zırhlan, orta kudret. 
te tank defi silahı karşısında 

fazla mukavemetli sayılamaz. 
Zırhlı hücum kıtalarına kar~ı 

ilk korunma şekli, arazinin arı. 
zasından iyi istifade etmesini bil· 

mektedir: Muayyen derinlikte 
~tı:ıı tunca tramvaydan aşğaıya atla-

tııı· tfl\ k' 1tlt bo ı, başka bir ka - dım. 
)lııı'ırrı. Yle bir duahanlık. 

lerdi. Onlar da Viyanadan geçen olmuşlardır. Birinci gelen at mlisa- sular tankların ilerleyişini dur. 
bütün turistlere bizi böylece ilan bakayı 20 şer dakikalık iki istira. 

durur. Dağlık bir mıntaka, büyük 

• ~t li. 
~~i'tc:Yanı yerinde söyle

ltıı·tt i~· sarfeden bizim gibi 
•._:11lı ~ın ''li 

il.lıl> ayı Hitler" di-
l 0111 \'erildiğini görmek 

~ ıij~ >'or .. 
·q 'alo 
ı ";ı.~·ıf 0tında ihtar edi· 

' ty• 'tı.~~~llı" 1
• kabullendikten 

1.~ Jerın ~ 
ı, tda b e saga sola dua 
' ll;ı. t' \ilunarak "Hitler 

1 ltdilc. 

*** 
Bir zamanlar, eski Avusturya. 

lılarla ettiğimiz muharebeleri Vi· 
yanahlar unutamamışlardır. At
lannın nal sesleri, düşmanları fa-
re deliğine kaçıran, yeniçeriler, 
işi havyarcılığa vurduktan son. 
ra, onlar da bizöen doya doya in· 
intikam al:nışlardr. Fakat buna 
rağmen, eski Türk ordusunun 
muzaffer zamanlarını hata korku 
ile anıyorl;rdı. O kadar ki: U -
rnumi harbde müttefikimiz oldu· 

t · 1 d" Her Viyanaya gidic:im hatla ccmım 4.18 de, birinci gelen e mış er 1• " mikyasta tank hücumuna müsaid 
de müzeye uğrar, o levhaları yer- motör ise fasılasız seyirle 3.25 tc 

değildir. Tanklar daha ziyade 
Icrinde asılı gorur; alakadar bitirmişlerdir. 

t yol isterler. Ormanlık arazi tank. 
Türk memurlarına şikayet, ga - 1SG l,TJ<:REDE: 
zetelerle bahsederdim... Ne bu :Meşhur Ascot yarış haftasında bu tarın ilerleyişine mani ola::ak 

·1 · · sene 499.752 sterlı'n1ik bahsi müatc. tedbirleri sür'atle ve kolayca al-
tablolar bizimkilerin mı lıyetıne ,. 

rek O'-'nanmıstır. 1937 senesinde O'-'- mağa çok müsaittir. Tanklar ha. dokundu; ne de onlar utanıp ye - J • J 

nanan para mıkd:ı.rı 548.380 sterlin taklık arazide de ilerleyemezler. 
rinden kaldırdılar ... 

k ık olma.'lmıı göre bah~ı müşte:-eklerdc Bunlartdan başka müdafaa e. 
Bugün Avusturya ortadan a d 

ufak bir trocn. ni rrörülmektcdir. ilecek mevzileriin önüne, tank-
tı. Memleketi istil:lya uğradı. <> 

l!l35-37 seneleri a~nıı:la ı..on. ların ilerlemesine rr.ani olacak 
Şimdi harbe de girdi .. Şehirlerde 

drada hafif iş atı mıktlM: '4:!,S-2.S ve ııun'1 ve pasif engeller de konu. 
anaların babaların aç kalması az 

-t~ ... 
'·~ daııa h, it \'" rımın hepıin:le ğu halde, Viyanadaki şehir mü-

·•ı t' .. tdı· A 

nğır iş atı 24.447 olıı.rnk tcı-bit e. Jabitir • 
geliyormuş gibi cephelcrJe oğul· 

dilmişli. Son sene bu rakamlıı.r sı. Bunlardan tank çukurları çok 
lar; yabancı bir ıdevlet hesabına 

rıı.sıyla 37.626 ve 20.666 olarak derin ve geniş siperlerdir ki vü. 
St1, ırdi •. • caba Viyana zesinde "Türklerin Viyana mu • 
~~ ~"ll:tı hayatta ne §ekil 

11 • lıılcta urya, koskoca bir 

can veriyorlar; ~üşman ta. göstcrilmcktC'dir. cuda getirilmeleri zamana ve 

!~~}>ete 81~ küçücük bir 
, ıı.._ }>etil\· gınası na rag~ men 
\.;'}' 1 u • 
~ lı;ı. t•in.c h nutnıağa çalışr. 

\ına alcı getirmiyordu. 
~ tciaıcr~elen, devlet ve hü
lıL ita"'-'· akıllarına cihan. 
~l'ı H<ıak .. 
d' ~ hil §oyle dursun, 

l ıı.ıunlll·· e Yan gözle bak· 
ıı. ~illh, Uyortardı K d' 
~t ·'CQ)_ın · en ı -'iti cer ~ illacy cyanına bırak-
~- ~arcı : muhtaç olmadan 
"'ıı erınt 

't "a J arıyorlardı. 
tııı· oıcr • 

ııı · sıyaseti n 'ıha 
"• Yt · -nı. fikirlerle, düş -

hasarası'' na aid resimler sıra sr rafından alay alay imha cdiliyor- XOR\'t:~'TE: , fazla işçiye ihtiyaç gösteren ted-
ra asılı duruyot1du. Bir düşman lar · Bu sene Non·eçte yapılan Guldbra birlerdir. Her iki usul da ancak 
elinden çıkan bu tablolar, Tür - Şimdi merak ediyorum: Viya- udsdaal cinsi damızlık atlan konku. daimi istihkamlarda kabili tat. 
kün kahramanca kazandıkları za· na kapılarına kahramanca daya - runa 52 aygır iştirak etmiştir. biktir . 
{erlerden değil, uydurulan, bize 1 nan, her halde çok asilane hare - BEl,~,'İK.\DA: Sahra muharebelerinde tankla. 
vahşet isnad edilen resimlerle do- ı ketler gösteren Türk milletini Ostand at yarışları encümeni beş. ra karşı sür'atle alınabilecek ye-
I__uydu. Türk; Viya nahları k~~ı- ";ahş~'.' gi.bi _göst:.re~ _ ~iyan.~ ~-e· ten az atın koştuğu yanşlardada ikili gane müessir ve pratik teodbir 
ga cakıyor, atının arkasında su - hır muzesı dırektorlugu, gunun ı bahislerin ihdasına karar vermi§ _ 
rüklüyor, çocukları şişe geçiri - 1 birinde Avusturya istikliilini ka • tir. mayn tarlaları vücuda getirmek. 

1 
tir. Tankların altında pathyan 

yor, diri diri ateşte kızartıyor zanırsa, Almanlar için acaba ne Kazalı düs.·ii~l<'r. Bcl,.ikah rok b - " " u nevi tank maynldrı tankı h. 
şeklindeydi. Bunu onlar utanma 

1 
tablolar hazırlıyacak? Aslı kendi kıymetli Jokey Eddy Ellis Ostnnd. 

dan oraya asmışlar, senelerce ge· ırkından olan Cermen !devlet a - ela 10 Temmuzdn bir yarışta binmek_ tında bindiı'!i yarışların kısmı aza. 
lene gidene seyrettirmişler. Bi - ı damlarından çektikleri belalar - tc olduğu Kin~. Kong isimli attan mını kaznnmıştır. ~on sene Brüksel 
zim memurlar, elçiler, müfettiş - dan sonra salonları?a astırmak <lilı;ı-rek ölmüRlür. Büvük mlikafatını. Belc;ikn Derby. 
ler, seyyahlar da bunu görüp: il için ne çeşid resimler yaptıracak? Edcly l'.::lli.cı 38 y:l,a;ında A vrupnnm sini, ve Ostand btiyük mtik§.fatını 
''Nedir bu kepazelik?!'' dememiş_ .Vasfi Rıza ZOBU en yüksek Jokeylerindendi. Haya_ kazanmışıtr, 

mamiyle tahrip etmez, onların 
dişli tekerleklerini tahrip ederek 
arabayı hareketsiz bırakır. Sür
atle konulan ve kabili nakil bir 
çok mayn nevileri mevcuttur. 

Üçüncü ve en mühim müdafaa 
usulü tank defi toplarından isti. 
fadedir. ilk hattaki kıtalan tank 
defi toplarının derinliğine kade. 
meli, kesif ve devamlı bir ateşile 
himaye altına almak çok mües
sirdir. Fakat tankların geçebile. 
ccği dö\•Ulmeyen hiç bir arnzi 
parçasının kalmaması için ateşin 
devamlı olması şarttır. Ateşin ke_ 
sif olması da, tank defi topların
dan bir krsmmm susmağa mec. 
bur kalması takdirinde geri ka. 
Jan toplann devamlı bir baraj 
ateşi açmalarınx mümkün kılmak 
bakımından lazımdır. 

Ateşin derinliğine kademeli ol
masına gelince; bu da tanklann 
ilerlemesine mani olacak tedbirle
rin en mühimmidir. 

Kademe kademe ateş karşısında 
tanklar, barajlardan bir kısmını 
~eçmeğc muvaff1.k olsalar mütea
kip barajlarda duralayacaklardır. 
Hiç bir hücum kıtası, km"\·ctli bir 
top;u ateşi himayesinde olmaksı
zın, böyle birkaç ateş hattını gcç
m~ğc muvaffak olamaz. 

Neticeye gelelim : 
Bir ordunun, zırhlı kıtalarm ta

arruzları karşıSJnda emniyeti te. 
min için esaslı şart kafi derecede 
Lank dafi silahma malik olmakta· 
dır. 

Bundan sonra h,taların tehlil~cli 
istikametlerde kendisini tank dafi 
silahlarile korumak hususunda 
talimli olması şartı gelir. Müdaha
le \'aziyetinde, tehlikeli mıntaka· 

larda keşif yapmak için zaman 
müsaittir. 

Fakat taarruzda vaziyet tama
mile değişir. Çünkü hareket es
n:ı.,ında elde daima \'e devamh su
rette tank dafi silahlan bulundur
mak güçleşir. Bu \'azıyette her İ
leri hamlede ku\'\'etli öncü müfrc
zelerile ve arazinin arızalarından 

istifade ederek tank defi silah. 
!arını yerleştirmekten ba5ka ı;are 

yoktur. 
Maamafih bütün bu tedbirlere 

rağmen dü5ınanın bütün silahlari
le hücum edip tank dafi barajları 
nı yararak hücum arabalarına yol 
açması da akla gelen ihtimallerden 
dir. Bu takdirde cephenin böyle 

bir yanlışının vahim neticelerini 
tahdit etmek için, düşmanın zırhlı 
kıtalannı evvelden hazırlanmış 

bir tevkif hattında durdumrnk ça. 
resi kalır. Bu hat, tank dafi topla
rı \'e topçu ile takviye "':!ilmiş ta
bii bir mania rnescın bir su rncc· 
rası gerisinde olmalıdır. 

* * • 
l id muhasım taraf zırhlı kıta. 

ları arasında bir karşıla~ma oldu· 
ğu takdirde muharebe ayni za· 
manda hem bir deniz harbi, hem 
de sü,·ari çarpı~ması karakteri gös 

lcrcccktir. Bu vaziyette malzeme 
meselesi muharebenin neticesinde 
en mühim amil olacaktır. Kazana· 
cak taraf, zırhı daha kalın, siliı1ıı 
daha kuwctli ve menzili daha faı 
la taraf olacaktır. Zırh ve silf 1 

kuvvetleri müsavi olduğu takdir' ' 
galibiyet sürati fazla tarafta kal. 
caktır. 

*** 1914-1918 harbinde ba5lıca il· 
silah taarruzda topçu ku\'veti, m 
dafaada mitralyöz olmuştu. Bı 

yeni harpte ise ba51ıca rol oynay, 
cak 5ilahların taarruzda tank, m 'i 
dafaada tank dafi topu olacağ ı 

anla51hyor. Adnan NOŞ 
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Kadiccan Kallı 
Takip edeceğiniz bu ·ilk·parçalardan eserin ne kadar hareketli ve canlı bir üslupla yazıldığını göreCeksinit 
Yüzbaıı Mat.ony0:ı 
- Hey. Macyo 1. 

- .Yüzba§nn .• 
- Hazır mısmrz)'. 

f 

~ - Evet ~1-vn J. , 
-1\tnn. 
- Burada. ... 
- Kılavuz). • 

. - o da hazır .• 
- Pek'. ııüzel ,siz gidin, t;en ye

ti§irim L 
- &§üstüne yüzÖqun .• 
Mülazim' Macyo kolunu kal

«3ırdr,' yürüyü§ kumandasını verdi 
ve atmı mahmuzladı.' Habeş dağ-

' larmm tınrp yollarm~ alışkın olan 
bu sert tırnaklı çevik hayvan, ile
ri atıldr~ Diğer atlılar da onun ar
<lmdd yola: çıktılar. 

Bu Eritrcde, Habeş Jlududuna 
• bir kaç aıaat uzak olan Barakit ka.· 
~ lesin'd~ki 1 Italyan bölüğünün bir 
kısmı idi. 

Mülazim Macyonun yanında 
ımm gibi ince vücutlu, otuz h~§ 

yaşlarında bir Habeşli bulunuyor 
du; ıırtmda beyaz bir bom uz 
vardı; sol kolunda. bir kalkan ve 
sağ elinde bir mızrak taşıyordu; 
zift kadar kara olan atının gem
lerini srmsıkı tutuyor, küçiik ve 
parlak gözleriyle, önlerinde uza
nan yalçın dağlan ve sarp yolla· 
n süzüyQrdu. 

Bunla.tın ardmda ise çavu~ Sa
liyanti ile onba§ı Koranzo bulunu· 
yordu. 

Saliyanti orduda cesaret ve ni
şancılrğiyle tanınmıştı. 

En arkadan ,sekizi ltalyan ve 
sekizi de Eritreli olmak tizere on 
altı süvari geliyordu. 

Onbaşı Koranzo atının üstün· 

1 
de earıılırken Saliyantiye doğru ı 
ha§mı uzattı: 

.....! Yü~şmm bu işi nasıl olup 
ta yaptığına şaşıyorum. 

Dedi. 
Sa1·: anti güliim•edi:· 
- Sen Somalidcn yeni geldiğin 

için bilmiyorsun. Yüzha§ı Matan
yo sahiden gözüpek delikanlıdır. 

Bundan başka yedi yıldanberi bu
rada bulunuyor, her yeri tanır, 

vah§ilerle iyi anlaşır; onların çap· 
raıık dilini bile hemen hemen öğ· 
renmi~ gibidir .Hele Ras Yatsu ile 
arası pek iyidir; sıksık birihirleri· 
ne hediyeler gönderirler. 

- Biz Somalide bunların, değil 
ziyafetlerine gitmek, yüzlerini 
görmek istemezdik. 

- Habeşistanm Ogaden taraf· 
ları Adigarttan ve diğer şimal ta· 
raflarından daha yabanidir. Hem, 
elimiz boş değil ya.. Silahlarımız 
var .... 

- Topu topu on dokuz kişiyiz. 
Bunların da sekizi Eritreli .. 

- Yi.izhaşr Matanyoya hiç ol 
mazsa altmış kişi ile gitmemizi 
mülaziın J\lacyo c:öyledi. Buna 
yüzbaşı ne cevnp verdi, biliyor 
musun?. 

- Ne dedi~. 
- Korkuyorsanız hepiniz bum

da kaim ,ben yalnız başıma gide· 
rim, ,dçdi. 

- l lem de gider .. Yi.izbaşı Mn
tanyo bir zabit olduğu kadar, dip· 
lomatlık ta bilir: Yirmi hir ytl ön
ce Adovada silılıla alamadığımızr 
şimdi mavi boııcukla nlmanm 
mümkün olduğunu innnmıştır: bu 
prcnsipi hükumet kabul etmeden 
evvel tatbik ediyordu. 

ı 

- İngilizlerin yaptığı gibi.. r Bunda da hakkı yok de- f Matanyonun i~leri olursa rJafl 
- Evet... Bundan baıka, bir ğildi; siinkü Mariycyı ılg?Jlce se· 1 n9' dudaklanndan öpüyor:· 'f 

§ey daha var... viyordu ve evleneli anw üç ay - Haydi sevgilim ,een Sali ~ 
- Nedir?.. _ olmuotu. ti ile birlikte git.. Bug~nlük 
- Söz aramızda .. Ras Yatsu M h • .r • mazur gör .. 4 atanyo, o tari ten tam .rınnı 

ile kardeşi etasu biribirleriyle u· dokuz yıl önce Kalabriyanm, Ka- Diyordu. '- · c 

yu§amıyorlannış. Yatsu kafasiylc Mariya, küçülCtenÖeri J-:ltlbtf' 
tanı:aro §ehrinde doğmu~tu; ba· h 

yaşar ve Avrupalılar gibi olmak, bası çiftçi olduğu halde 0 a~ker o· }erin ctrarlı ya~yı,lan, tu 
8

1 Habeşi de Avrupa gibi yapmak is· detleri hakkında yüzlerce, bifl
1
: 

mak istemi~. dileğine ermi§tİ. O" 
ter; bizimle hoş geçinir .. Cetasu §eyler duymu§tu; ne zaman .. , 

E ~~ 
tam bir Habeşli imiş; bizi denize Yedi yıl önce mülazim olarak • beri bunları yakından ve go fı 
dökmek istermiş!.. Genç, dinç, ritrcye gelmiş, az zamanda yüz- görmek arzuımnu besliyorclll· ııP 
gözüpek bir adammış; bakr~lan, başıhğa kadar yükselmişti. Asma· kat bir ti.irlü bu arzusuna ere 
şimşek gibi imiş ve senin mavzer- radaki fırka kumandanı Miralay yordu. .. ıJıf 
le vuramadığını o, mızrakla vu- Gabriyonun kızı ile sevişmiı. bu Eritrede birçok Habe~ 1'0>ıtv 
rurmu' ! . . yuvayı kurmu§tu. ve kasabaları vardı. F nkat b\I; 

- Allah belasını versin! .. Oga· Orta boylu, esmer ,kara. gözlü, ltalyan idaresi altında aıııl lc
3 
6' 

dende ne kadar zavallı arkadaşım dinç bir adamdr. • terlerini kaybetmişlerdi; burl\11'4 , 
bu ug"" ursuz mızraklarla can verdi- halk, dağlık Habeş ülkesi h8 .~ 

Karısını deli gibi aıeviyordu. ~ • 
ler. Sesi olmıyan bir silah .... Nere dnn çok farklıydı; baıka ).( 
den geldiği belli olmryor .. Anla- Mariya ise henüz on dokuzunda zamanlarda, denizden geletl •dl' 
mak için bakınırken ikinci veya ü- idi. O da babasiyle birlikte yıllar- hancı milletlerle kaynaşar~ 1\ l'i 

b 1 d l danberi Eritrede bulunmu~. bu - b" · ) I d h niit: çündisü ka urga arı e iyor 1 • ayrı ır tıp o muş ar ı; e ~ • 
_ Çeneni kes. Gittiğimiz yer ranm havasına, suyuna ve yaşa· rer Avrupalı olamamışlar; t1 ~ 

de de böyle söylenirsen hapı yut· yışma alışmıştı; hele biniciliği pek li olmaktan da çoktan uzakM r, ~ 
tuğun gündi.ir. Bizim ba§rmıza meşhurdu ; manevralarda, avlarda bulunuyorlardı. Mariya oıılzı.rı 
dert açarsın. Habeşlerin arasında her zaman bahasının yanında atlı sevmiyordu. d~~ 
güzel İtalyanca öğrenenler vardır. olarak bulunur; korkulu gezinti • Genç kadının gözleri hud\I ıl 
Diline dümen tak!. ler ve yolculuklardan vahşi , bir öteginde, Adigart ve Aduva)'t\ ı.Jel1 

1 

ık. · d ı haz duyardı. ,.. d h kl b k dı.ı ısı e sustu ar... ta a a uza ara a ryor · hİfle 
Atlılar, kıvrıla kıvrıla yükselen Nişancılığı da hatırı sayılacak Habeşlilerin mukaddes şe ~ıl 

gi.izel bir yoldnn Habeş hududuna kadar yamandı. Miralay Gabriyo olan Aksum hakkında duyclı.ı.,,tlı 
doğru gidiyorlardı. bunun içindir ki ~enç evlileri As- nı kendi hayalleriyle de ze~g:r.ı' 

Bu sırada atlıların biraz önce maradan uğurlarken damadına tirince, gönlünde bir ~ıla 8 

ayrıldrklarr evin salonunda yüz- ~öyle demişti: nm çarpıntılarım buluyordı.I· ııo' 
b'1şı Matanyo giizel "'e genç hir ka Bunun için şimdi kocasıııttl ~ 

- Mariya senin icin yetişti;il • ot 
dınr kollarrnın arasında sıkryor, nuna dolanmı' olan kolları .el• 
d d ki d .. .. miş hir kadındır. Her an korkulu .. 

1
.. h zorll.l) 

u a · arın an oplıyor; sonra: tur u ayırmıyor, em 
olan hudut boyunda o sana bir 

- Art ık bırak heni.. Geç ka- • hem de .yalvarıyordu: ~ti~ 
lncağım .. Haydi, Mariyacığım .. yi.ik değil, yardımcı olacaktır. i - Neden heni göti.irnıii>'0 .je,rt 

Diye adeta yalvarıyordu. yeni evliler ,buraya geldikleri l ~anki? Dört nal si.iri.ince siiVDrı Jı1 
iş başında sert ve ytlmaz olan i.i çaydanberi de her sabah bir iki 1 çok geçmeden yeti~irz de gt~ılr 

·ı· ' bu genç adam, karısına karşı hal· saat süren at gezintilerini yapıyor- bile. Haydi benim sevgı 1• 

mumu gibiydi. lardı. Hatta bazı günler yüzbaşı Matanyocuğuml.. 

gazetesinde okuqunuz I 



T.Iş. Baftkası 
l939 Küçük Cari Het:aplar ikramiye Planı 

32.000 Lira Mükafat 
kura ketide tarihleri: 1 Şubat, 1 Mayıs, 

. 26 Ağuatoı, 1 Eylül, 1 tkincitetrin J 

iKRAMiYELER 
~~--~ 

~ Adet 2000 lirahk 
8 " 1000 " 

1 " 500 " 
6 ,, 250 " 

60 " 100 " 
~ " 30 " 

" 25 " 
"""'-~ 
43sf 

2,000 Lira 
5,000 " 
4,000 " 
4,000 " 
6,000 " 
4,750 " 
6,250 " 

32,000 

t · 1 ı B ::znkasına para yatırmalda, yalnıs 
l><ıra biriktirmİf olmas, ayni zamanda 

talihinizi de denemiı olurnınıız. 

"-------------------~-
Y [N rr~SliMAT 
~LMU~ABERLERI M iZ ~ıJ.+--+---

~~AYUICSEIC 
t~iZ, DAı.IA EYi . 
~R.TLAR.TE:MiN [0[~ 
~OLANTS~ QANK-UNi NY. 

~•nmek vucudu 
9Uzelleştirir 

J Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilAnları 
Komutanlık birliklerindeki hayvanlar için şerait ve evsafı dahilinde 

91i000 kilo yulaf satın alınacaktır. Açık eksiltme ile ihalesi 3 ikinciteşrin 
9.i9 cuma günü, saat 10 da yapılacaktır. İsteklilerin belli giln ve saatte 
Fındıklıda komutanlık satınalma komlsYQnuna gelmeleri. (8471), 

• • • 
Çerkcsköyünde yapılacak iki bölüklü bir pavyon keşif oetveJI ve 

pllnlın dahilinde )'lplınlacalından kapalı ıarfia ihalesi 23/Birinciteş· 
rln/939 paıartesi ıııntı uat Ha de ypılacaktır. Mubammen ketlf bedeli 
'4577 liradır. ilk te:nlnatı 3343 Ura 28 kuruştur. Keşif cetTell ft şartna· 
melerlle plAnlırı alt oldulu fubeden bedeli mukabilinde verilebilir. İs· 
teklllerlnin ilk teminat makbuzu veya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 
2-3 maddelerinde 11zılı vesik.alarlle ihale gününden sekiz IÜD evvel vl· 
Jlyet nafıa fen mlldllrlüklerinden alacak.lan vesikalarlle beraber ihale 
lilnll ihale aaaUnden bir aaat eneline kadar teklif mektuplannı Fındık· 
lıda Komutanlık aatlnalma komisyonuna vermeleri. (8123). 

• • • 
ı -Tahmin edilen bedeli (16.275) lira olan (150.000) kilo nohudun 

kapalı ıarfla 71pılan ekllltmedne talip zuhur etmemiş olduAundan işbu 
150.000 kilo nohut, 26-10·989 tarihine rastlıyan perşembe gün(l saat 11 de 
pazarlıkla alınacaktır. 

2 - KaU teminatı (2'41.28), lira olup şartnamesi herııtın komls70n
dan ıhnablllr. 

3 - İltekWerln belli 8(ln ve aaatte Kasımpaşada bulunan komisyon 
bıtkanlıtsna mllracaatlan. .(IM2) 

* •• 
Hasan Ayrah Davet 

120()( kilo tire çorap lplljlnl mukavele ile vermeği taahhüt eden ve 
16stermlf olduAı.ı kanuni Jk.ametPJıında bulunamıyan müteeahhlt Huan 
Ayralın 23•10-939 ııQnO akşamına kadar komisyonumuza milracaat etme
si Jllzumu tebllı:ıt mabJyeUnde illa olunur. (8580) 

• • • 
1 - Tahmin edilen bedeli (8064) lira olan (5600) metre talebe 79z· 

Jık beyaz elbllellk kumaş. 7 lkinclteşrln 939 tarihine rutlıyan aah ıllnü 
aaat (11) de kapılı ıı:ırna alınacaktır. 

2 - tık teminatı (604) lira (80) kuruş olup şartnamesi hergiln ko
misyondan pıtaaııı: olank alınablllr. 

3 - lstekUJertn 2490 sayılı kanunun tarlfatı dahlJinde tanzim ede· 
ceklerl kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat ev• 
veline kadar Kasım'paşada bulunan komisyon başkanlıJına makbuz muka
bilinde vermeleri. (8502) 

ınJ..eytet = Demiryoi1ar~ ve •. Limanları 
:t-; işlet~e um Um· '"fücir8Si >'ilanı arı .· 0 

Sn·as atölyesinde yapılacak muzayyak han tesisatına lüzumu olan 
m:ılzemt'nln teslimi ve bunların mahallinde montajı 27•10-939 cuma ıünü 
saat 15,30 da Ankarada ldare binasında pazarlıkla ihale edilecektir. 

Paıarlık mevzuunun mecmu muhammen bedell 45500 liradır. Bu ı,e 
girmek istiyenlerin kanunun tayın cttiiU vesikalara hamilen aynı ıün saat 
15,30 da komisyon rcisliiine müracaatları JAzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anknrada MAizeme dairesinden, Haydar
p:ı~:ıcl ıı Tesellüm Ye sevk şefliğinden d:ığıtılmakla<lır. (8500) 

~ '- (Bat tarafı 'l Metle) 
''Ilı ~Ue lrananız daha hııh O· 
'\ lıit uı.'8ct.k ,.e yüzanüıe dt 
~ b~ınbeük aeleceklir. Ban· 

-- --___..,--- -----_, ----- ... -:=-- .. __.. .. --- -- ._,,..,,.,,.. ,,_.,,._--
- :::- . .... 

it ~ lo Dclıoiunuz bu müddet 
'~-..;;ti! Psıklarınm zlıupara ttı§ı 
'ıJ.l_ hiJ~ 8u otmaY1 dirsekleri· 
~taı._1"'- dizlerinize de teşmil 
~ ıu 1 

1
• Bu iıler bltliklcn 

'ıı, l tcliı~erlslnde bir müddet isi:· 
lQ ~ lonrı banyodan ('ıkı· 
,. l'll~ 
~cler~1tG1ıa bfr hamam ha"rlu· 
~ ~~t kurulanınıı. SonrA 
g~~iıı~ bir JOlnrtzatörle kolon 

tı.:,'llıctı 
ı,~icı ı-:S>ılacalc iş, yüzllnllzdekı 
~"~' dit remi silmek, koltuk ali· 

it bud stlclerı, dilleri, ayaklnrı· 
t, bit utılaınalc, sonra derin , • ., 
Dt~er )'lcuya dalmaktan ibaret 

1~1 111ııa1 hanyonuT.u ııabuhhyiı 
'lliı, tal-at rahat işinize "htebi· 

··~ -., ba ~lltti :~•nlar hıvalet için ur 
ııı, tr. ~"""'~~hlından şikb·et e· 
~ ıı,,, .,,kal(,. bu şikıh•etln hıklk' 
lit llıt~tlr ltsıılık deAll, yalnıı Ü· 

ı..;ıııdıt k Fak et funıı &6> leme! 
t°"ıı llttıı, \hayatın bütün güzellik· 

l•ıııar" •re deAil, o;ahıanlan h 
~açılır. 

il ~ç A ,:::e:ımı:ı:=:m;a:::: 
~Ti PAKŞı 1 

~ "•l•rd f doktoru ı . '11111 11 '< 111 lllıad• herıGn .. , 1 
·~ \ 1ıır1111 ~:ırrı 111.30 1'11 kadar tuıı' 

I' 
1•e, 1 1°tıuı •e teıluvı •d~ı 

• aı ı I' r,~"' • roneı meydımı ' 
.zı,.. ""'l .. -...;!o. ' •ıt~I bıı•ınılıı 1/:C 

""'1i '" 1 ~ 
' rnunycnehan .. ns:r.::H 

1 -
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Is. Komutanlığı Satınalma Komisyonu il4nları 

1 - Mevcut keşif ,.e şarınııınesl mucibince tahmin edilen bedelJ 
5000 lira olan Deniz Harp okulu ve lisesi binasında yapılacak milleferrik 
tamiratın 31·10·939 salı günü saat 11 de Kasımpaşada Deniı Levazım sa-
tınalmı komisyonunda açık eksiltmesi yapılacaktır. , 

2 - Muukkat teminatı (375) liradır. 1 
3 - Mevcut keşif ve şartnamesi hergün iş saati dahillnde mmtr ıı:o

mlsyondan alınabilir. 
4 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarHatı dahilinde icabeden vesa .. 

lkle birlikte belli gQn ve saatte mezkQr komlsYona mQracaat etmeleri. 
.(8450. 

* * * 1 - Tahmin edilen bedel! (14.480) lira olan 80.000 kllo kuru lhllm 
2 ikincileşrin 939 tarihine rastlayan perşembe günü saat 14,30 
da kapalı 11rrıa •hnacaktır. 

2 - ilk teminatı (1086) lira olup şartnamesi hergün komisyonda• 
parasız olarak alınabilir. 

3 - lsteklllerin 2490 sayılı kanunun tarifah dahilinde tanzim ede
cekleri kapalı zarf mektuplarını en geç belli gün ve saatten blı: 
saat evveline kadar Kasınıpaşııda bulunan komisyon başkanhlı'" 
na makbuz mukabilinde "renneleri. (8399) 

* * * Komlayonumuzda mevcut listesi mucibince muhtelif yapı malzemesi 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 24 teşrinievvel 939 salı gflnll saat 
16 da yapılaeaktır. isteklilerin belli giln ve saatte Fındıklıda komutanlık 
aatınalma komisyonuna gelmeleri. (8725) 

• • • 
Komutanlık birlikleri için 700 adet zincirli beyaz tire makara pazı!"'" 

Jıkla ııatın alınacaktır. Pazarlı~ı 23 teşrinievvel 939 pazartesi ıünn aaıt 
10.SO da yapılacaktır. lsteklllerln belli gün ve saatte Fındıklıda komutan
lık aatınalma komisyonuna gelmeleri (8726) 

* • • 
Haydarpaşa hastanesi ihtiyaca için bir adet motörlil el makinesi pa .. 

zarlıkla aalıa alınacaktır. Paıarldtı 23 teşrinienel 939 pazartesi gün(l 
sııa! 16 da yapılacaktır. isteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda komu• 
tanlık satınalma komisyonuna gelmeleri • .(8727). 

*** Birliklerin yatak ve yastık ihtiyacı için 90 santim eninde 14000 met-
re yataklık bez komlsyonnmmda mevcut nnmuneslne uygun olmak şartl
le pazarlıkla salın alınacaktır. Pazarlığı 23 teşrinievvel 939 pazartesi gü
nll 111at 15,30 da yapılacaktır. isteklilerin belli gQo ve saatte Fındıklıda 
komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. (8729) 

••• 
ihale stınll talibi 91kmQlla Maltepe Pl.711de Atıf okulaada )'BptırWı· 

calr olan dershane, keşif ve f9rlnamelerlle plAnına göre pazarlıkla ihale 
edilecektir. Pazarlığı 3 ikinciteşrin 939 cuma günü saat 14 le yapılacaktır. 
Muhammen keşif bedeli 71040 lira 63 kuruştur. İlk teminatı 6328 lira 7 
kuruştur. Keşif cetveli ve pJAnı bedeli mukabilinde ait olduğu şubesindtn 
verlllr. İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektuplarile 2490 sayılı ka
nunun 2-3. maddelerinde yanlı vesikalarlle ihale gününden sekiz gila H· 
veJ vllAyet nafta ihtisas komisyonun dan alacaklan vesikalarile beraber 
belli ıün ve saatte Fındıklıda komutanlık satınalma komisyonuna ielme
lerl. (8728) 

• •• 
· Komutanlık birlikleri hayvanatı için 488000 kilo yulaf şerait n ey.. 

safı dahilinde sahn alınacaktır. Açık eksiltme ile ihalesi 3 ikincitetrin 
939 cuma günü saat • • de yapılacalctır. Jsıeklilcrin belll gün ,.e saatte Fın .. 
dıklıda komutanlık sııtınalma komisyonuna gelmeleri. (8470) 

e l'auge · f. d'incubatJon 
d le tuyau de decharge 
(d'~ulement) 

2. t: the hatchlng or bree
ding, apparatus 
a the water inlet • plpe 
b the fllter 
c tbe breedlng or hat
ching boz 

d the water dlscharge -
pipe or outflow - pipe 

2. A: der Bnıtapparat 

a der WasserzunuB 
b daa Filter 
c der Bruttrog 
d der Wa.saera.brıua 

S. KEPÇE 

s. F: l'epullette f. 

3. t: the small fiahing - net 

3. A: der Kiacher 

4. BALIK HAVUZU 

• SUJUD geldlif bora 
(sa boratlO > 

b kapak 

c soyun akttfr boru 

'- F: le baasin 1 Poiuona 

a l'arrlvEe f. d'eau 
b le couvercle 

VI 

o le tuyau de d6charge 

t. t: the fisb • tank 

a the water inflow • plpe 
b the lid 

c the water discharge • 
pipe or outflow - plpe 

4. A: der Fischbehalter 
a der WasserzufluB 
b der Decltel 

c der WasserabfluB 

5. BALIK KO\'ASI :ger. 
deli) 

5. F: le seau (baquet) A 
poissoruı 

5. t: the vessel for transport 

5. A: der Transportbebllter 

6. BALIK FIÇISI 

6. F: le tonnelet 1 pol.lsons 

6. t: the etr.all cask, or keg, 
for holding fish 

6. A: der Lligcl (du 
FJsclüa&hen) 



il.e Sabah, Oğle ve Akşam 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman 

dişlerinizi fı~çalayınız. 1 
.. - ~· . .. "' · ..... . -

--~eyoğlunda BAKER Mağazaları -·1 

En birinci İngiliz ve Fransız kuma~lanndan mamul 1 

.TRENC - KOTLAR, GABARDJNLER, . 1 

PALTOLAR, TOVETLER, SPOR ve FAN- I 
TAZt KOSTÜMLER, PARDESOLER 

Her yerden müsait şartlar ve ucuz fiyatlarla satılmaktadır. Çeşit
ler bozulmadan eV\'el ihtiyacımzr BAKER mağazalarından te- 1 

min f'-ı;.,i... pt ...................................... 

....................... -.............. . 
· ';"{ alnız BALSAMJN kremlerini kullanınız 

KANZUK 

Krem Balsamin 
Cildinize daimi tazelik ve 
mat bir sevimlilik verir. 

KANZUK 

Balsamin Eksiri 

H A B E R - Akl5&ID Postam %1 BtRtNct'I'EŞR!N -19~ ............................. - ' 
Karışık ve nasıl yapıldığı belli olm1yan bayat çocuk gıdalarile yavrunuzun sıhhatini tehlikeye 

koy:-.::::"sımz· 

Allahın yarattığı gibi saf ve tabii hububattan yapılmış 

Çocuklarınıza yediriniz. 

Vitamin 
Kalori 
Kuvvet 
Kudret 
Sıhhat 

Yüzdeki çil ve lcl~eleri gide- J\ T ' 
rir. Traştan sonra latif SC- l y eş e 

Pirinç 
Yulaf 
Buğday 

irmik 
Patates 
Mısır 

Türlü 
Mercimek 
Beze/ya 
Badem 
Çavdar 

riniik ve yumu~aklık 
bah:"der. 

·1·N·G·tL·t·Z·K·A·N·7.·U·K·E·· CZ-A.!\ı"ES-t·=·B·e-yo·ğ~ı.-.·.'.: .... -.·,.·ı· ..... ı ı Enerji 
OZCJ 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, Kırıklık ve bütün ai!rılarınızı derhal 

keser. İcabında günde 3 kase alınabilir 
Her yerde pullu kutuları ısrarl:ı isteyiniz. - =nı:!::m:m:ı:-m ı ............ :>: ••••• 

.... .... !li:iB!!!!!e .... ············-·· 

PLANŞ '72 Yll 

H Balıkçılı~ edevatı F: Le• engin& d e pGch•: lı Tho r.'lshlnsı -Takc
ıe: Dle AngelgerAte 

1. PORTATİF OT.TA (ka

mı:;) 

1. F: la canne a pecbe de

montable 

L t : the (jo!nted) fishing -

rod or rod 

L ,\: dic (zcrlcgbnre) An. 

gclrute (Angel) 

%. OLTA w~ı:st 
2. r: l'hamcçon m. 
2. t : the hook (thc (fish _ 

hook) cnding in n barb 

2. ,\: der Hııken (Fischha. 

ken, Angelhaken) 

3. Gt~ıt•ş ZOK \ (sıın'i 

b:ılılc) 

3.. F: le poisson nrtificicl 

3. i: th" spinning bait (thc 

sp!nncr, thc nrtificial 

fish; here : a "wnbblcr" 

or ''wobblcr") 

3. ı\: der Spinnfisch (der 

künstliche Fisch, die 

Splnnangel) 

4. YE:'\I 
a dt•niz kurtlu ,·cya ~olu

can olabilir 
b iğne (kanca) 

4. F: l'nppat m. (l'nmorcc {.) 

a soit un astioot, soit un 
ver de terrc 

h l'hnmeçon m. 

·1. t: bııiting 

a the worm (a lıait) 

b thc worn hook 

·1. A: dic Anl;ödcrun-; 

:ı. der Wunn (I~öclcr) 

b der "·l:rrnhakcn 

5. nmx \ vgY,'. n•, • x 
n.\J ı<; ı .\ YI I('!.. stı~:·ı 

\ 'EM 

!'i. F: I'nppiit m. artificiC'l c-n 
jone (pour h r:.:Jıc.- au 

hrochct C't a l'nngnilk) 

5. t: tho flont tnckle (for 

cntching pike r familliarly 

~pok~n of ns thn jack. 

t!loug h ti .is \'.'on! is alrn 

oftcn u.scd to d cnotc e s. 

Zeka 
Hasan Deposu: Yeni adresi, 

.. .,. 
Bahçekapı 

Dünyada me\·cnt ~ocnk gıcıat•• 
rınm en mlikemmclidlr 

Beyoğlu Tramvay durağı ı.n 
şısmda Yalı Köşkü cad. No. 6-S 

............................................................ ~ 
lstanbul Telefon Müdürlüğünden : P. T. T. Umum Müdürlüğünden f 

1 - Talihi çıkmıyan 500.000 metre çi rt nakilli liistikli bronz tel 

~luhlelif cbatta"16 kalem kurşunlu knra kablosu knpalı zarfla eksili · 
meye çıkarılm15tır. Muhammen bedel (2G01G)' murnkk:ıt teminat 
(19:>1.20) lira olup eksiltmesi 27-10-!!39 cum:ı giinü saat 15 le miidürHik 
binasında yapılacaktır. htcklilcr, muvakkat haklmz veya hnnlrn tcmiıı:ıl 
mektubu ile knnunı '\"C~:ıiki muhtevi kapalı znrrtıırını o giin s:ı:ıt 11 c k:ı
dnr komic;yona Yermelidirlcr. Ş:ırlnamesi lıergiin levazım fımirliğimizde 

ı;ıörülelıilir. (7019) 

zıırlıklı; :ılıııııcııklır. ~ 
2 - )lııhuııııııcn lıcclcl (50.0IJO) nıuY:ıkknt teminat (3750) liri 1'.' 

pn1:ırlık 27 blrinciteşrin !l3!l cuma gilııü snal 16 da Ankarada p.1'· 
ıııuın rııiirliirliik binasındaki snıınnlına komisyonunda yapılacaktır· 11ıf' 

3 - Taliplerin ş:ırlları öğrcnnll'k üzere hcrAiln ve pazarlıjııı jŞ ~( 
elıı!l'k kin 27 lıirincilc5rin !J:l~ tarihinde mezkur gün \'e saatle o ı.o 

PLA.NŞ 7% 

pecially a young pike] 
and cel) 

5. A: die Binsenpuppe (zum 

Hecht-und zum Aalfang) 

6. İSKANDİL 

G. F: ln euillcre (euiller) 

pour le lanccr 

6. t: the spoon - bait (the 

spoon, the spoon - hook 

to spoon = to fish with 

spoon - bait) 

6. A : der Löffelköder 

7. on.süz 

· 7. F: la rnouche artificicllo 

7. ı: the (artificial) fly or 

fishing _ fly [ fly _ fishi:ıg 

= fishing with flies, fly -
fisher = person who 

fishes with flirs: fly -
book = ca50 like n book 

yona ıııfirnrn:ıll:ırı (512:!) (815Gl 

nn 

for holding such flics, 

fly - clip = lenf of such 

a book] 

!L i baits, 3 and 5. 7 nlso 

called lurcs 

7. A: die künstlichc Fliege 
3-7 Ködcr 

8. M,\NTAR YAICASI 

a kur::mn (boru) 

b mantar 

8. F: le flottcur 

a le tuyn1t de plume 

b le bouehon 

8. t: thc fknt 

:ı. the quil 

b thc flo::ıt (made of 

cork) or cork 

8. ,\: dns Flor.. (der Schwim. 

rncr) 

a die Federposn (I'ose) 
h ı1~r ~chwimmcr (aus 

JCork) 
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Dr. NAŞiD EREZ ,,. 
'lu:ıyenchancsini Taksiın 9, 
çl·'li D:ığcılı'· J\liibü J;.arşı5111 r 

- ıı' 
\'ırak Pal:ıs Apartımanın• 

1 
lclnıiştir. Tel: 41:ii2~ 

- ::::z>ı 1 1Ale~~e~r S~~~as 
;I ~larbe gidiyor 

_ _ Altın M abu5:::1' 

~ımlR T l1A1'JtO 
1 1 l "oıııcdi kısmı ,ıorıd~;:1 

uc <"ocuk TirııtrO .. . 
IJlıı KELOCJ..\:-0 ··•i 

liccc :W.3•l: Jliııclistan cc'' 


