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ekyada Almanların 
vaziyeti müşkülleşti 

l-Ialk iki Alman jandar-1 sugü~. başladı 
Koye 

ması nı daha yaraladı .~.~~·~·~·fu• 

('e' 
•0s!oı al.y.ımtı "Alman 

-......___Baron fon Nöj7at 

Kladno şehri ahalisinden yarım ~~?:~~:·:~:::~::! 
milyon ceza almıyor ~~~~~·;;;:"··· 

Fethi Kardeş 
Şehrin etrafı askerle çevrildi, J3üncü sayfada okuyunuz> 

ÜP?!.Üı!d~r!n~n~l~el:j~;Bud~;~~! b;d!!~! MASAL 
haberlere göre Kladno şehrindr. va. jandarması bir çarpışmada bıçakla 

ziyct, günden güne vehamet kesbe- (Devamı 4 iinciide) ç o c u K l AR 1 
diyor. Alman akerleri, sokakları Yunan Veıı· ahtı 
dolaşmakta ve toplanan halk grup 

larmı dağıtmaktadır. Birçok evler- Sah günü şehrimizden 
de ve mile::. ·eselerdc ara~tırmalar 
yapılmıştır. geçecek 

Bütün yollar tutulmuş. Kladno Romanya kralımn tahta çıkışının 
Jıamisi .. ı::ehrine girilip çıkılması yasak edil yıldönümü rnünasebetile yapılan 

miştir • merasime iştirak için Bükreşe gi· 

Bir &-keri tıp t alebesinin de. 
rin . aşkını anlatan bu roman, 
yılın en hissi, en sürükleyici 

eseridir. Pcr~embe günü Haber. 
de o'kumağa başhyaca'ks;mız. 

Nakleden: 

~t\Jıyük anlketnmnz : 
den Yunan veliahdi prens Pol ve 
maiyeti salı günü öğle vakti Ro. 
manya vapurile limanımıza gele· 
ceklerdır. Vapur burada dört saat 
kala~ğtrıôan prens Polun §ehri:nizi 

Muzaffer Esen 
~ 

''Milli Şef,, gerine 
nasıl bir kelime 

seçelim? 
.. . 

g~i muhtemeldir. 

Bugünkü sayımız 

11 <65 
Sayfadır 

Kaplan 
19S8 Nobel edebiyat mllkAtabnı lal. 
ı.ıınan Amerikalı kadın romancı 

Pörl Bak'm me,nıu Çlııdo geçen 

heyecanlı bir eseri ... 

lngilizceden çeviren : 

VAHDET G)L TEKiN 
kadar 

Yunan deniz talebe
leri Heybelide Türk 

arkadaşlarile tanıştılar 

tlan iJleri: Tel 2033 

lngiltereden 
bir askeri 

heyet gelecek 
IFıra ınsoz Baş kumandana 

memlek etnne <dlöncdlü 

lngiltere bir kaç aya kadar 
750 bin askeri silah altına 

toplamış bulunacak 

Bone, Türk - Fransız müzake
releri etrafında izahat verdi 

Buna göre, Fransa ile Türkiye arasındaki in
taç edilmek üzere bulunan müzakereler iki 
nevidir: 1 - T ürkiye ile Suriye arasındaki a ra
zi meselelerinin kati olarak halli, 2 - Türk -
Fransız karşılıkll yardım deklarasyonu 

Londra, 9 -
Türk askeri hey
eti, İngiliz ge· 
ncl kurmayı ile 
müzakerelerine 
devam etmekte. 
dir. Haber 
rilcliğine göre 
1neiltcrc ide Tür 
kiyeye bir askeri 
heyet yollaya. 
caktır. 

Fransız ordu4 
lan başkumanda
nı general O..· 
melin bu akşam 

saat 16,30 ~a. 

Fransa ya dÖt\
mek üzere Lon
dradan hareket 
etmiştir. 

öğle yeme· 
ğini İngiliz ge
nel kurmay reisi Bir harp Ç1karsa Fransız t•e !ngiliz kuvt?ttleritıin 
general Gort başkımıandanlığım deruhte edecek olan Fransız ge-
ile hususi olarak nerali Gamelin Londrada lngiliz genelkurmay baş· 
yemi~tir. kam general Gort ile beraber .. 

'Anketimize cevaP. verenlerden: 

Heybeli Deniz Okulunda 
verilen çay ziyafeti 

dostluk tezahürlerine 
vesile oldu 

, Harbiye nazın Hore Belisha, aya kadar silah altında 7 50 bin as. 
ı bugün Plymouth'.da söylediği bir keri bulunacağını ehemmiyetle 

nutukta, İngilterenin büyük bir kay\:Ieylemiştir. 

Avukat Rami Doklor Behçtt Sabit 
'--.__ - .. l' azısı 4 üncüde Limanımızda bulunan "Aris,, i· 

• simli Yunan mektep gemi5ilc gelen 
z.J' • • Yunanlı deniz zabit namzedleri \'e om anya rı ar l c ıye deniz talebeleri ile gemi zabitlerinin 

Alı 
dün Heybeli deniz harp okulunu fr 

h • • d yaretleri Türk ve Yunan dostluğu· az lr l şe r l m lZ e 'nun yeni bir tezahürüne vesile teş. 
~ •• kil etmiştir. 

; 

l"'IUtfefik devlet naziri Çarşamba Yunanlı misafirler saat onbeş bu 
çukta Şirketihayriyenin köprüden Deniz Harp okulu komutanı albay 

Reisi cumhurumuz (Det•amı 4 üncüde), Ruhi Dtvelioğlıı günü 
tarafından 

bost 
kabul edilecek Türklerin dostluğuna 

fevkalade ehemmiyet 
ve kıymet veriyoruz 

4t. C ltornanya hariciye nazırı 
~ltııı afenko Ankaraya resmi ziya_ 
~Prnak lizcre bugün Ciğledcn 

l.urnartesiden itibaren 

~elvü b;h~~sinde 
aturka kısmında: l\h~ ır yıldız 

Ki Ki 
\>e 5 Kişilik Trupu. Aynca 

Alaturka S:ız llEY'ETI 
Tel: 13711 

sonra Daçya vapuru ile Kö5'ence· 
den gelmektedir. 

( Deııamı 4 üncüde) 
.................................. ·-······ .... 

Cumartesiden itibaren: 
Taksimde 

iZZET 
Bahçesinde 

(ESKi PANORAMADA) 

SAFİYE 

İngiliz mebuslarından Harold 
Mitchel ve Maj<>r Rayner bu ,sa
bahki semplon ekspresiyle Avru. 
padan gelmişlerdir. 

tngiliı: mebusları Sirkeci garın· 
dan doğruca Parkotelc gitmi1ter
dir. 

ve arkadaşları: Telefon: 41992: Harold Mitchel ve arka~ş 
............................................... • garda kendilerini kar§ılayan b 

muharririmize müştereken şu be· 
yanatta bulunmuşlardır: 
"- İngiliz parlamentosunun 

mümessili olarak Türkiyeyi .ziya. 
ret fırsatına nail olduğumuz için 
çok memnunuz. Sey,ahatimiz res · 
mt mahiyettedir .. Pazartesi günü 
Ankaraya giderek Türk parlamen 

<Dcl'amı 4 iincöde) _ 

as'kert devlet otduğunu ve birkaç (Devamı 4 üncüdt) 

ÇERÇEVE 
_., . 

Oipl·omave Barem 
Kulağmıız& bir Jıaber çarptı. Yeni barem projesino göre büyük 

idare clhazı, ı, ve makam gelinlerini yalnız diplomalı gilnğllet'C te • 
Um edeeekm.lş. Teı;bihslz konu5alım. Dlplomaınzlara bundan böyle 
hak ,.e me\·kl yokmuş. 

u1&.,mak istediği gaye bakımından çok hakir, fakat gayeye ~dit 
bakmımdan pek hatalı zihniyet. Mal<satra usul arac;mdaki fark. !'lak· 
sat, işl ehline teslim. Doğru. U~ul, ehliyeti yalnız diplomada kabul. 

Yanlış. 

Eh!Jyetin ifadesi bizzat ehliyettir. O, güncı:in I!:iığı gibi, idraki. 
mlzln bodrumuna kadar bile nüfuz ederek kendi'lini gö terlr. Diıılo· 

madan ba' ka ehliyet ölçüsü tanonama.k, gilnc~ln doğu5unu köylerdeki 
ihtiyar h cyetl raporile fet;blt ettirmeden 1'abul ctmemeğe benzer. 
Doğma.mı, güneşlere doğdu diye ihtiyar heyetlerinden rapor almak ka
bildir ama, . doğmuş güneşlere göz göre göre doğmadı demek 
mümkün değil. 

Diploma gaye dt'ğil , n .. '!ıtadır. Gayenin kendisi dururkt'n , -a."'· 
tayı kudsileşti!"f'me)iı:. Eğer bu n .. c;ıtaya ba.~vurmaksl7.m kimsenin 
ehliyet kn·amına g~Jeblleceğlnl zannetmlyon;ak, yetistlrme metodu 
olarak ,·asrtayı mecburi kılar, fakat Is ,·em1e metodu olan.k , .a..,rta
yı değil, gayeyi şart koşanı:. Bu takdirde dJploma, haklnnı ka~·bet. 

mez, öblir takdirde ehllyet güme gideblllr. 
Tek yumurtadan doğan tavuğun bin yumurta doğurması gibi; 

dlpİoma phsmmı bir kere, fakat hayat dlptomamrzı bin kere lmtiha.
na çeker. Onun l~ndlr kt ta\ııktan, ~ıktığr yumurta yerine t1oiul"dulu 
yumurtayı istemek esa'!hr. Necib Fazıl KISAKVftEK 
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TAN 

Gafcnko, malum olduğu üz.ere An· 
karada temaslarda hulunınak üzere 
bugün şehrimize gelecek \"C akşam.ı 

da Ankarayo hareket edecektir. Bı. 

münasebetle M. Zekeriya yıızclı/! 

ha~mnknle'iinde şunları sö~ lemPklc
dir: 
Romımya He Türki)'C nrnı;ınd:ı hi. 

ri Balkan antantına dahil olnn iki 
devlet sıfalile, diğeri de sulh cephe· 
sinde yer almış iki memleket olarnk 
iki türlü menfaat ortakhAı ,·ardır. 

Her iki b:ıkımdan <hı iki rle\"letin 
Balkanlarda kun·etll lıir l lot. tesisin 
de menfaalJerf '\"ardır. Alrnanynnııı 
Balkanlardaki ekonomik ilerleyişini 

durdurmak, ve mihYerin Jlıılkanlar 
üzerindeki tazyjklnl knldırmok Jıu 

susunda iki taraf orasında bir görü~ 
birlilU bulunmak gerektir. Ankıırad:ı 
cereyan edecek müzakere '\'e fikir 
müdovelesinln bu bııkınıdan hüyük 
bir ehemmiyeti vardır. 

1ki devlet Jıoricire nazırlarının, 
bugünkü yeni Yaziyeller karşısında, 

sadece dilnyo h4diselerlnl bir defo 
gözden geçirmelerinde bile büyük 
menfoat mevcuttur. 

Bu sebcble Roman~·a hariciye na· 
zırının Ankor:ı ziyaretini memnuni· 
yelle selamlar, ve kendilerine mu. 
vaffııkiycller dileriz. 

Hüseyin Cohit Yolçın ougünkü 
yazısında Ru ya ile ittifakı b.nhs mc.\' 
zuu yapmakta, ve bu mesele hakkın· 
da, İngiliz g:ızetclerinde yarottığı 

münnkoşnlardan, tlkirlcrdeıı edindi· 
lli kanaati bildirmeye ç:ılışınnklndır. 

Sovyel Rusyonın UaUık dc\•letleri 
üzerinden Rusynya ynpılncak 1Jlr tn
arruzda, Fransa ve lngitıerenin ynr
dımını islediği mnlCımdur. TI;ıllılc 
öevletlerinln böyle bir garanti iste. 
medikleri de, bitarnflıklnrını boz· 
mak arzusunda bulunmadıkları da 
malum olduğuna söre bunun nasıl 
telif edilebileceğini araştırara1' şöy
le 'diyor: 
"Şimdiki holde yapılacak iş, Bal· 

tık dcvlelJerinln illrıızlnrını davcı 
etmi)·ccek mrellc, o devletlerin ara· 
zisinden setmek surctile Rusyaya 
vukubulocok bir taarrnzda İngiltere 
,.e Fronsonın Rusyaya yardım ede. 
ceklerinl taohhiil altına almaktan i· 
baret gibl görllnüyor. Esasta illifnk 
edildikten sonrıı bunu yazı :ile tes
blt etmeye diplomatların muvaffak 
olacaklarında şüphe edflemez. Bun· 
dan dolayıdır Jd bazı mııhafil on beş 
süne kadar meselenin netlcelenecdı 
Jmidindedirler." - -
Planları yapılan 

şehirler 
2763 sayılı belediyeler imar he -

yeti kanunu ile nüfusu on binden 
yukarı olan §ehirlerin planlannın 
yapılması ~i çok ilerlemiştir. 

Bu işe başlandığı all'8da imar 
plii.nlan yapılmış olan ttehirlerin 
sayın{ 17 idi. Bu şehirler; Adana, 
Afyon, Akhisar, Ankara, Antalya, 
Aydm, Edremid, Gazianteb, Gire -
sun, lZmit, Knyseri, :Malatya, Mer. 
sin, Muğla., Niğde, Tarsus, ve To. 
kattır. Nafia vekaleti tnrafmdan i

mar plAnlan yapılmış olan şehirler 
sekiz, belediyeler imar heyeti ta -
rafından imnr plfuır yapılan şehir 

bir, belediyeler imar heyeti tara _ 
fmdıın imar planları yaptırılmakta 
ola.n şehirler 8, belediyeler imar be 
yeti tarafından hazırlanmakta olan 
şehirler 14, belediyeler imar heye
ti tarnfmdan programa ithal edilen 
şehirler 37 dir. 

Halen Akşehir, Balıkesir, Bursa 
Kütahya, Marnş, Sıımsun, Tekir -
dağ, Urfa ve Zonguldağm imar 
pli\nlan ihale edilmek i.izeredir. 
Adapazarı, Edirne, Ayvalık, De. 

nizli, Diyurbnkrr, Trabzon, Erzu -
nım, İstanbul ve Sivasın imar plan 
lan lınzırlanmaktadır. 

Böylece 54 şehrin imar planları 
yapılmak Uzere hıuırlıklara baş _ 
lanmış bulunulmnktndır. Bu şekilde 
bUtün esaslı 13ehlr ve knsnbalarımı. 
zm plfı.nlan ynprlmış o1ncaktır. 

Yeni Adalar 
Kaymakamı 

Adalar Kaymakamı Şevket 

rahatsız bulunduğundan altı ay 
mezuniyet verllmştlr. Yerine 
vek~lctcn vildyet maiyet me
murlarından Kemal AygUn'Un 
tayini takarrür etmiştir. 

Yunus :\adi, lngiliz - Türk anlaş_ , 
mıısı isimli h:ışyozısındo, l.ondrndn 
bu!unnıı Tiirk g:ızctcciJcdne, lııgiliz 
b:ıs\'rl, ili Çemherl:ıyn ın söylcdi~i 
~özler rııe\'ztı le~kil etnıi§tir. Yunus 
.'indi, İngiliz • Türk nnlıı5ınnsının 
yopılmasınn sehehi)·et Hren lıiıdise
leri kısaca tekr.ırladıktıın !'.onra lııı 
:mı-ışuınnın heılcfini izah etmekle 
hır harp vukuund:ı, denizde TC kora· 
ıln, mih\'er de,·Je1lcrinin sulh cephe. 
\İni kuranlara karşı elde edecekleri 
baz:ı mevzii muvaffaki:retlerde hiç 
bir netice temin eılemlycceRini, har
bin uıun ı;üreceğini ve asla istihfaf, 
etmediğimiz müşküliıtn rağmen lınr· 

lin kunelli olan sulh cephesi lehine 
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ı eticeleneceğini ve yalnız bu kunet 
li lmlunmanın bile harpsiz sulhu ko· 
n:ynco~ına koni bulunduRunu işaret 

Diin Topçı4 alı$ meklebitıde yapılan atış talimlerinden iki göriinüş .. · 
--------------------------------~----------------------------------------------------~--------------------

ederek bunun mihver devletleri de 
dahil olarak lıütün insnnlıAa l·apıl· 

rııış olacak sayet ~ereni IJir hizmet 
olacaı?ını ılh1cnıekte ,.e şöyle elemek 
ledir: 

Hilber·. 
"l>lC lnıiliz • Türk aola~ması böy K b .. k 

le şerefli bir hizmeti yerine getirmiş ara u • sa nayı 
olmak jcin kurulmuştur. Türk efkiı· 

rı umumlyesl -vnılyetin ehemmi) eli· 
le vazifelerin Adeta kudst olan mahi
yetini bö}1e idrlık etmiş otarnk Mil 
il Şefinin etrafında yekpare bir hal. 
ka salllhiyetile sımsıkı topl:ınmış 

şehrinde 
idari kısım binalarının 

projeleri hazırlandı bulunuyor.,, * Esas insaatınm ilk kısmı ikmal e-
dilmiş olan Karabük devlet demir 

Pe)·ami Sala: "nir kUJ!ıt Ptırcaı:ına ve çelik fabrikalarının idari kısım 
dair,, adlı !ıkrasında bnremln mek- . . 
tep ş:ıhaıletnamesine dııyanmasını lI133-atına aıt planlar hazırlar.mrş· 
ıenkid etmekte ,.c lıu bususın )luJıid· tır. Bu planlar mucibince derhal 
din Birgenin makalesine itn,·e ede- inşaata başlanacak ve fabrikanın 
eek bir sözü bulunmndı~ını söyle- ilk kısmının tecrübe faaliyeti ikmal 
m<'ktedir: P~ya"mi sa::ı. diyor ki: olunduğu zaman yeni binalar da 

"Bilmek lmltur s:ılıılJı olmak de_ 
"ildir. Dol kömür snhibi o1mak ba.ş· tamamlanmış olacaktır. 
~o, onu bir yapunın kazanında ya· Karabükte yapılacak olan bu ye. 
k:ırak denizleri aşmnk büslıütün baş· ni binalar idare, kantin, laboratu· 
kn bir iş ... ,, var, garaj ve fabrika müstahdemini 

----------------- binalandır. Sümerbank umum mü· 
dürlüğü bu bianlann in~aatı ıçın 

Liman işletmeleri ~:ş~~:_n 2so.ooo liralık tahsisatı 

faall.yete başlıyor Türkiye demir ve çelik fabrikala· 
nnda bir numaralı yüksek fırının 

Denizbank muamele- tecrübe taaliyetine ağustosun ı inde 
. . . I kati olarak başlanacaktır. Bunur 

lerlnJn deVrl naSI için in_şaata esasen bitmiş Olan 1 IlU 

olacak maralı yüksek fırın 'etrafında tecrü· 

~Mı~ 
Eminönü meydanının 

maketi tasdik edildi 
Mısır çarşısının ve etrafının 

istimlak ve 

milyon 

tanzimi için yanm 
lira harcanacak 

Denizbankm yerine kurulan li· be hazırhklan yapılmaktadır. Bu Em{nöni2 mtjdammn müstakbel vaziytt{ 
man ifletmeleri umum müdürlü- hazırlıklann ~alin~en sonra eyl~l 

1 
• • •• 

wüne tayin edilen Raufi Manyas başında fabnkanm ılk kısmı faalı. '\alı Ye Beledıye Reısı Doktor' dilen Eminönü meydanının ma· 
g.. __ ,__,_ A k -u h • . yete geçmiş olacaktır. İkinci kısım Lfı.tfi Kırdar'la şehir mütehas- keti belediyeye gönderilmiştir. 
dun adUllil n a._,an §C nmıze ik" al ük" k f . 940 P t h i ! 1 . . ve ı numar ı y se ınn ıse · sısı ros , eyet enn ye müdU- Makete göre Mısır çarşısının 

gelmııtır. .. .. • .. senesi başından evvel faaliyete geç· rU Nuri, imar mUdürU IIUsnU dört bir tarafındaki dUkkA.nlar 
Umu~ ~udur bı:kaç ~~e ka. miş olacaktır. Bu suretle Karabük, dtin şehrin imar plO.nı Uzerinde kaldırılacak, çarşı meydana çı

cl.lr ıehnmızde yenı teşkilatın tat. de.mir ve çelik fabrikaları in5<ıat esaslr tetkiklerde bulunmuşlar- kacaktır. Çarşının duvarları He 
bik hazrrlıklariyle me§gul olacak, programı zuhur eden bazı engellere dır. sakaf! Evkafın, dUkkA.nların 
~zardan sonra tekrar Ankaraya ~ ak · d · a·1 · 

. . ragmen tam v tın e ıntaç e ı mış Beyazıtta lnkıltıp müzesi ö- zemini eşhasın mUlkUdUr. 
gi.dtcektir. f b "k f ı· t · ·ı · l . . ..... lb ve a n a aa ıye e geçırı mış 0 :ı·I nUndeki dUkkt'lnlarm bir an ev- Zemine tasarruf edenlere 16 
~enızK yolllardı ud~.ums mbauhdubarunka- caktır. Bu fabrika ile beş senelik vcl kaldırılmasına karar yeril- bin lira, evkafa 100 bin lira, 

raL'ım ema e un a - "km ı ecrl · ı cakt 
ya gelerek Denizbank meclisi ida· program 1 a 1 mış 0 a ır. miştir. Bundan başka Beyazıt çarşının Bahcekapı tarafına dü· 
rt"sinin yaptığı toplantida bulun- - LA.leli yolunun da aynı zaman- şen hariçteki dUkkA.nlarla Ye· 

da açılması takarrür etmiştir. nlcaml parkı tarafındaki dUk-
mn§tur. Af f .. k k .. .. .. Denizbank umum müdür mua. a Ur OprUSU Bu arada Beyazıt meydanı kdnların lstlmlAkfne 198.000 11-
vi&lerinden Suphinin iştirik etti. da tanzim edilecek, Dcyazıt ca- ra verilmek suretiyle bUtUn Is· 
(;i bu toplantıda Denizbank mua- A d "k" h"I milnfn etrafı açılacaktır. Umldk muameltıtı tamam ola. 
mclitınm yeni kurulan umum mü. Y SOnUn a 1 1 Sa 1 ta-• Cnmiin meydana bakan tara- caktır. Çarşının tamir, tanzim 1· 

düdüklere devri i~ine başlanmış· mamiyl8 birleşmiş Oluyor 1 fmdaki knhveler kaldırılacak, şl için de iki yüz bin liradan 
tır. 1 Kapalıçarşı ile cami arasındaki Cnzla para gidecektir. 

Söylendiğine göre Deniı:bankın Atatürk köprüsü inşaatı çok iter kitapçıların bulunduğu dUkkAn Burası balıkçı, yemişçi, mey-
1 'l't"mmuzda lağviyle 60 memur ıcıniştir. Birkaç gUne kadar or- lar da tamamen kaldmlacak- vacı, yağcı gibi esnafa kiralana

açıgta kalacaktır. Bunlara her se- ta taraftaki mtiteharrlk kısım tır. cak, dükkft.nlarda satılan mad. 
ne· k hizmetleri için birer ay taz. yerine konacaktır. Beyazıttan Koskaya giden delerin icap ettireceği sıhhi ve 
m~r:at verilecektir. KöprlinUn a~ılıp kapanması yolun sağ köşesi geri çekilecek, fonnı tesisat yaprla<'ak, buralar· 

Denizbank tekaüt sandığı yeni bu müteharrik kısmın motörler- burada terasli bir gazino yapı- da. satılacak maddelerle sebze 
bir sandık teşkilatı yapılıncaya le hareket ettlrllmosl suretiyle Iacaktır. Beyazıt meydanı da halindeki toptan fiyatlar ara-
:i<aı!ar ldeniz yolları ve liman işlet. yapılacaktır. da tamamen asfalt olacaktır. sında bUyUk bir fark olmaması 
r:ıelcri umum müdürlüğü tekaüt Bu ay sonunda iki sahil köp· Tepebaşında yeniden yapıl· büyük bir dikkatle kontrol edl· 
sa:ıciığı ismiyle faaliyetine devam rU ile tamamen birleşmiş ola· masına karar verilen tiyatro lecektir. Mısır çarşısı bir nevi 
edectktir. cak, yalnız birkaç ay sürecek binasının inşaatı gelecek marta perakende yiyecek pazarı ola-

olan bazı ufak tefek işlerin ya. kalmıştır. caktır. Bundan başka i1erde De-
pılması kalacaktır. Belediye ta· Bu kış hem 'tiyatro binasının yoğlunda da böyle blr 
rafınılan İstanbul llmnn reisli · pltını, hem de bar ile çocuk bah- kurulacaktır. 

Çocuk kampları ğine yapılan müracaat Uzerlnc çesinin projeleri hazırlanacak- -----------------
Şehrin muhtelif semtlerinde açı. Haliçte lşleyc<'ek kUçlik, bUyUk tır. Yangın 

lacak olan çocuk kamplarından deniz vesaitinln çok az sUrnfü MISIR ÇARŞISI nur: gece Küçükpazarda De· 
başka bir de Büyükçekmecede ço- sefer etmesi alakadarlara bildi· Nafıa Vckıllctlnce tasdik e- veli yokuşunda Yu&ufun evinde 
cuk kampı açılacaktır. Bu kampa rilmiştlr. Müteharrik kısmır. kiracı tbrahimin odasında yan· 

şimdiden talebe alınacağı gibi köy tecrU belerine bugünlerde baş· if"@tn tO ifil a ffl Ca gın çıkmış, oda yandıktan 
çocukları da kabul edilecektir. lanacaktır. ate§ söndürülmüştür • 

öğretmenlere hazırlık kampı da n D n da 0g1 IMl 1 D {§ 1 
bu sene Pendikte yapılcaktır. 

Roma büyük elçimiz 
Roma BüyUk Elçimiz Hü-

seyin Ragıp B a y d a r dün 
izinli olarak Romadan şehrimize 
g~!mtı " aqam ekspresle Anka. 
raya gitmi§tir. 

Yardımcı 
öğretmenler 

Vekalet, imtihana gire" 
cek olanların evrakını 

tetkik ediyor 
Maarif V ckaleti orta tedritat 

öğretmen kadrosuna girmek uıe· 
'k et· re yap lan milracaatları tetkı 

neğe başlamıştır. 

Şimdiye ka.dar bu müracaatlar 

ırasında yüzde otuzunu yar1'11ıt'I'' 
jgretmenler te~kil etmektedir. 

U''· Bu öğrc ırnenlerin bu kısını Y .. 
;el: tahsili ikmal etmişlerdir. v~:, 

. . .• ıetkııı-
.:alet menşeı vazıyetlennı 

::tnıektedir. Menşeleri mUsait 
0~ 

lan!::r yeni 939 - 940 ders >'1 

kııdrosunda vazife alacaklardır· 
Lise mezunu olup da öğreunerı· 

h1t mesleğinde kalmak istiyen yar· 
el rr.cı ve vekil öğretmenler de f,'j· 

lı\l ayında açılacak olan iıntihll1111• 
;cvkedileceklerdir. imtihanda ıt11ıı · ebi ~ , .~.fak olanlar, kadroya gır 

:ek!erdir. tl1 

1 / 1r4pada tahsilde olup da zııcri· 
Ic!:ctimize dönen talebeler Uselc 
mizde vazife alacaklardır. 11 

tlk tedrisat öğretmenlerind~ıı 
. "h . eklerı· orta okul ımtı anına gırec ·ce 

rnıı3melesi tamamlanmış ve. ııe;rıı. 
alakadarlara tebliğ edilmiştır. 51 
tihsna girecek öğretmenin sa'/' 
9CO U bulmuıtur. . tıtl' 

'/ ardımcı öğretmenlerle lise )de 
zu:ıhmnm imtihanlarına :gylG 
barılanacaktır. ___.,.,.. 

KAN ADADA, btr d.ıd" 
ka<la yüz bin. nusb• 

yc,·mi ı;:ı.zete satılır. 

* 
A RJANTİNDE bet lılO 

be.' yilz litre petrol lf" 
tlhsal edilir. 

* 
FRANSA hariciye De:; 

retl Fransız de\" 

blitçeslne ~lr daklbd• ye4l 
y\iz franga mal olur. ... ... ,, .. 
B AZI memleketlerde re 

--Adt>lC 
yuısturucu J1U1U ç.ııa 

ö,·Jc bir inhimak nrdır ki 011 
. ylnni iki kUO ,.Jf 

lstihs:ıl etmektedir. 
... 
. ,. d ·osıı-

1 NGtLİZ de,·elt ra >11...,ıı nun neşriyat ııuı .,111 
bir dakikada vasati oıa...,k 
frank tutmaktadır. )'eti• 

İngiliz emniyeti uınuınl ~d 
obı parmak izi blil"09° ,-er" 
olarak da.klkada bir eaıd et• 
bınmıı hll\'iyetinl te9blt 

mektcdlr. 

• . ... J~ 

D tTh-YAYA bir d~gt.. 
yalan yağınurl.a toıt• 

ren su iki yliz elli nıiJY011 V 
~~ 



a ~~l~ - 193~· n AB E R - Aktam Posfa11 
----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ lJSnabed 1 ........................................................................ n-;;;· ........ 1 Moförlü vasıtaların 

4s~~.AM POSTASI ' k 1 d muayeneleri 
iolt~~:·n N;:;:~~~M~t1:8 1 otalı·ter de·vletler Türkkuşu m'3111ıe et sen1a arın a.. Bu sene plaka numa-
'~E EVi: lstanbu!Ankaracaddesi M DALKILI~ 'f 1 k v.,,ı~llllff4 ltıgtatdrQı fsıultlll.laı:I Yazan : . lj rası sırası e yapı aca 

111 · ,ıeri le!efonu: 23872 l l A 
ı~'· . - : 24370 ve s am A VRUPA şehirlerinde ıı~k çok geını..i~ lıir tlostum ~eı:cnlcrdc • Belediye. motörlü kara vasıtala_ 

&•• •"•. • • : 20335 Türkün çok bü~ ük bir k:tl.ıiliyetinc temas etil. Zihninde, son rının senelik muayenelerine 19 ha. 
' •aoN • • • • • • • • • • • • • • ziran pazartesi günü başlanmasına 1 E ŞARTLARJ ı günlerin her tarafta harb h:tynletieri dola.:an h:ıxası içinde gn) ri 
'llt.,.ıııı t1r1.,. c..... 1 l k ti • karar vermiştir. ' •ıı,ı.tı 14J>O kr, U.00 Kr. 1 m e e ihtiynrİ mukaye."telcr yıı11tığ1111 itirnf <'derek dedi ),j: 

' '•ı1ıı. 7~ • 
1~ • ı' m e er l . - Bi:r.lın soförlerc bakıyorum cln ılünyndu rn iyi tank lmllanaıı Beledi) e bu sene muayenelerin 

~~"•• ~:: : :::: : tnm bir intizam altında cereyanı ve •••••• milletin bizim olacaj;,'1mıı1\ ~üplıcnı lmlmıyor! .. lliçiJiri "istemli lıir 

"---- ··-·· Bütün teshir çarelerine rag\J men totaliter talim ,.ı! ı~dri,, hönneden, sırf tesadiifle )d~mi~ oları shil soförle_ ~~a~:::t :s~:~:~rı:y:~:;nası ı-
riınlı Auuıı!\da ~ördü~üm biitiin şııförlcrin iisfönıle ... !Bilimkilerdc 

,.,,~ d . devletlerin gayretleri Türk iyede gördiij;rüm tclılike a-;kı, cüret, mrlınret \C uzvi~·ellcrinclcli:i Jllclı- m:!~.~ö:~~c:a: :ean~l u:a.8~~:r~~~~ ' w..a.a aw rım gibi reflekslere hiçbir milletin ::-oförlerinde uslamıık knbil de_ 
~ M ka numarası sırasiyle yapılacaktır. - ve ısı da boşa g"ttı' ğil<lir! .. Ilo~, ben Anaılolunun en lıozuk, iiliimlü JOllarınıtıı. llÇU· S k r 1 Hncetr, omtomotoosbikille,t',C'-"kaamtakyosni 'ıa~·in .}e'Odi--a rm ısa rurnlu dağlardan sıılızh l.:aranlığında uyuyarak kamJv>D SC\ kedcn • J J 

Lı El\ La Tribunc deı Nationı'dan: ği sevgiye benzer bir sevgi olacak. l'ürk şoförleri gönlüm!... len günde muayeneye gelmeğe mec 
'1 1~1 olmadığım için sar- Türkiye ve Mısırda Alman ve !talyamn bütü:ı dünyayı elde et- Bu JıarilmlH.tlt! kabiliJ·etin ırkımılın mürntnı bir km!ıillycti ol-

. lllısax.m sıhhi fat.•dalannı t bur tutulmuştur. O gün muayeneye 
:t· 6 " talyan nüfuzunun azaldığ.nı gö· mek ihtiras·nı beslemediğine ina- duğuna inanıyorum!.. gclmiyen va .. ıta seyrüsefer yapa _ 
'~; rivayete göre çokrnu~. rüyoruz. Buralarda, bütün teshir nan var mı acaba? . ., Uçurumlu dağlardan uyuyarak kamyon ı;e\keden ~oföiier "hil mıyacaktır. A~mca bu hatasından 
~. ~n kalmla~masma iyi gelir· çarelerine rağmen totaliter devlet- Trablusta, Musoliniye islam kı- ~orörlük için pek örnek olacak bir sey <le~ilsc de do">tumuz.un bu dolayı 25 lira ceza vereeektir. 

lllide)•e iyi gelimıiş. daha bil· lerin gayretleri boşa gitti. lıcımn verlimed kimseyi kandır- mü:;-ahedesinde muhte5em bir hakikatin yattığı muhaklmktır. O <la Gününde muayeneye gelmiyen na • 
~!ere iyi gelirmiş. Bir bur- Irak, Suriye, Filistin ve Şarki madı ve bilakis islam hakimiyet tehlike makineleri kııllnnmak di,yebilr<'eğimlz bir meliarıiı.i..,yen lçin kil vasıtasından geçen her giln için 

" 
0.duğu için sarmısağın koku- Erdün gibi arap m::mleketlerinC:e ve kuvvetinin timsali olan bir şeyi laı:ım olan hııı;'ialar b:ıkmunılan millctiıollin ırki olarak üsfün \bir bir lira para cezası alınacaktır. 

· bı!irim: ga'-·et ko··tu··du··r \·e hı"r d"' ·· 1 Y 1 f k • · b' k·r· · k d' · l k • <l l '· 1 d - dır lt}·e . . J ~ -. oy e. a mz şu ar var Kt, ır a ırın en ı&ıne ma etme ıs- yara ı ışı uu un ugu l • Muayeneler ayın 16 smdan itiba-
\ıs 1~'1 gelmez. Yiyenleri pek Türkiyede ve Mısırda Alman, t. temesi müminleri fena halde infia. Bil modern zamana lıfıkim olan tayyarr<'illkte de ayni ü"tün 'S ren eylfılün ikisine kadar devam e.. 
~l'll ıı etmez: ilk lokmayı yuttu- talyan nüfuzu çok zayıf bir dere· le uğrattI. 1y1usolinin, bir aktörün kablli~·etinıizin muhakl<:ık olıluğuna im:ın tasırı:r~ dccekt, 19 hazirandan 24 hazirana. 
~ U bir daha kokusunu duymaz cedeydi. Halbuki bu arap memlc- rolüne benziyen bu hareketi bir Ônılan dola~ ıdır ki (Türk kuşu) te~kilahmızdnn ıo.on <lcrcce karlar motosikletlerin, 26 haziran.. 
fltı \'a Yemiyenleri!.. ketlerinde pekaz bir zaman evve- propaganda vasıtasından baş!<cı ümitli~iz. Bu tr:şkilat milletimi7in bu i.istiin Jrnblli~·etlnl harikuliıdc ıdan 10 Temmuza kadar hususi o-
~e zan.:ıediyorum ki sarrnısağm Iine kadar fa§irme ve nasyonal bir şey değildi ve bütün Alman - bir aüratlc inkişaf ettirecek, pek kı<ol\ bir zrunan<la bütün <lünya tomobillerin, ıı temmuzdan 24 tem. 
· ) .Uzertnde de kötü bir tesiri sosyalizme karşı kuvvetli bir cc· İtalyan propagandası gibi fena biı mlk:\"L"ında. ameli ü tilnlükler clıle etmek yolunu açmı olu:ıktır. mıız:a kadar knmyon ve kamyonet. 
~'itenler, ağızlarının koktuğu· reyan başlamıştı ve Almanya ile maksat güdüyordu. • Bu itibarladır ki bir Türk ku~u fllornu1Un bir memleket turu !erin, 25 temmuzdan 29 temmuza 
~tup insanın ta burnunun di· İtalyanın buralardaki propagan- yaııııcağını bildiren haberi ilerin Ye husu,,i lılr §C\kle karsıladıJ(. kadar otobüslerin ve 31 temmuzdan 
Rı.._ Maksatlan açıkça anlaşılan t d 1 l ee ·~ek arıtısunu izhar ediyor- bacılarına mahirane bir ıekilde tc· Tayyare-, bu::,ün, her Hirlü kıymetlerin i.is ün o o an mem c- 2 eylüle kadar da taksilerin mua • 

\'l:ı'~ı de insanları biri birlerini da min ettikleri vasrtalar da çok kuv· Propağandalar ket mii<lafaa"ı \'C münııkalatın rakib~iz bir 'a.sıta!<ııihr. Ayni 7n... yenelcri ynpılaenktır. 
~ ~\1neğe teŞ\;k ediyor.onları vetliydi. Araplar tuzakla, tatlı sözle el. manda harb n sullıün mü~tcrek ve ideal ilahıdır. Onda mumffıı- Muay.cneler ynlnız Kadıköy ta • 

ı cııetinc ısmdınyordur. Sevdir· O halde bu değişikliğin sebebi de cl:iilen zenciler değildir. Şarklı - kıyet, bugünkü teknik diinyaya hiiklimran olmak sibl zaferlerin en rafında ayrı, diğerleri hep Sulta .. 
ıiıı SUn! ısmdımıaz olsun! ... Ye- ne?. Iar, çok isabetli muhakemelerile büyüğünü te~kil eder. na~cttc yapılacaktır. 
cıı~~c kokusunu çekmeğe mec· Arnavutluk meselesi... İtalyanların ve Almanların nu- Tayyare memleket miiclafaasındaysa. a_yni :ııınınnda hem ... mü_ 
~~bilakis insan oğlundan so· Hepsinden evvel, Arnavutluk tuklarr, gurur akşayıcı sözleri ve dafaa, hem taarruzun en yük ek 'c e1Jci llahııtır. 
~ Or. hediyeleri altında nelerin gizli ol- Yarınki harblerde'-·"'e a:rami taarru:ı lmdrctine dayanmıyan 
~-- meselesi. İtalyanın Avrupadaki J 

• "'11~· ~.tramvaya bindim, ci- tek müstakil müslüman memleke· duğunu anlamakta geçikmediler . müdafaanın hiç bir manası olmı~·ncaldır. l 
•. <!aha ı,.,n sahanlıkta durdum. . h'" . . ~ Simsarların, profesörlerin, sözde .:Uillet halinde <Jür;man ülkeleri üzerine muazzam ~,ldırnnlar .: ~· tıne ucum etmesı ıslam memle· -

b. d l · ''kültür ... heyetlerinin bir iki ay gibi bo5anmak lmclretldir ki tlü!}man değil, dü5manlık hissini dahi i '<(, ın i Ik bakı~ta temız ketlcrinde müthiş bir infial uyan. 
tfend·d • • • i~inde bütün yakın şarla istila et- ... ·ok etmeğe kafidir. ! .;q\,.. • ı en bır adam O da cı- dırmı•tır. Bu zalim hareketin a- J • 

~ ~~lll''aktı ··e dumanı.nı etrafa :r mesi nihayet arap mahafilinin en· Silah kulhınışmdnki mabuılca 5öhreti ,.c diinya tnrihinl yara_ : .. .ı • kisleri henüz kaybolmamış ve • 
b dişesini uyandırdı. tan akınları dillere de tan olmuı; bir milletin bu modern harb ,·e : 

~. • akokau:~aodr.ı.DBa~ramanılacakbur~~ Hinl:iistana kadar uzamıştır. Ge- Baruin von Schirach'ın §amr sulh nahını da kullanmakta harikalar yarntncnğm:ı eminiz. i 
i J -rJ çenlerde, Bengal dahiliye nazırı • 

l Ses ve Beyrutu bir sayfiye yapmak Kahraman gençlerimiz Türk lmşıı kulc-lr:rinden her ntlayı la· !, ,; de çıkaramazsınız. He· Sir Kuca Hazi Mudri İtalyanın 
'ı> 1 için gösterdiği israr Göbbelslc nnda ı:anh bir istikbale :ıtladıklannı bilmelidirler. i 

• ~iıı. Pe ikie, yahut herkesin hür· bu taarruzunu, ,beşeriyete, adale- ........ 1 J3 lb M yah t .. -···························-···-··········--..··· .. ··-· .. •••••••••••••••• ... ·······--· 

Camilerde münhal 
imamlık ve müezzinlikler 

Son zamanlarda ııehrinıizdcki ca.-
111ilerden ve mescitlerden bir çoğu_ 
nun imam ve müezzinliği inhilii.l et • 
miştir. Kısa bir zamanda sade üs
ktidnr tarafında 13 müezzinlik in
hilal etmişti,r. Münhallerhı doldu .. 
rulınası ~ imtlhan açılacaktır. 

:Alakadarlar arasmda imam ·ve 
müezzin kadrosunun 1>': ~:·~1u eol-""I: nıani olmak arzusu iJe itti- te ve miıtetlerarası kanunlara kar. mar~ a onun ısır se a -

'dl\ · )eri, onların .hoşuna gitmek iste
'Cq 'erır. "Vatandaşların sarmı şı menfur bir • inay .. ~ekltnde dikleri kimseleri bilakis kız.dırdı askerolarak canlamyor. 
~k. Kayseri pastımıası ye.. t2vsi[ ediyordu. ''Napolyon, Philby, Lavrens bi-

1 • 1 b b" • . ··.ı.· ! 1 '.lrtı mıunasmm ee c ı oı. • : m.ı. 
"(]abat misakı (Tu~ıye, ran, rak, 1 f k ı·d 1 • ~ . 

• • • ._ : •1 n n f!V n a c az ıgı gosterıl • 
Efganıstan) ; dıgert de Arap mı m ,_ d'ır Filh kik k · ·· r~ı., ve son ikisinin söyledikleri şiddet- • w.:I. ·~ • a a e sen caır.ı.e .. "&,~an '-"Ok mu'.) lc:in kötüsü Mihver devletlerinin en ateşli ze o"ğrettı" kı·, hazan emper'-·alı'st "''<ıJt.i " .,, ı. 1i ve patavatsız sözler nihayet en J 

·~ .•• ~r de hiç §Üphesiz ona hak taraftarları bile bugün Almanya· körlerin bile gözünü açtı. Mcseia gayelerine varmak için islam di-

sakı (Suudi Arabistan, Irak, Mı. 
rin imamalrmın maaştan 20, mUc7-

su, Yemen, Şarki Erdün.) 
zin maaşları 18 liradır. Bununla ~ 

Ne !derlerse desinler, ekseriya . n keyfine bak, birader. el· nın ve faşist İtalyanın emperyalist nine girmeği en kısa yel sayıyo1"-
r:ıı._tsız etmı't.·eceksı"n dı"}·e k 1 k .. k mareşal Balbonun Mısırda üç gün 
.,..'<l. J ma sat arını açı ça gorere on- lar. Fakat bugün müslümanlann 

İ h.~l'Inısaktan vaz mı g-ecek· !ardan yüz reviriyorlar. Mısırda kalması, herkesi kendi aleyhine 

raber şehrimizdeki camilerin peIC 
1.ıiribirine zıd olan menfaat ve his- azının imam ve müezzini asaleten 
lere rağmen, Şarki Akdeniz siya- vazife görmektedir. Diğerleri heP. 
seti birdir ve şu veya bu devletin vekildir. Mn.a.,c:ın en mühim kıs 
nyrılması çok güç bir bütün feşkil mnu kendisine vekalet edilen pel( 

oı.ıt·· ~:r -s çevirmiye kafi geldi. eskiden daha fazla gözleri açrk; 
~ Un doktorlar onun haysiye· çıkan "Keşkül,, mecmuası geçen- beyaz tire ile dikilmict bu resit ma-

., si}ı Nazi propaganlalarındaki açık :s :s ~ 
~' hate nafi olduğundan leıde bir yazısında JÖyle diyor. nevralan derhal farkediyorlar.,, 
.""!}' l maksatlar kimsenin gözünden 
:.., .. Or ar.!.,, der. Siz küçük dü du: D · k' 
·"I.. kaçmıyor. Mesela, Arapça "Abis- iğer taraftan öğrenıyoruz ı, 
'traın\'e Sizin tram\·at.·da rahat ra "ltalya bize karşı beslediği sev· y k c- • Al it 1 

etmektedir. Her halde, Şark dev - -ru:mı vekil almakttı.dır. ' 

.; salah,, mecmuası daha geçen gün a ın •, ·.:ta manca ve a yan-
ı... Vayda ne kadar rahat eL giden bahsediyor. Bu, her halde. . d 

Jetlerinin Roma - Berlin mihveri-

ne veya garp demokrasilerine kar
şı besledikleri hisler ne olursa ol· 
sun, yolları muayyendir: Büyük, 
kuvvetli muahedelerle İngiltere· 

ve Fransaya bağlı olan Türkiye 
ile Mısır .n takip edeceği yoldur. 

-.qb·ı şöyle yazıyordu: ca yapılan radyo neşrıyatı a. 
• 

1
1 se i~te 0 kadar) gitmenize Arnavutluğa veya Trablusgarpta bckl .1 ·~· • · l dd o • "Alman propaganda nazın Göb enı dıgının tamamıy e zı ı '· <an Adeta teneffu··s hum·· ·\·e· ki müslümanlara karc:ı gösterdi-

't t ' cı • "' bels 25 bin Almanın müslüman bir netice vermiştir. 
İ~·e~&el olan o adam bir nevi olacağını ilan etmişti. Bütün dün- Hülasa, şarktaki Alman • İtal-
~~ ~.ahramanı kesilir. şirtsin; güpegündüz, herkesin yam· yadaki müslümanlar aralıırına bu yan propagandası aldın kalmış bu 
1'ra!UŞündüğüm için sabret· na cıkacağr, tramvaya bineceği SI kadar geniş bir müminin daha ka- lunuyor. Bu, Roma ile Berlinin de 
~i \'aydan inmek aklıma rada bundan vaz'°'eç-in. Yalnızken· rışmasından memnun olurlar. Fa· kabul etmiye mecbur oldukları 
' değil; fakat vapura gidi· dimizi değil, sokakta rastgeleceği. kat bunun Nazi propaganda nazı. l.ri hakikattir. 

Geçenlerde, Kudüs müftüsünün 
naşiri efkarı olan (Falastin) gaze
tesi, orada neşredilmesi insaıu 

biraz hayrete düşürecek olan şu 

satırları yazıyordu: 

~aklim de azdı. O vapuru miz, hiç tanımadığımız adamları rımn ağzından ilan edilmesi bu Şarki Akdeniz birliği 
~ )~ bir ?~çuk, iki saa:. bek: da düşünmeğe mecburuz. Kimsenin kardeşlerin hüısnü niyetlerinden Türkiye ile Mısır iki büyük 
'h.. ~· Naçar tahammul et kimseyi sarmısak yemekten meneL bizi şüpheye düşürüyor. Gözü - Şark .devletidir ve etrafında bü-
"<ttta ıy a·ğ· · belr tme 
~de gren 1 ımı 1 e · rneğe hakkı yoktur kimsenin de müzün önünde onlar. silahları ile, tün arap memleketlerinin döndü-
Qlltan Ç~lrştı~. O sırada yanım· Iömseye yediği sarnusağm kokusu· cephaneleri .ile bir askeri sefere ğü bir mihver teşkil etmetkedir. 
~I hır delıkanlı pesten şarkı- nu dinletmeğe hakkı yoktur. gönderilmek üzere hazırlanan ve/ Bu memleketleri hiribirine 
: ~~1• l\endisi belki sesini çok Nurullah ATAÇ bir emirle yola çıkarılan bir alay bcığlayan iki misak var: Biri Saa
~ ~Yor; sesi belki de gerçek· 

"Araplar Avrupa devletleri içir. 
de ken:lilerine Fransa ile İngiltere 
kadar iyi müttefik bulamazlar. Şu 
muhakkak ki arapların istikbali 

'ı. t ı!Uzeldir; olabilir, ben anla· 
~ <lkat tramvayda, sağ tarafı
~afScıtrnısak kokusu gelirken 

• ~Zdan da sarkı gelmesine 
~ ı11 ül edilmiyor. Ne yapa· 
il da san tramvaya binerken bur
\ r:/ kulaklarım da tıkıyacak 
~ t 1teceksiniz ki sokakta giden 

.. ~~~vayda da olsa, birç~k 
~. }.'ar. gürültülerle karşılaşır. 
'akat koxunun ve gürültü· 
t~ olanı vardır. Ben köprü. 

~~·~n \'apurlann susmasını 
~ ; vapurdur. düdüğünü 
ı(ı,. l~m. Otomobillerin ~ı-

. "t:ı c: ,, 
~ ııe "~erden de hoşlanmam. 
~itti U ~·~Palım? otomobildir ve 
~lar nu etmeğe mecburdur. 
~<la öyle. 

~ i ~ kokusu ile şarkı gürül· 
~ ~ ıa:-uri değildir. lman sar· 
~~ . Yerneden de karnını do· 
'':ı ~at~ne itina edebilir. Büs-
1~ tlnesın de demiyorum.Gece 

' 1~~luRu çocuğu ile beracer 
, a Ye~in. pastırmasını da. 
l'~ .. ta 1 ı.. t ıc:ına \-anncaya 

' r ~·enıeğini sarrnısakla pi· 

... ' ~ ·' . ~ ~ ~ . . . ' 

Komik Sarlonun muhakemesi , 

K 0:\fiK ı;arlonun taklidini yaparak 
dilendiği lddlasile Şarlo Ahmet is· 

mindc bir adamcağı7. mahkrmeye \"erllmiş
tL Fııkat mahkeme su~lunun Ankara cad_ 

de inde numara yaparak para aldığını öğ
renerek lıunda dilencilik lnalılyeti gör. 
medl. Dllendlij;-in mukabllindc hiçbir .. ı, 
yaıımad:ın para MemPk Ye almak olduğu 
kaydi~·ıc ad:ınıcai;ızın beraetine karar ,·er
di. 

?\'umara yaparak para alan ma.hl\cme
~·c 'erilrcc-k"e tst nnbulu hapsetrneli. Zira 
bu zamanda numara yapma.dan hangi mu_ 
h:ı..,ebe<'i<lC'n, lıa.nAi borçludan, hangi J;ir:ı

c·ıclıın, han;t tııli:sit "ahllıinden para. a.lma_ 
hillyor ki'! .. 

Hal bi•;\'lcylten bizim mcmurlann mı-
mııra yapıtr:ık para alan bu adaır.c:ı \'lrn 
clilencliğlnl ner('den çıl•arılıklarma hayret 
ecliUr. 

Ilslbulıi hildi'>C basit: 

MemarJarua uzağı p;ören durlı!n me
murlar oldu~ anlaşılıyor. Zira bu adanı_ 
cağr>'.m lıütiin dünyadl\ dahi nazarlle bakı
lan ~arlo gibi bir artistin İstanbul &<>kak. 

larmda taklidini yaptığını görür giirmez 
lstıkball ke,feilip hükilmleıinl ,·crmı,ıer: 

- Dileniyor! ... 

* * * 
lstanbul fakirleri 

B 1R zat llinıll tırn<l:ıki fal.irlerln a
calb marlf<'llcrine dair bir mal•a

le yıızınıs. Bu yanıla Uindlst.nndaki fakir_ 
lf'rin garib ~ıırib iflkntl:ın anl:ıtılı.ror. 

!lleğer 111nd fakirlerinin şii~·le bir iti-
kadı \·annı,.: 

Yüeutlarına eı.ıı. ve refa nren im a_ 

claınlar, kcni11 ılii~ün("('lerlne ay!.,rı harc
ı ·et ehnek sure!ile J!iirıa!t 1 lr.rlersc, Herde 
hıtp."'n wr:ı ı~ .. olıırlarmı"! ..• 

n''1. ıJ3 fo;t:u~l ıtı'da bn }:nılı\r framYay

hrn. 'a•mrhra b!nivf'rt17- Tl\n"lin tarnL 
li<'5İnılc-n r.f'l•h·orl'T. J\!];z:ı. lrnnn•ır:ırak ŞC':\'· 

lerl p:ıramızla n?ın Yi ·onız. Viicııtlarınm:a 
l•tı lt":lar r?:ı Ye r"f'a ctlh·oru.ı da bi1de1'1 
fc'.;rı"rP Nr '!"'' n' ı'ui-u ~·ok l\f namaffö 't. 
n" hllit'cmc:r ... fHimnl ki içlmlı.cle su Ccm

lıcrJi•:ı-. hına ft\'ktrı JıarckP.t etmiıı; lle taş 

olnıu5 bir 1stanbulluclur! .•• 

Haber içinde haber ı 

G .\ZE'l'ELJrnDE 
okuduk: 

5öyle bir Haber 

Koeatas, Ta_şdc-kn ,.e Defneli suları 
menhalarmdıı ~·apılmakta olan fenni tc i
sat ikmal edilmiştir. 

Bunda ne fo\·kaliıdelik, ne bir incelik 
'ar! .. Bilakis iyi bir şey müjdeliyor ... Ga
yet tabii bir haber! ..• 

Diyeceksiniz değil mi? ..• 
Ualbu!.i bn miijdell haberin 5u lnt'ell. 

i:-i \ 'ar: 

nemek ki «lmdlyl'! kaclnr bu suları fen
ni le isab.ız içiyormuşuz! .. 

Bir müjde daha ! 

Y İNE ~:uetelercle incelikli bir hnbcr 
~·anlıyor: 

Piya. .. atlakl clüld>li.nlnr teftiş e:lilerck 
t:ılılil 'f' mııa~·enel<'Tl yapılmak üzcro ft'
re~·n:!;md:ın nlimunPler almmıı-

ll<'mek: 
Tereyağ bulmuşlnr! ... 

ilim 

-o-

Yerli Mallar Sergisi 
11 inci yerli mallar sergffl! 

komitesi dlin yaptığı toplantıd'a; 
serginin açılış glinUnU teablt ef .. 
miştlr. Sergi 22 Temmuzda Ga .. 

lalasaray lisesinde açılacak '~ 
7 .Ağustosta. kapanacaktır. 

BugUno kaclnr hemen resmı. 
1 

ve devlete bağlı mtlesseselerı~ 
ekserisi sergiye iştirAk edecek.ı 
Ierinl bildirmişlerdir. 

ve hayatr ve Büyük Britanya ile 
Fr:ns::r.ı.1 hayatına çok yakından 
b:ı rlıdır.,, 

"Mısır Borsası,, gazetesi de 
l:-ir iki gün C\'VCI şöyle diyordu: 

•· A vrupada teh 1it altında bulu· 

,a -ı :lcvlctler gibi Mısır da şuna 
' a·· .. at getirmitşir ki, Rooa - Ber 

• -. mihveri ile tek başına yapıl:ı -
~ ' gaı.ı.nti misaklanrun hakikal~e 

.r 1.ıir kıymeti yoktur. İtimat ve 
iş birligi i~in mubaltkak bir müt

tcrek emniyet ve umumt bir lltlh 
siyaseti lazımdır. Mısır arap mcm 

leketlerinin başında bulunurcr. 
Onun düşündüfünü bütün arap 
r:ıemleketlcri de dü§ünür.,, 

Bugün Alman ve İtalyan propa
{;:tndasmın hücumu kar~ıs.ında 

Şarktaki, hıristiynnlar gibi, müs
lilmanlar da gittikçe fazlalaıan 
lü soğukluk gösteriyorlar. 

Arap devletleri, katı olarak, 
Fransa, İngiltere, Türkiye ve 

Mısırın yanıbaşın:ia yer alarak, 
kuvvetle hakimiyet gaye!i güd• 

1ttrhmgi bir teşebbüse büyük Wr 
mukavemet gö:tcrmiye karar ver· 

nıiş bulunuyorlar. 
Andre Clo' 
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1 Bügük anketimiz lnglliz askeri heyeti geıece~ 
Cumhurrelsimlz İsmet İnönüne tir Çilnkil al mili t• d ··ı b .. • Y nız e ın egi, (Başlarafı 1 incide) gayretten geri d:ırmıyacağtıll 

tazim için. kullanılacak kelime hak. şahsiyeti hukukiye.sini teşkil eden Londra, 9 (A.A.) _ Diploma· dirmiştir. 
kında açtğmuz anket bUyük bir a- devletin de mümessilidir. Tam mlis. tik mahfillerdeki umumi kanaat, Müf ü..ib t rrarJP 
lfiltayla karşılanarak devam edivor. tak'! lm b' e en Bonne , __ .ıeo 

SON DAKİKA 

Fransa geni harp 
.T 

1 0 ıyan ır milletin şefi ola- Strang'ın yarın Moskovaya hare· Türkiye arasında yapılan ıııtıP"' 

g •t • • • t t Diln anketimize cevab verenler bilir. Fakat devlet reisliğinin ilk ear ket edeceği merkezineledir. le . bah tmi ur em l er l s ıpar lŞ e l ı a:asın.da olan Tıb fakUltesi profe_ tı tam istiklal ve milli hakimiyet- Halifak.s ile Maiıki ara- re H:ri:;:z~;I ebu e nıİı~ 
sorlerınden Behçet Sabit Erduran tir.,, enılfll' ııoi:liJti mtUilit rin iki nevi olduğunu söyl-...1 

Paris, 10 (A. A.) - Bahriye na. 8 top velO torpil ko\•anlle teçhiz e. eliyor ki: * * * Paris, 9 (A.A.) - Boutculeau Biri Til ki ·ı s · e arsı' ... .ıoJ 
ıın, pnrUimentonun kabul ettiği clileceklerdir. - Bence "Milli Şef" tabiri ta- Avukat İrfan Eminin 6 r ye 

1 
e uny 1"r, Hazlriın Londra.dan Fiıaro gazetesine bil- ki arazi mese1elerinin kat'f _ 0:-J 

deniz programının tatbikine geçe - Biner tonltik altı torpido, sürat- mamiyle yerindedir. Değiştirmeğe tarihli anketimize verdiği cevabda, rt".i 
rek muhtelif tczglihlara 14 hnfü lüzum yoktur. b' diriyor: halline, diğeri de Türk - v~ 

leri 30 mil olacak olan bu geinller ır cümle yanlı§ dwlm~tir. Aeağı- Halifakı ile Maiski arasında karşılıklı yardım dekllrsM°". 
harb gemisi sipariş etmişür. 110 mlllmetrellk topalr ve birkaç AtatUrk'Un açtığı Dil Kurulta- daki şekilde düzeltiyoruz: 

Sipariş edilen gemiler şunlardır: torpil kovanı ile teçhiz edilecekler. ymda kabul edilen esaslan asil "Vaktiyle Namık Kemal AbdilL dün yapılan mülAkat hakkında el· aittir. 0wl 
"Mogndor" tipinde 8.000 er ton- dir. milletimizin ihtiyacına ve inkılabı. hak Hamide hitab ederken: "Ha- ıde edebildiğimiz en emin rrtaluma. Bonnet, biriblrlnden aYtt ~ t 

luk 4 muhrib. Bunlnrnı sürati 40 600 tonluk 4 mayn tarak gemi.si mıza uygun bularak dilimizin husu- mid sana adından daha yUksck bir ta göre aşağıdaki tasrihatı vertbi- yapılan bu müiakerclerln ~ 
ı · tl · leeek vaı:iyette bulunuyoruz: dilmek üzere olduğunu s8l'•".'" _L> 

mi dir. Gemiler 138 milimetrelik sıye enni tebarilz ettirmiş bulu. kelime bulamıyorum,, demişti. ı atf"'-
1 - Sovyet hül<umeti Stran • , Bonnet, Frruıanın harici 

Madritte müthiş bir infita· k nuyoruz. Mademki ecnebf kelime- y ı d i tJ • !erden kendlıitlze yanyanlan ka _ unan 1 enı"zcı·ıer gın seyahati , babennl memnuni· n §U suretle Uah etmiş r• tıl. 
Madrid, 10 (A. A.) - Madrid Tiyatro binası ta.mainiyle liarab bul ttik ..J. yetl karşılamaktadır. Zira S<nyet · "Bazı ecnebi gazeteleri ~~ 

e . An.ık bunları değiştir. 1 sf1".11 
kraliyet tiyatrosuna depo edilmiş olmuştur. Çıkan yangın, civar bi _ k d ;ı;..... d ;ıı;.: ..- 8aşta1a/ı J ınciaı hlikCımeti bunu yeni bir metodun u.nm \'e İngllterenln f 
ol l b bal ·ı tI me 00

' u e6 ,ldir. Türklüğü kur- kalkan hususi bir vapurile noıma· hl be J ti la,... an e om an ı e pa ayıcı mad- nillara da sirayet etmişse de iki taranlann başında olan büyük On.. ıv ha§langıcı olarak teliklii etmekte. r çem r 5 ya.sc 0 ,djf 
delerin dün ak§alll saat 20,15 te in- saat içinde söndürülmU§tUr. derlerimfie verilecek unvanlar ara- bahçe önlerindeki gemilerinden a· dir. tenneklo kat'lyyen hata fil 
fil!k: etmesi neticesinde 3 asker ve lıifilak, bJr kaza neticesinde vu- sında "Ebedt Şc!'' ve "Milli Şef" lınmışlar, misafirler ve şehrimizden Filhakika mesele bilhaeaa bir lar. Ejer bir çernberlt.ıı'e -' 
yoldan geçen 10 kişi yaralanmışttr, kua gelmiştir. tabli'leri vardır ki, bunları diğer davetlilerle Haliçte bulunan "Kons itimat meıeİesidir ve hiçDir ıey iki dinden ıikiyct edeook bltır·' 

Marlen Ditrih Amerikalı oldu şeflerle mukay~e etmek akıl ve tanza,, isimli Romanya harp gemi· hillcumet mümellaillerinlıi doğru - leket ''arsa 0 aa Franpet ti _, 
h 1:-: • .11 sinin bazı zabı'tlerı· mu"teakı'ben hu· d d ~ t 1 L""d f klkatt.c Fransanrn siy~ 

Los Angeles, 10 (A. A.) _Dün lmeleyi mfiteakip slııema artlııti aya LUı.u.ucn geçmez. ÇtlnkU mlL an ogruya emas arı .-. ar ay-

Los 
letinrlz, "-'ek avaz ola"""'- bunl..... sufil vapurla Boğazda bir gezinti dalı olamaz. deilşmemlştir. ... 

Angeles federal mahkemesi Marlene Dietrich Amerikan tab·u·- .T ·~ a... F hl bi ki ..ı it' ebedf vasıflıırrnr vetmiŞtir. yapmışlardır. İçinde deniz müzika. 2 - Akpın So1yet maHfilleri, ransa !: r mst'r -~ 
~uzunında yapılan kısa bir mua. yetini lktlsab eünijtir. 0 sı çalan vapur Rumelı' sahı·ıı· n·ı ta- k d b' 1 La· h ~ etmiyor nıı A'TUpııaa Mtr:,J/ nlar, TUrk fiıktl~bmr yaratan ya ın a ır an aşmanın a& ı a-.- 1"'.t. 

R f1 dir Eğ keben Ka\·aktara kadar ·ı J • k d 'lcb' .. ·· ·· l . ..s B ya aa ara,trnnı"or. Onn11 "".J. 

H 
• • şe er . er böyle, ecnebt dilden ı er emış. ın a nı ın gorunuyor arQı, ll- "' t'ı. 

g~ m er kelimeyi değ!Ştlrmeğe n~n ~a. er, ovye er r gı hr "·e bu ün bU :-Uk bir eJı~ O m an Ya a r 1 C 1 Ye 1 ış h sonra Anadolu sahilinden geri döne la be b S ti bi li-· hedefi A nupa suJhlinil kO ~ ~ 
uğrqacak olurSak yıllarfüi.ribeii rek saat on dokuz buçukta Heybe· hukumetının, anla1maya zeylola· t g l '--hlı~ 

lı've ı 1 ı.; • • yt '\'Crdlğt yardım ta-

N h 
• • saffedlliiruj bfiÇok m~sal böşa gider .T vası o muşı.ur. rak yazılacak bır madde ıle So• • hl d b bit az 1 r 1 ş e r 1 m 1 z d e ve mllleti:fuliin lttiri.kterl olan iler. Misafirler ve diğer davetliler Hey yeti er birliği Baltık devletleri yü y ~hı e unilan başka 

lemeye bir engel te3kfi eder.,, beli iSkelesiiıde deniı harp oktilu ko zünden bir harbe sürüklendiği ~ r.,t H f • K f'D;I 
Belediye awkatinn1 fikri mutam deniz kurmay albayı Ruhi takdirde, Fransa ile tnıiltertınin ovye. ~r cıye 0 

( Baştarafı 1 incide) Misafir nazıra, bu seyahatinde, 
M. Gafenko Galata nhtunmda Romen hariciye nezareti siyasi da
B~ elçimiz Hamdullah Suphi ire müdUrU Davidcsko, Bilkreş ünL 
!I'anrıöver, vali ve belediye reisi versitesi profesörlerinden Daınber, 
L\ttfi Kırdnrla refikası, İstanbul hususi kalem mUdürU JambUıSko 
kumandanı general Halis, merkez ve yedi gazeteci refakat etmekte -
kumandam albay Cemal, Aiıkara. clir. 
dan gelen mihmandarlar, Romen Gafenko Köstenceden dUn akşam 
sefaret ve konso1ooluk erkanı, Ro- hareket ettiğini hUkQmetimize biL 
men sefaretinin yeni matbuat ata- dirmiştlr. 
§CSi Hrisosltu, 'Romen ko1omm men_ Anlı:arada Bilkreş sefirlmizle 
eublan tarafından ka.rgılanacıdrtır. birlikte Uç gUn kalarak hariciye. 

Rthlıındn, bir asker! krl.'amız, vekilimlzle gl>rll3ecelttlr. Bu mtıll
., +-.nm:isaflr natrrr selnmlryacalt, a.Skcri katlarda ya1nız Balkan Xrttinb de--

bando Romen ve Türk istiklal ğil, umum! vaziyet de gl:izden ge. 
l'.tlar§larmı ça.lneaktrr. çlrllecek.tlr. 

M. Gn!Cnko ve refakatinde1d ze- M. Ga!enl:o çarşamba a&bahı sa-
vat Perapalas otelinde bit müddet at onda 1stanbula dönecek, Pendik. 
iStimhat ve saat 16,30 da valiyi te trenden inerek hwrusi bir mo
zlyaret edeceklcf!lir. Bunu mütea. törle Yalovaya gidecektir. 
kip Gafenko, Taksim lbideSine ç~- Miaafir nazır, Yalovada Cumhur-
lenk koyacaktır. reisimiz tarafından kabul edilecek 

~endisinin bugiln Yalovaya gfcJe. ve öğle yemeğine ahkonulacaktrr. 
c~gı hakkmdnld haber doğru değil- M. Gafenko o gün akşama doğru 
dir. Bu akşnm Denizyolları idare_ şehrimize gelecek ve buraöan Daç_ 
sinin hususi bir ''apunı ne Haydar-, ya vapuruyla Pireye hare1rnt ede
p,aya. geçcc~k ve trene bağlanan cektir. 
kendisine mn.hsus vagona binerek Atinadaki temaslarım müteakip 
:Aılkamya gidecektir. BIIJfreşe dönecektir. 
------:~~~-=--:--~__;;;.__::...........__.:,_;___;___:_~-=--

Çekoslovakya da 
(Baştarafı 1 incide) }arından tecrit olunan Çek polis. 

drhedilmiştir. Bir Alman zabiti, i.eri hapsedilmişlerdir. Şehirde 
halkın tecavüzüne uğramış, havaya bir çok binalarda tabarriyat ya. 
t~bancasmı bosaltmak suretile kur- pılmıış ve üç yüz ki§i tevkif olun. 
tulabilmi§tir. muştur. 

Viyanada bir Alman jandarması, Saat 11 de Alman polisi, bütün 

bir arbede esnasında ağır surette şehirde baskın mahiyetli umumi 
yaralanmıştır. bi~· araştırma yapmıştır. Bütün so-

Alınan tedbirler k2klar tutulmuıtur. Hiç kim5e, ne 
. Kladno, 9 (A.A.) - Havas mu- girebilme'kte, ne de şehirden çıka-

habiri bildiriyor: bilmektedir. 

Alınan makamları, Kladnoda bir Bohemya ve Moravy..:ia gaze. 
'.Alman jandarmasının öldürülme:;i tt-ler mesele hakkında yalnız res
neticesinde himaye idaresi m: tebliğleri neşretmek emrini al

şefi Von Neurath'ın çıkaroığı c. n:ış1ardır. 

mirnameye bugün öğle üzeri bir Kladno lialkı, tamamiyle dehşet 
zeyi neşretmiştir. içindedir. Şehir, bihlerce asker ta 

Bu zeyle gör~. lıfafili teslim et· rafından I§gal edilmigtir. Süngü 
mek için halka verilen mühlet l4 tal:mış askerlerden mürekkep dev. 

saat, yarti tarın saat 20 ye kadar riyeler, yanlarında hafif makineii 
uıı;atılmıştır. Alman jandamasmı tülcnklerle sokakları gezmekte ve 
öldüreni ihbar edecek olan ~ahsa ab:uka altında bulundurmaktadır. 
verilecek mükafat, otuz bin mark- 1':; hveler, gazinolar ve lokantalar, 
tan 100 bin marka çıkarılmıştır. A'man askerlerinin kontrolu altın
K, tilleri bilen, tanıyan fakat bun. d: dır. Alman idari makamatının 

İSta.nbul belediyesl aVulı:atlann- Develioğlu ile mektep talim heyeti kendisine yaAfım edeceklerinin muavınlerı ~ 
dan RimI Bqaran: • ve talebeler tarafından karşılanmış tasrihinde iırar ttmeai muhtemel Moskova, 9 (A. A.) - .1 
"- 1.sinet ı.n&nne "Bqtllrk" de_ Jar<hr. dir. ler Birliği Dekanozof ve 1' 

meliyiz. ÇfiilkU o, tiWrii Jı:urtancr- Mektebin büyük salonunda davet Sovyetler Baltı'k memleketlerin yl SovyeUer Birliği Haricb.e 
mıZdır; ~r. liler kendilerini ÇOK sıcak bir sami- deki Alman nüfuzunun korkuta. miser muavinliklerine ıayiıı 1 

''Şef" keliııieif, herluilde ıffllsa- rntyet havası içinde bulmuşlar, de- cak bir ıekil aldıiı ve buna yal- UF. J 
dı ifadeye Hfi dtlfi1clli:. Millet.ili niz harp oktilunun Yunanlı misafir. nız böyle bir maddenin nihayet ve -=-=o· •• d ~ 
kahraman bUYtıfUne \ı'enJecelf fsi.m ler şerefine tertip ettiği çay ziyafe· rebijeceği kanaatindedirler. SfUn agff1 
de bütün iiillletm aııtıYabiJeceği ti ooylece resmi toplantı §eklinden Türk - Fransız mibakereleri E f B k 111 
iöint bir kellJDe oJmaltdfr.,, çıkarak iki dost ve müttefik millete Paris, 9 (A. A.) - Hariciye na- Sna an aslı• 

"Gayri milll ıef olamaz,, mensup denizcilerin samimt bir aile zm Bonnet bugUn Ayan hariciye 
İsminin yuılmuını tatemiyen ' tôplanfısı naline ge1mi,tir. encllmeıilnd• barlcl jiyuet hülaii. borCU 

bir avul<af da §unları söyleati§tir: Ayakta dinlenilen Yunan ve Tiltıc , da gen~ bir pe~·all41-t yapm11tır. d.Sil 
- Şefin yannıda "milli" kelimesi riıiIH marşlarından eonra i'l8hS bQ- ' İspanya hıilı:kmda, i'nd&DJR Onbeş bin lira n· 

lüzu.ınsui.dur. 2aten gayrlmilli ıef lanuş, davetliler hazırlanan ~ok Jordana anlaJJmıuımr sadıkane bir 1 b" 
olamaz. Hem bu tabir yalnız nillletl zengin bUfede iiiıı Milifilşleffiif. surette tatbik ettifhıl ~ylemit ve 1 İl IR lira ... sm1 
temsil eder ve devlet reisi tabirinin Vaktin nuıl geçtiği bUi.öiiieden lspanya ile dalına iyi koıntuluk Esl<i esnaf bankasının ta 
ifade ettiği mefhum kadar şUmul- sa.at yirn1l Uçe kadar silren bu top. milnaubetlerinde ve dUrllıt teŞrlki ne u~şıhrken eski vali ~ 
lU olamaz. Zamanla Jı:a)~lacak ke_ lantraan sonra davetlller gene ay- mesai styasetinde bulunulacağı U- O'c:tühdağm bir borcu da rttt_) 
lbiieler bulmafa uğraşmaktansa ni hususi vapurla adadan aYffiöi.ış. ıriidiıii Wıar eyleınişlir. çıkarılmıştır. Banka müral<i~\t 
sadece Cumliurreil!l demek daha 18:1', Tilrk ~ııli tiıiebelerl, Yunanlı Rusya ile yapilinalta olan mllü· tU Sabit, bu borcun, 15~ 1 

muvatrJı:trr. art&dqlanna iskelede hararetll bir kerelere temas eden B6ıinet bazı duftı hakkındaki neşriyatJi!~ 
DeVlet re19i, !)eften daha yUltsek- uğiii'latiıa merasimi yapmt§lardıt. alakadar devletlerin hususi vazt • oltiıadıiını, süt şirketi işi~ 

lngiliz mebusları :;:!.:~:;;;,.···' yanm•• köprll- ~·~:~~ı::·"=ı~~· !1! =: ::: :ı:~~~i~:r·b""" ~ 
Vali ve belediye reisi Lıitll Krr- Fran11ıs hUkO.ntetmin mUUke~lerl için dava açıldığını öu sabBfi 

dar tarafmdan da biı aıı:f8.111 saat 11Ura.tle fıeticelenclimıet için hiçbir mühamrimiıe söylemişt,V 
(Baıtarafı 1 incide) 

tosu azalarını ziyaret edeceğiz ... 
Türkiyede bir Jiafta kaldıktan 
sonra l:iuraldan Atinaya gidece
ğiz. Atina tetnaslannr müteakip 
tayyare ile Lot*Jraya döneceğiz. 

on sekizde Moda lliübüıide nılııafii. 
ier ıerefine bir çay ziyafeti veri
lecektir. 

~- Bu hafta TAKSİM Sinemasında 

Türk - İngiliz milletleri, biribir 
terine çok kuvvetli 1:iir dostlukla 
bağlanmıılardrr. Zaten bu müna
se~tler yeni değifdir. lki mem
leket i.rasinda bir asırdan fazla ta. 

Dr. Adnan 
Yalovaya gitti 

:Aşkın Göz gaşlatı 

rihi olan bir dostluk vardır. 
Ço'k asil, kahraman ve mett bir 

millet olan Tilrlderin dostluguna 
fevkalade ehemmiyet ve Jtıymet 
veriyoruz. 

Uzun bir ayrılilttan sonra ge· 
çcnlerde Avrupaaan şehrimizl! 

1 dönen eski İstanbul mebusu dox. 
tor Aldnan Yalovaya gitmiştir. 

Doktor Adnanın, Cumhurreisi 
1 

ismet İnönü tarafından kabul e -
dilmesi muhtemeldir. ,...,...._ ----........... - ..W.UMJV..L.<ıK.JFC 

Jozef Balsamo 
Bütün İngiltere bunu daha zi. 

yade kuvvetleıiiirmeğe çalıttnak· 
tadır. İngiliz' milleti, son anlaşma
yı çok derin bir sevinçle karfJla· Jozef Balsamo romanunız, mün· 
mııtır. Avruparun bu müşkül za· derecatımızın çokluğu ddlayısile 
manında Türk - İngiliz anlaşması dün ve bugün konamamıştır. Yann 
çok faydalr olmuştur. Avrupada da konamıyacaktır. Okuyuculan
sükünet ve emniyetin tetnUsUne mız pazartesi gününden itibaren 
yardım etmektedir. Buglliıkü va· "Jorer Balsamo,,yu muntazaman 
ziyete göre, artık harp çıkacağını takip edeceklerdir. 
z~nnetmiyoruz. Bütün dünya sulh ·~"".'.'3-=-2--=--.-d--K-• ..;;._--..o..-. -.:. . ..-. 
• • v senesın e om·a ruc:tıye 
ıstıyor. Hatta Alman ve İtalyan mekteb'nd ld y • h d t ~ . . . ı en a ıgım şa a e name· 
mılletlerının ide 8aihlmi artuları · · tt' y · · · 1 v md 

v yı zayı e ım. enısını a acagı an 
sulh oldugunu umuyoruz sk' · · hükm'. k · e ısının u yo ·tur 

Beynelmilel parl!mento te~kilatı I ··ı K ı · h 11 · d . . nego ema paşa ma a esın e 

TORKÇE SöZLU ARAPÇA ŞARKILI 

Şarkın bülbUIU A 80 ÜL V EHAB'1~ 
Setini dinleyiniz. 

Yaz ~~•tt: ıı. 20 • 2S Kr. i:C-, ı?° kuruJ:# 

1434 
Senenin en muazJ8Jl1 esti' ı 

Nev-Vork Ser~ 
Bükreşle 3 gün otel \·e > ;;J 

Roterdamda 1 gün otel.''~ 
N'evyorkta 14 gün ık: ~ 

Parlste 3 gilrl otel ,-e Y 1 Atlantiğin en güzel vnP:;;;-' 
1 ~mekli ve yataklı k .

1 
bütih masranar d3111 

390 Li~a td 
Ayrıca: Cep parası ternın çl' 
tir. Kayıtlar 15 haıiranda 1'9 

NA TT A Galatasaray 'felefoll 

lan ihbar veya teslim etmek istc
miyen her şahıs, idam olunacak

ıçın de Ankarada temaslarda bu- T h" ~ı F ı A 
y .. a ır og u az ı !'l.rat 

bulcnıduğu binaların önünde, as- lunacagız. Turk mebuslarının :ti· 
kert kordon bilhassa sıkdur. Al. yaretlerini İngilterede kabul et- P i 11 P 

914 --- --- - --<? 
tır. 

Saat 20 den be~ kadar yalnız 
işe gittiğini veytı. işten döndUğü. 

nü isb::ı.t edebilecekler sokağa çı. 
kncaklardır. 

Derhal tediye edilmek üzere 
Şehre 500 bin kuronluk bir ceuı 
tarholunmı.:ştur. Bütün b3lediye 
azns'le pazar meydanında siUıh. 

' 

nıan askerleri, daimi surette top- mekle çok bahtiyar olacağız . ., B 1 d • k k t • • 
1~natt grupları .dağıtmaktadır. tarafından dış memleketlere mahsus ayan arın nazarı 1 a 1 ne . 

A:Im.a?lar.a va:ıiyet senisinde neşredildiği halde dahile D 1 ıfl, b ld l ı uc aklara tabii güzellik veren, yenileme ihtiyacınm ,·ermeden bütün gün dn)'Qh:'ln bü--·ük Fr!lnsı• 
ı . ırı mıyor mahsus seı:isinde neştedilmemişti.r " 

Berlın, 9 (A.A.) - Havas: Bu sabahkı gazeteler, Almanyanm 1 R U J " G U 1 T A R E 
Bohemya \'e Moravyadaki Alman 1 Çekoslovakyada maruz bulunduğu · U 

umumi valisinin Kladno hadisesi zorluktan açığa vuran bu tebliğden Ser~stçe yiyinİ7., içiniz, bany:> alınız, öpünüz. RUJ CUITARE, taı-ifi veçhile kullan•lır~:ı. ! • 

haltl<ındaki tebliği D.N.B. ajansı 1 
hiç bahsetmemektedirler. - • ve dudaklardan iz vennez. Tecrübe ediniz, ~ nıi lnıllanmıyac:aksmız. Her yerde s:ı~:ı·r 

t 
ij 

ıı 
ı 
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ı 



10 HAZlRAN - 1939 H A B :E R - Aktam P°'tli" 

Sınai müesseselerde 11llJlflrtB@!irddıqfjfRifilll@I 
me~leki kurslar lstanbul, Elektrik ve Tünel idarelerinin belediyeye devri kanunu 

ııe 

Bu 
şekılde açılacak? Mebuslar elektrigv in 

hususta hazırlanan nızan1name ' 

eniist e 

neşro~unarak meriyet mevkiine girdi 
Sınai muesseselerde ve maden o. 13 ..-. Malzeme dersleri "müessese-· ucuzlatılmasını istediler 

Ctıklarında nıcsleki kurslat ar1fması nin rUC!\•ıuuna uygun olnr:tk.,, 
hakkı d l 1 • B - Mesleki fötisas fülgılerf. 

n a zaıır antln mzamnanıe ~ 1 1 ki ·ht"s s b"l •1 · ı -tesn:. " es e ı ı a ı gı erı, sına mu· 
l ıı gazetede neşrolunmuş ve böy esseselerde yapılmakta ol:in işlerin iz mir fuar 1 
~ce nıcriyet mevkfüıc girmiştir. lş- her safhasına ve kullanılan hanı nrnd 

'11Fri ve iş )'erleri salziplerini bilhas delerin lam mamul haline gelinc<'rc ıran ve Belçika hükQ
sa alakadar eden bu 1ıizamnanıtyi kad~r geçirdikleri biilün tnhavvüllc-
Qynen t>eri'Uomz: re ıııttir. met(erİ de İŞtİrak ediyor 

!\ J Yukarıdn yazılı meı.lek clersleri . • 
Ilı fadde 1 - Bürolarında çalışan müessesenin meşguliyet sahasllc ola. lzmır, (Hususı) - 939 İzmir c~-
eınurlar harfe olmak üzere bir ıfo- kalı olanlart!an ihti:1•aç nisbctlntıe ternasyonal fuarına İran ve Belçı-

~ede kullandıgı işçi ve müstahdem· tertip Ye tan~im olunur. ka hükfunctleri de iştirak edecek. 
;rin sayısının gündelik \•asatisl l·üz Madde 13 - Kurs aı;-malda mlıkel· lerdir. Bu hük\ımetıerin İzmir kon. 
.. ~n fozl:ı olan maden ocaklarile Teş. l'"f b ı h li h"b · I · 
•ık · " 0 anan er m essl!Se s:ı ' 1• soloslarr beledive fue.r komitesi ı Sanayi Kanununda tarif edilen b • d t • dil J ı · ' tı u nızamname e ayın e en esas ar . U .. t d ek hil.k" 
te na~ müesseseler bu nizamname ile dahilind~ mü~eseslnde aı;ılııc-ak nya~e . ~e muracaa e e~ . . u -
l Sbıt edilen esaslara söre me lc'.kl kurslarda ıaıbik edilecek hir ders metlennın kararlarını bildı.rmıı;ler. 
tır~Jar ııcmııkl:ı mükelleflfrlcr. müfrcc'ltıt proı:ranıı hnzırlıyarak enj\'e derhal in§ıı.a.ta ba~lanmak üzere 

d ~adde 2 - İşet snyıs1 birinci mad- seç bu nizıımnamenln mer'iyet tari· 1 ~vyon yerlerinin tesbilini istmniş
L ' 1

le gösterilen miktardan aşa~ı olsa hinden itibaren iki ay sonra llıtisatılcrdir. 
~iıı,, kursa gideceklerin kııtedecekle- vekiiletine gönderir: J~tisaı vekAlcli lnı;iltereden muhtelif firmalar 
Ilı rnes:ıfe iki kilometre dahilinde ol· bu programlnrı tetkık ıle tııdllen Ye- ! k

6 
·~--· .. tt b 

1 aı. Şartile, ayni sannriden birkııc ya aynen kahul ve ın~dık edt>rek intle nar mı"""'ıne muracae. a u un-
~Ocsscseyc sohip olanlar da meslek! edrt. Mliessc~e Mtiihi mufredat proıı makta, izahat istemektedirler. Man 
Uts nçma~a mecburdurlar. ramını bu müddet lcinde r,:6ndenncz- çester şehrinden bir fabrika da 
Madtle 3 - !kinci maddede gôste· se lktis:ıt vekAletl hazırla31p ı;ônde. müracaatla bulunmuş ve derhal 

tltc 
t n mesafe d:ıtiilfnde h'ulunmak n. rfr. :\rüessese sahihi gönderilecek büyük hir pa\'yon inşasına müsait 
ere at · · " 

1 .;nı sanayıe mensup mucscesc· programı aynen tatbik ede~. yer aynlmasmr istemiııtir. Bir kaç 
er rnn,terck kurs aı;-abilirler. Madde 14 - Ôğretmenlcrı a~aj:!ıda· Al r d 

939 
f 

tıı ~latıcıc 4 - Müessesel1.1ri11 kurs aç- ki \"asırları h:ıiı !ıtllıınnnlar ~rasın· man ırması a uarı için 
te :ık rnükellefiyetl kanununun neşri dan seçilir: müracaat ctmi§lcrdir. 

11 rıesfne takaddüm eılen takvim se· A) 1'ür'k ntantlaşı olmak veyn ec· An karadan avdet eden belediye 
/si içindeki \•aıiyellerinc göre ta• nebt ise kendisine d:iha e\•\·elce meıiı ve fuar komitesi reiai Dr. Behçet 
~~rı olunur. 1$ci sayıı>ı itlbarlle ka. leketimiıcle çalışma müsaadesi Terrı Uz, fuar sahaamda tetkikler yap. 
,0 nun tafbikltıden sonra kanunun miş olmak. mı§ inŞaatr ıöıden 'egirmi§ mtl _ 
1 nıu10 dışında müesseselerin vazt· B) Verece#i dersin müfetiAssısı bu. h 'd. 

1 
rd • b t alın t.ı ' 

eıı htı h il 1 h ddü ttfı$1 tl 1 d :ı. k b 1 b" "k en ıs e en ıza a ~ r. lo a n a a s e ts sene en nn u6unıı a u c şayan ır Tesı a 
~-~ta iki takvim senesi nillayelinde- ile ishal etmeli. --0---

1 •şçj s:ıymn::ı göre teshil olunur. Mailde l5 - Müessese safübi kur Fecı' bı' r kaza 

Beşiğe baif ~nan bir çocuk 
gece boğulup öldU 

d Atadde 5 .._. Kursların tedris ve i· müfredat programlarının murnff:ıki
~are masrafları müesse~o sahipleri yelli bir şekilde tatbiki icin lüııım· 
~ tafından tediye olunur. Müşterek lu görülen alAI ve edeTtılı ve maki· 
.:;s tesisi halinde masraf her mües· neUrI \'e her şeyi hıızırlamıtğa ve 
de enin işçi ve mnsıahdefnlerinln a. kurslara devam edenlerin istifade 
t di nisbetlnde olmnk nzcre tak im edelHleceAI bir şekilde tertip Te tan. İzmir, (Husuat) - Bayındırda, 
dılJr. zim elıbeRe mecburrıur. iki ya§mda bir. yavrunun 8Iümil ile 
~ladde 6 - Sınai müesseselerle Keıa mü~sşe~~ sıhlbi kurslıu;ın a· neticelenen feci bir ltnza olnıu~tur. 
1 den oc;aklarının gündelik vdsaÖ c~ac:a ıvı e a~ell 8et\S~erffi ''·er)leceği Yusuf kansı Ayııc, iki .}'a§ı~dikl 
JtJ miktarları iş ceh•cllerine ve kıı- :rerferi!e fŞcmTl'n sAnıtıını Trl ı, em- • . . . 
ltı!nen tululmifsı mechtıri olan ıdef.ı filyetlni İemin için 1rerekll olnn bü· c;ocugu Fikrıyeyi, uyurken beşıkten 
ttflcrdeki kayıtlara Te lüıum görül· tün tedblrhıri şimdiden almakla mü. düşmesin diye bağlamı~. gece bağ 
~iliu takdirde n)1rıca yapılacak tet· kcllef oldullu 11fbi işı;-ilerln saA?ııtını gocuğun boğazrna sarzlmrş, yavru-
~lere söre tayin olunur. korumakla ve i~ emniyeti hakkında cak acı çekerek boğulmuştur. De-

·~' lactdc 7 - Sınat müesseselerin lş kanununun 55 inci maddesi muci· .... b' k d 
1 

b h 
"'urd .. kJ • f i ·b . 1 b' 1 ı: • 1 c1n ır uy uya a an ana ııa a -Ilı u · erı ş tı nrıle aynı o UJl ol. ınce neşro ıınııca..: nııamnamen n . • • . 
3dıklarr, müessesenin bUlundu~tl tatbik mevkiine cıkarılmasını mütc· lcyın kalkınca çocugunu beşikte 

~haUin en biıyük mülkiye lımirl ta· ekip de o nizamname hfikümterinl boğulnıuı olarak buliı\uıtur. 
1 ~fınıtan tayin Te 1kti!ı:lt '"ckMr.ıinln ye~ine ıetirınekle mükelll"'f olnc:ık· -o.-
a~\"ihlle te!bıt olunur. ur. T 0 k m ah su 11 eri 
'liblactde 8 - Her müessesede ~s~s Madde 16 - Müessese sahipleri pra 
bi/rıı_e ı;mık, kıılfn ve ust:ıl:ır ıcın kurslara devamları ve kurslardaki ofisi kadrosu 
<\ •blrınden ayrı kurslar açılacaktır. tesisattan iStifadelcri sebeblle kurs. • 
q~eak mUesscscfiin sına! mahiyetine tara de,·nm edenlerin günılt<liklcrini Ankara'. 9. {_Hu~.u~~) .::-.• To~rak 
le e İktisat Yekl\lcllhin muvarakntı- eksillmeiler ve kendilerinden her· mahsullerı ofısı mudurlugune ıda. 
~hu kurc;lar b1rleştirilebflir. hangi bir suretle para elamazlıır. re meclisi reisi Raşit tayin edil· 

h _1rıclde g - Çırak kursları sanat ' Malide 17 _ Kurslara dev:ıın mec· mi•tir. 
'ile · ö ı,· . y 

r lla ü:ıne g re en oz ır sene " en burldir. Mazeretsiz olarak kursa ..:it· Ofisin eyllılde tatbik edilecek 
ı1 c sene, kalfo, ,.e uslo kursları mi.-cnler hakkında her gelmeılili . k-1.3 h 

1 
y · 

" en ıı . k ·k· ·d "' yenı ~;.ırosu aıır anmıştır. . enı tam oz a ı ~e en ço on ı ı lll e· gUn iı;in iş veren .,.·cya '"ekili larııfın . • • ~ 
) • eder. Bu miiddetler mahallin en d fi d"'ı·•ı . ·ıı; d f b 1 .. h"r" kadroda teftıı heyeti te~kılatı kal· liks k . • • . an ~ n " ıe; nın ı .. e a eş ... ı ı, .. .. . . 
l~ı· e mülkiye Amırının teklifi ıle tekerrürü halinde üçU! biri Ye nihıı. dırılmı~. mufetti~lere murakip ıs· 'll ısaı Yekalctlnce fesin olunur. Bu yet yarısını' jcı;ıtıiyecek bir miktarı· mi verilmiştir. 
4 rsfarcıa tedrisat, çalışma zamanı keı;ilir Bir a)"rla beş defn mıızerclc;lı 
,1'1~ 1 11d:ı olmıık üzere hofıaaa ancak kursa ·,,.itmivcnlerin hizmetlerine nl· 

1 ~ıı ır " -Ala a ır. • hayet verilir. Kesilen liıı paralar tş 
tt ade 10 - Kurs programlarının K nunun ın 30 uncu mndde~I hüküm 
~sı meslcld bilgi dersleridir. lc~inr. gö~e sarfolunur. 

'i lııdcıe 11 - Meslek! bilgilere loh· Mnrlde 18 _ Her kıırs mücfavimi, 
11; edllectk kurs saııllcrlnin en az tlev:ım t>lmekle buhındıtğu kur~u,\ 

Bir haftada 39 
kaçakçı yakalandı 
Ge5en bir hafta içinde gümrük 

muhafan teşlrilatı Suriye hudu-
1 ele ikisinde mOessescnin i, ıtıevwu 

d k hitamını takip eden ilk on beş gü~ dunda 36 kaçakçı, 635 kilo güm. !eı. o~rı.ıdan cloğrurıı nliı ııdar olan d 1 11 l k ı ı 
11n ı . ieln e nazar '"e ame 0 :ıra m ı- rük eşyasiyle 3 tüfek, 5 mermi. ~Ilı o ouk dersler, diğerlerinde ele hana tabi tutulur. 

leh~~~ meslek bilgisi dersleri sörü. lrrttıhrınlııı·dıı rlıu""affak olnnlnrn 29 Türk lirası, 127 mecidiye, 35 

1, ~l:ırtde 12 _ Mesleki bilgiler şun· lktisat \'Ck!iletlnce tanzim edilmiş kesim hayvanıı 12 kaçakçı hayva· 
~rdır· nümune t ğöre hazırlanan \"e mahal. nı, İran ve frak hududunda: 3 
~ _: Cmuml meslek bllgllt!rl. lin en bü} ük miilkiyc amiri tıırafın· kc.çakçı, 426 kilo gümrük kaçağı. 

~e - Sanı\lin icap ettirdiği rferece· dan tasdik edilen Çı~k, veya ~sıra 32 kilo kesim hayvanı, 5 kaça~çı 
... IOrk .. e, hesap \'C hendese, umumi ,·e; aLul usıa kurs thlıl·eınamesı ve· h E. d .. d k 

1 •ç ~ •

11 
ayvanı. ge enııın e arasu a· 

h.ıi{~~5lekl sıhhııl kaideleri Te yurt rı ~~~di:lf! 19 - iriltihnn nolları her· rım·zıja avlanan 5 yabancı ile iki 

2 ' E ı ı k it clers icln ayrı ayrı ı>ck ı > i, iyi, ortıı balıkçı sandalı ele geçirilmİ§tir. l'a - l Alet eri, re~ m o ·umn \"e 
Ilı l"lınnk, perçin, kıımn, ch·:ıta ve u· ve zayır olarak dört şeklide nrilir.I================ 

~illi elemnnları. lıntihonlarrla mu,·1ffak olmuş, sayıl. 
.; D · -ak i<'in derslerôtn hir olmaısa or- lira:nı kadar n~ır para ccz:ısile ccın kıı - emircillk, kurşunculuk, ı;<ın· '" . .. -

1 
. 

;uıuk, bakırcılık, 111 not almak tlzımdır. Zıı.rır not a- laıulırılır. Tckerruru 1alıııılc bu cc. 

111 - Demir, ölümln)·um, prinç, !anlar ıtene a}·nı <Jl.'receUeki mütea· za il,i kııt olarak tertip olunm:ık~.ıı 
~ ııç ,.e em ali ı\iacletıl halilnların dö kip liursıı İit\'nm etılrllir. lıern1'eı: kurs :ıcılıncııyn k:ıclıır •. mu· 
\lrtıculüft·· ModC!c 20 - tmtihıınlıır ders mu. e~se'-enın kapntılma~ınn da hııkmo· 

're S :- T;~,-1) ccilik !kaba ve lnee) allimi fabrika mümessili TC sınııl lunur. Bu madf\cye göre ,·erilecek 
r~ tılinRirllk, tornacılık, deınlrcililc, miıes;~sc ''ela moıien ocA#ının hu· rez:ıJ hükümlere sulh mohkcmeler!ıı· 
ti ı<!cilık ,.c mandencllik "ınela i· hındııAu yerdP.ki Maarif \'e lktisal ve- ce karar verilir. 

n,, kAletlerl miiınessillerindt!n ve}"'tl bun l\l:ıclde !!2 - Sınat müe~se~elertle 
'il C ._ Elektrikı;-illk "Enslalas)·on v~ tarın en büyük mülki)·e Amirinin \"e nındcn ocnklnrın~ me:l<'kt kur~J:ır 

rııar,,, mu""arakatile seı;-ccckleri hlrcr eza- nı;ılm:ıı;ı lıakkındakı 3451 numaralı 
, 7 - MakinMlik 'Stas)oner \'e mil- dan mürekkep bir lcomb~·on ıarafın.f kanunun altınc-ı mnılclesinc güre tnn. 
t-harrlk makine ve te!lisnlı için.,, dan ,·nrulır. Maarif \"e iktisat \"CkA· 2im olunınu~ ve De,•let Şur:ırnwa sö-
'bg - Lehimcilik ve ka)·nakçılıl. telleri mümes~illeri buhınınt)"&n :rer· rillmüş olan hu nizamname hüküm· 

~r Şekılde. !erde 'bu aıainr hlizat en büyilk mül-lıeri nesri tarihinin erlc~i ;ilnündcn 
Ilı 9 

.._ Doğ;amaeılık, mftrangoıluk, kiye Amiri lar8rındAn setllir. ı nıeriyete girer. . .. " 
0hil)·neılık ve modelcilik. Mııdde '21 - Knrıı Açmakla m_likcl. ~la.dtl<; !!3 -.Du ?ızam~ame hııku~ı 
10 - Dıvnrcılık ve emsali işler, ıcr hulıınfın mlies,esrler işbu nııaın- Jcı 111111 ıc-rn~ına ~tıııt )fııdnCa:ı. ~dlı · 

li 11 - Boya ,.e madencilik \'e em:sa· namenin neşrinden itibaren üc .ay:~·c, D~hili)'r, lktisıı.l, M~arif, Sıhhat 
işler. lcirtıle hu 111 ükelleflycti if:ı elmedık· , .. c h·tımat ~lua,·cnet Yekıllcrl memur 

12 - Sıhhi tesis:ıl işleri, Jcri takdirde elll liradan beş yüıldur. 

anır me~us dedi lkft: Poliste 

" I stanbullu, bu 
devir işinden 

müstefit olmalıdır,, 

Göz ilacını su diye içmiş 
Sirkecide Yıldız otelinde çalı

şan kamarot Jbsa.-ı diln c~:l o.~a
luını temizlerken göz: ilaciylc do
lu bir bardağı, su zannederek is· 
miş ve zehirlenmiştir. Cerrahpaşa 
hastahanesine kaldmlm·~tır 

iş kazası 
Ankara, 9 (A.A.) - .dilyUk Millet 

Meclisi bugüıi şeınaettlö dunart.aym 
baJko.nlığında yaptığı ıopıantıda, katıl 

suçundan idıııDa. mahküm ba.zı e§hıısa 
alt hUkUmlerin t.udlki hakltmdikl 
u azb3taları tasdilC ctıhlştlr. 

Bundan 11rnra mUıakercsine geçilen 
Eytrıı - Ik!ncıte.~ln İ988 aylarına aıt 
di~anı mlillaaobit raporu Uzcrinde sıız 
'alan Hilmi <_,oruıt, raporun dokuzun. 
Ctı maddcs!nl te§kll eden ve lhtilO.s ve 
!irar cilrmllilden dolayı Ud seneye mnh 
köm cdflmlı olan asker11k hcJap me. 
murlarından bitme tekaüt maaı;ı tııb. 
sis edilmesi hususunda gerek divanı 
muhasebat heyeti umumiye ince ve 
ıeıek Mlllel l\.1ecllst c!ivanı muha.aebat 
eııccmentnce \otrilrulJ buJunan karara 
n..ur.aııi kaimumll&ki aebeplerl l%ab 
e&rel< k&tıuntara naiaran bu fiihii 
tekaUt ınaaıı ta.hm edHmemeıfi IAZJm. 
gcldl~:nc:en meselenin bir defa da Ad. 
Jıye ~ncUmeıil laritmdan tetkik edil. 
mesin~ !6temııur. Hllmi ÇOruk'un bu 
maksaUa Vcrml~ olduflı bir takrir 
Me·.ıı~ heyeti umumıyeatnce kabul edi. 
tere!< rncvzuubahı do1mzuncu madde 
AınJye encilmenlne veffinilı ve dl&~r 
uıaddelısr kabul ôluıımu.rıur. 

.eutçe t·ncllinem muöala muharriri 
Sırıt Day; 1' auui edflmtı ınilunaıı tak_ 
rır Uzerinde scı olarak divanı nUıha. 
.aeoat kerarlannm §Umul ve mahiyeti 
hakkır.aa Jı1• o!lia!n tiir karar vermesi 
ll&un. s~Jdtitm 11#1 9'irm!Jf ve bu °'
betlıi t :?~°llilL. cııı&aıye encümeni tara. 
tından tetklklıil lsUyen bir de takflr 
vcrmtgtir. 

SUleyman Sırrı (Yozgat), Divan k&;. 

rarlarmın ancak taall\lk ettiği mesele. 
Jere münhasır olup bir tetsır ma.hiye_ 
Un de le lak ki cdilemiyeceğine dair ev_ 
velce bir karar alınmı§ bulunduğunu 
söyleml:ıUr. 

Maltamı riyaset takrlr!n encUmene 
tevdi cdlleceğlni bildirerek nıznamentn 
diğer maddelerine geçttmıı ve burilar. 
dan Iatıuıbul elektrik, tramvay ve tU. 
n'?l idafelert teşkflQtı ve testsatın:n 
ıstanbul belediyesine den-ı hakkn\dakl 
kanun Uzı!rlnde ilk aöi alan Zlyaettln 
KaramUrseUI, Istanbulun cogran ve 
tabll ehemmiyet ,.e ğUZellitt ile mu. 
lena.sip bir imar faaliyetine ancak 
~umburiyet idaresi altında matha.t ol. 
m:ıta ba§lamıı btilunduğtınu kayded~. 

rek hudutlsrıntn çok geni§ otmaaı do. 
layisiyle ıtendl geliri !le hıılkm ve §~!ı_ 
rin lhUyaçlarını kaJ"lıiıYan latanbul 
tıelcdlycsine Amme hiımetlerliıi gören 
..ıu rnUt'nsea~lefi terk. hususunda hUkQ. 
metço alınan kararın yerlndt'I bulundu. 
ğ'unu söylemiş ve belediyenin bunlıır

d \ temin edeceği varidat Ue §Ohrin 
imarına çallfırken blr tuiiit ıehrl ha.. 
!ine Jetirtlmesl ÇOK anu edllen latan. 
ı:ıulda, seyyilhlar için midanl vaıııta ~e 
Uılıya~ların c1a temtiıl ettatmda tetnen. 
nUerde bulUömuıtur. 

Hatip sözlerini bfUrlrken, bu idare. 
lerb Iatanbul fieledlyeliDe terk yolwı.. 
da hUlttimetçe atman ve M.ei:ll.süı w. 
vlblne arzolunan karardiln aölayı la
tanbul mebuau Te blr lat.aiıbul hemşe.. 
Jiıl st!aliyle 1Ukranlannı iCai5e eyle. 
mı,ur. 

l<'erldun Ffkrl (Bliıg6l}, elektrik, 
tramvay ve tUnel idarelerlnln I.atanbul 
oelcdiyesine terkedilmesi hakkında hU. 
kOmetc;e almmıa olan kararın yerinde 
ve şayanı §Ukran .bulunduğunu kny_ 
c!ettlkten aonra, yalnız bu m~eye .ıil 
kanunun tasvibinden sonra belediyenin 
bu i,ıerden halitın istifadesini temiro 
cthetiııi blrl.ı:ıcl dölrecede gözönUnde tut 
ması ıazııngcldlği.nl söylemlştlr. 

<tan halk rtıUste!it olmalıdır, dcm!§t.il'. 
Kanunun neycU umumlyesi Uzetln.. 

deki tıu müzakereyi müteakip madde. 
ıcu gliÇile.rck kanunun birinci müza. 
keresı ikmlil edilmişUr. 

TUı'k!ye - Amerika ticaret anla~. 
muı ile Tt1ri<iye - Belçika aro.ıımda 
imza eclılen iadel rnUcrimln muahede. 
sınırı tucliklne ait kanun ldyihalarmm 
d:ı. birinci mUzakcrcleri yapılmıştır. 

Vaiuıınr kanununun 32 lncl mo.dde
sme bir fıkra iJAvesine alt kanun IAyi. 
~ ası esas kanunun evvclcıı maliye en. 
cuınrnindcn geçmlg bulunması dolayı_ 
aıylc bu tadilin de, mezkQr enCOJ!ıert 
t~ !ından tetkik edilme!J lAzımgele. 
aeğı titmmında mülye encüment k6.tL. 
1:11 J{emaletUn Kamu (Rize) tarafın. 

dıuı yapılan talep 11Zetıne maliye en. 
cümentne tevdi olunmuıtur. 

Kibrit fabrikası arıelesin.dcn 

Hasan dün kibritı.rini kasaya ycr
lettirirken bir infilik olmu§ ve tu· 
tufan kibritler~ yüzü v.e elleri 

kısmen yanmı!tlr. 

Kumar oynarken 
Dün Galatada Kapıi~i mahalle • 

sinde bir sokak i~inde zarla kumır 

oynayan Mehmetle arkadaşları 

Hüsnü, Niyazi ve Arına.is km To.. 
rom suç üstüne yakalanmışlardır. 

Pencereden düşen çocuk 
Diln Haydarda Bı~çı Alaet· 

tin mahallesinde oturan Meliha 
adlı bir ku evinin pencer~den 

cüşerek ağır yaral.arun:Jtrt. 

Tırnak~a yaralanrlı'&r 
Dlin Selimiye kışlası caddesinde 

Huriye ıtl:llı bir genç kız komşusu 

Feyzi ile kavgaya girişni~. ikisi 
de bidbirlerini yumruk ve trr:ıak· 

Ja yaralamıflar " yaltalar..ruşlar 
dır. 

Rt.mamede nıevcfit •e .Meydalıekbet 
lstıuısonunun bir kilomttr• ;imali gar. 
bııılnde bulunan 312 nutnııralı hudut 
t.ıfınoar Paya.sta denize kadar inen 
a:ıtıaa& hududa rnUteallfk olarak eı. 
r~.ım mer'i bilcümlo ldart, m&ll, iktısa. 
al alll:ı\m ve muamcllUm kaldırılpıası. 
nı gbz . ten .kanun liyihaamm mUtaıee. 
rııSino &&eçtllrken aıız alan Hariciye Ve. 
kili ŞU~:tU Saraçoğlu, bU kanun llyi. 
ı:ıaamm mtıukeltiiniiı geıeeek cuma Pencereden dUştU 
g·ınu yapılacak tdplantıya tehir olun.. Haslt:!Syde K.alayc.ıbah~e soka _ 
mımnı fatemıı \'e bu talep tanip olun. 
muıtur. ğında oturan Şerbet;i Ragıbm ço· 

:Miiolla, ••cıeıt ~laamı:tu P~. cuğu yedi yajında Halil üç metre 
teırt gUnU yapacaktır. yülueklikte pencereden dü:;erek 

• • • basıtldan ağır yaralanm·ştrr. 

Yalova ıçın hır orkestra Tramvay arabaya çarptı 
heyeti geldi DWı Şeıı:emırunde tmhim Zi-

IIüktimct, YalO\'a kaphcalanmn ya fabrikası önünde duran ar~bacı 

yalnız bir tedavi yeri olmakla kal· Müminin fayton arabuma vat· 

mıyarak turistlerin eğlence ihtiya· man tsmailin idaresindeki Top-

cmt da karstlamasma ehemmiyet 1 kapı tramvayı çarpmı§tır. Araba 

vermekteClir. Bu maksatla İtalyanın parçalannuş, tramvay yoll:ian çı'k • 
tamnmı~ sanatkarlarından milrek. mııtır. Nüfusça zayiat clmamış. 
kep öir orkest.ra takımı çağrılmı~· ur. 
tır. Heyete menı:up tenor Julyetti 
dUn şehrimize gelmiştir. Viyôlonse- nn bunlara iltihak edecekler ve bir. 
list profe~ör Gulc!o Berti de bu ~a- likte Yalovaya gideceklerdir. Bun
bahki l{om1cnsiyonelle geltniştir. !arın Ankara radyosunda da kôn· 
Orkestranın diğer çalgıcıları ya· ser vermeleri muhtemeldir. 

JAllİ1'İHİN SE.SI 
va ACENT•&.attİHO .. 

Mühim ııan 
Münakalat Vekaleti lst. Deniz Ticaret Müdürlüğü 

Denizcilere ilan 
Feridun Fikri, tramvay \·e tUnel ser. 

v.slcrlndekl ıntızamsıZl:k ve kitayct. 
sizlik ve tek bilet nıc~cle~i üzerinde 
durarak bUYtik bir ekıerlyetl çaııımak. 

ıa bayatını kazanan l&tanbuı halkına İstanbul Elektrik İşleri Umum Müdürlütilnlln Eminönü 

bir külfet ,.e bir üzünlii mahiyeti alnn ile Karaköy arasında, Galata köprüst:nlin Haliç cihetine ve 
ı:ı·ı tfzmetıerln her §eyden önce tanzL dubalar zincirlerinin altına konmuş olan denizaltı kablosu· 
mı ~tnln b'eled!yece bir direktif ittlha:z. nun tamir edilmek üzere kaldırılacağı alAkadarlara bildirilir. 
edilmesini ve elektrik fiat.ı.ertnin de im • 

12 Haziran 1939 da baıı.lıyacak ve 15 gün sürectk olan tamır hln nlsbet!nde ve h&lkm buna aıt va. ır 
sıtalardan daha genl§ ıstltade edebil. iti için kullantlacaık dubada arsıulusal ipretler gece ve gün. 
n•derlnl temtn eyllyecck surette indi. :lüz bulunacaktır. Eu yerden geçecek gemilerin dubanın ya"kı· 
rilmcstnı istcmııı ve hUkQmetin beledi. nından geçmemeleri denizcilere ilan olunur. (4151) 
ye hesabma yaptığı bu dc\ir vo fere.- iıilllliiillliiiiıliıiiililiiıilll••••••••••••••••lil 
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Sar Yalan israf Dstnskan 
Karı koca konu§uyorlardı. Erkek 

bir aralık: 
!ki arkadaş konuşuyorlardı. Bi- Karumm israfı adamcağızı kUI 

i 
· d Genç Aşık nişa.nlııımtn .. nzüne 

r sı sor u: ediyordu. Nihayet, vaziyeti ona an- ' .... 'uyran hayran baktıktan sonra: 
- Kadınlar asla sır tutamazlar. - İnsanın yalan söyleyip söy - !atarak nasihat etmek lfizumunu 

Dedi. 
Kan'3ı hiddetle ağzından bir sır 

kaçırdı: 

lemediğinl meydana çıkaran makL 1 duydu: 
neler vamış, öyle mi? - Karıcığım. Sen alel!de bir ban 

- Tutabilirler. Mesel! ben, 28 
yaşımdanberl ya§mıı saklayıp du -
nıyorum. 

öteki içini çekerek cevab ver _ ka memuruJ'\un karısı olduğunun 
dl: farkında JnISm? 

- Fakat günün birinde söyliye
ccksin. 

- Patronun senin işini terkedL 
şine gaşmadI mı? 

- Şaşmadı, çUnkU işimi terke -

- Asla! Ben bir sırrı sekiz sene deceğimi o benden evvel biliyordu. 
muhafaza edeblldikten sonra artık - Var tabU, ben öyle birisile ev 
bir daha söylemem. lendim! 

- Elbette! 
- Fakat harekatın bunu göster_ 

miyor. Terzinden gelen hesab pus
la.sına bakanlar senin ban1ta Uti
biyle değil doğrudan doğruya ban_ 
kayla eveinmlş olduğunu sanır -
lar! 

Kazaude kadın - UzUlmeylnl z efendim, elbet blrl bulup kurt&n rlu. ~ 
liazazede erkek - Ben asıl buna dUşUnerek UzUIUyoruın ya! 

De<dlDlkodu Gaf 
- Bayan Fatma pek mi geveze. Patron, kızmm dUğUnü milna -

dlr? . .. scbctiyle tertib ettiği baloya mU -
- Aman efendım geveze de soz . . 

mU ! Geçen gUn pUijdan 
dikkat etmediniz mi, dili 
krpkrrmrzı olmuştu. 

.. essesesındekı memurları da çağır _ 
don erken •• . • . I mı§u. Genç bır memur, dan.sa kal-
gilne§lcn dırdığı bir kadınla dans esnasında. 

konuşurken: 

- Bizim patronun göbeği yerin
dedir ama, dedi, aklının yerinde ol. 
duğunu iddia edemem. 

Kadm kaşlarını çattı: 
- Benim kim olduğumu biliyor 

musunuz? 
- Hayır efendim. 
- Ben patronun kamrynn. 
Patavatsız genç kızardı. Fakat 

çabuk kendini topladİ: 
- Öyle mi efendim? Peki siz be

nim kim olduğumu bilmiyor rnusu. 
• nuz? 

U~ak - Teliişlanmayrnız efen -
dim. IlugUn pazar olduğu için ge
len herhalde alaealdı değildir. 

- Fransız karikatlirü -

Talebe 

- Hayır. 

Delikanlr, dansı yarıda bırakarak 
salondan çıkarken cevab \"erdi: 

- Allaha şükür ki bilmiyorsu 
nuz! 

Ameırnkan 

1F•lkraso 
Muallim, smıf:ı. geç kalan talc • 

besini azarladı: Tayyare dU3Uyordu. Yolcularır 

dokuzda telii.şını gören pilot onları teskine 

Röntgen mftt<-hıı.ıı!!ısı (muayene 
e!tıi,1 yanlı:eslclye) - Ay, bu be
nim saatim ! 

- Ne ul~·c lı!ılt:ı ku~l:ınınıy:mıu . 

nuz: İs daha tabul,; biter. 

- Ah şekerim, dedi, şimdiye ka 
dar hiçbir zaman senin gözlerini 
bu kadar hulyalı ve rüyalı görme
miştim. 

Genç kız esniyerek mukabele et
ti: 

- Hiçbir akşam evimizde. bu 
kadar geç vakte kalmamıatın da o_ 
nun için! 

- ~ ·, ·~ - . ' -~-

Daktllo 
Klzım, arkadaemm yazıhanesine 

girdiği zaman onu ııiddetli bir te
easilr içinde buldu. 

- Hayrola, nen var? 
- Karımdan eiklyetçlyim ! 
- Ne yaptı? 
- Buradaki daktiloyu değiştir. 

di. 
- Bari yeni gelen daktilon na

sıl? sarışm mı, Mmer mi? 
- Cascavlak kafalı bir erkek. 

Tard 
- Demek o güzel işini terkettin? 
- Evet. 

Zamane 
Yaıh kadın, komıunun çocuğunu 

:ızarladı: 

- Böyle cigara içmekten utan.. 
mıyor muııunn 

Çocuk özür diledi: 
- Biliyorum Teyzeciğim. Fakat 

ne yapayım, babam piposunu aak
lanııs ! 

Manzara 

10 II.\ZlRAN 

Fasa/genin 
tazesi ve kurusu 

Yazan: Ora G. A. 
Kuru fasulye kış ve yaz 

velinimet olduğundan elbette 
tazesirııden daha mühimdir. Fn
kat tazesi .de bu mevsimde de· 
ğerli bir yemektir. Bir aralık 
taze fasulyenin terkibinde çok· 
ça oksalat vardır, rümatizmalı 
hastalara dokunur diye adı çık· 
mışsa da idareli ev kadınının 

farkına varmadan yaptığı bir 
il} o rivayetin haksız olduğun!l 

meydana çıkarmıştır. 
Bu kadının koiası taze fa. 

ıulyeyi çok sevmekle beraber rümatizmah olduğundan hekim-
• ler fasulyeyi bir kaç defa yıkattıktan sonra pişirterek yeme· 

sine müsaade ederler. Kadın, hekimlerin dediğini yaparsa da 
faıulyeyi yıkamıtk için kulland·ğı suyun kaybolmasına acıdı· 
ğın.dan, haıtanmıJ fasulyeyi kocasına yedirmeden önce, onun 
suyu ile yaptığı çorbayı içirmeği adet c-dinir ve bu adet her 
gün devam eder. İdareli ev kadınının kocası bir taraftan ok· 
salatsız diye bildiği haşlanmış fasulyeyi yer, bir taraftan da 
oksalatla dolu zannettikleri fasulyenin suyun.dan çorbayı içer 
ve tabii, rümatizmalarınm geçmesine de hiç bir şey mani ol
maz. Bu meıhur vak'a üzerine ıde taze fasulye rfimatizmalılara 
dokunacağı şöhretinden kurtulur. Zaten başka hiç bir türlil 

hastaya dokunmaıına da bir sebep yoktur. 
Taze fasulyenin terkibindeki ı\! öteki sebzelerden bir 

çoğuna nisbetle az, ~ekerli maddeleri hatırı .sayılacak .derece· 
de, yüzde 7,4 ve yağı pek ehemmiyetsiz olmakk beraber, 
albümini yüztde 2,5 nisbette olduğundan , hele sadeyağı~ yahut 
zeytinyağıyla pişirildikten sonra insanı beslemeğe de hizm;t 

eder. 
Fakat taze fasulyenin kıymeti daha ziyade vitaminlerin • 

den gelir. A vitamininden 1000 ölçü verdiği gibi B 1 vitami • 
ninden 30, B2 vitamininden 27 ölçü, C vitamininden ide 13 
miligram getirir. Demek ki hem mikroplu hastalıklara kar~ 
mukavemet etmemize, sinirlerimizin müvazenesine, yediğimiz: 
şekerlerin vücudumuzun işine yaramasına, hem de çocukların 
kemiklerini ve dişlerini düzeltmeğe yarar. 

Madenleri de • yalnız manganez müstesna olmak üzere • 
tamamdır. Yil% gramda miligram hesabiyle, 30 kükürt, SO 

fosfor, 23 klor, ıs ıodyom, 260 potasyom, 25 manyezyom, 40 
kireç, 0,9 çelik, 0,18 bakır ile 0.032 iyot vardır. Hele bu iyot 
maddesinden dolayı taze fasulye a.deta bir define sayılır. 

Çünkü iyot maddesi beynimize ve karaciğerimizle nesic
lerimizin hepsine lüzumlu olduğu gibi tiroit guddesinin en 
mühim unsurudur. Bu guddemizde, bilirsiniz ki, bütün vücu

dun beslenmesine, zekliya ve 'bayanların güzelliğine hakim 
olan hormonları verir. Demek ki bu madde hayatın en mühim 
işlerini temin eder. Onu bize veren sebze de elbette pek kıy· 

metli sayılır. 
Jaelum bu derecesini bize başka sebzelerden pek azı vere· 

biidiği gibi o kadarını fasulyenin kurusun.da bile bulamayız. 

Ondaki yüzde ancak 0.002 miligramdır. 
Fakat kuru fasulye Vlicudu besliyecek maddeler bakı • 

mından tazesiyle kıyas edilemiyecek kadar zengindir: Yüzde 
60 şeker olacak maddeleri, 21 albümin. Bundan dolayı kuru 

fasulyenin bir adı da nebati ettir. 
Taze fasulyede Bl ve B2 vitaminleri fasulye kuruyunca 

yüzde nisbetiyle artana da onlardan daha mühim olan A ve 
C vitaminlerinden kurusunda hiçbir ~ey kalmaz. 

Madenlerinden de, kuruduğu vakit, kimisi çoğalır, kimi
si azal r: Yüz gramında kükürt 220, fosfor 400, klor 25, sael· 
yom 40, potasyom 1000, manyezyom 150, kireç 140, çelik 7.9, 

bakır 0.09, çinko 2, iyot 0.002. 
Fosforla kireç kurufasulycde daha çok olmakla berab::r 

ikisinin arasındaki nisbet bozuk oldu~undan taze fasulye daha 
az fosforu ve kireciyle çocukların büyümelerine ve kemikleri· 
nin sağlam olmasına kuru fasulyeden daha faydalı olur. 

- Şimdi "yamyamlar radyosu için lntibalarmm !!Öyle~ek Jütflll1. 
- Senin burada saat 

bulunman Itizrmdı. 

Talebe bu i~e ga.ştı: 1 
çnlrştı: 

- Korkmayın canrm. DüştUğü. 
mı oldu? mUz yer kauçuk a~açlarile dolu! 

- Biliyorum. Fakat ben "'aat he
.1>:ılılyle para alırım. 

Yolcu hayretinden az kalsın kü. ıla }:\llunur musunu.zf 
çUk dilini yutacaktı. Otelciye çıkrş- ~~~ısr...,... .. .,. • ..,, 

- Niçin? Beni ıırryan 

YAZISIZ 111liAl"E: Men dakk a duk1'al 

tı: 

- Ne? Bir otel odası için e-cce 
de yedi buçuk lira vermek hıı? o.-
1 ur şey değil! 

Otelci: 

- Fakat efendim, dedi, bu o~ 
nm pcnccrerinden gördUğünüz tn!!l1 

zara yedi lira eder. 
Yolcunun hiddeti ya.tl§ır gibi ol

du: 
- Pek Ali öyleyse. Ben size ya_ 

nm lira vereyim; hiç pencercdr n 
b:ı.kmaksrrın satar, sabahı ed~rim. 1 

I 

l 
- Yangın ta meşgul olaeafmn a lstJrahat mi edlyorı1un:ıı.'! 
- Hayır, hortnmdal<l delikleri trkıyonız. - İngiliz karika tür U -



\ 

,, lhndi bu define adam ma.. f mazdr. ÇilnkU hayvan, onun sa -
en tehlikeli safhaeında kin bir halde durduğunu görUr gör· 

11
Y0tdu. Bu adaya, bUtUn teh mez derhal Uzerine yürUyecek, ya. 
töze alarak gelmişti. Fa - vq yavaş da olsa, onun ynnına ka.. 

Tarzan, onu Myle kendisine doğ. 
ru çekerek kapının önünden almak 
aonra mağaranın öbUr tarafından 

dolaşarak dıııarı çıkmak istiyordu. 
Canavar ona doğru bir iki adım 

atınca Tarzan tekrar geri çekildi. 
O zaman hayvan bir iki adım dah~ 

Şen Sözler Bakahm ne çıl<aca 
Bu hafta "bnka 

lım ne çıkacak,, eğ· 
lencc':linln bnsit şek 
linden bi,1Ili verlyo. 
ruz. Yapacağınız iş 

gayet basit, fakat 
buna mukabil gayet 
gUzel bir resim elde 
edeceksiniz. 

? 
• 

ATl'UŞ! 
Bunnu için, çigi -

Mlki deniz kenanndan dönUyor - lcr arasındaki yerle 
du. Arkadagı merakla: 

- Nereden? diye sordu. 
- Balık avmdan. 
- Ya? Epey bir §ey tuttun mu 

bari? 

- Çok! 
- Hani nerede? 
- O kadar çok ki, taşıyamadığım 

için hepsini tekrar denize attım!. 

ri, i~indeki rakamla 
ra göre §U r:ıckilde 

boyayacaksıniz: 

O la i§arct edilmiş 
yerleri açık mavi, 1 
teri koyu mavi, 2 
!eri koyu kırmızı, 3 
leri san, 4 lerl kah
,·erc>ngl, 5 leri koyu 
kurşunt, 6 lan koyu y~ll. 7 leri yeeil, 8 lcri menekşe rengine 
yın, bakın ne gilzel bir resim çıkn cak ! 

boyn .. 
llttaruıa bir §eyle karşılaşa· dar gelerek Uzerine saldrracaktı. 
~ç dUaUnmemişti. Tarzan, bu dilııilncelerle kapıya 
tU tin, engin deniz ortasın - doğru baktı: Kaya GUlleyi anyor

"4 çtılt adadaki, mağarada, yer du. Bu zeki maymun ne olmuştu? 
e bugUn cinai bulunmaynn, Tarzanm arkasmdnn gelmlıı olsa 

yaklaştt. DOGRU 1 Mekt:ebde birinci sınıftan beri ayni 

• binlerce sene evvel ya§a • şimdiye kadar içeri girecek ve her 
~ıtYVanla kal'§rlaşmak ki - halde, canavarı uzaklaştıracak bir 
' gellr? • çare bulacaktı. Hiı: olmazsa Tarza· 
'tce tibi, her ne olursa olsun na yine bir yardımı dokunurdu. 
~~ l'tlya atılmak isteyen ada· Halbuki şimdi Tarzan, tamamile 

Şimdi Tarzan, mağarayı .aksi is- llkmektebin ilk sınıfında. Mual.. mevkii muhafaza ediyorum . 
tikameUnde duvarları takip ederek !im çocultlarn harfleri öğretmişti. - Ya! Sen de mi hep birmcl-
yavaıı ya\'aş dolaşıyor, hayvanı da Talebeden birine sordu: sin? 
yavag yavaş peginden sUrUklilyor - - A dan sonra hnngi harf ge- - Hayrr, sınıfta hep en son m-
du, lir? 

Nihavet, öbUr taraftan dola•a • MAŞı\1.J,AHı 
rada otururum. 

• en kilçtik ihtimalleri bile yapa yalnız kalmıştı. Ne yapaca
lt Pl!n kurnn bir coğrafya ğını bilmiyordu. Aksiliğe bakın ki, 
~ bUe define adasında rlno- rinokonderoıı, yavaş yavaş yUrUye. 

J ..... Zeki çocuk gu ce'Vabı verdi: 
rak, kapının önUne kadar geldi ve Karaba§, arkadaoı Yavru Fille _ Alfabedeki bUtün harfler e- GÜZEL BiR CEVABI 
bir sıçrayışta kapıya doğru atıldı. karşılaştı. fendim! Babası oğlunu paylıyordu: 

Cı denilen bu dev bilyUklU • rek mağaranın kapısına kadar gel
hayvanla karııılaşmak ak- miş ve iri cUssesi ile onu kapatmış· 

~ez... tı, Mağaranın başka kapısı da yok
lıL . beraber, belki bir coğ· tu. Hullsa, Tarzan bu arada tnm 
,~ bu ihtimali dUgUnmil§ manaalle hap!edilmiş kal.ıru§tr. 

Fakat, sıçramasile gerilemesi bir - Merhaba, dedikten aonra ila- Doğru bir cevab değil mi? - Nekadar ı:ok konU§uyorsun, 
oldu: ve etti: ne çok sual soruyorsun! Ben senin 
Mağaradan avluya giren kapı _ - Bakıyorum gUn geçtikçe biraz DEillİRB.\Ş! yaşındayken baba~\ hiçbir eey so-

da, karşıeında son derece korkunç daha bUyUyoraun. Demiralp her sene sınıfta birin- ranıazdmı. 
bir ııey çıkmıştı. Yavru Fil: eldir. Bunu geçenlerde yeni tanı- Çocuk: 

'riııokonderosla ka?'lılqtı- Tehlike sade bu kadar olsa, Tar. 
hayretinden ne yapaca -

Bu, rinokonderosdan daha kUçUk 
fakat daha korkunç ve daha garip 

zan belki bir çarc!inl bulur, kur • bir mahlnktu. Vücudu tıpkı bir in -

tuturdq. El!~Pm.~~ d~~·cmr 1~§!1 g' ydi. Fakat surııtij aon dere· 
l~ -bilir. Fakat, Tarzan, böy 
.~li hiç aklına getirme -

halde, şa§ırmadı. Soğuk 
kaybetmedi ve kendini 

, içtn milsait bir köşe bu -

~ldar hayvanın önünden 
Sonra, birdenbire geri 

~tleros, o kadar korkunç 
~ olmasına rağmen, çok a

~etu olduğu için, bu cihet _ 
~etinden kaybediyordu: 

Sa o çevik vilcudu ile, bir 
\ lıt bir rUzgar gibi uçmuş 

j°\tanm önUnden uzaklnş-

\,,lr. 
ll!e, onu kovalamak için 

~faJcat, yUrUrken kemikle
hıt e değerek garip sesler çı
~ hayvan, ancak yerlnden 

~et.re kıpırdayabllmişU. 
~~nu görünce, kar§uım • 
t ~ ın zannetlği kadar teh
~ dUşman olmadığını arua-

ha:yvanm yanma yakla§
~ t>ençesine dUşmemek IA • 
~,~!tt.n rinokonderos in!nnı 

lecek bir hayvan de -

~ ltendinl biraz emniyette 
~ etrafına bakındı. Evvela, 
~bu, eski bir saray nvlu· 
~ l'en kısmını gözden ge
,ra.ı, kalın sUtunlar Uzerin. 
~rlerıe çevrili garip bir 

~da elmdiye kndar may -
'ı ~~ Ca kirruseye rastgelme • 

' böyle bir insan eseıi 
1ııı 1 

da hayli garipti. 

la be 
hııı taber, Tarzanın de -

1tılaıt ihtimali daha fazla 
lı:. :ordu. Çilnkil onlar, çok 

l!\'irde bumda yaşıyan 
~ bıraıttıkları eserleri ve 
~~ lııenııeketin kral sarayın 
~ el'i at'.ryorlardı. 

'~er halde eskiden YB.4a _ 
~~fhı tın saray1 idi. Binaena

' e de her halde burada 

~. nlb 
~ ~ &Yet aradığına yak -

e!ıı. ~ define, ayaklarmm 
~~' t'\l;vordu. Fakat ıu cana
ı.~ n olnıaaa ! 
~rinokonderos orada Dten 

~ :..,.~~ _ .saçan pJerle 
-~ elbette araya • 

Canavar ~av~ y~vl!JI yUrUyen bir ce fğ~c vo korkunçtu. BB.§mda 
bayvaam. Tar.zan, evv:elA ona doğ- saçlarfq~cn cllken olmu§, gözleri 
nı yaklqtr. Rinokonderos onun ate~ · pUskUrUyordu. Elinde de bir 
kendisine geldiğini görünce o ta - kama. tutuyordu. 
rafa doğru ilerledi. (De\'amı n.r) 

Boş kafalı l 

,-Bilir misiniz ~I 
Makine insanlar ne 
zaman icat edildi ? 

Bugünkü fen nin insanı en faz 
la hayrette bı • 
rakan eserlerin -
den biri de, şilp • 
hesiz ki, makine 
adamlardır. Fa -

I\'.oca Dana, Mikiye rastgcldi. A- kat, bunlar yeni 
cı acı §ikayet etti: dUsünUlmUş şeyler değildir. Çoktan 

- Dündenberi Ördekle konu§ • beri dü§ilnUlmüş hatta, ilk makine 
muyorum. adam sayılnbilecek bir makine ·bun 

- Neden? dan tam iki yilz sene evvel yapıl • 
- Bana "boş kafa!I,, dedi! 
- Halletmiş o! Senin bilAkis ka-

fan dolu. 
- Bravo! ZekA ile dolu değil ml? 

- Hayır, samanla dolu! 

KIJR:SAZ CCCEt 
Karbeyaz, Yedi cücesinden birine 

rastgelmişti. Onun çenesini okşadı. 
Sonra: 

- Seni bugün hasta gibi görü -
yorum, dedi. Nen var? 

mıştır. 

1738 senesinde bir I<'ransız mU -
hendisi, kurulduktan sonra kendi 
kendine i5leyen ve muhtelif hare -
ketlerde bulunan makineler ynpmış
tr. Bunlardan biri şatranç tahtası -
nın başına geçip milkemmel şatranç 
oynuyordu. O zaman herkes buna 
~aşmış ve nasıl işlediğine bir tlirlU 
a.kıl erdirememişti. Şüphesiz, bugUn. 
kil mnkine adamlar onlnrdnn çok 
farklı ve çok mükemmeldir. 

BİLMECE 
Bir orkestra grupu konser ver

mek Uzere seyahate çıkar. Ve bu 
seyahat için de bir otoblis kiralar. 
lnr. Fakat ortada halledilmesi lcab 
eden bir mesele \ıırdır. Eğer sak_ 
safoncu ve borazan gelmeselerdi Çocuk gilldü: 

- Hasta değilim 
rUnmek istiyorum. 

- Neden? 

ama, öyle .gö. seyahate çıkanların birer lira fa.z. 
la vermesi lAzımdı. Ye eller gelme. 

- Senin gibi, pamuk kızlar çe -
nemi okea.sın diye! 

HASEP 
ÇOCUK SA y;•ASI 

Bilmece kupona 
9 HAZİRAN - 1939 

yen Uç kemancı gelml§ olsaydı bu 
sefer birer lira noksan verecekler-
di. Acaba seyahate çıkan mwkacL 
lann adedi ve herkesin verdiği pa. 
ra mlkdarı nedir! 

Bunu doğru halledenlerden birin
ciye bir konsol saati, ikinciye bir 
elbise kemeri, UçUncUye bir §Joe 
kolonya ve aynca 200 okuyucu
muza da muhtelif hediyeler: ~er!le--
cekttr, . - _,_ -

- Evet, dedi, artık stadyomda dığı bir çocuğn anlntıyordu. O ço. - Keıskl sorsaydın, dedi. Şimdi 

maç seyrederken ayağımın altına cuk: benim sorduklarıma cevab verebi • 
eapkaını koymuyorum. - Ben de öyle}imdir. Dedi. lirdin. 

* Sakm aldanmayın! - tnsan 
yüzünden ne adam olduğu belli o_ 
lur derler. Bu söz ekseriya doğru
dur. Fakat yüz ifadeleri her zaman 
bizim bildiğimiz gibi değildir. Gül. 
mek, hiddetlenmek, sevinmek, mli
teeaair olmak, yilzden anlaşılır. LA.
kin, bizim görmeye al~tığmıız ve 
bu halleri gösteren yUz ııekilleri an 
cak bizim memleketlere hastır. Bir 
çok diğer inısanlarda yilz §ekillerl 
baıska başkadrr. 

Mesell, §uradaki iki Çinliye ba. 
km. Yukardakl a.ğlryor gibi, değil 

mi? Hayır, onun bu, hayret edi
eidlr. GBzleri çekik çekik olduğu L 
çin, hayret ettiği za.man ancak bir 
aı bilyUr, yuvarlanır. A!ıl bir Çin
lide ağlamak veya teessUr ifade e
den hal qağıdakldlr. 

Dikkat edin: adam dilini çıkar. 

m11. Halbuki, bize biri dilini çıkar· 
ıa bizimle alay ediyor sanını:, de. 
ğll mi! 

Onun Jçln, Çine giderseniz veya 
bir Çinliyle k8I'lıl9.§ll'Banız bunlar 
aklımzda buluna~, sakın aldan -
me.Y.mc 

* Değirmen tn,tı ağaç 1 - Ağa

cın alt tarafındaki değirmen t.qı:. 

nı görilyor musunuz? O taşı vakti
le toı:ırağın ilzerine koymuşlar. 
Taşın deliğinden, tcsadilfen bir 

fidan bitm.i§. BUyildilkçe ta.sı ye _ 
rinden kaldırml§, onu kendisilc be 
raber biraz yükseltmiş, bu suretle 
taş ağaca yapışmış. 

,~ lncl kutusu! - Bilirsiniz, inci 
istiridyelerin içinden çıknr. Fnkat, 
her istiridyenin değil. Sıcak deniz
lerde ve inci istiridyesi denilen cins 
teki islirldyelerden. 

Ekseriya bir istiridyenin içinden 
bir iki lncl çıkar. Halbuki, cenubi 
Amerika sahlllerinden birinde bir 
inci avcısı bir istiridyenin içinden 
tam 152 inci çıknrmıgtır. Buna fs_ 
tiridye değil, inci kutusu demek da 
ha doğru olmaz mı? 

* GUneıtea Utı bln kere bUyUk -
Bizim dUnyamız ve diğer birçok 
yıldızlar gilneşin etrafında dlSner, 
bunu biliyorsunuz. Yine biliyorsu -
nuz ki, güne;} son derece bUyüktür 
vo di1nya onun. Y.NlJD.de. bk noktn 
gibi kalır. 

Fakat, gök 9<>Gluğunda daha b1t 
çok "gUncşler" vardır. Bunların da 
etrafında bizim gUneein etrafında 

olduğu gibi birçok yıldızlar döner. 

lstc, bu diğer güneşlerden biri 
vardır ki, bizim gUneşln Uç bin mis 
lldfr ! Resimdeki bUyUk yuvarlak o 
gUncşi, snğ taraftaki a§ağı kö§ede 
ki ufacık nokta da, ona naza.ra.n 
bizim gilneşln ne kndar kUçUk kal 
dığım gösteriyor! Eğer bu gUneş, 

bizim dünyamızın civarına gelse, 
bize on uzak yıldızlar arasındaki 

mesafeyi doldurur • 

ı;c Buz Uzerlnde giden araba -
Resmini gördllğilnliz bu garlb ara
ba bundan otuz sene kadar evve.1 
§imal kutbuna giden bir keşi! he
yeti tarafından yaptırılmı~tı. Te _ 
kerlcklere dikkat ederseniz g8rUr
sUnUz: tekerlek yerine ?!dalı çivi 
gibi bir aey var. Bu, buzlarlii Uze
rlnde kaymamak için bayle yapd. 
mııstrr. Bunlar dönUp buslara .... 
dikçe araba ilerliyor ve bıı ıruret!e 

nraba için b>:zna ~- lr:abht. 
Y!Jr, 
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Şarki ve merkezi Avrupada 
ekalliyetler, milli devletler 

ve tarihi devletler 
Yazan: M. SPOULBES 

Sevkülceyşin etnik (Ir'ki ve mil· tahakküm ve inkişafına vesile olan 
li) bir prensibi!. vasıtalardan biri olduğunu kabul 

Tazyik altında milletler ve milli etmek mantıki bir zarurettir. 
ekalliyetler meselesi onları tazyik Bütün bu kabil yer değişişler 

altında tutan devletlerin hududu- büyük kuvvetlerin münasebetlerin 
nu aşarak gitgide Avrupa, hatta de bir ldeğişiklik ifade ettiğine gö
dünya mikyasında bir mesele ma- re Avrupa cenubu şarkisinin bu
hiyetini almaktaıdır. Avrupanın günkü etnik teşekkülünün ayne::ı 

şark kısmın.da yeni bir milli te· muhafaza ve müdafaası mı icap e· 
şekkül devresi yaşanmağa başladı- c."r? 
ğı zannedilebilir; Avrupanın o Aslfi.. Bu etnik teşekküller de 
şark kısmı ki orada milli dava bü- tıpkı onları dağıtmağa uğraşa:ı 

tün tarih imtidadınca halloluna - kuvvetler gibi müdafaa edilemez • 
mamış, bir mesele olarak kalmış • ler. Gcı ek bu teşekküller ve gere~ 
tır. Almanyanın bile milli devleti· onlan bozmağa yeltenen kuvvetler 
ni ancak yeni tahakkuk ettirmek • milli davayı halletmeğe değil h~r 
te olduğu zehabı batıra gelebilir. hangi bir büyük devletin istinat 

Böyle bir telakki hakikate uy- noktasını muhafazaya veya sağ _ 
maktan çok uzaktır. Avrupanın l.ımlc.ştırmağa yararlar. 
şarkınt:ia yaşayan milletlerin mil· AJmanya merkezi ve Şarki Av· 
li .devlet kurmak hususundaki ek· rupa!da bugün kendi tevessüüne 
sildiklerini anJayabilmek için gc- Balkanlara doğru aşağı Tur:a ve 
riye tarihin uzak devirlerine bak- P~lo=ya üzerinden Ukranya yoi-

mak icap eder. larınx açmak gayesiyle milliyetçi. ' 
Fakat en basit bir ctnografik lik manivelalarının bir idarecisi 

müşahede bile davanın ana hattını olmuştur. 

meydana çıkarmağa kafidir!. Alman emperyalizmi (ırkçılık) 
Avrupanın şarkr millet ve aşi· ve (milletlerin kendi mukadderat

retlerin garip bir halitasmı: taşır . larır.a kendilerinin hakim olması) 
Bu milletlerin aynlışlan ve müşte· prenı:Jp!uini kuUandıktan sonra 
rek bağları itibariyle milli devlet- şimdi de (hayati saha) ve (Geo
lcrin teşekkülü imkansız bir hale politik) prensipleri ismi altırJ:ia 

g;!lmiştir. iıeri sürdüğü özlü ve gfıya ilmi 
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Birbirine hiç benzemiye 
üç kardeş yıldız! 

! Lola Holivudun en şık artistidir; meş 'um kadm rollerini muvaffakiyetle ;Y~. 
.f --~~~e~a~~- P?~. ~~ssas ve hayalperver bir kızdır - Priscılla şeytan gibid 

Avrupanın şarkı ve garbı uzun netodları ele almış bulunuyor. 
a:mlar tekamüllerini biribirlerin - Bugün Almanyanın ekalliyetler 
ıd:n tamamiyle ayrı olarak yaptı· tezadını keskinleştirmekle onla
lar. Avrupanın bu iki kısmı: ancak rx serbestisine ulaştırmak değil, 1"'(~~= 
on dokuzuncu asır.da Türklerin çe· yolu üzerine tesadüf eden kalelc•i 
kilişi Karadeniz ve şarki Akdeniz- yıkmak ve onları emri altına al· 
de seyriscfer serbestisinin tekrar :mak gayesini güttüğünü kim anla
teessüsü ve daha sonralan demir - mıyor?. 

~ollarının meydana gelişi ile biri- Çekoslovakya meselesini ele a
birlcrine bağlanabildiler. tık za • !alım: ~ylftl~ç Şüdetlerin AJrpa'1-
manlar garbi Akideniz havzası, yaya ilhakı ayni zamanda Alma 1 · 

medeniyetine istinat eden garbi yaya karşı herhangi bir Çek tı s'·cri 
Avrupa medeniyetinin bir değişti- mukavemetinin teessüsü imk5nh ' rişi neticesi Bahrimuhit yollarına rr;ıt ortadan kaMırmrştı. 
doğru ilerledi ve kıt'anın şarkına 

Halbuki Almanyanın bu hare- f"ç kız lmrdcş yilılrz, ;narv on altısında, Pat da o 
nazaran büsbütün ayn hususiyet- · J 

keti (Milletlerin kendi mukadde. çor.uldukhırr, devdi. 
ler irae eden tamamiyle kendine 

ratkrma bizzat hakim oluşları) usi hayatlan ~arkı ve diksh.·on muallimlerinin ce- Niha'-·ct anne razı olmu,o;tll 
mahsus bir ve~he aldı. J 

prensibinin bir tatbiki olarak gös· bine gidi,·ordu. !arını .ı.Ne\"'"Orka go'"nderdi. 
Garbi Avrupa ekonomik kuv- J J 

terilmişti. 16. 2. 39 tarihinde Lota piyano çalıyordu , Ho rmary çok hassas Ye hayalperYer bir gen" Bu yuvadan kendi kanatlan sa· neden fazla gn"'" kızlar Frcd 
vetleri ldünya mikyasında hakim ) -:r 

Temps gazetesinde M . Georges şiir yazıyordu, Priscılla ü~a;!ara kızdır. ~Iehtabı ve Lord Byron'un }·e.~inde ilk U"!'ln Lola oldu. O, en ile beraber çalıstılar. Bütii 
olmağa ve tazyiklerini şarka .doğ- '.)"" -

Luciani imzasiyle çıkan bir maka- tırmanıyordu. mmanlanm çok sever. büyükleri idi. ~cv,·orkta Gus Ed • man .. ::11asında onlar can, d ru sürmeğe başladıkları zaman J ... . ':i 

• A k lede bu etnik prensibin ehemmiyet Onlar üç küçük kızdılar, bugün Pat diye çağırdıkları Priscilla\.'3 \ '1lrd kendisini dinlemic ve "Green - sı·)·on ,·e t1·,·atr·o der.:ı" al 
Avrupada mıllı teşek ü1 tamamile " J " 

li surette değiştirilmiş olduğu isbat şöhret sahibi oldular. Bu iiç kar - gelince: O sarı saçlı, mavi gözlü kü \·ich Village Follies., isminde biı \"am ettı·ıcr. 
çerçevesini aşmış bir vaziyette idi. 

edi"mişti. Faraza 40.000 Çek ve de~ yeni bir film çevirdiler. Filmde çük ve seytan gibi bir kızdır. rc\üde ovnaması İ"in onu anga1·e o0··rt sene sonra Fred vari Avusturya • Macaristan ve Os- - J :r 
. k k saa<:ce 1713 Alman nüfusu oJan yine üç kız kardeş rolünü oynadı . Bu Ü" küçük kız, Indianola is - elmisti. Daha sonra da George Yes· n"'r ı"le bı·r fı" lı'm çe\·ı·rmek ·· 

manlı ımparatorlu larmın yı ıl· :r - ... 

b Breclav şehri Bruo - Bratislav lar. mindeki kii ... ük şehirde büvüdüler. sel ile bir p ives ovnamıstı. Bundan Irat 1·mzaladı. \'e genç kızl 
masmı intaç eden se epler muhak· :r J J J • 

kak ki (milli) değillerdi. Avrupa- tren yolunun mühim bir düğüm Onlan herkes: "Mesut Laneler,, Babalan dişçi doktor Lane_ 1\luli • sonra Holivuda geçmek için bir a • vuda götürdü. Onlar 0radıı 
daki büyük devletler için bir isti- noktası olduğu için Reich tarafın- diye çağımlar. Vakıa bu üç kızın can'm evine ne~e dolduruyorlardı. dıın kalmış demekti... kız kardeşlerini de buldulat'· 
nat vazifesini gören bir seri küçük dan ilhak edilmişti. şöhret sahibi olmalarında şansla • Üçü de küçük yaşlanndanberi mu 1lk filminin ismi: Speakeasy idi. dan sonra parlak angajfllll 
!devletçiklerin teşekkülü garbi Av· Bratislavo şehrinin banliyösii rınm büyük bir dahli varsa d·ı bu sikiye meraklı idiler. KüçUk sehrin Lolanrn küçük şehrine en yakm ribirini adeta kovaladı. Jtef 
rupada teessüs eden politik • eko- addedilebilecek olan Petrzalka muvaffakıyetlcrinin en mühim se • bütün salonlarında onların sanati olan bir şehirde ilk defa olarak bu genç, her zaman biribirifl~ 
nomik münasebetlerin bir netice- Tuna üzerindeki ehemmiyetine bi· bebi onlann dchsetli surette azim - me~hurdu . filim gösterildiği zaman lndianola bu üç genç kız büyük artıs 
sinde başka bir şey değildir. naen nüfusunun üçte ikisi Çek kfir insanlar olmasındadır. Roscmary bir taraftan şiirler ya ~el rinden iki yüz kisi bütün doktor sına yüksclmeğe başladılar· 

On dokuzuncu asırdanbcri Av- olduğu halde işgal edilmiş bulunu- Lane hemşireler büsbütün ayrı zarken günün birinde me~hur bir Lane ailesile birlikte "Frain Lola ka onları sevmeğe baştanıı;t 
rupanın şarkında milli devletlerin yc·ıcu. üç ~ahsiyettirlcr. Hepsi başka tür. şantöz olacağım ümit ediyordu. Lane., ismi verilen husu~i bir tren yat onlara gülümsüyordu: 
teşekkülü, büyük !devletlerin bi _ Krkruoze havalisi de 21250 ki- ili insanlardır. Priscilla ise musikiyi sevdiği kadar le bu mühim filmi seyretmeğe git • !erinde yegane gölge az bır 
ribirlerine yaklaşması ve harp za· şiiik nüfusunun 20.400 ü Çek ol· Sola'nin saçlan kestane, ~özleri ağaçlara tırmanmasını seviyordu. mi~lerdi. Kız kardeşleri Lolamn bu beraber yaşadıktan 50nfa 
manlannda iki ayrı cephede yer c!uğu halde sırf mevkiinin sevkül- menek~ rengindedir. Holivudun en Bu hususta büyük bir mahareti var- mu\·affakıyetlerile çılgıncasına if - kocasından boşanması otdll· 
alışlarına tekabül ve tesadüf eder ceyşt ehemmiyeti dolayısiyle AJ- şık artistlerinden biridir. Meş'um dı. tihar ediyorlar, sevinçlerinden yerle Tabii ki bu küçük keder 
ve onların arasındaki bu politika ınan çizmeleri altına alınmıştı. Ye kadın rolünü pek mükemmel bir su· Uç kız kardeşin benzedikleri yal. rinde duramıyorlardı. Filmi seyre unutulacaktır. üç kız kardeŞ 
oyunlarına tabi olmuştur. Bu su- ~i hudut hattı ekalliyetlerin ayrı- rette oymyabilir. mz bir nokta vardı. O da mektepte giderken yanlanna sandoviçler al • 0 kadar gençtirler ki! .. 
retler milletler ve ekalliyetler me- hş "e kurtuluşlarının hududunu Hoscmarynin saçları bakır rengi, hc$ap ve coğrafyayı sevmemeleri! mışlar, ve filim mütemadiyen gös • 1 
s«tlesi emperyalizmin elinde 1Ji.r IJeğil, Alrnanyanın emperyalist ~özleri gümüş rengindedir. Kendisi Lane babanın bütün parası dans, terildiği için dört kere üstüste aynı J Küçük haber 
:manivli olmuştur. Bununla, bu mı r.diinin hudut hattım çiziycr - zevkle onu seyretmişlerdi. 
milletler birer devlet teşkil ede _ c!~1. içine girmiş ve karışmışlardır }.i 1 bikine şahit olundu. Münih anlaş· Beş sene ronra Pat ile Rosemary 1 arti'tl , . k * Meşhur s nema ~ 
memişlerdir diye bir Slovak, Hır- Si.!.C< tleri böylece (kurtadıktan) Viyanada verilen bu kararın aka· masından evvel bu küçük eyalette alış veriş etmek üzere 1"evyor ·a Pikford Normandi vapurtl 
vat, Ukranya ve Makcldonya mil- sonra Almanya irin artık yapıla- binde Almanya, Macaristana terk· 1 yüzl:ie 50 den fazla Ukranyalı ol- gittiler. Şehirde gezerlerken bir mu. . 

3 rupaya gelmiştir. 
!etlerinin vücudunu inkar ettiği- cak iş Çekoslovakyadan arta ka· edilen Slovaklan ayaklandırmak l mıyan bir nüfus mevcut olduğu zikacı dükkanına girdiler. Orada * Holivudda, bu aln~~e 
miz zehabına kapılmamalıdır. lan topraklan da işgal etmekti. suretiyle Budapeşte, ve teşrinisa- halde 2 teşrinisanideki Viyana ka- nota alırlarken evde yaptıklan gibi t .. u .,155 tahtının halcik yüzun " df 

Bizim burada tebarüz ettirmek Fakat bu sefer (hayatı saha) ve nide verilen bazı mıntıkaların Bu. rarından sonra bu mıntaka nüfu· bir kaç havayı deşifre ctmeğe kal sırlarını Ü§a eden yeni ıı> 
istediğ_imiz nokta sadece muhtelif (tarihi an'ane) ismi altında ... Uapeşteye ia.desi ihtimallerini te· sunun yüzde 100 Ukranyalı olu· kı~tılar. çevrilmektedir. Bu !ilınitı 
milletler münasebetleri mihverinin Karpatlaraltı Ukranyası mes~- barüz ettirmek suretiyle de Çekos vermiş bulunduğu görüldü. Bu Bu sırada alınan notaların tec · saca: "Holivud" olacaktır·. 
daima bir büyüle devletin kuvveti lesinde de yeni bir takım metoc!- lcvakya üzerinde tazyik icrasına etnik mucize A1manyanın Polon- rübe \"e deşifre edildiği locanın ka_ olarak çevrilecek olan bU { ıs 
olmuş bulunmasıdır.. lar ortaya çıkmış bulunyor. Ma. başladı. ya üzerindeki tazyikinde Karpat - pısı birdenbire açılmış, bir adam: rollerini Alice Fay ile po 

Fransa, İngiltere, Rusya, Al- caristanın Karpatlaraltı Ukran- Bu da eski hudutların tekra:-
1 

laraltı Ukranyanm en mühim rol - Siz profesyonel sanatkarlarsı • ehe alacaklardır. .,)' 
manya kuvvetleri Osmanlı impa· yasınıda yerleşmesinde hiçbir me::ı-Jtesisi demekti. Berlinde miikem- oynayabilmesi için elzemdi. nız değil mi çocuklarım? * Lilyan Harvey teınınu ~ 
ratorluğuna tabi miJliyetlerin mü- faat görmiyen Berlin 2 teşrini- 1 mel bir surette idare edilen bu çift 1 Buna benzer misallerimizi iste· Diye rormu~tu. Rosemary hemen bir film çevirmeye bs.Şll) 
nasebetlcrinde onları merkezde:ı sanide Viyanadaki hakemlik kara- cepheli tazyik Munkaez müsa. ôiğimiz gibi çoğaltabiliriz. Bun · hayır derneğe hazırlanırken Pat a Bu filmin mevzuu meşhur; 
ayırıcı bir amil olmuşlar!dr, bugün riyle etnik esaslara .dayanarak bu- 1

1

demelerini mey!<lana çıkardı ve 1 dan varılacak tek netice bir takım tıldı: şinas Şubcrtin hayatnıdall 
de Almanya Versailles neticesi te· na mani oldu ve hududu Mun· Almanya da bizzat kendisi tara- ! etnografik prensipler ve ilmi esas- - Elbette. Pek tabii değil mi? tır. Senaryonun nıüUlent~AıııJ 
essüs eden devletlere, - yahut ta co'kz ve Uzhorad'ın şimalinden ge- , fından h:ız rlanmrş olan bir müca- lara dayandığı iddia edilen usull'!r - Ben Fred Varing'im. Sizi or • yer Volt yazacak, m~ .. 
sisteme - karşı merkezden ayırıci .çen lisan hududu) üzerinde tesl)it ' dele ve ihtilafta yatıştırıcı rolü- 1 altında sadece ve sadece askeri ve kestra için angaje etmeğe hazırun. Abraham hazırlıyacaktır. ô 
bi;- amit olarak münasebetleri ü- etti. Bu etnik hudut tamamiylel1nU oynamak imkanını buldu. tsevkülceyşi gayelerin güdülmek- lki ı,renç kız birden heyecanla: ive Rogc ~Burden de bu !ilıı1 

d ? ~.!i.~.: • ., ,, . tılJ 
zerinde müessir olmaktadır. manasızdt. Bu kıt'alar da milletler K:arpatlaraltı Ukranyasında da Jte ot:iui!udur. - F~kat annem ~e~:·er:. a ~~~ ~ 
B~nÜn Atman"' emperyalizminin o kadar b i r i b i r 1 e r i n in bu etnik prensibin mühim bir tat· Diye haykırdılar. Çuiıku Rose - iştifa.k--:ieccğinden 



lngiliz oyuncuları 
Dün 45 dakika süren bir antrenman yaptılar 
iki ayakla uzaktan yakından müthiş şüt çeken 

misafirler istirahat ederek yarını bekliyorlar 
Fenerbahçe klübllmUzUn 31 inci 

S'lld .. Uın 
1 

on il mUnasebetile davet edi-
en İngiliz Middlescx Wanderers 

rutbo1 takımının dün sabah şehrL 
ltıiıe geldiğini yazmıştık. 

11,:_renden iner inmez motörle 
~ deniz klUbUne misafir cdi. 
~ İngiliz sporcuları kahvaltıları-
~ Yapnuşlar ve bir milddet istira-

tten sonra Fenerbahçe stadına 
llderek 45 dakika suren bir antren
llıtn Yapmışlardır. 
t ~VVeli koşu ve jimnastik hare _ 
etıert yapan İngiliz oyuncuları, 

tesadilf etmiştir. Türkiyeye geldi- en sağlam oyuncularıdır. Merkez 
ğimizden dolayı son derece mem_ muavin Hockaday lskoçya, Gal ve 
nunuz. Balkanlara ilk seyahati ls. İrlandaya karşı her Uç maçta o)'
tanbula yapmış olduk. Yolculuğu- namıştır. İyi bir takımla geldiJI. 
muz iyi geçmekle beraber, hiçbir Herhalde glizel oyunlar yapacağ.
yerde yağmurdan kurtulamadık. mızı zannediyorum.,, 
Memleketinizde herhalde çok gü- İngiliz oyunculan şimdiden tlirk
zel vakit geçirmiş olacağız. Takllll- çe konuşmağa bile başlamışlardır. 
da beşi İngiliz, ikisi Gal'li olmak Otelde öğrendikleri ilk kelime !n_ 
üzere yedi beynelmilel oyuncu var. gilizce (pleMin) kelimesin.in tUrk. 
drr. çesi olan (lfıtfen) dir. İngiliz oyun-

Kalecl, iki müdafi ve muavin haL cular otelde daimi bir istirahat i
tı takımın en kuvvetli tarafıdır. çinde pazar gününil beklemektedir
Sağ açık ve sol iç hücum hattmm ler. 

~a. sonra futbol oynamışlardır. 
a.fir oyuncular, bu antrenmanla. 

~ &eyredenler Uzerlnde fevkala-
Güneşli Reşadı kaybettik 'f Staayomtm mak't/inin Yoiôl~f (. -

bir tesir bırakmı§lardir. Uzak
ı..ıı Ve Yakından her ild ayakla 
llıli • Ilı thi§ §Ut çekmeleri çok mUkem -

eldir. Topa çıkrşlarma bakılırsa 
~lr.i nıaçm favlsilz sert oynana. 

tını göstermektedir. 

Bu temiz Türk çocuğu dün 
hayata gözlerini yumdu 

Cenazesi bugun öğle üzeri gözyaşları 
arasmda kaldırıldı 

D © O lfilil c§l b caı lhl ~ ~ 
~tc§lcdlyom lUJ 

~ ~ilede r<?is H. G. Ala vay' dan 
it! la Me:ırs ve Camper namında 
Ilı reısıe idareci Fone ve takımın İ-;•=====··~· 
~~eri F. Shipvay da. bulunmak. 

tvening Standard gazetesinin 

Vali ve şehircilik mütehassısı maket 
üzerinde tetkikler yaptılar 

~ nıuharriri Mister Vilson Tagg 
ka.tüe ile beraber gelmiştir. Bu 

~etecl ayni zamanda seyahatin 
tUıı safahqtmı filme nlınaktadır. 

l ~ile reW Mister Alavay bu-

700,000 'Lira sarfedilecek olan 
lllıdıı~ . 

stad 15,000 kişi alacak 
gu beyanatta dernl§tir ki: 

•• 
~ - Fenerbahçenin 31 inci yıldö-

İtalyan mimarı Vlyoelti Vi- Stadyom, istimia.k da dahil hallen incelemeler yapmışlardır. 
yoli tarafmdan Milanoda hazır· olmak Uzere 700 bin liraya ı:ı- dır. 

U, bizim ellinci seyahatimize ................ ~~ 
Fenerbahçe 

l~in 
Hazırladığımız 
sayfalar yarınki 

sayımızda 
çıkacaktır 

Merlium Re§adm arkadqlan ai'Umda ,.e yalnız tekllnıtı iki resmi 

lanıp şehrimize getirilen Dol- kacaktrr. Bu stadyom kaldırıla- Stndyom saahsrna düşen ha
mabahçe stadyomunun maketi cak olan Taksim sahasının yeri· \'a;;azı tankının kaldırılması 1-
dUn sabah vali ve belediye rel· ne kaim olacakdır. Asıl şehir stad· çiu bclcc!iye tarafından havaga
sl Doktor Lfltn Kırdarla :!en yomu İstanbul tarafında Yenibah. zı f,lrketlne tebligatta bulunul. 
mUdUrU Nuri, şehir mUtehassısı çede yapılacaktır. mu~tur. Mecburi sebepler :r.U-
Prost tarafından tetkik edilmiş- Vali ve Belediye Reisi ile zllnden tank oradan kaldırıla· 

• • • 4 w Ur. Prost maket Uzerindekl tetkik-
. Güneş klübUnUn birinci ta·ınli agabeysl beni karfıladı. Gözle. , 11 t d istiml"ki [ı • • b .. d.k mazsa etrafına bir duvar çevrl .. 

.ı.• mar s a yom u, " erını ıtır ı ·ten sonra Dol-
kım oyuncularmdan sol müdafi rlnden akan Yatlar bana Repdm dU U uı h )t ,.. k bU b h d .d lcce'k, tank stadyomun bir keme· 

ş n en sa aya gvre ..,o - ma a çeve e gı erek rna 
tzmirli Reşat dUn vefat etmiş- fena vaziyette oldafunu ispata ki.- yUk hazırlamıştır. Stadyom 25 · • rmda kalacaktır. 
tir. fJydl. Merak , .e korku J~lndo Re • b!n kişlllk hesabına. göre yapıl- E d • d Diğer taraftan Dolmabali.Qt!ı 

Reşat geçen sene bir musaba· 'adı sordum. Çok fena olduğunu, mıştır. 1 r ne e 1 havagazr tesisatınrn başka ~ 
kada yaralanmış, bir müddet ümitsiz bir halde bulunduğunu söy. '" t h ör pl"n kU ı yere nakli için senelerce evvel • ,,, C\'CU sa aya g e " -
sonra da !Astık ayakkabı fleıge- ledi. l e f azla konu_şamadı. Hasta- çUıtUle·~ck, .15.000 kişiliğe indi· Atletı"zm teşvı"k ,yapılmış bir tetkik de gözden 
zerken ayağına çlvl batmıştr. nenin sessiz korldorla.rmdan bUyük .

1 
ktl 'geı:irilecektir. 

Ara sıra harareti yUkselfyor, fa· bir ümitsizlik içinde geçtik. Ben yL rı;~~danr. bac:;ka plan denize mu"" Saba ka 1 a rl 31 lncl yılını kutlulıyan Fe. 
'1tıtbaıı'"e klUbilmUzün spor ta.. 
:bıı, onun munlfakıyetlerle 
1 

lq hayatım en yakından bl
ı:'1el'fn kaleminden ~ıkan yazı-

l' \•e kıymetll birer hatıra 

:;; J't'ıelmler1e beraber yarınki ı 
~~~.::ı::!1:~U:; ••••• ' 

kat sıtmaya. hamledillyordu. ne ~ hayalimde eski Reşad o. nazır olmak U~zere at nalı şek
Bir buçuk ay evvel hastalığı ar- la~ gorece~l zannediyordum. Iinde tadil edilecektir. 
tan Reşat Gureba hastahanesi- Buyuk bir koguştan içeriye girdik. 
ne yatırılmış, Profesör Frank Burası o kadar kalabalıktı ki, ya- -------------

tedaviye başıamıştı. takJarmda yatan sodan fazla hu. Tekı·rdag"' ında 
Muayene neticesinde kanının tanın arasında Repdı bulamadım. 

zehirlendiği anlaşılmış, bütün Ağabeysi bir karyolanın önünde 

durdu: B hl" gayretlere rağmen kurtarılması aşpe ıvan 

F k 1 .. d mümkün olamıyarak dUn saat - t~te ~' dedl. 
ev a a e on beşte hayata gözlerini kapa· Yatan hastaya baktım, koca as_ H .. . 

kongreye davet mıştır. lan Reşad bu olamazdı. Çünkü ö- useyın namına 
fıİtli~~~bul Avcılar ve Atıcılar Reşat öIUrken "mnç, mat, nUmUzde yatan bu insan küçülmU,, g Ü reş m Ü Saba-

tlllden: maç" diye Uç defa başı ucunda sapsan bir haldeydi. Dalgın yatı _ 
b lıtanb ı · d.uran ağabeyisine hitap etmiş· yordu. Bir aralık gözlerini ~h, k 1 t t• ~iru• .. u Avcılar ve Atıcılar a arl er ip 
193 

&ı umumi heyeti 16 haziran Ur. Temiz yUrekli, mert bir spor "Muhte,em dJyebildl.'' Burada faz. 

de ~· cuına günü akşamı uat 18 cu olan Rcşa t hen Uz 2 3 yaşında la duramadım. e d i 1 d i 
4ta,_'rlik merkezinde fevkalade o- idi. Dı,an çıkarken karde~t gözleri- . .. .. . 

.. : topianacaktrr. Annesi ve babası olmadığın- nln ya.,mı siliyor, birçok ~yler söy ~8 Hazıran p~ar gunu Tekır-
•'1\ıh dan bir pansiyonda oturuyor ve lemek istiyordu. Fakat yalnız sun_ dagında, başpehlıvan Tekiıldağlı 

'Oldte~em azanın, birliğin maz. Ticaret mektebine devam edl- lan söyliyeblldJ: Hüseyin namına bir güreş tertip 
dtn ugu büyük bir teveccüh- yordu. Bu sene mektebi bitire- _ ç k . k ki R t 

1 
t b-' edilecektir. Bu güreşlere Bulgar 

to...lahabcrdar edileceklerintden, bu 0 )azı ~a san w . hli md · • · k -., cekt: da .. ·'-~· bl h-'d '---k pe vanlar an Kıro da ıştıra. 
ntıy b h umı..,ıı; r .. e yaww- en onu 

'a}>ı. ı_ a e emehal gelmelerini Cenazesi bugUn saat 12 de in bl t.a- 1r ... 1... __ _.. edecektir. Aynca Babaeskili İbra-
•''«rı ya ız r~ ar---:ıı anMll. 

.........._ -··rnızıa dileriz. hastaneden , 'l'üzlerce sporcunun ve B Ilı ~""' 1 bf k him Arap Hüseyin de girecektir. 
İ$~ J u za\·a a6 a&T<Oy e raz onuş-

~. lanhuı 1. 1 ·h kendisini seven arkadaşlarının işti- tuk, kendi!lfnl teselli ettim ,.0 ay. Güreşçiler serbest güreş ve yğa 
'Ilı ns ıyc n lıncı ukuk m:ıh- . ı 1 k ı k s b ·· esındcn. rakile kaldmlmı~ ve Edırnekapı şe_ rıldım. Şimdi düşünüyorum da, bir ı o ara yapı aca tır. er est gu-

ı1!stanııuı y. . ~o hitliğine gömül~üştür. Arkadaşla· zamanlar futbol oynarken gazete reş başına 150 lira konmuştur. 100 
'Ci' enı~·arşı I sayılı evde . . .. .. ti wlı ·· 00 50 }" d 

biıb tararından koca~ı tsınnbul ha- rına, aılesıne ve butun Reşadı seven sütunlarında resimlerini gördUğU • ra yag gureş şına, ıra a 
lııe18~~edc ınahkilm iken halen ik:ı !ere içten ıeessürlerimizi bildiririz. milzt maçlardan sonra munffala • büyük orta pehlivanlarına verile· 
lııı : 1 nıeçhlıl :Murnt aleyhine nr:ı· Bu yazıyı Re§adm ölümünden yetlerinl okuduğumuz Reşat, sabık cektir. 
~ııtın~şa.nnı:ı <lnYnsının muhakemesi evvel kendisini bir gün hastanede 1;amplyon takımın göz be~ğl o • 

'rql'nt \~:~~~~ale~~ıin ~~yiiyc~siz ziyaret eden Vefa klübünden Muh· yuncusu şimdi hastanenin sessiz sc Futbol maçlar1 tertip 
ııı' 1\. M 

13 
ugu s:ı ıt 0 c u un nn teşern göndermiştir onu aynen ko. dasız bir koğuşunda yatarken onu 

't llııc:ıbin~e ı-bl42-150 linci mııddcJhe:i yuyoruz: ko!lkoca muhitinde yalnız t&kım ar_ ed i 1 iyor 
e ~ oş:ınmn arına ve ır w .. • 

ııe llıuddelle müddealcyhin başka_ * * * kada.5lan Cihat, Jlak.kı, Safa ,.e Halıcıoglu spor klubil tarafın. 
17.,..~~lenemcmcsinc dair ,·erilen Geçenlerde kıymetli futbo1cülcrf. Melih a1'8.Dl1Jlar. dan 18-6-939 , tarihinde başlamak 
~arın ~~ tarih \'e 1597·399 sayılı ka_ mlzden sabık Güneşin tok kıymet- Dün futbol saluuımda binlerce Uzere iki devreli lik maçtan tertib 
~ Ulil.C!U uradın ikametgii.hının meç- il e1emıın aaldn temiz bir sporcu. kisinin alkıtladıit Reıat, bu gUn edilmektedir. 
.'I~ 'C" ~e binaen lltıncn tebliğine ka su Resadı hasta diye ltlttlm Sor • ha.tfta yatarken onn kimse aramı • Bu müsabakalara girmek istlyen 

•• rı1ı ıl5 ıılrıı ıl: lıı ke~ riy<'I tchliğ ·- • 
t ıııı 1 ':ı 1 1• • • 1 t• dunı soruşturdum, nihay<'t Guraba yor. l\leğer futbol nt'l<adar nankiirlklüpler en geç H.6-939 tarihine o " • lll O 111:1..:: llZC'l'C. tCY 1-

• 
11 hcş gün mütldcllc ilim ~lu~ hastanesinde yattığını öğrendim. müş deMek yeridir. kadar Halıcıoğlu klübüne müracaat 

- Diin kendl~lnf 7l:nm·tc ~tttm. Ev Vı.-falı Muht.f'tem KURAL etmelidirler. / 

Edirne (Hususi) - Haftalar -
danberi hazırlanan atletlerimiz 

Müsabakalar 
hakkrndaki tebliğ 

genç ve eski atletler arasında, iki Beden Terbiyesi İstanbul bölge.. 
sınıf üzerinde tertip edilen bölge si Atletizm Ajanlığından: 
teşvik müsabakalannJda şu netice· 1 - Birinci kategori gUl kupası 
!eri el.de etmişlerdir. müsabakaları 25 Haziran pazar günü 

50 metre - Sezai 7,2, Tahsin, Fenerbahçc Stadında yapılacak.dır. 
Behçet. 2 - Bu müsabakalar her birinci 

200 metre - Ertuğrul 27.3, sınıf amatör atlete açıktır. 
Mustafa, Galip. 3 - Ajanlık tarafından iştirake 

400 metre - Birinci Cemal 59, davet edilecek bazı üçüncü kategori 
Hüseyin, Galip. . atletleri gül kupasını takip eden mU 

800 metre _ Birinci Tahsin sabakalarda esas kategorilerinde iş 
2,30 Cemal, Galip. tirak hakkını kaip etmeyeceklerdir. 

1500 metre _ Birinci 5,30 11- 4 - Gül Kupasına kayıd 20 Hazi-
han. ran Salı ak5amı saat 20 de kapanır. 

5000 metre_ Birinci 18,l 5 Şa- S~nradan yapılacak ~üracatla.r. hl~ 
kir Sıtkı. bır surette kabul edilmeyecekdir. 

~ x 100 metre _ Birinci sanat 5 - Görülecek ihtiya~ Uzerine 
mektebi 54. 100, 200, 400 ve 110 metre koşular. 

4 x 80 metre _ Birinci muallim da, atma ve atlamalarda aynı sabah 
mektebi 50. saat 10 da seçmeler yapılacakdır. 

1oox2oox4oox800 _ Birinci Gerek seçmelerde gerekse finalde 
muallim mektebi 4,6. ikinci sanat yüksek atlama 1,60 da sırık atlama 
okulu. 2, 90 da. ba.')layacakdır. Atma ve at 

Tek adım -Birinci İsmail 6.06. 
Üç ad mı - Birinci Tahsin 

13.09, İsmail, Cemal. 
Disk - Birinci Tahsin 28,90, 

Niyazi, İbrahim. 
Gülle - Birinci Niyazi, 11,15, 

Hayati, Şerif. 
Tek adım (Küçükler) - 5,58 

İsmail, Tahsin. 

lamalarda finale 4 er kişi kalacakdır. 
6 - Bir atlet ba;Tak yart§ı hariç 

ancak 3 müsabaka yapabilir. 
7 - Birincilere 5, ikincilere 3, il

çüneUlere 1 puyan verilecekdir. 
Bayrak yarışnda bu puvanlar 10 6, 
2 olarak tevzi edilir. En çok puvan 
toplıyan takını 1939 Gül Kupası 

galibi ilan edilece'ktil. 
Müsabaka 1 inci, 2 inci ve 3 

üncülerine madalya, bayrak takI. 
mına etand~r verilecektir. 

8 - Yapılacak mUuıb ' >, 
tunlanllr: 

100, 200, 40~ 800, 1~00, 5000, 
110 mania. 4 x 400, gülle, .disk, 
tSrit. yüksek, uzun, sınk, üç a!drm. 
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PiYES 

Teşekkür 

Ederinı doktor 
--Kadın - Size minnettarım dok· ı pıya doğru yürür) müsaade eder. 

tor, eminim ki kardeıimi iyi ede. seniz, ben dışarda beklerim. 
ceksiniz; (doktor kadını selamla - Kad n - (Planının bozulacağı

yarak çalııma oda11na girer.) Çok nı anlayarak) hayır, hayır, otu -
kıymetli bir miltehasaıs olduğunu run. 

Çeviren: iLHAN TANAR 
---

söylüyorlar. Hekim yanlış teşhis Kuyumcu - Burada bir tuhaf 
11 

. . d'k . 1 k ) . . · ıeğin "' 
l d h k"" d b' d r erını tas ı etmıye a ·ıı tır Evet, 1 lamr. Delı onu ceketının e 

koymazmış. 0 kuyorkum a:b. er oşe en ır e 1 burada oturur. den yakabyarak havaya kaJclırd' 
Hastabakıcı - Evet, muhak · ~ı aca mış gı ı... K eş·· h l k) h 1 la ıil .. 

kak sizi de bu üzüntüden 'kurtara. • Doktor - Ctçerden ses duyu • E uyu.?1chu . - y _ up. ebenerde 
1 

ve yere fırlatır. Kahka a ar 
""ktır. 1 ) i . lad d -·ı . vet, şup esız.. egenı ura d, terek çıkar.) al - ur. yıce an mız egı mı? Jı • 

H b k (sah 
. Hastabakıcı - (Adamın omu . Kuyumcu - (Yerde batını 

Doktor - (lçerden seslenir.) asta a ıcı - neye gırer· d h•Y-
.:unu okşar, tatlı bir sesle) Siz dırmadan avazı çıktığı ka ar 

Şahmları ca bllsbUtUn a""'or. Bu gUnlerde Biraz buraya bakar mısınız? Bu - k~n) Evet, doktor bey, merak t't· 1 1 1 h . d' . k) D k 
1 

D k 1 t-dıtl -·J .1e e şöy e ra atça oturun, ıım ı .m ara o tor. o tor , .. 
Doktor yine krizler pek sık aık geliyor. , günkü vuiteleri gözden geçire · ::neyiniz. 1. N o>J"• 

ge ır. Doktor - (Girerek) e 
Hastabakıcı Fakat bu sabah onu buraya gel - lim. Kuyumcu - (Pencereden dı . _ , 

H bakı . b . Kuyumcu - Baksanıza, siz ou· ıocugum, ne var. ._1 
Dell meğe r:ızı ettlm. asta er - Gelıyorum, e - şan aktığı içın, kadının şapkasını ·ada hastabakıcı mısınız? Kuyumcu - (Delinin takJidı": 
Kuyumcu Doktor - İyi. fendim. (\fuayene odasına girerek mantosunu, ve inci kolyeyi malı- Hastbakıcı - Evet. Doktorur ; apar, dehşet içinde.dir) Sırtlal1 

Kadm - Sizin doktor değil, hı. kapıyı kapar. Kadın sahnede yal - fazasile birlikte alarak giyinme o· •'f • 
Sahne· Doktorun mua,·enehane ;ardımcısıyım. ar, y !anlar, güzel tüylü ırı ğiısi 

· " • elsin! bulacak bir doıt olduğunu- nız kalınca, hemen fapkasını, man· das na girdiğini görmez. Hastaba. . ·• 
Sinde bekleme Odası Bir tarafla! Kuyumcu - Ya .. Den de sizi nı..nlar. (Birden delinin gıttı 

· zu söyledim. Sevindi, razı oldu. tosunu çıkarır. Pencereden bakar kıcı sahneye girerek · masanın ba· k . . doktOf• 
muayene odası yanında hastala. :ac-ıklardan c:eu yani hastalardar llr ederek) Affedersınız 

' ~ Doktor - İncisini bulmak mı? ve gülümsiyerek geri çekilir.) I - şuı.da bir ıeyler yazar. Genç a-darr :s :s J 
nn soyunmasına mahsus diger bir ıiri sand mdı .. 

Kadın - Evet. yani kaybettiğini şim rast&idecek galiba 1 (Sokak birden dönerek hastabakıcıyı gö· "Cİleri beğenriinız mi? 
oda. Perde açıldığı zaman sahne Hastabakıcı - Henilz değilim 

sandığı inci gerdanlıit! kapıuna giderek açar. Bir müddet rür.) Bonjur. Doktor - Hangi indler? 
(Hastabakıcı ıırer.) ıt> 
Hastabakıcı - (Alçak ses ~ 

boetur. Soyunma odasının kapı - Kuyumcu - Inciler elli bin li · 
Affedeniniı:, bqka tllrlU onu sonra kuyumcu içeri girer. Ku - Hastabakıcı - A, geldiniz mi: 

smda hastabııkıcı görünür ve bir zil 
sesini mütea.. jp §Ik bir kadın içe
ri girer.) 

Kadın - Bonjur, doktor Nedi
mi görmek istiyorum. Yanlı§ ıaaL 
te gelmedim zannederim. 

Hastabakıcı - Hayır efendim, 
buyurun. Her gün ondan on ikiye 
kadar doktor hastalarını kabul e. 
der. 
Kadın - Ben avukat Necmi be

yin karısıyım. Doktoru kendim için 
değil, bir hastamız hakkında fikrini 
almak üzere görmek istiyorum. 

Hastabalocı - Peki hanımefen
di, şimdi doktor serbesttir. Haber 
vereyim. 

Kadm - Rica ederim. 
(Hastabakıcı muayene odaıımm 

.«apısmı ,,'Urur) 
Hastabakıcı - Sizinle bir hasta 

hakkında g!Srüşmek istiyen bir ha_ 
nım geldi, doktor. 

Doktor - (Muayene odasından) 
Şimdi geliyorum. 

Hnsta.b:ı.kıcı - Söyledim, hanı • 
mefendl, şimdi gelecek. 
Kadın - TeşekkUr ederim. (Pen 

cereden dışarı bakar). 
Doktor - (Bekleme salonuna gi 

rerek) Bonjur hanımefendi. Beni 
görmek istiyormU§Sunuz. 
Kadın - Evet, doktor, fakat 

kendim için değil, kardeşim için! 
Doktor - Oturalım da anlatınız. 

(Otururlar) Slzl dinliyorum. 
Kadın - Biz uzak bir köyde o

tururuz. Memleketimizin en i>i asa
biye mütehassısı olduğunuzu blldi
ğlmfz için bu sabah lstanbula in
dik. Avukat Necminln zevcesiyim. 
Erkek kardeşimi sizin muayene eL 
menizi rica edeceğim. 

Doktor - Kardeşinizin hastalığı 

hakkında biraz izahat verir misi -
niz? 
Kadın - Zaten onun için geldim 

doktor. Ah ne mUthi§ bilseniz ... 
Doktor - Evet? 
Kadm - Sabit bir fikri var. Ona 

saplandığı zaman akli muvazenesi
ni tamamiyle kaybediyor. Diğer hu 
suslarda tanuı.mJyle normal bir 
insan. 

Doktor - Olabilir. Böyle vaka-_ 
lara sık sık tesadut ederiz. Nedir 
sabit fikri? 

Kadm - Zaman zaman, kendisi. 
nin gayet kıymetli bir inci kolyeBi
nin çalındığı zehabına kapılıyor, 

yapmadığı çılgınlık kalmıyor. 

Doktor - Kaç yaşında? 
Kadın - Çok genç. HenUz lise

deydi, hastalığı başlayınca mekteb_ 
den almağa mecbur olduk. Bir ay
dır krizler o kadar ıııklaşmış ki, 
diln annem bana telgraf çekti. Ben 
de hemen bu eabah geldim. Ne ola. 
cak bilmem ki, acaba tedavisi kabil 
midir? 

Doktor - Bu fikir, 
fasılalarla mı geliyor? 

muntazam 

Kadın - Evet, adet! en azgm 
celiler gibi hareketler yapıyor. 

Ah doktor, annemin de benim de 
her ezyimiz o ... Kurtulacak mı aca
ba? 

Doktor - Bana gönderin de, mu 
ayene edc)'im. 
Kadın - BUtün güçlük onu size 

getirmekte. Doktor sözünü duyun_ 

buraya getiremezdim. a kıymetindedir. 
yumcu çok genç bir adamdır. E · Bonjur .. Doktoru mu görmek isti· 

Sizin bUtUn kayıpları 

çıkardığınızı söyledim. 
meydana linıde küçük bir paket vardır). yorsun uz? Hastabakıcı - Demek o kada · iabahleyin gelen kadının bab•C 

.ig-i delikanlı! ri 
Doktor - Yalan da değil, hazan 

aklmı kaybedenlere böyle yardım 

ettiğim doğrudur. Akıllarını bulur, 
onlara iade ederim. 
Kadın - Oh, doktor, kard~n 

aklını da bulursanız ... Fakat o beni 
burada görmesin!.. Ben gideyim. 

Doktor - Kendisi geldiği zaman, 
ellinden gelen her eeyi yapacağım. 
dan emin olabilirsiniz. (Haata ba
kıcıya) deftere kaydediniz. 

Hastabakıcı - Kardeşinizin is
mi nedir, efendim? 
Kadın - (ltitmemiş &ibi) çok 

teşekkür ederim, d<>ktor, bir kaç 
saat sonra tekrar gelir, muayene • 
nizin neticesini öğrenirim, olUI' 
mu? 

Doktor - Şüphesiı:. 

Kadın - Ben hemen gideyim. 
Kardefim beni burada ı<Srmmn. 
(Kapının zili çalm.rl'. Kadm bir .. 
iden sıçrar ve telaşla etrafma ba ~ 
kar) Aman yarabbi, geldi galiba. 
Bu odadan dıgarı çıkmak için bat
ka bir kapı var mı? 

Hasta balacı - Hayrr, fakat. 
Kadın - Ya bu kapı, nereye 

çıkar? 

Doktor - (Kapıyı açarak) so .. 
yunma odası .. &irebilirsiniz. 

(Tam bu sırada kapı açılır. Has· 
ta, garip hareketler yaparak çeri 
girer.) 

Hasta - (Fısıldayarak) Mua • 
yene odası burası mı? 

Hastabakıcı - Kimin? 
Hasta - Tekerlekler, fişekler, 

gök gürültüleri.. (olduğu yerde 
hızla döner) 

Doktor - Neniz var, ıdostum? 
Hasta - Siz kimsiniz? 
Doktor - Doktor Nedim. 
Hasta - Sabah sabah sarımsak 

yemişsiniz. Uhnalar 1.. 

Doktor - Elini hastanın omu -
zuna koyarak) Oturmaz mısınz? 

H::ısta - Doktoru hiddetle iter) 
Hayır, hayır. (Kadınların ikisi de 
korkuyla gerilerler. Deli, dokto · 
run midesine bir yumruk savura. 
rak, kadının karşısında durur. 
Dikkatle yüzüne bakar. Kadın ba
yılacak hale gelmiştir) Ah, seni 
gidi maskara seni! 

Doktor - Azizim, biraz beni 
ldinleyiniz. 

Deli - (Bir sıçrayışta dokto · 
run önüne çıkar. Kahkahalarla 
gülmektedir) Sakın bana dokuna. 
yım demeyin... Hepinizi lokma 
lokma eder yutarım. ( Cülmeği ke
serek kaşlarını çatar.) Ben biraz 
sonra gelirim. Şimdi gidiyorum. 
Ben yokken ben gelirsem, hltfen 
bana söyleyiniz de beni beklesin 1 
(çıkar.) 

Kadın - (Bayılır gibi) Aman 
yarabbi! 

Doktor - (Glilerek) Korkma · 
yınız, hanımefendi, burada bu gibi 
ha;:Iiseler sık sık olur. 
Kadın - Pek müthit ! 
Doktor - Umidinizi de kesme. 

yiniz. BugUn bir buçukta gelirse -
niz, kardeşiniz hakkındaki fikrimi 
söyliyebifüim. 

Siz kuyumcu Par 1 ı yan tara. Kuyumcu - Yok, hayır. doktor ,üzel? ·ıe 
Doktor - Ya, anladını. jnc~ıl' fından geliyorsunuz, değil mi? la işim yok. Yeğenine bir inci kol- Kuyumcu - Çok, kadın bayıl 

ıenüz görmedim, oğlum. (Gö t 

dni kuyumcuya dikerek tetkik e" 
n:ye başlar.) .• 

Kuyumcu - Evet hanımefcn - ye getirdim de, onu bekliyorum. dr. 
di, ben ortağı Nihat. Doktora göstermeğe 'itti. Hastabakıcı - K•dın mı? Han 
Kadın - (Sözünü keser) Ger · Hastabakıcı - Ne dediniz? in· gi kadın? ıd ,,ı .. 

Kuyumcu - Bc;ıden a ı, 
danlığı getirdiniz mi'! ci gerdanlık mı? (birden kadının Kuyumcu - Allahallah, ) i. 

etirdi. Kuyumcu - Evh, dükkanda kar.clcşini hatırlayarak) ha, evet, .1c unuttunuz, doktorun yeğeni! "' ··oı -Doktor - Biliyorum. ( GülU le ,. 

doktor Nedim Beyin yeğenine gön 
derileceğini söylediler. 
Kadın - Ben tenbih etmittim. 

Yalnız biraz yavq konutun. Dok. 
tor çalışıyor, rahatsız olmasın. 

Ben doktorun yeğeniyim. İncileri 

dün vitrinde görüp pek beğendim, 
fakat amcama sorma.dan alamadım. 
Galiba pek kıymetli bir gerdan -
hkmış. Amcamın fikrini almadan 
böyle mühim bir parayı sadede · 
mezdim. Onun için gerdanlığı bu • 
raya göndermelerini rica ettim. 

Kuyumcu - (Paketi açarak) 
Anladım, efendim, çok güzel bir 
kolyedir. Hemen hemen eşsizdir 

diyebilirim. 
Kadın - Ne güzel, inciye bayı

lırım. Geç kalacaksınız diye kor · 
kuyordum. Otomobilim kapıda 

bekliyor. Hemen köye döneceğim. 
Sizi erken rahatsız etmemin se • 
bcbi de bu. 

Kuyumcu - (Kutuyu kadına 

verir.) Galiba bu inciler bir Rus 
gran dügesinc aitmiı. 

Kadın - Teıekkür ederim. 
Şimdi siz burada bir .dakika bek -
lerseniz, amcam, çalııma odasın· 

dadır, gösteririm. 

Kuyumcu - (Oturur. Canı sı • 
kılnuı gibi) Kaçıklar da buradz 
bekler, değil mi? 
Kadın - Kaçıklar mı? 

Kuyumcu - Şey, yani, akıl 

hastaları demek istiyorum. Pek 
ürkerim de, ben çocukken bir ak -
rabamız çıldırmıttı. Oıidanberi, 

delilerden dehfetli korkarım. (Ka· 

evet. Biliyorum. Biraz bekleyiniı. 
Kuyumcu - Zaten bekliyorum 

işte .. Burası delilere mahsus, de • 
ğil mi? 

Hastabakıcı - (Gülümser,. Yaz
mağa devam ederek) Öyle. 

Kuyumcu - Kimbilir ne aca -
yip insanlar gelir buraya. 

Hastabakıcı - (Güler) Çok! 
Kuyumcu - Doktorun çalııma 

odası orası mı? 

Hastabakıcı - Evet. 
Kuyumcu - O da orada mı? 
Hastabakıcı - O kifn? 
Kuyumcu - Yeğeni canım, kim 

olacak? 
Hastabakıcı - (Dalgın) Dok • 

torun yeğeni yok ki 1.. 

Kuyumcu - Nasıl yok, bir da· 
kika evvel buraıdaydı. Ben Ku -
yumcu P::ırlayan tarafından geli • 
yorum. A.::lım Nihat, biraz evvel 
incileri aldı, amcasına gö$termc&e 
gitti. 

Hastaba~ıcı - Evet, evet, in -
~iler, Tabii, getirecek, 

Kuyumc:ı - Orada mı onlar? 
Hastabakıcı - (Şa~kın) Evet, 

hayır .. Yani doktor biraz me11ul 
de, bekliyeceksiniz. 

Kuyumcu - Suin neniz var 
~tuzum ? Neden demin dokto· 
run yeğeni yok dediniz'! 

Hastabakıcı - Bilmem, unut • 
tum. 

Kuyumcu - burada oturuıu • 
yor mu? 

Hastabakıcı - (DeliJcrin •6ı -

Hastabakıcı - Evet, şUphesiz, 

d.Jktorun yeğeni! 
Kuyumcu - (Hastabakıcıyı tak 

- 1 o seı ve kuyumcunun yanagın . ) 
.. cıedıt· §ar. Kuyumcu hayret ıçın rl 

Hele biraz sabret, delikanlı, iıı 
meselesini halledeceğiz. rid'• 

Kuyumcu - Teşekkür ede 
doktor, beklerim. 

(Doktor muayene odasına ~ 
rer ve hastabakıcı ile birlikte 
ner.) ,. 

Doktor - Şimdi oflum, Jıall 
rım, sizi dinliyorum. ,_;f. 
, Kuyumcu - Beğendiniz 

Doktor - Neyi? 
Kuyumcu - İncileri tabif.. ~· 
Doktor - incileri... Pek ~ 'f' 

:cnelinin koluna eirerek) ~~ 
ıirip rahatça konuşalım, geliJI Is• 

Kuyumcu - (Doktordan u~., 
taşarak) Neyi konutacatız US 

uzun? ~ 
Doktor - Yavaı, oilum • ., _,._. 

ol. Ben seninle şöyle ar!ıcıc!IP-. 
konuşmak istiyorum. (Elini te!,;. 
rar omuzuna koyarak) Gel l~ 

Kuyumcu - (Kendini ııur .• 

rak) Bir ıey anlamıyorunı: ~"';,,. 
Jer, inciler nerede? Yeğenınıı 
reye gitti? 

1
• 

Doktor - Sakin ol, oğlurı2• t ,ıs 
liş etme! (Doktor üstüne d;, 
gittikçe kuyumcu kaçar. ?ti• 11,. etrafında kovalamaca oynl~) 
Doktor haıtabakıcıya ıeal . • 
Dıı kapıyı kilitleyin, kiınH ıit 

Ut ederek) Evet, şüphesiz, dok - meain. ~ 
tcrun yeğeni! Ne oluyorsunuz, an· Kuyumcu - Açın kapıyı, yotd,. 
lamıyorum ki 1 polis çağırırım. Meğer bu bi~of" 

(Doktor içerden hastabakıcıyı zakmış. (Pencereye doifU ,. 
çağırır. Kuyumcu bir müddet yal. fakat doktor daha evvel 'da 
nız kalır. Kapı açılır ve biraz ev· :-ak önüne geçer.) ~ 
vel gelen deli içeri girer. Doğru Doktor - (Zorla otu 
soyunma odaaının kapısına gide - Şöyle uslu uslu otur, kendi~• .. f 
rek dinler. Birden kuyumcuyu kim olmıya çalıı, korkacak bit 

cörerek konuşmata bttlar) Hey, yok. • cilcrlJ" 
a.rtlanlar, yılanlar, ıüzel tüylü Kuyumcu - Fakat ın ? 
maymunlar. (Kuyumcu korkar. Allahaıkınıza inciler nerede oıııl-
Deli, soyunma odasını ıöıterir) Doktor - (Kuyumcuyu 

0
0' f' 

orada ını? !arından bastırarak) Diycru .- • 
Kuyumcu - Kim? incilere de sana <1• bir 9eY 

0 

Deli - O, kadın orada mı? yacak. Bulacağız, oğlum· ~ 
(Kuyumcu korkusundan masa. Kuyumcu - (Fırlayar~) ( 

nın üstüne çıkar. Deli onun vazi- öyle oğlum, oğlum demeyırı· ~t 
yetin.den fevkalade keyiflenerek tor tekrar iter, koltuğa ot:red'' 
k&!1kahalarl.ı güler ve çığlıklar a· Yeğen:niz nerede? Kadı~ :ir ~· ·) 
tarak, &aklambaç oynuyorlarmış Hastabakıcı - ineilerı k çıl • 
gibi vaziyetler alır.) GörUyorum, I dına kaptırc.lığını zannedere 
r.eni, küçük maskara i Gördüm, .iırm ı galiba 1 ~,tfl"f 1 
gözdüm, çık, masanın üstündesin Kuyumcu - Kiırı çı ab'Jcl" 
(birden ciddileıir, parmaiını sal. Ben mi? ( Parmağile. ~1~0~to'' 
lar) dur, sakın oraya citme 1 tıit· yı ıöstcrir) Siz delisınıı. 1>Ctiıl1' 
miyor musun? hastabakıcınız delirnıif, b• 

Kuyumcu - (Titriyerek) Ne - yok. tıfıl ı,-i• 
yi? Doktor - Telit etme• ~.~ 

Deli - (Havda bir ıeyler tu. !iğiniı: için çalıştığımızı • 
tuyormuı aibi yaparak) Arıl.u musunuz? dJJll ,,,s? 
hücum etti baksana! Kuyumcu - Bana yar !Jt .ı ' 

KuyuQJCu - Anlamıyprum ki.. Bana iyiılik ha 1 Sizi .kurna;i)'~ 
Doli - Sen bana yalan söyle • d 1 Kadın buraya gırdl ~ • 

din .• Kadın orada r (Masaya hil • sire. (Doktorun muayerı;"'1"''" 
cum eder. Kuyumcu yere yuvar. ~Dtvamı 14 
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Şirleyir1ıiz 
bir 
ar! 

YAZAN: L. Busch 35 Yılını vahşiler arasında geçirm:ş bir Alm~n seyya'u 

hiddet n"betine tutulmuş, Bazuto • 1 

reı sı, 

4 Yaşında bir kız, çevrilmekte 
bir filmde rol aldı 

olan dişlerini mc:rdatıyordu 

O, lstanbulun kenar ha-mahallesinde, 
sazendelerin, muganniyelerin nend.elerin, 

bir çoğunu toplıyan bir sokakta oturuyor; 
muganniyedir , babası hanende, annesi 

~lt n 
01~ •1 ın slüJyosunun çevirmek. 
~ra:~ ''Tnş parçası'' filminde 
~~k Yapan dört yaşında bir 

flna 1 sanatkar var: Birsen. 

a "sanatkar" dedim Çünkü 
tdı• • . 
~ ~ lŞ hiç de Holivudun göz 
~ ~i Şirleyden aşağı değil. Ynl

"' l'Sen, Türki~·enin büvük bir 
•llııı. ,, • 

( tıı. en kenar mahallelerinde 
• ,,utcvazı bir ailede kendi ken

Jl!liş 
~nıı tniş bulunuyor. 
t 'l.a:·ayı.p bulmak benim için ... 
~~ ınetlı oldu. Adresini bili • 

' aına hava yağmurlu oldu- • 
oturduğu Edlrnekapı Ncs. 

ea,~all~sininin Çımarh ç~ıne 
' Vanncaya kadar bir hayli 
l~ 

11 
Ve çamura battnn çıktını. 

iç lılnaralı, tek katlı ah;ıab -ev- Bizim ''Şirley'imiz,, Birse:ı Fındık 

Sıska bazuto reisinin bu hiddetii 
tavırlarına son derece sinirlenmiş 

olan 11ans herife ters ters baktıktan 
sonra bana: 

- Kaptan! .. Allah a~kına! .. ~r
rede kalacak<:ak biran e\'\'el <:lJ iri • 
tahtakurusu yapılı herifin yanın. 
dan gidelim!.. O kadar açım ki bize 
yiyecek gibi bakan ~u mankafa he
rifin bizi diri diri yern::?sine bile ra
zı olacağım!. dedi . 

- Aman Han ! .. Sus, sesini çıkar 
:na .. l\lühim şeyler \'ar! .. diye Han
sı yatı~rtırmaya mecbur oldum. 

Esasen Yahsi bir hid<iet nr heti· 
ıe tutulmu~. dişlerini bir hayvan 6İ 

1 
bi grcırdatmakta olan Bazuto rebi 

1 

ele bizim ora~a dıını~umuzdan sıkıl
mış olacak kı tekrar o çakal gibi 
bağrıfil~ bir adamı içeriye çağırdı. 

- Bu beyaz şeytanlara bala ko
kotos hazrrlamadınız mı? diye ba
ğırdr. 

Kokotos abdest edilen yer demrk 
ti.J Galiba kudurmus bir halde olan 

1 Bazuto reisi bize yatacak yer kas
tcdiyor~u. ! 

"" ebrı girince, dapdaracık so-,, ı dum • · k.h k~h k F Reisin önünde sapır sapır titri\.'en 
6. - r l'erdc, man.,"al etrafında • 1 nı a açıyor, a apiyor. a· 
"'ıt:ı A · ı d iri zenci: ~ ış birkaç kadın ve erkekle - nesıy e e tanışsak 1 dedim. kat halin':ie §aşkınlık yoktu. 

lırrı. Hüviyetimi ve zlyare. Genç kadını gösterdi. Oda ora- Hemen yandaki odaya geçtik. _ Hazır! diye kekeledi. 
ıı.( ~b· Sadını öğrenince bana da da bulunanlar arasında idi. Konuş Annesi minderin üstünde duran 

ır . madan ' s· b' . d" l" d l' ld .. a·v• - Al ŞU şeytanları, ku~·rukların· Ol ıskemlc verdiler; yanla- • es ızce ızı ın ıyor u.. utu e ıne a ı. Bana goster ıgı ye J 
Afrikalı iki muharip 

k lırdunı Hafifçe gülümsedi. rin yakınına ilişti. Kadın da Bir- dan götür!.. çabuk! .. 
~11.lr • ilı bir• .ev~e yokmuş. Üzerine sL - Demek siz annesisiniz?. seni kucağından in:iirerek, başın Şa~alamış bir halde olan zenci Bir kucak muz, bü)•ük turplara lann:ıız mJkemmel olduğu için böy 
tı: leldırıne giymiş bir kadın - Evet.. dan ç kardığı siyah örtü ile onun bereket bizi kuyruklarımızdan tuL benziyen bir demet çiğ kök ve iki le bir şeyden endişe duymama ma· 

, b. - Filmi hazırlayanlar çocuğu • belini bağladı. tup sürüklemeye kalkmadı. benim üç avuç dere sülüğü!.. na yoktu . 

• .;:-~ §iındi onu gidip getire - nuzu na!ıl gördüler. Siz mi götür- Oyun başlamıştı. Çocuk tahtala önüme kadar nelerck: Fakat gavrı"ı"htı"var·ı 1·,.1·,.e, '--bı"lc. t ~ bi dünüz?. b Bu garip akşam ziyafetini gören J ~ :o:. a..ı 
~ b • raz komııutara gitmla- nn üzerinde dönüyordu. Omuzu· - Hau! dedi. Hans söyleniyordu: den kabileye devrolunarak hakiki, 
.l'.I ~ dakika e\•ı:el gelseydiniz - Hayır, onlar bura}da onu gör nu titretiyor, bacaklarını havay3 Gel.' (manasına)', Af "k · · · · ld v 
'".lJıı:_ ..s .. 1 b r • y • n anın ıçıne gırmış o ugumuzu 
~e "l:, Burada ne oyunlar oL .uu er, çok eğendiler.. uyduruyor, başmI sağa sola çeviri· - \ ijy canma! henfler saglam bı dü<:ünürnr bu bana bir daha ,.. , ·. 

0 ile l t"h ı d 1 Ne gibi-'bir ··e··ı f Bu davete pek memnun olan . . ~ - ' • thn 'b § ı a ı oyna ı. - -" .,ı cyıe.. yor, ara sıra ellerini saçlarına gö d zı beyaz mandalar zannedıyorlar! ka denilen bu derin ve e rarh ce· 
'~ enıek oyunu çok seviyor? -"Taş parça9!,, filminde', ::-a türerek türlU numaralar yapıyor- J:Ians torbaSIJ).I dcrh:il sırtla 1 \"C • h" k • d • . 
'\, l'ılıyor! nakkalc düğünü diye bir kısım var du • bize Meta şaşılaşmış ateş püskü. Sabahtan ak~ma kadar Afnka ennem U} usu~ ~n. dışan} a çık· 

''e · lak ·· 1 ·1 km k 1 ·· ı · alt d t b t · l· mayacaknmız hıssmı uyandırarak 'ı, 0Yunlan bilir? mış, Bunun için eski "kıyafetle iyi :--·ai'}melerı· adeta hi- cd" • ren pat goz en c ba · a ·ta o an guneş erı ın a a an, epmış .o ;> • • 

·~r ~' ı:ı··· ::ıs ı~ormuş B • . . d kk 1 . k.. .. akt · , d B t · · · kuı·· uı permeler \'erıyordu Afrıkanın ser le §ey ... Çiftetelli, Karade- oyun oynayan kadın arıyorlardı. gibi dönüyordu. azuto reısıne e o ·ar bır ufur m an zı}a e azu o reısınırı u . . ·. . . -
~~ ... Hem o her gördüğtlnU Geldiler Birsen '<le tesadüfen oynu \n . b" h d b" h savurduktan sonra iri zencivi takip besinde geçirdiğim heyecanlardan d~:;)J'ıdykamyam bır kabılesının arasın 

?ıı. ~P · ı nesı ır ava an ır avaya . • b" b" h ld d" 1 ek · · k ay ı ·. • · ~"'- 1Yor. Ah bir kendini yorduk Gördüler hemen an .. aı·e . h . k 1 lıkl ettik. 'ı ı , 1 ıtap ır a e ın enm 1çın ·u· • 
"<(;I ' I b gı>rffor 0 ep::.ıne aunı •o av • a • ~ I 

' · fl H • E ~ · ~:. · ' J • lübcnin ~erin ve taze ağaç dallan:- ô •le b" k b"l k" : ;J b" · Oııa et 1 er. atta rtugrul Muhsın o· uyabilivor hepsinin jestlerini kıvı- Bize meydanın tam ortasında ol ~ .. .. .. · ) ır a 1 e 1 .ı.ıcta ızım ta-
' ır 81.z nıi ";,..,ti · ' n · o kada be~ · k" "H k . . • ' • . . . . dan yem orulmus duYanna vasla. ı ıdığımız du .. n'-'adan tama ·ı 
'" uc·~ ) orsunuz · u r genmış ı, er es rabılıyor. 1tıraf edeyım kı ben bu dukça büyük ve daıre şeklınde ya- ... · .. · • mı e ap. 
~ .:::!·:· O hep keneli ~lıyor. bi: yana bu çocuk ~i.r yana!.,, de- çocukta seyrettiğim alaturka oyunu pılmıs bir kulübe tahsis elmi~lerdi. n.~rak :·ere oturdugum zaman du· a~:rı ~ir düny~da ya~ıyorlarmış gibi 
lb~-" üç yaşmdaydr. Bır dil. mış .. Derhal adresını almı~. d"ğ r g·· d .. y.. b'"t'" 1 ~unme)c başladım. canlı ınsan agaçları, onna:1larda av 
~"'lla.ınınn "ttik. orada en . . ı ... ~ or ugum u un oyuncu ara J\kı;am e •ice bastırdıiı i in Han· , . . .. !· ~ · d 1 · Y• 

t5bek gı g ç Gıden kadın, on on beş dakıka degışmem. Oynarken hazan masum ~ ) y g ç • . Evvela bızı böyle meydanın orta. ~nm~,. ganp a anı arın. )cnecegı 
~İrsen taşında oyun oy:nu - sonra, kucağında küçücük bir ço· bir genç haliyle boynunu büküyor, sa .torb~sında taşıdıgı yassı bır a· sına bir kulübeye koymalarından Nan·.!..:talardan bah,.edırorlardı. 

teı;.. ona bayıldı. Akşam kl ld" ç k h k"k • .. l . . . d' . . setılen lambasını Yaktırdım. 1 • d v•1 A el • 1 . 
l ~c-e tıpk 'b" cu a ge ı. ocu a ı aten ço:< goz erını yere ın ınror, yana çen • · e çı egı , u eta csır muame eı:;ı ya· Vakia Afrikamn bazr Y<'rlerinde 
~en onunı :nunk g~ ~Y~P::: küçüktü. üstüne pembe bir entari riyor, hazan çok içli, tatlı bir melal Bizi kokotosmuza getiren iri zen. pıldı~ır.a hükrr.e:Iiyordum. Herhal· Hind denizlerinin sıcak adalarında 
~~lt o;ııam avre : ~ dnı 

0 
giydirmişler.. Riribidinc karış gibi sü;:ülüyor. Arasıra gülüşleri de ci tekrar geldiği zaman bize iki de· de Bazuto r?bi kolay kolay kaçama insan kam emen ağaçlardan bahse-

;;~ aga aşa ı. nu k 1 1 d ti l b" d b" ·· .. ·· h k · · d ·1 · · · • · · "'· 1 rt d .t:1 §aşarsınız. "Ben ·di or mış umra saç an arasın a ma· ı ta ı aşıyor, ır en ıre yuzunu oş ye ·uşu yumurtası ıçın e su ı e yı· rnamıı ıçın oızı u-.JY e o a yer c dild iğini işitmiştim. Ar.aba Bazuto 
.... ~ğuın vnı.it '

1 
~ ' sum ve içten bakan iri ela gözleri- ( Dcııamı 14 iincüde) Yecek getirdi: bir kulübeye koyduruyordu. Silah· reisinin bahsettiği ormanda bö\.·le '"'ta lt 044 O)-Uncu o acagnn, · 

~ğq aıa.nacağım !,, nem bu ağaçlar mı \'ardı? Fakat bu ağaçlar 

\İlat~Ut evleri beğenmiyor Mll<~· ı· ş· A~~~o~ vA;.ANvcz c;. i~E.N ·erhalde insan ~linde değillerdi. 
~ı llnanıar alaca~ım cliye 1 , n"' ,., 

er neler söylcm~·o;l "' U).AL:r 'Df s Nı...y -~ 'l 
.. -. ~ ·-~. _ __.._ 

·~ .. e 111 l\n • • 
~~'tı nesı, rr.ugannıye 

liuriyc F ınd ı!< 
11~, 
il.. tctı B l 1 d"' .. 

t-.~r? d' · un arı nası uşu 

~ı.-a ~te Eor<lum. Oturanlar 
?ıııabaı •r 'kadın bana döndü: 
t· le-· · 'c l:ib., ... ızın tesiri... 
~h ı .. 
"ta:ı 1 ~ a hep hanendeler sa· 
' Oylı. • 

'ba, ncutar otururlar. Mc 
~t 1 

han:nde Alidir. Anne
llıuganniyc Huriye Fın 

~ ı:ı 
• 'llı.ıNa k 

l':~i k onuşmağa başlayın 
· ~i t:ııdın çocuğu getirmek 

-ı T • 
· ckrar kadına sot• 

t;jn<ı 
H&R GUN 
iş ARA 

MAK 
İÇİN K"'Pı 

k'4Pt 
DOLA .Ş ı -

YOl?IHJ 

?1 

1 

Bir ayi11c hazırlanan ".Afrikclı 

Halbuki Bazuto reisi tıpkı insan 
gibi canlı ağaçlardan bahsediyordu. 

Herhalde pek çok garip şeyle: öğre· 

neceğimi hissederek derin, zaptolun 

maz bir heyecan durmaktaydım. 

Bazuto rei inin bir goril gibi dl)brü· 

nerek sevinçle bağ"ışlan da gözleri. 

min önüne geliyordu. 

Acaba bu Bazutolar goril incan· 

~ar mıydı? Bizzat goril in5anların 

içinde mi bulunuyorduk? Zihnim 
bu suanerin uğultusu içinde dalga· 

famp duruyo::-du. 

(De,·amı var) 
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.~~MAL- HAT~N h~--. 
ii~~·~r:~-~ı 'YlrJA'!t~~ 

HABERiN TARiHi ROMANI. 23 Yazan: M6=Z!ZE ffer Mulhlttnn 

-19-Bizansın en güzel kadınıydı .. 
Adelayd on beş gün kadar Nis veırek onları uzaklaştırmağa teşebbü~ sademe ile kırılarak saat 

He/Qgüge, A bakaga, 
Gazana nişanlanmıştı. 

aKn civarında kalacaktı. Hellis etti: :Je darran saat sayesinde 
ona gara kadar refakat etti. - Sizden kırk seki: saat mücıaadc rılmnştır. diStsf 

Taksi onları ~ara götürürken HeL rica ediyorum. Şimdiki halde hirbir Hunımla beraber cinayet !ıO ti· 
iis, !\Iatmazel Verpenin birkaç gün şey bilmedikimi size şerefim iizerinP •lan bütiin ~srarını mulzafaza 
e\'velki hareket hazırlığım endişe temin ederim. vctkledir . ., 

ile dil5ünüyordu. - Öğrenince? (-;aııetelerin hepc::i a)'nl ha\ t:, 
lnk5.r götürmez bir hakikattir nu eyid ve ispat eden cevablarile - Vezirim af buyursunlar. Toh. Zabıta onların d::ı seyahatlerine - F.\·et, kırk sekiz saat sonra >aşka başka ifadelerle tekr~ 

kı, Bizans devri ihtişamında 1Ihan nezdinde bir müddet daha did değil, bir tehlikeyi haber ver- mani olacak mıydı? Gi~ önünde söyliyeceğim. 'llekteydiler. Yalmz "son d t' 

dlin)anın gbzlerini kamaştıran me. vatani vazife.sini yapmak müsaade- mcklir. çevirirlerse ne yapardı? Gazetecilerde bir mırıldanma ol· ;ütu:ılarında hadise büyük ~,_1 · 
deni varlıklar göstermiştir. sini almıştı. - AfrodiU, nekada.r kahir ve Adelayjd sakindi ye kardeşini m~ du. İçlerinden biri sordu: ıalarla tekrar canlanıyordu. . 

Ancnk nhliı.kı umumlyedeki deği- Hünkar Osman Afroditinin bu ı kudretli bir vezir olduğumu bilir - gul eden düşüncenin farkında bile 
1 

- Genç kızı siz mi serb? t bırak. ~elerden birisi şöyle yazıyordll· ,1 • 

şiklik, saltanat i1;ine entrikaların fednkô.rlığını izah edemiyor, Köse sin. değildi. Hellis de sakin görünmeğc tınız? 1 "Memleketimizde t'ıekııbıılo~ b 
karışması, kadınların iş alması ve Mihal bunun O.amana kaı:ııı olan 'ı - Bilirim şcvketlii Raşid. Ancak 7alışıyor. yalnız arada sırada oto. Hellis şaşkın saşkm baka ka!ınc, ıayctlcrc dair malumatı dc71\:I 
nihı:ıyct imparatorların milletin bu meyle istinat ettiğini sanıyordu. iki dudağımın arasına bir ordu mobilin arka pencere inden baka - aynı adam, bir ga:ıcte uzatarak de 

1 

Ja11 sonra Londradan azmak 
1 ızm. ihlüle do~ru sliratle akıaJarım Halbuki Afrocliti artık vatan mef. cezbedecek balı yapan bir kuvvet k t k' d·ı· d'l d"ğ" b k · 1 k' p . b a dUı 

b " ra · a ·ıp e ı ıp e ı me ı ıne a ·ı· vam ettı: ~c ece·. nrıs za ıtası11 
önliycıniycrck kendilerinin de bu mefhumu ile değil, kınlan izzeti - halinde bulunduğumu da rsen tak - d 

1 
w f . 

1 
dir C'clersin. yor u. - Gazete okumadınız mı? Mat - liyecek yok!,, rff 

sele l:arışmaları imparator ugun ne sı ve yer ere serilen haysiyeti Takip edilmiyorlardı. Bu hayra mazel Verpen serbest bırakıldı. Hcllis,, Deyli Meyi gazetesl ~ 
manzarasını değiştirmişti. için işini temdld etmiş bulunmak _ Raşid ve kr.dınm bu mücadelesi l" tt' S 

1 
H 

11
. b · · ·rıde 

a ame ı. :.aşınruş o an e ıs u ışın sıı. ~rkada~ı Jakobson saycc:ı _1:: 
Gazandan sonra Olcayto ve F..- taydı. cidden seyir ve temaşaya değecek • • • ~ w · b k Ul ıır 

r • • " • • • rım ~ ... nmegı sonraya ıra ·araı. Jarm15 olduğu bu fırtınan . :o; 
busait devirlerinde Bizans impara. Miray da sinirleniyordu. Nihayet kadar heyecanlıydı. lki canbazın Kızkarde~ını hadısesız trene bın. evvela gazetecileri savm'.lğı müna • . . memnunivetle takip e~tfü 
torluguw art.ık bir heyuladan baaka gen.-liklerl geçtikten sonra biribiri bir ipte ovna'-·•cıına benzi'-'ordu. Ve- dı'rd•kten sonra Jiell"ıs keı1d"ı ken l "lnı • 

" " " """ " · - sip buldu: ff~ b" gazete söyle Y ; 
bir şey değildi. Andronikos Paleo. ile birleşmelerinden ne çıkacaktı'? zir de sinlrltınmişti, Afroditi de si. dine "haydi eve dönelim . ., dedi. _ Bana vardım etmek istern~z .

1 
"D.,.e~ı· !r

1 1 
:./ ·nin ı;ı' 

logos işte bu de\irlerdc kız karde- O da AfrodiUye avdetini bildirmiş- nirllydi. Vezir ayağa kalkarak hay "Asi ğ d .. " k · · bağ • C) ı ıı ey gaıe esı ~ 

l l !lhanil rin butUn ti·, ama, kadın mUna.sib bir dille bu kırdı·. 1 ankuı tu.ıa •a"ndu~u:rne ıçı~ .. ~ misiniz? Mademki e\-et, o haldt ı Jak sokağında tahkikat )'O .i 
§i Marya yo uya, e anan zu rolu eyız ama gozurnu 

1 
IQ f burada akl k · . • . · 'Jlk"' 

t hlik 1 'ni ·· Icmegwe ral•aıvor ve nu da reddet-1ati Afrod'ti '" ba _ Fahı"ae.' ~ , ten n uz aşınız, apımın 1 rarcngiı muhabırı kınıdır. . ,ı;.' 
c c en on "' .., " UUil • ı &jl - Afrodı'tı·" kahkahalarla güldü". . açacasım. Aslan, kuzunun a\cı ol- önünde bülemekle bir sev öğren • ı uı- -ı. b ld ;; sli>" ' 

bilhassa. Osman hanın akınların • §ma geçiyordu. d ~ .. .. k 1 cakt 1 ~ • 1 t un a&Ta ası o u0u11ıı "'' 
dan devleti kurtarmağa. ça1L3ıyor- Olcayto ile aralarında' geçen - Hanların bile el süremediği ul~nu g~~nce tpışıtp la-I atu. ır1 :•·' miş olmıyacak, bilakis katilin kaç ·: güzd! Fal:at nmıdcn aldt~ ~, 
du. Aske:Q arasına giren itimat. 
sızlık ve disiplinsizlik bir munta -
zam ha.rb imkanından imparatorla 
rı mahrum bulunduruyordu. Bunnu 
neticc!i olarak Andronikos, salta
natı muhafaza. için kendi kız kar _ 
de§ini alet ctmeğe mecbur olmuş -
tu. Bu hfıdise \ imparatorların ruhi 
tercdclilerine en büyük misaldir. 

Marya., yukarda bir münasebetle 
söylediğimiz gibi Bi.zansm en aşü. 
tc ve en güzel kadınıydı. Mogol 
hanlarından Helfıgüye, Abak.aya, 
nihayet Gazanıı nişanlanmıştı.~ Ga
zanın öllimünU müteakip yine· Bi
zansa dönen kahpe imparatoriçe, 
bu dcfu da Olcaytoya piş keş j çeldL 

mi~tl. f 

F'altat ösman art.ık' !lha.nilerin de 
de ihtişrun tarihforinin bu ~zihniyet 
arkasında. yavaş yavaş t~dcli et
meğe başladığını görmiifJ ve ilk te. 
zahür olara.lt, :Marynnm j ihtarına 
mukabil Koçltisar harbine ı devam 
ederek binlerce düşmanı kılıçtan 

geç:lrmcklc temerrüt göstermişti. 
Filhaki!cıı Olcaytonun veziri mü

verrih ve fi.lim Raşid, biraz devle
ti 'le hanı yUrlidüğU yoldan çevir_ 
meğc ÇnlışmL59a Ca, halkm içinden 
bozulmağa. baıılamasını önliyeme -
miş ve ltendisini bu uğurda fena 
bir akıbete u{:;'ratmıştır. 

Esrarengiz imparatoriçe Afroditi 
Olcaytonun Raşide boyun bükerek 
kendisine aldığı bu vazu tavır onun 
yaıuna. da kar bıro.kmıyacak bir 
kadmdL 

Köse Mihal muhtelif vesilelerle, 
Afrod.itil·e artık işinin ibittiğinl ve 
avdet ctmc:ıl lüzumunu ihtar et • 
mi,."-Se de kadın, Olcaytonun da Oe 
mnn devleti için muzır bulunduğu-

muhavereden sonra llhanıhAm OL bir fahi§e. Kabul Raşid. Velevki ~r şeyı ıazı: amış ı. a ~ ~ a. masma sebep olacaksınız. Çok rıca · yetlt! katilin maskesini dii.Şt~r jl 
m kı$men tatbıka baslamıstı. Kız- ed ·m Şimdi o-idin ve ,.arından - .. 1. tla ı~ 

cayto Hüdabcnde han, artık Afro- böyle de olsa, en büyük silah olan k d . . kl D 1. M 1 en · ., J oyluyor t c ne r.aıı:sa d-i' 
ar eşını uza aştırmı~. ey ı ey geı·n h. ;; 

1
.. .. 1·,·yot ,f'l 

diUyi harekatında 8trbest bırak - ı güzelliğimi senin aleyhine kullan - . . . . sonra ı · tc ır etmc6 e uzum gor p· 
mıstı. mayı namussuzluk ve akılsızlık ola.. gazetesı~ı har~~~~ g~ınnış v~ ~v Onları gücendirmeden \'akıt ka - :Numara'-ı muvaffak olıtl~~ J 

Son günlerde Andronlkos Paleo- rak görmi~·eceı;im. cut yegane şa u 1 ıstıcvap etmıştı. zanmak için başka çare yoktu. De • · • k. ·ı· k 00· ·ni teı" ..J 
" b Sabah gazetelerinden birer tane sa . lıs, artı~ atı ın e ısı . _.ı1• ~·· !.>.; si.an gelen elçilerin, yeni hana - Defol huzurumdan! vam ~ttı: ·· ~ ~ 1 d v dan crnırıu 

tın aldı. Bir taksiye atlayarak ga. . . . . gorme,.e ...-aş a ıgın }ı:t' 
da Maryayı teklif etmiş bulunduk- - Bir daha karşı karşıya gele- t lerde la 1 tt , b" . . t 1 - Me:elenın hallı ancak sızın ve li Meyil gazetesinde çıkan 
larını ve hele Olcaytonun bu tek _ meyiz Raşid! :. ~ . n fa end a~ ~ ırını :r; :· ibenim su·mamız sa vesinde müm • sin Paris gazete' erine alırafl ~ 
lifi J<a.bul etmiş olduğunu haber a- - Defol kahpe! J ır1ıncı sa}'l asbı a_ ocaman dar - kündür. Mesele bu binada halledi. sa~ı Jakobsonun muharrile 
lan Afrocliti, bu sefer intikamını Afrodlti kalktı. Bu sırada içeri'-·e ere şu ser ey a goze çarpıyor u: 1 ek fak ı b l .' . - . dod 

J "Heyecanlı ifşaat. Kolontl ]ak ec ·; at ya ruz u unmam şar· vetını ,.e Hellıse olan ,,
1
• 

büsbütün ııiddetle tatbik için vic _ giren 1mil, mızrağını yanma yapış- tile ... Sizden bir defa daha rica e- · b d' d "' da JJe.ıı 
sokağındaki çijte cinayetin katili ıs at e ıyor u. .ı azı .. 1~e danında bir t~clli buluyordu. Af- arak sonsuz bir hürmetle bq eğ- di'-·orum, bana ,,.ardım etmek iste . t• l' h r· ıı·gw1• gok t• 
'\!akalanmalc üztrt ... ,. J J ma or po ıs a '.ye . , tle t>if roditl blr sabah Raşidi ziyarete di. İm.il ilhan kuvvetlerinin en bU.. J misiniz' d b c tııı 

gitti. Sevindi. Londra gazetesine yaıdrr mez . · . . r~lıyor, oz:ta ~ ~r. cı_n~) . ııl 
yük, en «ahir. en yenilmez ku w dıkl p . k tti·w· nl ıl Hepsı yardım etmek taraftarı ıdı. tıhar hadısesı degıl ıkı cırı 

V z1r b ık. iki · bl h d ea dan öh t• d atanlara •·--·.. arının arıse a se gı a a~ ı - . . ' 
e e ı ncı r an r. - man r, il re ı e A4&"Y'" , d Adel .d t ·akt' d Fakat havadıs menbaını bırak - lundui'Yu bildirilirnrdu. . 1, 

""tt ihl 'k ı l t w b b. b b dı b"r ka.hramandı }Or u. ayı am ' ın e se - d d,.,;·td'l " · ,,.1 u-mıu evar ı ma.e ça ış ıgı u mııı ır a a r, ı . , h t km t mak taraftan a "'Eıı ı er. Hellis kendi kedine "bcıı-
dcvirlcrinde bütün Mogol ümerası Raşid ayağa kalktı. Afroditi iler }a a e çı 'ldıs 1•1 ~ 1 1 

Jak k ,., _ Evet mi? o halde bırakın da tamam olmamıc::tır dive dıl ~· 
emrine verilmlş gibiydi. ledi. 1rnil Afroditinin yanında yer- Otomobı en '-O one SO agı . · d l(ltf d.,~ ı ~ '' · c;ıJ1~ •t 

.s .an 21 numara önünde illPW zaman geçe),m \ 'C 51~ e en ....,ı.ın. ''Yakında maktuller ar~ _w1i"', 
Vezir Afrod.itlyi kabul ettiği za..; 'lere kauar e5 erek. · ek" t . jj ,k -

1 
l3ana kırk seK.ız saat müsaade, ya- nim de katılmam pek murıw ~ 

man onun gözelrfılaen fışlı'ıran kin nlü rU ' ız on gaze ecı e atil a.şmca d ~ ı. •• •• , .. ~ ~ 
- Sulta. nm11 .büzü · gö y~- tahmininin doğru olduğunu anladı. rın an sonra goruşuruz. (De' ' 

ve gayz §eraresini seçmi3ti. Ded K diın rd giL 
_ Ne o, dedi, AfrocliU. Yanıma rum. ı. en ve o um, Fakat gazetecilerin gelişi projelerini XXl ~ 

zel sultanunın tcbessUmünli temin ,,.1 
bir düşman gibi geliyorsun'! altüst ediyordu. Onların orada bu- H 11" rt d bir koltuğa Saç BakılYl l 

için ölmeğe hazırdır. 1 k ti·ı· .. k''t bil" d. e ıs apa man a .,. .tll 
Afroditi ....ı11dü: unuşu ·a ı ur ·u e ır ı. k _ . ka •. d r 

6
u Afrodlti !mili bir hamlede göğ- B" 

1 
f t t tuld . yerleşere masanın uzenne rma. Güzelliiin en barın 

- I<'akat akıllı dü•man! d ır sua. ır ı.nasına u u. Jcanı:.rk attı~ g--J...ı_.; oku~ "' süne çekti ve onu dudakların an ~ ıs• <WC"•ıc".. maısa 
- Ne istiyorsun Arroditi? öptü. Raşid bu garib hldise klll"IL d.-;- Bu ışe daır malfunatınız ne • başladı. Kapı önünde gattteci~r -

- Benimle mücadeleni terketme- !unda ürpermilJ, put gibi donmuştu. ır • K .
1 

k' ? den biri tarafından verilen havacfü 
ni. !milin bacaklarının titrediğini gör- - atı ım. doğruydu· Matmazel Verpen ser -

- Vezir sen mi.sin, ben miyim'! müşlü. !mil de hayret içindeydi. - Kadını neden serbest bıraktı. best bıraktlmıştr. tstintcık Mı.kimi ,,, 

- Bu vezir işi değil, kuvvet me_ Koca han gözdesinin bu hareketini lar? onun hadise ile alakas.ı olmadığı p etro 1 N ,. zaıı• 
ıelesidir. Ben kendimi senden kuv- o da izah cdememl.!ti. A!roditi çık- = ~:ı~~nn~;;:e~e? kanaatine varmıştı. 
Jctsiz bulmuyorum. Sen Olcaytoyu tı. Gitti. G t - le ya.ııyordu· -'~1'u!P ~ 

Hellis eliyle i!'aret etti. Gazeteci- aze e §OY • Kepekleri ve sac Cl',I ... b aleyhime doldurmakla belki bir şey Raşid haykırdı: :ı ucetf"" 
Icr elde ettin. Fakat ben senin il- _ Ya Olcayto duyaraa! ler ellerinde kalem ve not defterleri "Böyle bir kartsr verilmesi zatın tedavi edetı tesiri Dl ~ 
mine hUrmet esirgemedim. Kah _ _ Orduların hanı, ama gönülle. dikkat kesildiler. bekleniyordu. Çok temiz ve ~trıfli • iliçtır ~ 
pece, arkadan mücadeleye tenez.. rin hiçbir şeyi! - Henüz size malQmat \'erecek bir aileye mensup Matmazel Ver - ••- ~ 
zül etmedim. Ama, eg-er mücadele Bu söz R•u::idin de aklını b<>aına vaziyette olmadığım için beni ma· penin tam patronunım öldı'lrüldülü ......-.~% 

.... ...... ..._. _____ _ 
etmekten feragat etmezsen ve"·a _ cretirmio:ti. Bu misal, R""idlnin de zur görmenizi rica ederim. "Deyli saatte Sen !.Azar garının banliyo 1 ıt • .ıı ., ., ,, ...., GOZ HEK ~ Jır 
hut mertçe kaı:ııı karşıya mücade- tüylerini ürper\mJeU. lete bu ka - Meyi,, gazetesile yaptığım kontrat trenini bilet ltişesinin önünde bıl • ftt urad Rami )S ,,ı' 
leyi kabul etmezsen, ben de kuv- dın en küçük bir Iedaklrlılda, tac mucibince buna mezun değilim. lwsduğu tesbit edilince kendisinin ~0 s l 

Paıarclan başka her gu uııe . .ı. 
vetlerimi aleylıine kulalnmaya mec ve tahtlar deviren muzaffer ve Kontrat yalanı gazeteciler üze - masum oldıığıt talıaklmlt etmi~tir. l·a kadar Taksim _ TaJiııııv: ıtY. 
bur olacağım. büyük bir kumandanı tazı gibi tiL rinde az çok bir te~ir yaptı. Hellis Bu nokta, maktulün yelek cebinde aııarhman No. 10. T~taıı· 

- Tehdid mi Afroditi? retmişti. (De,·amı \'&r) j bunu hissederek nazikane rica ede- bulunan ve malıtul düştiiğı1 sırada 
· \ ' ·• - . ·-

HABERJin Edebi Romam ranhk sokakta .. hafif vücudunu a· tanbul ~hri!.. Şimdi ikisi otomobilin birer kö ·! - Memduh frengi olm~ .. Frengi mıyor ... Her nefes aıı~ta ,, 
yakta tutmak için kollarını hizme-1 Onun yedi tepesinin, yedisine tır- şesine büzülmüşlerdi. ikisi de suw hastanesinde yatıyor\'e nereden kctı köpüren, ta~n '~etil' 
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tine verdiği bu kadının yanında ve manan, daracık yollarının iki tara - suyorlardı. geldiği belli o!mıyan bir ses kulak- gığmayan bir nehir hllr 

bu kadın: l f mda evler var. Bu e\1erin kapıla. Ali yaptığı hare.ketin verdiği sar- !arını çınlata çılata bağırıyordu: fışkırıyordu. 1 
··-İstanbul bombos ... Evladı ö-' rını bir açınız .. O zaman kimbilir hoşluktan ve şa~kınlıktan Mla a • - imdat! .. i mdat ölüyor_. Olü • Nihayet kan buJnıu~tıltjr . .A 

lccek diye çırpınan bir anayı kim:;c 
1 
bu sokaklara ne tipler, ne insanlar yılmamı5tı. ::\e yaptığını anlama •

1

yor .. Kanı kalmadı. Kan yetiştirin. Yanında bir inilti.~~. o"""~ 
görmüyor mu?,. •çıkar .. Ne ~ibi hareketleri sıkılma yan gecenin karanlığl içinde bilme- Zeliha: i ite!l Ali ba~ını çevı.~ ~ ,şıı.;t• 

Diye şik!iyet ederken birdenbire dan yapabilecek tıynetler, ne a~la diği bir istikamete doğru, bilmediti - Şimdi. .. Şimdi kan getiriyo - bilin içinde yanan ko~~ 
bir şey keşfediyordu. gelmedik büyüklükler,. kadir kıy - tanımaclrğı bir çocuğa kanını ver - rum. du~a manzara ile irlul ~ 

Bu da hayatta her şeyi kendisi L nı"tler Sl)kaklara dökülür. mek i~in ~idiyordu. 1 Demek istiyor, fakat dudakların- Y4nm..ia biraz e\',el ıı 
çin, yalnız kendisi i~n isteyen ada- Ali d:! bir insan değil mi?.. Bir Otomobilin sallanı~ları Zelihanın dan ses çıkmıyordu. !ll')bile ı;ıdilecek hast~ 
mm değil, ba~kalan için kendisiu- insandan en iyi ve en kötü ~eyler beynini uyu~turuyordu. Başında 1 Göğsünde elleri müthiş bir sı - ni ve .. cn kendi. yar~~~ 
den bir şeyler verenin, vermesini bi- beklenebilir. ~aklarında müthi~ bir sersemlik caklık vardı. Bu sıcaklık yavaş, ya. den arabaya gınnege. rde bl'' ... 
lenin büyiik adam olabileceğini his. * * * vardı. Vaj çenelerinden aşağıya göğsüne dm simdi oturduğu >~ıJeı1 
scdiyordu. II t k d b .. "k h . . Sabah yakla~ıyordu. Veremli ka- ellerine akıyordu. ,a~r doğru karmıştı. ı..,tı~ 

. . a.:; a a ın uvu · eyecanı ıçın \~ ndail 
Hasta kadının nemlı terlı ve sıcak d t kk" tm · .. b'l t dınm nöbetinin en şiddetli saati Otomobilin içinde·az bir ışık var- kı örtülmü~ ... ı gıı 

elini tuttu \'e birinci defa olarak c 
1
e?e d~: e es~dnı ıke unu mu) ş· gelmişti. dı. Zeliha ağır önüne bakıyordu. o d 

ba b. • b' k d 'I tU, ~en IStne )'Cnl en U\"Vet ge • Gö 1 ' ' k d c•·· } • c~~ ünd' k L•ıı "nd k ~ani}' r U. ı• ~ 
ya ncı ır ınsana ır ar e~ Eesı.c . r J\ t k b kl n . "z.ennı açı tutuvor u. ıOZ erı ıogs e ·~n .. ı:. en e ·an var- Bayılmıştı... f'. 1 

k t mı~ ı. r ı · aca arı ı remıyor, , k t · b'I" kak ı d :-•e """Pa~g~ını ~:ı~ıJ1lfl ..1. 
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l r l' b ,anı \e a~a 1 ıran e\\e a~ ane- ' . .. . ·1 .. .. d 1 A ı hmetl k ı..ı ~ı. "''ld' f~ . tdıfl - ~anım uvgun ge ır~e en ço-. ha t t' 
1
. , . t• arı gbrmuYor, ıncı er goruyor u. vuç annı za e al\.lırar<U\ ~ı ı \'e şo ore. . ... •1 · ~· ,.e ve s a~ına ye ıı:: ınnen: ıs ıyor- . - . dedi > d'ıı 

y k . • k d" d b"" cuğunuza onu verecegım, hem para d .. Sıyah pa!tolu, uzun boylu, ınce bakıyordu. - Çabuk sür.. · ıtzırı 
.::ı.aı~~m~h· .'çın ·enrdı nazarın 3 

u falan da istemem .. Parayı siz sak-
1 

u. Çab k 
1 1 8

. t ı...·ı vücutlu bir erkek avuç a\'UÇ inci- Evet. .. Kan vardı. Kan.. Kan ... bi gidelim. Kadının 3 

y~ ug~ 1 tıyacı va ı. lavmız haydi nereye gidecek<-ek gi- - u · 0 a ım.. ır 0 omoııı 1~r serpiyordu. Kan!.. boc:andı. Kadın öliiror. p.'1'1 
Şımdıye kadar, 0 hayatta yalnız d ·l m bula!ım. B ·ncı'ler· verde upuzun vatan Nı'hayet kan bulmuc:tu. • bir t.ıt' 

kendic:i için ve mahdut bir mm·affa- e 
1 

• Bu:alarda bir otomobil bulmak u 
1 1 

J J • y Otomobil süratlc ''bıt''ct 
pek k ı . d ğ . bir çocuğun üı;tüne serpiyordu. - ~-:::m ... Işte kan. sok ki rd t>rt"ı i'l · ,, 

kiyet istemişti. Yalnız kendisini dü- * * * · o ay bır ııeY e ildı.. ·a · a an g"'>' · yuri'f' 
cıünmüş ve büyük bir gayretle ken. Burası 1 tanbul şehriydi. iki ı.,r. Caddeye doğru yürüdüler \'C cad· Bu çocutrun ba~ucuna Gül~üm Dh t bağmnak istiyordu .. Sevinç saat ewel Zelih~nın ,.11t.rı • 
di malik olmak i tediği ~yleri al- ~''.r biribirine ekleyen ve hudutları d~e. bir otomobi~ .buld~ar. . . . r:eredl!n ge~:Ui~ti !.. 

1 
le. ba~~:k .. Fa~at bağıramıyor - kettiği dem~r parırı3~1ıl< ı-::~, 

mağa çabalamıştı. ıçınde ayrı ahlfıkta, ayrı tıynette Zelıhay1 otomoıJıle bırune,,ı ıçın Nerlca Gu!s:.ım bu kadar çok a~ - du. Çunku nefesı yoktu. Bolaz; durdu_. Demır parr:c,,.ı:ıa 
Fakat _şimdi şu dakikada, şu ka- yüa binlerce insan barındıran 1s - ~Ali rardım etti. lıyurd•J?. 1 bkarunıstı. Boğazından nefes Çik • kilitlenmişti. 
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10 HAZİRAN - 1939 H A B E R - AkJIUlt Po. ... 

Zeynep, öğle trenini haber veren ~i~büsbütün h~ gitmiyor da Çe\-lrcu: F. K. Bir baş be ı Ası ... 
tan sesini işitince elindeki ütüyü değildi. Olduğu rerde \'e mahzun duran 
atesin kenarına ko' ..:.ı ve bitişik o. Zeyncbin önünden va~onlar e\"Yela (Bat ıar.fı ~ aaYJIDQda) 1 §Ündiiğünüz gibi d~il .. Korkma • ı viyorsanııı: o kadar memnun Qla· 
u~ra ko,.tu. Oradaİd aynada yüzü· l~te tren göründü. Lokomotif be· ravaş yavaş, sonra gittikçe hızla. Leblp her hafta böyle imzasız bir 

1 

yınu:.. :>ağım ki ı .. 
n,un >- .:-u.etten kıpkınnızı kesilmiş yaz dumanlar salıvererek fırtına gi· narak geçtiler. Birinci mevki bir taç mektı.ı.p a.ln:cb, ha.t.ta. bunlaccmn - Siz beni tanıyorsuJ)u~.. Befl Lcbip - (Safiyetle) bilmem .. 
~du~unu g?rerek pürtelaş yatak o·rbi-gara gir~i. O kadar aceleci görü- kompartimanm penceresinden ba- bir kısmı hakaı:et eclcr~ F~l' §U 

1 
aizi tanımadığım halde bile kork. ''Aıkım ve btırab!m,, }'iiksokç.:o 

~1 ıa gl"ç-tı, kasabanın pazanndan nurordu kı Zeynep, her zaman. hh 'tan bir adamm gözleri biran Zeyne· ınektup pek Mrih ve katı bir Ji.5an. muyorum. Sesiniz çqk latif, G!i· ıe bir eserimdir. 
aldığı yedi buçuk kuruşluk krem 

1 
an için onun Bcyderede duracağım b. takıldr. Genç kadın gülümsedi. la yaıılm?Ştı; ııergüı~te &tılmağa zel bir ses de hiçe nis®tle gene - Ya ''Gönül ferman dinl~ 

\e Yinni kuruşluk pudradan sürüne1 unutmasından korkardı! Yarısın :'ren istasyonun ilerisindeki virajı değe~. §&yet yazan kadın çir~ bir ıeydir. mez !.,, ? 

k~ek tuvaletini yaptı. Onlüğünü çı· sonuna gelen bir beygir gibi soluya '.rnTıldı, gözden kayboldu. budala. ve bayağı ise kııçmaktan da~ - OüzeJ s~er hoıunuza ıidet - O 'ela iyi .. 
ararak dışarı fırladı. rak tren nihayet durdu. Pencereler· ha kolay ne vardı? "ili?. - işte ben bu kitabınıza perea. 
Acelesi manasızdı. Çünkü sinyal. de yolcular göründü. Kocası, Zeynebin yanına yakla~ Pcmıembe geceei saat biı:e doğru - Çok, hele ~arkı söylerseniı !.. tiş ediyorum .. Ruhlar.ı arkanızdan 

tren Çak · tı·. balonun veril(ceg·i ~lona girer · ş k ·· ı y .. ı. t k b"' '"· b. k ·ırca i"t:ryonundan geçtiği :\:rkinist lokomotiften atlaYarak ...... ar ı soy ~em. ~,ut ar ı uyu~ ır uvvetle çekip ıötürii· 
ı_ ...... 1 d O d B d b kl -·1·1 :ıh. • ·d - Og-le ".e......,.ıı:.: ..... ne "ar'. ken, Lebibin bUyük merdivende söyle.-nivorum. lnsanın bazan o·;\7? uorsun ...... , ç::ı.ar ı. ra nn ey ereye . arının U}"\J~w\ uış ... nu gı er. J """"'"""' • ~· u-. ; , uz .. 
''arm:::c:ı idn on iki daki!.:.ı daha za· mek için ayaklarım yere vurdu Kadın, sinirliydi ve sebebini ken· iJk tetaıdüf ettiği adam Macitti. ''e halleri olul' ki ağzını açmak iste- - (Memnun) : imanla, atkla 
~~ Tenor: d •· ·? .. ..,,n l~zı:'r.ıiı. Birkaç yolcu trenden indi. disi de bilmiyordu. Aksi bir CCJJap ::nez, egıl mı · • yazılmı~ bir kitap. Takdirlerin~ 

.,_ . d". - Kimi beklediğimi kabil dei>il B"l ö ı ı.. k b • · · k ~rnep, ıc;t:ıs~·on memurunun ika_ İnce zarif bir kadın trenin bir U' 'er ı. . . . . "" - ı mem.. 'Y e o~a ger-e , enım ıçın pe kıymetlidir, hanım· 
nıethe mah'"U5 binadan çıkınca a· cundan öbür ucuna acele acele gi· - Bilmem! bıleme~s~~~~- Bayan Fıtneti bck!i- söY,leyiniz rica ederim, ~lıumız c;fendi .. 
dırnıarını y;>\'a~lattı ve gar binası· diyordu. Ne kadar da şıktı. Zeynep Koca-.ınm sorueu da mana'ızıdı yorum· """"· siyah mı?. Kadın (kalkarak) - tıte aiıe 
~n önünde duran kocasına doğru onun koyu gri seyahat kostümüne. 'l'em~kte ne o!adğmı hergünkü gi~ :--:- Fi·t~oti mi?, Baca.k.INr lmık - Hayır.. bunu söylemek istiyordum. Artık 
1~rledi. göz hizasına gelen kısmına yeşil bi biliyordu, laf olsun diye sormuş· :ie&ıl Gmıİ.'ba kı k d ğ'l . . - G,arip,. Ben mtib.ıtyY.ilemde serbestaini:ı .. 

istasyon ~efinde, kırmızı kasketi, bir: tüy konulmuş mahruti şclcildeki tu. - a 1 rı e 1 mıa .. Bı.ı:a.z size siyah saçlar, mat biı: ı:en~, in. - Beni böyle kapı dıtarı etmo-
~etinin mendil ceblnde:ı dışan çık şap1-:a-.ma hayran oldu. Beydere _ İyi birşcyler hazırla, canım nraJ~mAkla. &'OÇİ§tirrniı, ne ya - ce, fakat sert dudaklar, düz bir ğe mi llyik görüyorsunuı?. 
lllı, mürekkM"lli kalemit" "kül"ük a"'ali>.i bu sekildeki gh.•im·c::,, kahka· x. "a~. geçen gün tesadüf ettim... burun vermiş_tim ... O halde san - öyle lbım .. 
d ~ı· :r '" - "" cacık istiyor. dedi. Ben çalı~aba Öldüğünü zanettiği.m cııki. mı.ıhab. ? 
ağıan ben '.·arattım~.. divcn bir balarla afilerlerdi ama Zevncn tren rrı·d 1·,·orum ını · - Elinizi bir daha Ö'"'e'""'•' em.. 

ed J ::.: J "' ~ • • bet azıcık ate.§lcndi. Bir melçtup H ~'!J~~ 
._ a vardı. Kamı yanından geçer· deki kadına baktıkça gülmek <idil Büroya girdi, kasketini çiviye as· - ayır... ı:inize itaat edeceğim .. 
ı;;cn }M -'- k d' h ı· . d.. .. k ~1 k yazdımdı; cevap verdi. Bu akşım - n:.a --'-rım· ' hı'r o, ____ ,, el- - Eliznden daha "u···el bı·r yen'· cı :ayrnın .. : er' 1 a iDi u5unere. a.,_ ama ar. tı \'e ceketini çıkanp kollarını SM ~ "'1fW ~ ::r uncu- "'1:" • • 

~ ak 1 ? d "a burada bar11<1cağız. Zavalq ka· 1 • • • .. t . . . .. .. .. . t 
'll - ı e var ne ;>'ok b a ım. e zusu duymaktaydı. Derin bir ciddi· yarak ma'a ba~ına geçti. cjın .. Ne kadar seviniyor bil~eniz? ennm go& erıru,z.. .nı opun1.1z, ış e .... 

ekte iktifa etti. yetle onun kılığmı hafızasına nak· Zeynep, dalgın dalgın raylara . (Kadın, eldivenlerini çıkarn ; (Maskesini yüzünden kaldrı:~ • 
şetti. Ertesi günü pazara giderken bir defa daha baktı. Sonra eve dö. - Sız de ne kadar sıkıhyonu-. iki minimini, beyaz, menekte renk r~ muharrire taze. ve &ilzel bi~ 

Zeyne:-: e$ki şapkasına çama~ır ütüsile ayni nüp yarıda bıraktığı ütüsüne devam o.uz, doğil mi?. tırnaklı el meydana çıkar.) yanak uza.tır.) 
.. llayırlar! şekli vermeğe çalı~caktı. etti. - Hayır ... Eakiei kadar değil... Lebip _ Bunlar genç eli, gü· - Ah YelA~bbi bu ne ıüzellikt 
l •ı:,·e ce\·ap verdiği sırada büyük. Yolculardan biri yanına yaklaşa· Bir müddet sonra Lebip 22 nu. ıel, ince, zeki eller .. Ya kokulan!. ~1-\!Mlznın yalnı.ı elini, Y~~m. 

~~ bir tahta kutunun i~inc birkaç rak sordu: • ' • maralı locantn kapamı çalıyotldu . (Ellerden birini dudaklarına yak- değil, bey~z di.ıli. &ilz~l a~ını. 4A. 
tUcolata ile fıstık. gazete ve m~crnua - Bira var mı? Kapıyı maskeli bir kadnı açtı ... laştmr; yevaı yava~ dirseğe ka. 'lararetle öper.) 
o;·du. Fıstık ve çiko~atalar bayat, - Hayır, maalesef rok. Saat 8,30 da, akşam yemeğini mü Toılu koridordan gcçrni! olan dar çıkarak öper.) btirham ede· Ka,dm - Ne yapJ.Y.or&~u.ı:?. 

:aıetel:r. iki günlük, mecmualar ~ Karı kocanın gayeleri istasvonda tea.~ip Mehmet Ali 80n marşandiz cenç muharrir, locadaki litH e&ans rim söyleyiniz, saçlarınız sarı mı? • • • 

tn Yenısı bir haftalıktı. Fakat bü· b' b""f k b"I ekt' Bu . ·1" treninin i;;lerile ~ olur, Zey· kolruıundan derin bir ferahllk _ Ruh mu'"tehassısı bcyefen.:ı1·, L b' 1 . . . . 
1 

. Un b 1 ıı;.....,, 1 ır u e ura ı m • ı. ı~ uzu- "' •.J e ıp - smıN•ı aôy eyıni•, ri 
la un ara ra~ıı ... n ara sıra ~o cu· ı · te · ı b"l 1 ntp bula~·t· vıkat gazete okur duydu. :onlayınız bakaY.ım .. Yu .. zu··m de ae· d · • · · ·· l d rrı1 .. . k 1 d mu o an sennayeyı mın ete ı se er ~ . · • .. c;a e erım, ısnunı aoy e, ÜJün, M'D 
'i{ n .. m~şten çı ·a_n ° uyor _u. 

1 
biraz para. kazanacaklar, .::u sayede sebebini bilmek-sizin ikide bir içini Kadın - Tam vaktinde geldi· simin renginldedir !. söylemeaen bile öğreneceğim, Ar· 

hild~~k ıstasy~n bınası, gözun a,a· ist«iikl~i gibi girinebile.cckler, çat- çeker, nihayet yal'ak odasına geçer- niz, te§ekkür ederim. - O halde ateıin ! (Kadınm kanı bırakmıyacağım. Böy&e, .aı,. 
tu ~~ın~ açı~. b~r ~~ada kurulm~ş. lak se!li gramofonlannın yerine bir di. Lebib - Tam vaktinde gel<\i\n, rüzündeki maskeyi kaldırmak is· le. 
ı4t erıde buyilk .hır or,m_a~ ~~ radyo makinesi al3bi1cceklerdi. O zaman birkaç daJdt,:a peocer~ çünkü merak içindeyim. (Mektu· ter.) Kadın - Beni gece. yarsa·ndan· 
~~ _ufkun mavı rengtnı arar , z.~mw 9,u &aY~in ~~~ kumı önünde durarak ne olduğunu tayin bu göstererek) bana bu mektubu Kadın - Hayır.. Sizi buraya 'Qeri bekliyen ve bir saattenberi ıo 

a.~dı. tabaY)'iile-:ba~Q.ı&ı. ~nl~ Kenaı edemeCliği meçhUl bir §eY beklerdi. siz n:ıi yaıdmız? Yoksa ~hba,ela.rı· J:>unun için çağırmadım .. Beni bir canm önünde dolapn arkadatınıı 
O gun, hergün ayni saatte. tren sinin bil/ede ka.ııandlklarile ahW~ır Bazan ~ndi kendisine ,sorardı: :Ne mzd~ biri mi?. :saniye rahatça dinleyemez misi • Macide sorunuz .. 

~laşt~ı zamanlar olduğu gibi 5ık elbiseler içinde trene atlayara.1< ·stiyordu? Ne bekliyordu? lstasyqn Kadın - Muhabcratımı tevdi oiz?. Lebip - Bayan Fitnet ha?! .. 
b l!Ynebin kalbi çılr:ınca ç~mai,"3 seyahate çıktığını gözlerinin önünde şefinin e\•iode her iş saatlere göre ci.iecek kadar itimat gösterebile. - Söyleyeceğiniz §Cye göre... Siz, aiz demek .. 
~~!adı. Öğle treninin geçişi onun canfandırırdı. Fakat ne çare ki bu iş tanzim edilmişti. Kederleri yoktu~ ceğim bir ahbabım yokt~r. Mekt:.ı - Size zekanızdan, iktidarınız· - Evet, vak'anın kahramanı o-
~elik hayatının biricik hadisesi paraya tabidi. Halbuki onlar l<a· Zeynep ertesi gününün b~ününün bu ben kendim yazdım. c;lan bahscideceğim.. lan kadın. Şimdi beni heı- v~hilo, 
~ !re?i~ yaklaşış~ . onda. daima 1 zançlarile asın SQnunu zor buluyor. ıyni olacağından emindi. O halde - Pek tedbirlisiniz. - Memnuniyetle dinleyebllece· kelimenin tam minasiyle tarudJk-
<li~?1Y~tını ve sebebını tahbl edeme! Jardı. içini burgulayan bu üzüntünün - tcabrna göre, mesela bu ak· ğim bir mevzu... tan sonra, gidiniz .. 
~ bır heyecan uyandırırdı. Bira istiyen rol~, ~ne_ ~öndü. sebebi. ne o!sa gerekti; buna cevap ıam tedbirsiz oW!ağa müstaiditn!. - Siz sevdiğim yegane muh.ır- - Bilakis sizi tanıdığım için 

r Eksp=-esin Çakırca yeri~c Bcyde-
1 
P?~a çantası :eslım edılmışti. l\~a~ vercmıyordu. - Dikkat c:diııiz. .~ura.da her lirsiniz. Şimdi size en çok hangi citmiyeceğim .. (Kadıru locanın ön 

ı::e durmasını Kcklıkzadelere kı~ıst lokomotıfe _atı~~: " I _ ta~yon türlü adam var.. eserinizi sevdiğinizi soracağım. Be taranna ve ayd nlığa doğru i•• 
dc:çıu idiler. Bu aile ormanı Bey • şcfı çanı, tren şefı dudu~mu çaldı. (Devamı var) - Oh, bilirim, fakat sizin ıdü· nim sevdiğim kitabınızı siz ide se· ( Ltıtje11 say/ayı çeviriniz)' 
r ·e ~~rafından birinden satın ala· 
l'ak bır kereste fabrikası kurmu~tu. 
la ek bir hat fabnl<ayı istasyona bağ 
ırt:naktaydı. Zengin ve hiç şüphesiz 
~~u~ıu o!an Keklikıadeler uzun te
h:._busıerden sonra ekspresin bu e
~ıntniyetsiz kaza merkezinde dur· 
'!la 31IU temin etmişlerdi. Haydar-

~aaan sabahlan kalkarak öğle 
~eri l3eyderede iki dakika duran 
;ıct~n o aileden birinin indiği sık 

~· goru}üyordu. Zeynebi , .e istas
,.,,.0ll Şefini selamlıvorlar, sonra otQ· 
••t()b' J 

ba. 1llerine atlıyarak ormanın yam 
·ll1daki fabrikalanna gidiyorlardı. 

İd~Ynep doWrıa büyüme Beydercli 
ik~· ~yada bildiği yer ancak bu 
li ~ hın nüfuslu kasabadan ibaretti. 
}'~n dışında bildiklerini. istas· 
da rıd: ı;attığı gazete Ye mecmualar· 

n Oltrenm· u· \-0 ıı; • 
\·a ktan ha;·al kuruyor, yüksek ha 
ha tı, keklikzadele.rin geçirdikleri 
tı .. }':tı düşünüyordu. Onlar kim bilir 
~·: .. adar mesuttular? Şık elbiseler 
~ll ı~·orJar, pencerelerden 5a\'ururca · 
lir a Para harcıyorlar ,.e Allah bi· 
lar~~ eğlenceli bir hayat sürüror· 

~· 
lat akat biliyordu ld insanı haya· 
i~ d~~'Urmaz. işte bu sebebledir ki 
~\' ~on ı;efi :Mehmet Ali "hey .. le 
tıı.'~!l?nişti. Kocası mühim bir me. 
~tdu k t· <l ı · oskoca bir istasyon şe ı;-

1 ~~ (} Beydereli değildi, hatta bir· 
"1' 1Y kadar lc:;tanbulda bile bulun· 

l ·u. 
ı" 

• ı:a'Yon şefi hayatını gardaki sa· 
· ~?ar muntaza.'tl işler bir şekle 

<' 'e•ı' .hı. K.arı~mı <la garip bir cid 

'~.1~~1 ev.iyo:-du. Dünya ahvaline 
· ln tavla oynardı. Zeyne. 
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Hose (KııJ.eh05e) 
h der Wadtnıt.runJpf ( das 

Söckchen, Haferlısö.ck-

chen) 
1 der Schuh (Kiuder. 

schuh, Halbschuh) 

6. 3 KIZ çoccr.u İÇ$ AS· 
KILI TULIDI 

b ulular 
c külot 
d konçlu ('Ql'&p 

6. F: a chemiee de jour ~O\ll' 
les fillette avec les bre. 
teli es 
b les bretclles 
c la culotte 
d la chauı;!ette olngue 

6. İ: a the (girl'ı) chemise 
witlı the ıhouldcr ıtraps b 
e the drawens (the 

knickers) 
d the stocki:nı 

6. ,\: & das Taghemd (für 

Mii.dchen) mit den Trii-
gcrn b i 
c das Beinkleid (die Hosc) 
d der Kniestrump.f 

'7. BAHRİYELİ ELBİSESİ 

& smılcl ceketi 
b gt'mld Jakası 

c krant (fl;Jongıa) 

d kol 

f kaaket (~)rtebll 
kasketi) 

7. F: le costume marin 

m 

a la blouse de ma.rin 
b le coı de. ~w 
c la cravate (le llefUd) 

d l,a. manche 
e le pantalon 
f la caşqu~tte [d'ecolier) 

'7. t: the .Uor eult 

• the blouse (the ~Uor 
blouse) 

b Uıe colla.r (t,be uUor 
collar) 

c the tie (the. knot) 
d the sleeve 
e the trousers 
f th• cap (tbe tchocl 

cap) 

7. A: der Matrosenanzug 

a die Bluse 
bluse) 

b der Kragen (Matrosen-
kracen) 

c der ScAlipe C:Kııotee) 
d der A.rmel 
et die Hose 
f die MUtao (Selı.Uler. 
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H A B E R - Akşam Posta!\ 
-

Teşekkür ederim doktor Bizim Şirleyimlz r 
( Baştt:rafı 11 incidt) 

mimikler dolduruyo. (Başteırafı 10 uncuda) 
nm kapısını açar, bakar) Burada 
yok. (Diğer odaya bakacağı sıra. 
da kadın meydana çıkar. Kuyum
cu derhal kadına doğru atılır) 

Kadın - Ne var Nihatcığım, 

beni mi arıyordun? 
Doktor - (Hayretle) Siz bu • 

rada mıydınız? 
Hastabakıcı - Aman yarabbi, 

kızkardeşini tanımadı? 

Kuyumcu - Bapa sizin yeğeni
niz olduğunu söyledi. Doğru mu 
doktor, doğru mu? 
Kadın - Nihat, kardeşim 1 
Doktor - Dinle beni, oğlum. 
Kuyumcu - Ben sizin oğlunu:: 

değilim. 

Doktor - Dinleyin, durun bi · 
raz.. Bu hanım sizin hemşireniz 
dir. 

Kuyumcu - (Doktora) Hemşi. 
rem mi? Tamam 1 (Kadına döne • 
rek) İnciler nerede? 

Kadın - Nihat, kardeşini tanı· 
madın mı? Baksana yüzüme, ben .. 

Doktor - Oğlum .. 
Kuyumcu - Bana oğlum ide • 

.neyin. Kaç defa söyliyeceğim. 
Soy sop burada toplandık galiba 1 
Sizin oğlunuz, onun karde§i! Bu 

ker) İhtiyar, güzel olmıyan ka· 
dın siz ha? 1. 

- Evet, "Baş belası,, olan ka
dın .. Bu sıfatı mı niçin söylemiyor 
ıunuz?. Son makalenizi size ben 
ilham ettim. Hatırınıza geliyor 
mu?. "Zavallı kadınlar, içinde kra. 
liçe gibi hüküm sünneğe namzet· 
ken esarete düştüğünüz yata1darr 
nızı erkeklere kapayınız!.,, 

- K&fi, kafi .. 
- Şimdi benim Macide esir ol-

duğumu zannediyor musunuz? .. 
- Siz bütün aşk, blitün letafet· 

siniz. Macid, söylediğini bilmiyen 
bir, budala .• Şimdi ne yapacağız 

biliyor musunuz?. Siz yilzünüz a· 
çık ve benim kolumda olduğunuz 
halde dışarı çıkacağız ... 

- Bunu istiyor musunuz? 
- İstirham ediyorum. (Fıtnete 

güzel ve zarif mantosunu giydi

rir). 
Fitnct - Eski bir ~eyi yıkmağa 

hakkınız var .. Siz yenisini o ka:dar 
muvaffakıyetle yapıJiorsunuz ki! .. 

Lebip - Bun.dan başka Maci. 
d;n !'\., \rıı suratını görmek te pek 
ho~ ol,,cak .. 

(Lebip kapıyı açar ve çıkarlar. 
Macit, onların uzaklaşrşına hay
retle bakar.) 

HiKAYECi 

kadın bir hırsızdır, doktor, inci j Kuyumcu - Aman yarabbi, 
gerdanlığı sakladı. (Düşünür) Ah, şimdi anlıyorum. 
Kadın - Yapma Nihat, kolu - (Doktora evveli kadını sonra ba-

:nu acıtıyorsun. şını işaret eder) Acaba? (Doktor 
Kuyumcu - Nerede incilerim? gülerek ba§ile tasdik eder) öyle 
Ka.dın - Ah doktor, ben size .ise neden önceden haber verme : 

demedim mi? Nihat, kardeşim, ca· .diniz? 
mmı yakıyorsun. Kaı::iın - (Kuyumcunun kendi-

Kuyumcu - Bana kardeşim de. sini deli sandığını farketmemiştir) 
me ! Telefon enerede? Polis çağı • görüyorsun telaş edecek bir }ey 
racağrm. (Hastabakıcı ile doktor yok. 
kuyumcu ile kaldım zorla ayırır · Kuyumcu - Şimdi, evet, tela· 
!ar) şa lüzum yok. Görmiyeli çok se • 

Doktor - Siz gitseniz daha iyi ne oldu da ablacığım, birden seni 
olacak hanımefendi. tanıyamadım. (Birden kadının a -

Kuyumcu - Bırakmayın dok .1 çılan sokak kapısına doğru yava, 
tor, gitmesin. Gerdanlığı çaldı. yavaş kaçtığını görür) Hayır, ha· 

Doktor - (Kuyumcuyu tuta • yır, incilerimi vermeden kaçamaz. 
rak) Gidin hanımefendi. sın. Doktor, ben buraya bir inci 

(Hastabakıcı sokak kapısını aç- kolye getirdim. Bulun onu banal 
mak üzere iken, kuyumcu dokto • (Doktor, kuyumcuyu kolların • 
run elinden kurtularak kadının üs dan yakalar. Kadın kapıya ya1daş
tüne hücum eder, sürükleyerek ka maktadır. Kuyumcunun arık mü. 
pıdan uzaklaştırır.) cadele edecek hali kalmamıştır. 

Kuyumcu - Kaçamıyacaksın Dizleri bükülür.). 
hırsız l Doktor - Telefon edin timar-
Kadın - Ah, Nihat, kendine haneye.. Otomobili göndersinler .. 

gel kardeşim 1 Yarabbi, ne feci 1 Kayışları da getirin. Siz gidiniz 
Kuyumcu - Çok!.. hanımefendi!. 

Kadın - Hiç bu derece de şid· Kadın - Ah doktor, kardeşimi 
detli kriz gelmemişti. (Kuyum • bu halde bırakıp nasıl gideyim? 
cuya) (Kuyumcuyu yanağından öper) 

Nihat, canım kardeşim, yüzüme Nihat, sakin ol, kardeşim, üzme 
baksana.. Seni canından çok se • beni artık. Bak üstün başın par · 
ven kardeşine neler yapıyorsun; çalandı. Allahaısmarladık, karde • 
iokunmayın, doktor, ben alışkı • şim. Teıe'kkür ederim, doktor. 
nım, korkmam. Dinle canım, he • (Çıkar) 

pimizin senin dostun olduğumuzu Kuyumcu - (Son bir gayret· 
dü~ünl -s le) Allahaıkıruza bırakmayın onu. 

Doktor - Evet oğlum, iyiliği • incilerimi götürüyor .. Hınız, hır-
niz için çalışıyoruz. sız! Hepiniz hırsızsınız. Kafanıu 

Kadın - incilerin için hiç ü • patlatacağım. 

zülme! Bulunacak. Zaten buraya (Bir kitap alarak doktorun ha. 
onları bulmağa gelmedin mi? Bu şına fırlatır. Hasta bakıcı kayııla -
adam, her kayıp olan şeyi meyda. n getinniıtir. Doktorla beraber 
na çıkarır. kuyumcuyu ınnsıkı bağlarlar.) 

Hasta bakıcı - Akıllan bile!.. Kuyumcu - (Yan baygın, al-
Kadın - !ncilerin bulunacak, nından kanlar akar) Ben deli de • 

eve gideceğz .• Ben yine sana so • ğilim, deli değilim ben! 
banın karşısınlda masallar anlata • (Dııardan imdat otomobilinin 
cağım. Küçükken, ne zaman bir · çanı işitilir. 
derdin olsa bana koıardın. Abla· Hastabakıcr - (Soyunma oda
nı ne çabuk unuttun, Nihat, tim. sından şaşkın bir halde çıkar) Ba· 
dide büyük bir felaket içindesin. kın ne buldum. Bir mahfaza .. Ku. 
Ablan yine seni kurtaracak, kar- yumcu Parlayan.dan geliyor. 
deşim. Kuyum<:u - Ben getirdim. Aç, 

Kuyumcu - (Sersemlemiş gibi sersem, çabuk aç. 
bu sözleri bir müddet dinledikten Hastabakıcı - Bcı 

Jonra bit1den avazı çıktığı ka.dar Doktor - Boş! 

haykırır) Yetişir! Nedir, ne olu • Kuyumcu - Boş! 

yor, hepiniz ortaksınız galiba 1 tn- Hastabakıcı - Yalnız bir kart 
cilerimi isterim. vizit var. (Okur) "Teşekkür cde-
Kadın - Elbette. Şimdi bula • rim, doktor!,. 

cağız. Doktor - (Kartı alıp okur) 

Şirley se\imli, artist bir çoeuk: 
Birsen tatlı ,-e sanatkar bir küçük. 
O bence alaturkayı yabancılıkların· 
dan sıyırıyor, kendi mac;um duruş
larile kendine tabii hareketler veri
yor. 

Orun bitince onu yanıma çağır. 
:hm. Geldi. Hiç sıkılmadan oturdu: 

- Sen böyle neler yapıyorsun? 

:liye sordum. 
- Oyun oynuyorum! ce\'abınr 

verdi. 
- Büyüyünce ne olacaksın? 
- Oyuncu. 
- Oyuncu olup da ne olacak san· 

ki? 
- Para kazanacağım! .. 
- Peki sen Şirleyi biliyor mu -

sun? O kimdir? 
Cevap yermedi. Zaten konu~ma • 

sım da daha pek bilmiyor. 
Kalktı gitti. Tekrar geldiği vakıt 

elinde ufak bir resim vardı. 
- lste! diye onu bana uzattı. 
Bu Şirleyin çikolatalardan çıkar 

fotoğrafı idi. Sordum: 
- Onu nasıl, güzel mi buluyGr. 

sun? 
- Çok güzel! 
- Sen mi güzelsin? Yok~a o mu 

daha güzel? 
Durdu. Boynunu yana büktü, yü

zünü bana çevirdi. Mini mini diş. 
!erini göstererek: 

- Ben!.. dedi. 
Bakalım siz onu filimde gördü • 

ğünüz zaman beyenecek misiniz? 
Neriman Hikmet 

tlmttllltlllltftllllNl"'''•"'ı .... ıntıtlllMIMI ................... "'"''""""" 

Hüsnü Mu.tala 
DIŞ TABtBt 

htanbul Ak88ray V al de camii 

karııaında 

"Te§ekkür ederim, doktor!,, Garip 
feyl. 

(Birden dıprdan birçok seıler 
duyulur. Sokak kapısı açılır ve po· 
lialer dt&ebru sürükleyerek cctirir. 
ler.) 

Polis memuru - (Evvelce deli 
rolü yaparak içeri giren adam -
dır) nihayet ele geçirebildik. (Ce· 
binden inci gerdanlığı çıkararak 

masanın üstüne koyar. Kuyumcu 
incileri görünce derin bir nefes a. 
hr ve kendinden geçer.) Kaç gün
dür peşindeydik. Tetekkür ede • 
rim, doktor! 

(Kadının bileklerine kelepçeler 
geçirilirken perde iner.) 

a the bodice 

10 • 6 - 939 Cumartesi 
15.30 ~lüzik (Karışık hafif nıil7.lk 

Pi.). 18.30 Program. l!D5 ~lüıik ı~c· 
1cli plaklar). 18.45 Mü1ik Cl\iıçiık or 
:e"ilra • Şer: l\ccip A-ıkın): 1 -
Ualph lknatıky - Bcbcl,lcr ııcri5i fil 
, ııindcn nc:;eliyim şarkısı. 2 - Sainl 
• Saem • Gece rüyası. 3 - l.copolcl 
- lspaıua ıncloclilcri (Potpuri). 4 -
\fartin Uhl • lh-rl..cse tPotpurıJ. 19. 
15 Türk müzıği (Fasıl hcyctı • C:ı-lal 

fokses \'e Tahsin Kar:ılrnşı. :!f) ~lcııı 
lc·ket saat ayarı, ajans \'C ıncleorolı:"ı; 

haberleri. 20.10 Xe~di plfıklar • H 
20.15 'fürk rııüıiği (Seçılmiş bcsh 
cmai \C saz eserleri). :'\uri tlalı 

Poyraz ve ktiıııc heyeti. ~U.50 l\o 
nuşnıa (Uı~ polıtıka lıa<..lisclcı •ı 

11-6-939 Pazar 
12.30 Program, 12,3:5 fUrk müz!g 

(Klbik program), Küme ıeı ve ıııu 

beyetl, İdare eden: Mesut Cemil. 13.0C 
Memleket ıaa.t ayarı, ajana ve mete. 
orolojl haberleri. 13,15 Mllzik (Küçük 
orkeatra • Şet: Necip A§km). 

ı - Loula A.ncel • Karmenıılta İl. 
panyol entermez.z08U, 2 - Villy RI • 
charrte • tık baharda bir çift ~ık ( U. 
vertllr). 3 - Pennatl Malvez.zl • ED. 
dUIUı c;:lc;ekler1 (İspanyol da.nm), 4 -

i"rederik Hlppmann • Ormanda bir 
cUce duru:;or (halk §&rkısı U:ı:erinl 

variya.syonlar). 5 - Villy Rlchart.ı. • 
KüçUk bale süiti. 6 - Helnrich Mann. 
fred • Karmenıılta (Serenat), 7 -
Hana Malnzer • Viyana polkaaı, 8 -
Gretchanlnov • Ninni, 9 - Vaıteı 
Noatk • Kö;11lfkl~, H,11 - 14,30 
M:Uzik (Dana müziği • PI.) 18,!0 Prog 
ram, 18,35 MUzik (Şen oda müziği • 
İbrahim özgür ve ateo böceklerl), 19,00 
Çocuk ııaatı. 19,2:5 TUrk müzfgi (Fa .. 
ııtl heyeti), 20,00 Memleket saat aya_ 
rı, ajans ve meteoroloji haberleri, 20.10 
n•ll plA.klar • R. 20,16 TUrk mllzlğ 
(MUııterek ve 8010 tagannl). 1 - Ma. 
hur peşrev, 2 - Eyyubl Mehmet be. 
ytn • Mahur beııtesl • Ey gözü ahu 
3 - LAut ağanm _ mahur ıarkıaı • 
Telif edebilsem teleği, ' - Keman tak 
ılml;5 - Retık Fenıa.nm • mıthur ,ar. 
kı • Bir neşe yarat ha.stil gönlll. 6 -

n 

ÇOCUK ELBiSELERi Planş 12 
b the ahoulder strap 

31. A: du Spielhöschen (Son
nen., Strampelhöschen) 

c ima pantalon 
h kıaa çorab 
l ayakkabı 

P'a V•tement.s d•ent'ant• I; Chlldren•a CI O • 
thlng As Klnd erkleldung 

1. ÇOCUK ROBU (çocuk 

entarisi) BEBJ<; E.:\TA· 

RtSl 
a küçük lıol (krsa kol) 
b l.ilçük yaka 
c kliçUk ~apka (çocuk ııap. 

ka .. !11) 

ı. F: la petite robe (la robe 
de bebe) 
a ln petite mnnche 
b le petlt col 
c le pctlt chapenu 

1. t: the little frock (the 
child's dress, the baby 
frock) 

a t!ıe slecve 
b thc collnr 

c thc hnt 
1. \: das Kleidchen (li:.in

der-, mclnkind- oder l3a. 
oyklcidchen, der mttel) 
a der A.rmcl das ArmeL 

ehen) 
lı der Krn~en (<fııca tr...;ı. 

gelt'h0 n) 

e d:ıs HUtchen (Kinder., 

M 

Babyhütchen, der Wes
ter, Südwester) 

2. YtJX BAŞUK: (örme 
ha,lık) 

a pompon 

2. F: le bonnet [de laine] 
(bonnct tricote) 
a le pompon 

2. ı: thc cap (the woollen 
cnp) 
a the tassel or pompon 

2. A: die MUtze (WollmUtzc) 
a die Bommel (B ımmel, 

der Pilschel, Puechel, 
Pompon) 

3. ASKII.I ÇOCUK GÜULE· 
Gt 
a korsaj 
b askt 

3. F: la barbotcuse 
a le corsage 
b la bretelle 

S. t: the nln" sult (slmUar: 
the rompers pl.) 

a das Leibchen 

b der Triger 

4. GECELiK Uıı"TARtSl 

a entari kolu 
b lııleme 

4. F: la ehemise de nuit (che
mise de !illette) 
& la manche de cbemiae 
b l'empiecement 

4. t: tlıe nlght • gown or the 
night • dres.s 
a the night - gown sleeve 
b the nlght • gown top 

4. A: da.ıs NachUıemd (für 
Madchen) 

a der Hemdslirmel 
(Hemdlirmel) 

b die Pa.sse 

5. J.;&KEJt 
TOI\10 

a cel•et 

ÇOCUK KOS· 

b. yuurlak yaka 
c fiyonga (krant) 

d düğme 

e 1 ıol 

f kol denlll 

ıs. F: le costume de garconnet 
a la veste 
b le col rond 
c le naud 
d le bouton 

e la manche 
f le revers de manehe 
g la culotte courte 
Jı la chauıette 
1 le soulier 

IS. t: the boy'ı suit 
a the jacket 
b the lying • down collar 
c the bow 
d the button 
e the sleeve 
f the curr 

g the short8 
1 the ~hoe (a child's 
ıhoe) 

IS. A: der Knabenanzug 

a dle Jacke (in Kleller~ 
westenform) 
b der Kragen (Bubikra

gen) 

c die Schleüe -d der Knopf 

e der Xrmel 
f der Auf~hlag (A.r. 
ınelauf.lchlag) 

H 
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Rahmi bcylıı mahur §Srkısı • O gtı. 
ıün geçti gilzellik c;ağı ; - ttal ını ce 

· ·:ret yin mahur ıarkı Senil nazı ıeı 
• • or c;:ıkmıı oyuna. 8 - Dedenin • ,. ... u 

ııarkı GönW adlı bülbUJUm var. il -
Dedenin halk tUrkü:ıl' Alıvcrın LaC. 
tamamı. 10 - Dedenln° halk t .ı;-lrll. 

- ı. 
ııü • !ki karpuz bir koltuğa sıtıır r.ı 
21.00 Müzik {Rlyuetı cumh ır 5aıı. 
d~u Şef: İhsan Kanc;:er). ı - ıı 

• J. 
Leopo'd • .Marş. 2 - E. P.ce\f.:S • 

1
• 

la.aka aşk ıarkuıı, S - F. SchmlL • f) • 

vertlmanto, 4. - E. Gulraud • Jrlln 
dansı. 5 - F. Liszt Aa.sııo ( ı..ı.r.1cı1· 
to e trlonto) Senfonik parça, 21.r.O --;; 
Anadolu ajanııı (Spor servisi), z;~ 

·o 
Müzik (Şan Resitali bayan Otgıı :::> • 

mogyl tara!ınc!a.nJ. 1 - Chcp!n • ı.ıe. 
lodi, 2 - Chopin • ı& inci asır c;o~ 
~arkısı, 3 - Strauss Mavi Tun8, 4 -
Mıı.scagnl "Gavall;rla Rust cnna .. 

- 5 .... 
operasından sanbzzanın aryası 

Ross1nl
0 

"Sevıı~·a berberi oper~11 ~ - ./ .. 1 
dan roslne·ın aryası, 6 - Rossln ~ 
Macar halk şarkıları. ~2.23 ı.ıu:z:IJ( (C r 
bant _ Pl.l 22.45 • 23 Son ajans .tıııte 
teri ve yarınki program. 

Yabancı R~dyolr- rd~ n 
Seçilmiş Parçalar 

- rifl~ 
Program Türkiye saati u;,1 il· 

ue öğleden .~onraki saat olarak vtf 

mlştir. 

OPER.\l.AR YE ~r-:~r~I 
KONSERLERi r 

9. Eyrcl kule<;i: "l.oni"~" (Ch• 
pentier). tli• 

9. \'iyan:ı: "Sulh sünii" 
Strııus~) opcr:ıcl:ın nn!dl. 

9.30 H:ımhurg: B:ıch, cctlıo'·c1~311 
10, !\apoli grupu: Alınan~ ıı 

nııklen Jrnn-;cr. 
ODA Ml'SIKISI \ E 1\0:'\Slmı.f~ 

7.10 Münib: Siedried Krurt rr0 

7.30 \'arşova: Keman konseri. 
7A5 I.onılr:ı {K.): Piyano, bıı~· 
8. J.cipzig: Kıırlcn korosu. 11 ~ 

10.10 Soıtens: Dcbussy (Konrerıı 
,.e konser). 

t0.30 Jstokholm: Piyıın<' ı.::nı 11"[011 , 
ı 1.20 Herlin (Uzun d.). s:ıksO 

piyano. ·ıt 
HAFiF :'lıt'SlKl YE orımırrı.l· 

8.30 htokholm: E-.ki dansı:ır. eri· 
8.30 Strnsburg: Cıııııartesi 1;oııs 
9. Prnğ: Oper~t p:ırçalorı· 
9.15 nre~ıav: \'al~ \"E' m:ırşı~r. 111ll' 
9.15 Berlin (Uzun d.): ıı:ırır 

siki. r ı:c· 
Frankfurt: "Yenedlkte bi 9.15 
ce" (Strnu~s). . ,·11r· 
Könlgsbcrg (Meilsbers> • 9.15 
yele konseri. pi· 
~:ıııoli grupu: Orkesll°t'• !l.30 

yan o. ort• 
Torıno ıırupu: StüclyodP iO. 
ret. ıııf;ll• 

ı . t 5 Hoına ıırupu: A~kerl nı ırıı~ı 
11.20 nndapeşle: Radyo orkC~ ~;ıf' 
11.30 Kolonya: llarif orkc5tr3 • ' 

kı. 

o,\:\S m·sıı.-ısı . ııcıı·= 
tl.10 :'\apoli gnıpu; 1 ı.2u :;o cll·ı: 

11.30 Stutıgart: 1:.!.5 ı.ondr3 • 1.sl 
12.15 Roma ,.e Torlno gnıpJ:ırı. 
:adio :\orıııan<..lıe. ·u 

VAH\'ETE \ 'E KAilARr:ı.F. 
9. l.ondra {.:\.): Muzikh01" 
ıı.:ıo lsloklıolııı: KaLnrc. 
J.55 Kulundhorg: \ :ın el<'· 

ı U!'> l'oslc P:ırısicn: K:ıfl:ırc: 
Pi\ E~. KO~FEHA.t'S \ ~ 

KO~IJ!):'llAl.ı\H ~r:tlİ\c· 
;).5 I.ondra l~.): hr:ıJl:ı 

nin :\C\')Orka \arışı. )\il' 
9.30 l.ı ile: "\'indsor'un şen 

dınları" lShııkcspe:ır~Iİıır pi· 
.O.i5 ~utlcııo;: Bir pcrdrlık 

') ·-· 
~ c~. ııir ru· 
l'arıs {PTT) : "Zanııırı 
'.\'dtlır" tl.enorıııond ı '.. 
·ı~c;JLlZCE IJ,\ \'ADI~ 1l·j:ı 

1.16, ı>.18 Honı:ı l; ı>.J:>,. ı JP 
\olonyn; 9.15. 11.:.!0 Hamburil• 
:ukreş; l 1.50 Budapcşte. 

- ol 'fG~ 
ımn;GRUI. s' 'l W'jlil 

(1 •C 
Şelıt:ıdeb:ı ı r.r• 
' • J • bll fıy:ıtrosun :ı p rtlt ı 

'I·uz •K <3 c ..... ,·sf'· 
Okuyucıı: A. 
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Her şeyde tasarruf caiz olabilir, 
fak at çocuklanmızın sıhhatinde asla ! 

Çocuklarınıza her zaman en iyi §eyleri veriniz 

Ya tak, yemek ve çalııma O· 

dalariyle salon takımlan vel· 

hasıl her nevi mobilyalar; 

BAKER (eski HAYDEN ) 
mağazalarında teşhir e dil

mekte ve heryerd~n ucuz fi. 

11 

L. A. R. E. S. 
Jlilkfunetln istirnkile l5lettlen Romen h:ı.rn postalan 

Em niyet· Sür'at - ist ira ha t 
Dünyanın en modern, Ticari tayyareleriyle 

Oç aylıktan itibaren f Q S f ATİ N vermek başta gelir 
1 at ve müıaid şartlarla aatıl-ı 

maktadır. 

_., • =• aı a a 1 

ı • 
tstanbuldan: ı•azartesl, Çar~mba \'O Cnmn gilnleri sant 8.15 do 
hareketle: Saat 10.80 da Bükl"<'se mU\ıısaJat. Ayni mahallere aynl 
gün mu,·asalnt eden ,-e Budapeste, Ylyana, B<'rlin, Eelgrad, Zagrcp, 
Ycnedik, Milimo, Turln, Amlsterdam, Vn.rşo\'n, ,.c Pari c hareket 
eden tayyarelerle hemen aktarma yapılır. Biletler, Vngonli, NATTA 
ttta \'O Galatada Tahir hanında Ser\'ls l\faritim Romen aeent~llği 

büro unda satılır. 

FOSFATiN 
en mükemmel çocuk gıdasıdır 

FOSFATiN 
renksiz yanakları pembeleştirir 

FOSFATiN 

Satılık Marangoz 
Fabrikası 

Taksimde bir konıple maran. 
goz atölye, preıa maldnelerl ve 
bütün teferrilatlarile bere. 
satılıktır. 

lstiyen: Beyoğlu 

Sokak No. 5.3 neli kat 8 nu· 

maraya mUracaat. (K. l. :132) 

İle beslenen çocuk t:::ınlı, canlı ve daima sıhhatli olur 
FOSFATIN Fransadan gelir, FAL YER marka sile arayınız. 

•-:. v • 

SAGLIGINIZI 
~OSFATiN FALYER } KORUYUNUZ : 

Bütün eczane ve bütün bakkallarda vardır 

~-~~~~~~~~~~~~~~~~-

1 
• • 

ısınız 

>-~ CABY W AGNE R hakiki yaşını itiraf ve 
\l derece cazip bir tarzda nasıl güzel-

~~ tL)ı leştiğini İzah ediyor. 
~t~f kadar evvel çektirdiğim Cild unsuru olan pembe repkte· 
~ltıı gördükçe gözlerime ki To'kalon kreminin terkibinde 

~r11 Oturn. En aşağı 40 yaşın- Viyana ünivcrsite&in.dcn me!:hur 
"ttU ıs 
~~tı~0rum. Alnımda ve göı bir profesörün keşfi ve Biocel ta. 

1n etrafında buruıuk • bir edilen kıymetli gonçlik cevhe· 
İdi. ;ard·~· Tenim esmer ve ri vadır. Ak§amları yatmazdan 
~t d ug~n ise cildim yumu. evvel pembe rengindeki Tokalon 
\ı~~tlarımın gıpta nazariyle kremini kullanınız. Siz uyurken cı, 
c, b aç k ve buruşuksuzdur. besleyici ve güzelleştirici tesirini 
aıd C~irn hakkımda 35 ya- gösterir. Cildiniz yumuşayıp gü
tiir~·&urn halde ancak 25 ya· zelleşir ve buruşukluklarrnı gide· 

hı Undiiğümü söylüyor. rir. Gündüz için de beyaz rengin-
:"tıe . deki Tokalon kremini kullanınız . 
'\ttttı· tıld unsuru olan Toka- Siyah benleri yok c.der ve açık me-
~· ınin .. 
<ı \>c .. gece ıçın pembe samelcri sıkıştırır ve cildinizi be-
. ~lll~l.lndüz için beyaz renk yazlatıp kadife gibi yumuşatır. Bu 
1~~ !anarak güzelleşmeye basit usulü biler her kadın, "gün· 

1'.,si 0Murn. Tokalon kre· de beş dakika., daha genç görü-
~-~t Ye ettiğim dostlarımdan nebilir ve tene yeni bir güzellik 
~lı~ 1 

da benim gibi memnu- verebilir. Tokalcr. kreminin se. 
~t. semeresinden hayrette mercsi garantilidir. Aksi takdirde 

paranız inde olunacektır. 

•Kız babasına müjde~ 
- Baba, biliyorsun ki, bu 

ay da merasim günümüzdür. 
.Nişanlımın cihazını Mil! ısına 
larnadık. 

- Itızım, bu cihaz dediğirı 
neöen ibarettir? 

- Birkaç gömlek, birkaç pi· 
jama, rob döşambri, çamaşır, 
vesaire gibi ve hüsnü intihabı· 

1 mza göre. Bcyoğlunda ! stikrnl 
cadde inde Galatasaray lisesı 

1 
karşısında 178 No. lı David 
nam mağazada en ucuz ve en 
son modaları yalnız orada bu· 
1.,hiliri., 

Otobüs imtiyazının kısa bir zaman zarfında belediyece doğrudan 
doğruya icrasına kadar devam etmek üzere açılması kararlaştmlarak 

.evvelce iHln edilen Eminönü.Cihangir otobüs hattı görülen lüzum üze
rine Edirnekapıdan başlamak ve mevcut otobüs güzerg:ihmı takip ede· 
rek Taksim, Sıraserviler tarikile Cihangire gitmek ve avdette Cihangir, 
Taksim, Ayaspaşa, Topkapı, Necatibey caddesi, Karaköy, Eminönü ve 
Edirnekapıya ge!mek suretile tesis edileceğinden ruhsatla işletmek üzere 
(15) adet otobüse ihtiyaç yardır. 
Burn:ıa otobüs işletmek istiyen ve herhangi bir hatta çahşc.a ruhsa. 

tı bulunmıyan otobüs sahipleri Haziranın 10 uncu gününe müsadif 
cumartesi günü ak~amına kndar tasarruf vesikaları bağlı olduğu halde 
bir istida ile belediye reisliğine müracaat etsinler. (3975) 

*** 
Beyoğlu kaymakamlığından: 

Bu:unmu~ sarı renkte di~i bir keçi ile alacal: oğlağın beş gün için· 
de c;ahibi çıkmaz~a satılacaktır. (4142) 

*** 
Beher metre murabbaına 50 kuruş bedel tahmin olunan Fatih 

yangın yerinde 248 inci adada 16.40 metre yüzlü 49,20 metre murabbaı 
belediye malı arsa satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şart. 
namesi <'ncümen kaleminde görülebilir. İstekliler bir lira 85 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile birlikte 19·6·939 pazartesi günü 
saat 14,30 da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (3908) 

1 - 12·6.939 tarihinde ihale edi!ec!"; il~n olunan 7 adet taham· 
mür kabının eksiltmesi görülen lüzum üzerine 10 gün miiddetle tem· 
dit ciiJmi~tir. 

11 - Muham.'llen bed~li sif 23000 muvakkat teminatı 1725 
liradır. · 

I 1 I - Pazarlık 23·6.939 cuma ,glinü saat 13 de Kabata~taki leva· 
zım ,.e miib:ıyaat ~ubesind~d alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler hergün sözü geçen ~ube veznesinden ve İzmir 
ba~miidiirlüklerinden 57 kuruş mukahilinde alınacağı gibi pl~nı da gij 

rülebilir. 
V - Münakasaya iştirak etmek istiyen firmalar verecekleri mal· 

zemcnin teferrüat ve evsafını gösterir teklifle:-ini münakasa tarihin· 
den 10 gün evveline kadar inhisarlar umum müdürlü..IYU müskirat fab. 
rikalan şubesine vermeleri ltızımdır. 

VI - Eksiltmeye gireceklerin yüzde 7,5 güvenme paralarile bir
likte mezkOr komisyona gelmeleri. (4024) 

. 
• • »' .;. . • .. ·: . ~ . : • :"\" ,.~,~· .' ~-

Saraç el işi ve makine ka fası ile makine 
ile diker erkek ve kadın terzi aranıyor: 

ı - Tophanede 2. No. lu dikim evi için saraç el işi ve ma· 
kine kalfası ve ayrıca makine ile elbise diker erkek ve kadın 
terzi alınacaktır. 

2 - Yaş ve askerlik nazarı dikkate alınmıyacaktır. 
3 - Ucrct haftalık verilmek üzere taliplerin hüsnühal ve 

tifo a§ı kılğıtlarile birlikte hemen dikim evi müdürlüğüne mü. 
racaatıa11. (5) (4000) 

:.; ı ~e~et ~Dçm!~YQ~l~tt~~!~~~J_a,r~ 
~- _ . ışl.~tnr~·- Umum : i~~reşi~··i~,ı~nları :ı. 

Yolcu katarlarmda izdihamı önlemek ve yolculuğun daha. 
müsait şartlar altında yapılmasını temin etmek maksadile 15-6 
-939 tarihinden itibaren Ankara - Haydarpa~a - Ankara a. 
rasındn işleyen 1 ve 2 No. lı Anadolu ekspres katarlarile 3 ve 
4 No. h sürat karatlarındaki birinci ve ikinci sınıf arabalarda 
mevcut yer adedi nisbetinde bilet satılması mukarrerdir. 

Bu katarlarla seyahat etmek isteyen yolcular beher birinci 
sınıf yer için 25 kuruş ve beher ikinci sınıf yer için 20 Kr. te. 

1 diye etmek şartile: 
A) Ankarada Haydarpa~ arannda ve mütekabil her gün sey

rüsefer eden 1 ve 2 No. lu Anadolu sUrat katarı: 
B) Pazar, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri Ankarad:ın ha. 

reket t!:ien 3 No. lu sürat kntarı: 
C) Pazar, Sair, Perşembe ve Cumartesi günleri Haydarpa. 

şadan hareket den 4 No. lu sürat katarı: 
İçin Ankara ve Haydarpaşa mebde garları ile Polatlı, Es. 

kişehir, Karaköy, Bilecik, Arifiye ve İzmit mutavassıt istasyon
lardan . ,-!P kuponll mm edeceklerdir. 

ı !Y-er kttponltirunn atış mahalleri ve zamanla": 
1 - Ankara garı 
A) 3 No lu katar için katarın hareket saatinden 24 saat 

evvel ve 1 No. lı Anadolu katarı için katarın hareket edeceği 
günün saat 8 inden itibaren. 

2 - Haydarpaşa garı. 

A) 4 Xo. lu siirat katan ile 2 No. lu Anadolu sürat ııatan 
için hnreket saatinden 24 saat evvel; 

3 - Polatlı istasyonu: 
Bu katarların Ankara ve Eski!iehirden hareketlerinden sonr~ 
4 - Eskişehir garı: 

Polatlı ve Karaköyden hareketlerinden sonra, 
5 - Karaköy istasyonu: 
Eskişehir ve Bil~ciktcn hareketlerinden sonra; 
6 - Bilecik istasyonu: 
Eskişehir ve Arifiyeden hareketlerinden sonra; 
7 - Arifiye istasyonu: 
Bilecik ve lzmitten hareketlerinden sonra; 

8 - İzmit i~tasyonu: 
Hnydnrpa"a ve Arifiyedcn hareketlerinden sonr3: 
Yer kuponları satacaklar. 
Mutavassıt istasyonlar kendi emirlerinde kalacak f:crbest 

yer nisbctinde yer kuponu satılabilecektir. 
Yolcuların aldıkları yer lrnponlarmı gidecc!dcri mahallere 

ve kondüktörler tarafından toplanıncaya kadlr mtıh~faza et. 
meleri lfizımdır. 

1 ve 2 No. lu Anadolu sürat katnrl:ı.rınd:ıki b;.itJn b;rinci ve 
ikinci sınıf yerlerin evvelden kapatılması zaruridir. Yer kupo. 
nu almamış olan yolcular bu katarlr.rln seyahat edemezler. 

3 ve 4 No. lu katarlarda yer kuponu almıyan yolcular bu 
katarlnrda bulunan serbest arabaya binebilirler. Yer kuponu al. 
maksızın N'o. lu yerleri isgal eden yolcular işgal ettikleri yerle. 
ri terketmeye mecburdurlar. 

Bu mevzu hakkında Ankara ve Haydarpaşa garlarının is
tihbarat bürolarında daha mufassal malumat alınabilir. 

Umumi istirahatin ve herkesçe matlup intizamın temini 
için sayın halkımızın istasyon ve katar memurlarının tav:;iyele
rine uymalarını ve tahsis edilip kupA"'l 1'lr' vcr·1en y:.-rlnrfen bl'.§. 
ka yerlere oturmamalarını ve herha--ıgi b·r h--1,.,ut .. t'"'u'~ vultu. 
unda dilekleı·ini i .. t~syon \'C kat~r ırenur'arı y:>..,'"~h b"lunan 
şikayet defterlerine yazmalt:rmı er.r:nnıiye '" r " C".:ı .. r·...,. < ı!.O~?) 

UMUlll lıit.tFJC!ı 

• • • 
Muh:ımmen bed~li 1900 lira olan 5000 m2 l:ağ:fa1ilik kafe!'; teli 

27.6.939 sah günü saat (10.30l on buçukta IIayda~n·"l"h Gar hinası 
dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın a1ınacak· 

tır. 

Bu işe girmı:?k ic:tiyenlerin 142 lira 50 ku"Uş'uk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vec:aikle birlikte eksiltme giinü s.ıatine kadar 
komisyona mürac.aatian l~ımdır. 

Bu i~ ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta· 

dır. (4114) 

MUSHiL ŞEKERi tesiri kat'i, alımı kolay en iyi n üshil §ekeridir. Bilumum§ • 
- - · .. zanelerde bulunur. 
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Varım Litrelik Şişesi 

Pe a ende 00 Kuruştur. 

Satıcılara 010 10 Tenzilat Yapılır. 

inhisarlar salış kamyonlarından, 
Satış Mağaza ve Depolarından 


