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iGafe o, ümhurreisi-
1 miz arafından 

~11:7iZ::: heyeti Sirkcc-i istasu;ımcla: X i§aretli general Lwıcı xx 
1Şaretli ::at da sefaret atcı§enıilitcri koloncl Ross'dur. 

Ingiliz ask er .. 
ye · ged. 

Heyet reisi 

er~ 1 

''Türkleri yakın
dan tanır ve çok 
Severim!,, diyor 
lngiliz askeri heyeti bu 

akş3.m Ankaraya hareket 
edecek 

~aış~ce~OU 
Ozaı!n:ıa~ ~eınç11n 

HATAY 
Pek ya kında 
Anavatana 

iltihak ·ediyor 
Türk - Fransız müza

kereleri tam bir 
anlaşmay la 

neticelenmek lizere 

Ankara, 13 (A.A.) - C.H.P. 

. Evvelce geleceğini h aber verdi. ~ 
&ırni1: lngiliz askeri heyeti bu sa -
~ki scmplon e"kspresile şehri -
tnızc gelmiştir. meclis grupu umumi heyeti bu· 

gün (13.6.939) saat 15 de reis ve· 
kili Hasan Sakanın başkanlığın· 
~ toplandı. 

r Devamı 4 iincüdc) 

General Franko 
Romaya gidecek 

ispanya da 
askeri pakta 

Başvekilimiz muhterem Dr. 
Refik Saydam, ilk sözü alarak 
kürsüye geldi. Hariciye vekili 
Şükrü Saracoğlunun, misafirimiz 
Romanya hariciye nazırı Gregu· 
\'ar Gafenko ve arkadaşlarile be· 
raber bulunduğundan bugünkü 
celseye iştirak ederek malümat 
arzetmiyeceğini \'e ona vekfıleten 

girecek mi ? netayicini muhte~ı:ı heyetin s.a. 
bırsızhkla bekledıgı Hataya aıt 

. norna 14 (A.A.) - Stefnni a· Türk - Fransız müzakeresinin var 
t~nsının Burgostaki salahiyettar dığı neticeyi umumi heyete bizzat 
ır nıenbadan öğrendiğine görr arzedeceğini bildirdi. 

general Franko, eyllıl ayının so· Bu müzakerelerin tam bir an· 
tıuna doğru Romaya gidecektir. hışma ile nihayet bulmuş telakki 
l'hB rlin, 14 A.A.) - Alman is· edileceğini ve pek yakın bir atidr 
~ barat bürosunun aldığı, mallı- Hntayın anavatana kati olarak 
"

1ata ·· k t Ci 18 t m- · ın gore, on ano, e iltihakını tesit etmekle bahtıyar 
lı Uz 1936 da İspanyada dahili olacağını müjdeledi. 
tı'~rbin patlamasının yıldönümü· Umumi heyetin şiddetli ve sil· 

Un tesidi için yapılacak merasim rekli alkışları arasında kürsüden 
(Devamı 5 incide) indi. Bu münasebetle söz alan 

Bugünkü sayımız 

41 (65 
Sayfadır 

Kocaeli mebusu İbrahim Dıblan, 
il'.."bedi Şefimizin yük~k hatırası· 
m hürmetle andıktan sonra bu 
muvaffakiyetlerden dolayı onun 
yegane halefi muhterem Milli Şc. 
fimiz 1nönüne ve bu iııte büyük 
faaliyet ve gayretleri görülen 
cumhuriyet hükumetine ve başve 

, kilimize ve memleketin daimi ko· 
~~~~~---~-~~ ,,._ ( Dcvm~ı 5 inçi de). 

~-· 

kabul edild • ı 
Bu sabah 

Nqzırı, 

Pendikten Yalovaya geçen Rumen Hariciye 
şehrimize_ dönmeden Yunanistana gidiyor 

Hükumet merkezimizde 3 gii.n • F 

kalan büyük misafirimiz Hum r>:ı 

!lariciye nazırı M. Gafcnko ve rc
fikasr, refakatlerinde bulunan ze 
vat ve hariciye vekilimiz Şükrü 
Saraçoğlu ile birlikte bu sabah S 
de Anakaradan hususi trenle gel
mişler ve Pendikte trenden inmi5 
!erdir. 

Pendikte, vali muavini Hüdai 
Karııtaban ve İstanbul komutanı 
general Halis Bıyıktay tarafından 
karşılanmışlar ve kendilerine tıı h 
sis edilen Dcnizbankın Ülcv va
puru ile YalO\'aya hareket etmiş
lerdir. 

Muhterem misafirlerimiz cum
hurreisimizin yaverleri \'C C:i u 
akşam Yalovaya giden İstanbul 
Vali ve Belediye reisi Lutfi Ktr
dar tarafından Yalova iskelesin
de karşılanmışlar ve oradan dog 
ruca otel Tcrmale gitmişlerdir. 

M. Gafcnlrn ve refikaları otel
de kısa bir müddet istirahattan 
sonra, Cumhurreisi lsmet İnönü 
tarafından kabul edilmiş ve öğl .. 
yemeğine alakonulmuşlardır. 

(Devamı 4 iincıidc) 

Ba.şvcTdlinıiz, madam Gaf cn-
7ro, Jıariciyo ııckilimi:; ve.. 

Gafcnko bir arada 

Hariciye vc'kilimi::le Gafen
ko görüşürlerken 

::----------~-----------~~~---------------------...-------------...... -------=------..:....:~::....--------------------------------- · 1 Ürk erkek/eri gibil Fakir okuyucularımız 
Türk kızlarınındcl cesaret ve azim ! Meşhur doktorlarımızm bedava 

1 

bakımından nası l büyük bir varlık 1 muayene günlerini Öğrenmek 
olduklarını isbat edeceğim · • t · 1 

Bunu en genç kadın tayyarecimiz söylüyor 1 S 1 y 0 f a r 
Beş kız tayyarecimiz yakında bir Etibba odası idare heyeti namı ... 

Avrupa .turuna çıkacaktır na bir yazım ıza cevap veren 
7fürkkuşu tayyarecileri Yeşilköyde doktorun yazıs ı ve ka rşı lığı 

göster i ş uçuşlsn yaptılar DF" razısı ·u föıciide 

·Dört 7cız tayyarecinıi= sağdaki bfri11ci Edibe Sayuıdır. 

Memleket turuna çıkarak şehri. 
mize gelmi§ bulunan Türkkuşu fi
losuna mensup tayyarccilcrimiz 
'cün Yeşilköy tayyare mey.danın -
da gösteriş uçuştan yapmı§lardır. 

1 Uçuşlarda kalabalık bir halk küt _ 
lesi bulunmuş ve gösteri§lcr me

j rak ve heyecanla seyredilmi§tir. 
f ilk olarak Türkku§u talebele -
t rinden Mehmet Kaya ile Abdür • 
1 rahman bir tayyare ile uçmuşlar 

1 
ve 800 metreden para§Ütle atla -
mış1ardır. Halkın arzusu üzerine 
yere in.dikten sonra seyircilerin 
Y,.anına gelen iki genç, paraşütle 

ÇERÇEVE 
_,_ .... 

Kültür işinde kök mesele 
Kültür dn' ııl:ımnız yığın yıbrı:n. l\lektcb, tnkhl", disiplin, ahlak, 

terbiye, bilgi, ldtab, usul, yabancı ıırofc ör, yerli muallim vo saire \'O 

:.aire ... llu kannnkarı5ık kesrl't Un ıJe..,i bem·c tam bir 'ahdet nrzcdi. 
yor. l\lesf'le hlrı;ok dci,ril, bir tane. ~u: 

J\ültür cihazımmla, kol kol ~u bell'ndirdiğimiz hiitiin bu mcscl<'lc· 
rin bağlı Olllllb"11 YO mihrak nokta ı•oda İ-OJılnndıi,rı: bir ]\Ök Ulfı.kki \'ar 
mı, Yarsa nedir? 

Herhangi lıir dalın ynpr:ı~ındn küçiik bir baygmlık allimctl srzi· 
lir ezilmez, hatıra derhal kök gelmeli. nir n~acın költiiylc en uı..nk 

ya(lntb'I nrnsmdaki sıkı münn ebet kndnr, binlerce kiiltiir nıcselc-;inin 
de, onlara can, biçim, hız \ C i tfkamet \'eren nna görü~ manzumcsilc 
alaka ı Yardır. 

füik meselenin en malırcın ubrlrrl: 
1 - Dünya ilim Ye fikir ccn•yanları knr~ısıml:ı. dunımumuz ne? 
2 - J\nfamız il.1iba ... çı mı, telifçi mi? 
8 - Ahlfık iilı:ümü1. nerede Ye nasıl? 

•l - Xt1 ,·ıısıflarda bir genclil< istiyoruz? 
r> - Bu genı;llği nt1 vnsıfla mu nllimlcr yrtic;tirtr \'e onlft r mı ıl 

yeti';'ir? 
6 - l\lilletlernrnsı bir miiı-ssc e olan ilim bu hassasına rağmen 

milli hir ka.~c) le mühiirlü değil miclir? 
7 - ilim teni i-:indc-, 01111 en yuknrdn dağıtan en Ust elden, ~D 

aı:ıuğula toıılı:rnn en l;üı:ük &\uca katlar Jıiıkim ıırcn ipler "fe mctA<l
l:ır? 

J\ök tclükkiyf, biitün çizgilerin ntl'rke1.ılc toplandığı hlr mimari 
moltfl halinde mc•yilana gctlmıeılllc!;e kiiltiir tatbik snhnlnrmıla zaaf, 
clnlm:~ göze !:arıı:ıcnktır. 

l'al~ıııda aiıarataııa iltilwlwıı le sil edecek o1aıı 'Aııtakya {Devamı 4 üncüde), ,. Necib Fazız,,ıaSJtJ(ÜREK 
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Adliye .tebligatı 
940 Senesinin ilk gUnUn

de başlıyacak 

Ankara, 14 - Adliye evrakının 
posta ve telgraf ile tebliğine 1940 
senesinin ilk gününden itibaren 
baıtanacaktır. Bu i§e dair A'dliye 
ve Münakale Vek&letleri müştere. 
ken bir tarife hazırlamışlardır. Bu
ru: göre şehir dahilindeki tebliğ • 
ler için alınacak ücretler şöyle 

te&bit edilmiştir. 

A) üç kuruş adi posta ücreti 
(tebliğ edilecek evrakın her (20) 
gram veya kesrinden, 

B) Altı kuruş tebliğ başına ta. 
ahhüt maktu resmi, 

C) Altı kuruş tevdi ilmühaberi 
ücreti, 

D) Altı kuruş tevdi ilmühabe
rinin taahhüt maktu resmi, 

E) Beş kuruş tebliğ başına mak 
tuan munzam ücret. 

Şehir harici tebliğlerden şu Uc. 

:rAN 

Baremin 
Madde madde müzake

resine başlanıyor 
Ankara, 14 - Barem kanununun 

umumt müzakereleri bittiğinden bu 
günkU toplantıda kanunun madde 
madde görUşUlmesine baolanacak -
tır. Bu mUzakerelerde bir çok mil. 
nakaşalar olacağı ve bilhassa mUs
takil mebusların bazı noktalar ve 
fikirler ileri sürecekleri zannedil -
mektedir. 

retler alınacaktır. 
F) Altı kuruı adi posta ücreti 

(tebliğ edilecek evrakın her 20 
gram veya kesrinden, 

J) 23 kuruş yukarı.da bildirilen 
B. C. D. E. işaretleri altında 

yazılı ücret ve resim\erin mecmuu 
tarifeye göre ceza iılerine muza -
hereti adliyeye nail olanlara ait 
tebliğler-den bu ücretlerin üçte bi
risi istifa edilecektir. 

harın bir mücessem şekli olarak te-
.M. Zekerlyn "Il:ıremde ana mesele ICıkkl edilebilirdi. 

nedir?,, lınşlıklı ynzısıncltı iktisndl Hakikat halde bir milletin ma. 
devletçiliğin doğıırclııilıı Ucrctle, es· nevt kıymet ve itibarını ölcmek için 
Jd haremin şimdilik ynnynno yürü- bir tek ölçü \'Ordır. Du ölçü ele o mil· 
mesl llizımgcldil{i fikrindedir.Aksi lın !eti idare eden hilkumelin ve o mil. 
rckel hUrokrat de\'leti iktisadi devlet lele mensup olan insanların yabanr.ı 
meflnımu ile ölçmek olur ki bu dev· memlekellerden gördilğü munmclc
let meknnizmasını onnrşlyc, devlet dlr.,, 
:bütçesini iflüsa sevketmek tehlikesi Asım Us bundan sonra Türk sazc· 
mevcullur. lecllerinin I.onclraya davet edllmele· 

M. Zekeriya makalesl sonunda rinln son onlıı5manın doğurduğu bir 
~unları söylemektedir: hl\dise dejlil, bir sene evvel kararlaş 

"Bizce iki telCıkkinln, hiç olma7.· tırılmış bir mesele olduğunu yazı· 
sa şimdilik yan yana ve ayrı hOkilm yor. Ve şöyle devnm ediyor: 
]ere tabi olı.mık yaşamasında zanı_ "Loııdrada muhtelif tabakada 
ret ''ardır. nu zaruretin doğurduğu resmi ve sayrl resmi birçok lnsıınlor 
ikilik bir nisbetsizlik değil, bir ileri gördük, sürüştük ve hepsiııde derin 
lı:ırcketin ifadesidir. bir nezaket ve muhabbet eseri ile 

Bizce harem kanununun mlizakcre- karşılaştık. 

si esnasında en ziyade üzerinde du· · Bunlar orasında umumi harpte 
rulması lil.zımgelen ana mesele bu· Çanakkalede Türkler ile harp f,tml~ 
dur.,, tnsilulcr vardı. Fakat bunların all. 

CU1UlfUR1l'ET • 

Yunus Nadi, yeni haremler adını 
verdiği ynzısında yeni barem lnyiha· 
sının nasıl bir Jilyiha olduRunu, ~im_ 
dilik neyi istihdaf etmek istediğini 

nnlatıyor. Yunus Nadiye g6re tnem
Jckettc hayat pahasını mnmkiin ol
duğu kodur ucuzlatmak \'e rnümkiin 
olduAu kadar devamlı lılr istikrara 
mnzhnr kılmak rnzımdır. Hokikt ha· 
remle hnkiki bütçeyi oncl:ın sonra 
daha bilyük lılr emniyet ve katiycllc 
tcslıit etmeye imklln bulunur. 

••• 
Pc):ımi Safa yazısında lıaremclen 

hnlısediyor. Ye yeni kanun lôyihnsı· 
nın kusurlıırını bir oku) ucusun:ı ot· 
fen üç noktada topluyor: 

1 - Snh:ııletnameye mutlak bir 
kıymet izafe etmesi, 

2 - Assarl maaş lı:ıddlnln çok dü. 
şük olma ı; 

3 - Terlihln münhasırnn znmanl:ı 
muk:ı:ryet bulunması. 

zından Türk milleti ve Türk n~kerl 
hakkında meth ve ~ltayişten bnşkıı 
bir şey işitilmiyordu. 

Bunlar arac;ında mOtareke zama· 
nında lstanlıul<la işgal kU\•vetlerlnl 
idare elmiş şahslyeller Yardı. Fakat 
lmnlıırın uzattıkalrı ellerıle dostluk
lnn ve snmiıni:reltcn başka bir şey 
lılsscdilmiyor<lu. 

llayÔ.tlarında lıkbir \'akil Jngilte· 
reden ayrılmamış, hit;bir Tilrk ile 
konuşmamış lngilizler ile tanışlık. 
Bunların kalplerinde Tilrk rnillctlnc 
karşı sadece sevgi ve hürmet duy· 
gusu lJuJ<luk. Bu konuşmalar arasın. 
da lnııiliıJerin dilinde "Türk ccntil· 
mendir.,, diye çok eski bir durlıımc· 
sel bulunduftunu öğrendik. 

ı~nknl Tiirkler gibi İngilizler de 
dostluklarını dil ile ifade etmekten 
ziyade fiil ile islıal eden insanlardır 
,•e hiç şOphe yok ki, fertler ve mil· 
!etler ornsı ııda hakiki kıymeti olan 
da ancak bu türlü dostluklardır. O· 
nun için Jnsllizlcrin ııerek orduların 

::FENJ SABAH mal ve emni:rel Tür~ - 1n~ili7.. li?~l· 
• 1 zetecilerine karşı goslerdıklerı ılı· 

Hüseyın Cnhit Ynlçın "Gfinllgünü- mal ve emniyeti Türk _ Jngiliz dost· 
ne yaşıyor_u~,, başlıklı ynzısında clün luğunun snmiınlyell derecesine lılr 
ya y:ızlyctını, lm arada Almanya - d l'l l 1 ll'r . . , .. • . c ı sayı :ı > ı . 
J.clı. ı~l~lafını gozdcn gcçırdıktcn Vnkit lıaşmuhorriri, yazısının son 
ve. ıhlıl:ırı.nı ~allak \'ermemesini ln- kıstmlorında, lnsiliı donanmasını ve 
ı:ıılız tedbırlcrıne :rordukt.nıı sonra b' lngiliz aııkerl mcvkiini gezerken 

·· 1 dl ır 
şu:r e yor: yıılnız buradaki kuınandırn ve "'' 

"Bugiin için, yakın istikbale lıirnz kerlcrin :oliıılerini değil, tnııi!i.:-
dnha emniyetle bakmak imktıııı ha- !etin en modern harp silôhlarıııı da 
sı_ı olmuşt~~r. Al~anyn?ın "hırsı c:ı_ kendilerine göstermiş olduklarını ya· 
hınden mute\'ellıl endışc oyle sUkü- .0 Ve '-'ıızısını .. öyle bitiriyor: 

t k b d 'b' " • ı. Zl} r. .,, v 
n~ ·es e e~ .sı .' surundütsil siracla "lnslllz başve.kill Çemlıerlal'll ta· 
hır arıılık lıırıncı plCında bulunan 1- ar ndan kalıul edildik. Bu kııbul es· 

l F "h . r ı ta yan , ·ransız ı tılfıfı sanki fillen s ndaki hashihalde muhterem ln· 
ortadan knlkmış ~ibi hir hal aldı. ;~t~rc hükumet reisinin dünya \'azi_ 
~lalyaııl:ır emelle~ındcn Ynzgeçıne- yeli hakkında en samimi hislerini 
diklerini ililn edıyorlar. Fransızlar \'e fikirlerini dinledik. 
kendilerine müracaat \'nki olursa Jl"l·sa Tiirk gazetecilerinin I.on 
mahdut bir çerçeve içinde müzakere- dra un~uhttinde gördilkleri mi :ıflr· 
ye hazır o~duklarını söyluyorlar. perverlik ancak bir şekilde tefsir e· 
Fakat ne muzakere var, ne anl:ışmu dilebilir ki 0 da gerek resınt, ~erek 
var,_ ne ?e kavga var. . gayri resmi Jngillcrenin Tfirk dostlu 

Ilızc şımdllik hu kadar yet~şır, :r.a. ğunu verdiği biiyük kıymettir; 'l'iirk 
rının ne Jıazırlıy:ıcağını lıılmcyız. .11 t" . k , klerine "Östcrdini ku\' G" " ü ·· ını c ının ar.ı ,, . t1 

unus nune yaşnnıayn :ılıştık. ,·etli illmnllır. Bu müşahede Ti.irk ef. 

VAKiT 
Asım Us bugünkü makalesinde 

Londrndaki tetkik scy:ılı:ılinden bah
sediyor ve şöyle diyor: 

'Dün sabah fstanbula gelince beni 
karşılıyon ilk sual şu oldu: 

karı umumlye5i için bihakkın ifli· 
harn dc~er.,, 

Taksim bahçesinde havuz 
yapılacak 

- lngilterede neler gördünüz? Belediye, Taksim bahçesinde 
Tiirk - lneiliz doslluğunun km·veti· bir büyük havuz inşa etirmeğe ka 
ni oroıla nasıl b.~ı.cıunuz?,, 1 rar vermiştir. Zarif bir şekilde 

Du suale \'erdıgım kısa cevap şu- . 
dur: I.ondrada Türk miUctinin itiba olacak olan bu havuzun projelcrı 
rını glSrdnk. Orada Tilrk g:ızetecile_ hazırlanmıştır. Yakında inşasına 
rinin temas etliği her lnslllı bu iti- başlanacaktır. 
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Türkuşu Yeşilköyde 
- A' ,.. 

Dün Yeşilköy tayyare lsta.~yonı tıda, Türkkuşu gençleri propagm da uçıışları ve atlamaları yapmış7aNır. Rt-'!ıimlerimiz bunlardan 
Wr 8-1.fhayı ve meydanı dolduraııklllaba?ığı göstermektedir. TafsiW.tmı diğer siıtunlanmızda bukıcaksınız. 

----------~------~------------~ 

.:.Hilbe~~· 
. . , .t • :.. 

' _,. 11: ., ·• " '"' '·· .. • .. · .. · •• ' ' '.. .. •· • • • 

Ekmek işi 
Düzeleceği yerde gittikçe 

karışıyor mu ? 
Gittikçe karışık bir mesele hali. 

ne gelen ekmek lal alakadarları e
hemmlyetle meşgul etmektedir. 

DUn belediye iktısat mildürlil -
ğilnde, toprak mahsulleri ofisi mil
dUr vekili Nuri, fırıncılar cemiyeti 
reisi Ahmet Riza ve birçok değir. 
mencilerin iştirakiyle bir toplantı 

yapılmıştır. Fırıncılar toprak mah
sulleri ofisinden ılkayetçidirler. 

Bunlar ofisin yakm zamana ka
dar yalnız yumşak buğday satmak
ta olduğunu ve son gUn !erde de 
ancak üçte bir sert buğday ver • 
meğe başladığını söylemekte, ayrı
ca alınacak aert buğdaylar için is
tenen IS,30 kuruşun fazla olduğunu 
ileri ailrmektedlrler. 

Mektep kitaplarını 
ucuzlatacak 

mühim bir karar 
Hususi tabllere gümrilk resminde 

tenzilatla kağıt ithaline 
müsaade edilecek 

Maadf vekaleti kitabeılarm öte- ı bu esasa göre yeniden tesblt olu • 
denbcri başlıca derdini teşkil eden nacaktır. 

ve memleketimizde mekteb kitap' _ Bu nevi mckteb kitaplarını ba -
lnnnın pahalı olmasına en birinci sanlar bu ayın yirmisine kadar ma
Amil gösterilen nıUhim bir ml'seıe- nrü vekaletine mliracant ederek 
yi nazan dikkate alnrak hall~dcn 

bir karar vermiştir. 
Diğer taraftan fırıncılar bakkal 

ve tablaklrlara ekmeği narh üze • Bu kararla, marif vekilliğince 
rinden vermekte devam etmekte _ 2259 sayılı kanun htikümlerine gö

hangi sınıfların kimler tarafından 

yazılan hangi k!tr.blarını ne nevi 
ve ne miktarda bastıracaklarını ve 
bu iş için ne miktar kll.ğıda ihtiyaç
tan bulunduğun~, bu kağıdı hangi 
memleketten. nasıl bir va.arta ile 
ve hangi tarihte memlekete getire 
bileceklerini bir beyanname ile bil. 
direceklerdir. Vekalet buna göre fi
ligranlı kağıt milsaadesl verecek -
tir, 

dirler. 
• u. • ·i t;. 

x apılan tetldk\erae belediyenin 
lmallye Ucretlerlne bu ondalıklar i-

.... t ,. • ' •• " • • ... 

çin ıam yapbfı doğru çikm.amıştır. 
Evlerin kapılarına kadar ekmek 
götüren tablakar ve bakkallar ise 
halktan fazla para alarak ekmeği 

narhtan ytlkaeğe satmaktadırlar. 
Belediye ise narhtan fazlaya sa

tış yapılmasına raiı değildir. Bu 
karı§ık meselenin ne suretle halle. 
dileceği henUz tesbit edilmlş de -
ğildir. 

---o-

Yerli mallar sergisi 
Sergi dekorasyon heyeti 

seçildi 
Galatasarayda açılacak olan 11 

inci yerli mallar sergisi dekorasyon 
heyeti seçilmietir. Heyet mmtaka 
ticaret müdürU Cemal Ziyanın reis
liğinde ticaret odası umumi kltibl 
Cevad Düzenli, mimar dekoratör 
Vedad ve mimar Gotyeden mUrek.. 
!.eptir. 

Sergi komitesi diln de milli sa
nayi birliğinde toplanmış ve hazır

lıklara devam et.m.işUr. Toplantıya 

sanayi birliği reisi Halil Sezer ri " 
yaset etmiştir. Sergide halkın eğ. 
lenmesi için bir köııe vücuda getiri 
lecektir. 

re ynzdırılmadıkları için hususi tA-
biler tarafından baetırılmakta olan 
mekteb k.itabları için tenzilatlı gUm 

rük tarifesine tAbi tutularak mem. 
lekete ithal edilmek Uzere filigran
lı kAğıda mUsade verilecektir. Fa
kat bu kağıtlarla basılarak önümüz 
deki ders eenesino yetiştirilecek o- Tabiler vekaletin bu kararından 
lan mekteb kitablannın fiatları da çok memnun olmuşlardır. 

Karaköy köprüsü 
Halice doğru geri alınacak 

Bu suretle limanın ve rıhtımın genişletilmesi 
düşünUIUyor 

lmar sahası dahilinde ne bina yapılmıya, ne de 
tadilata müsaade edilmeyecek 

lmar plarunın beş senelik ~at- diye kad::ı.r planın tatbiki sırasın
bik şek.iUerini gösteren program, da yaptığı binayı yıkacağını ta
Nafia vekaletine tasdik edilmek ahhüd eden bazı kimselere bintt 
Uzere dün Belediye imar müdürü inşası müsaadesi veriliyordu. Şim 
HUsnü ve harita müdürü Galib di bu suretle de inşaata müsaade 
tarafından Ankaraya götürül. edilmemesi kararlaşmıştır. Li
müştür. man meselesi üzerinde de ~ ~s-

Şehirin imarını kolaylaştırmak lı tetkikler yapılmaktadır. Ka.. 
üzere bundan sonra imar prog- raköy köprüsünün Halice doğru 
ramına giren sahalar içinde bi- c.laha geri alınarak limanın ve 
na inşaatına ve tadil!l.tına kati- rıhtımlarının büyümesine imkan 
yen müsaade edilm.iyecektir. c·m verilmesi düştilmektedir. 

Sabahati kim yaraladı ? Sut fabrikası ikileşiyor 
DUn polise bir ihbar yapılmıg, Şehrin altı yerinde toplama 

Türk emlAk şirketinin 
tasfiyesi 

Abanozda bulunan Sabahat !.srnin- istasyonu yapılıyor 
de bir kadının Osmanbeydeki evin- Pastörize silt fabrikasını kur-
de yaralı olarak yattığı bildiri! _ mak Uzere belediye tarafından tee. 
mL~tir. Derhal eve giren memurlar, kil edilen komisyonun, şehrimizin 

bazı kadmalrla karşılaşmışlar, bun vaziyetini gözöntinde tutarak iki 
lar Sabahatin merdivenden dü§e - fabrika açmağa lüzum gördüğünü 
rek yaralandığını iddia etmişlerdir. yazmıştık. 

Fakat bu sözlere lnanmıyan me - Fabrikaların biri Haydarpaşada, 
murlar, Sabahali muayene ettirmiş diğeri Fatihte olacaktır. 
ler ve kadının muhtelif yerlerinden Bundan başka fabrikalara gön -
ağır surette yaralr olduğunu mey- derileeek sütler içln vehrin altı ye
dana çıkarmı§lardır. Yapılan tahkl rinde toplama istasyonu yapılacak
katta Sabahatin Gülizar, Kıvırcık tır. 

Meryem ismindeki kadınlar ve kil. Sarfedilecek paranın 500 bin U • 
rayı bulması muhtemeldir. 

Tasfiye halinde bulunan tstan· 
bul Türk Emlak şirketinin tasfL 
ye muameleleri nihayet bulmuş. 
tur. Bunun için şirket heyeti U· 

mumiyesi pn.zartesi günil fevka
lade bir toplantı yapacaktır. Bu 
toplantı i<;in ticaret vekaleti bir 
milfcttiş göndermiş olduğu gibi 
maliye vekaleti arklnından biri 
de şehrimize gelecektir. Malfım 
olduğu üzere Emllk Şirketinin 
en bUyUk hissedan hUkümettir. 
Bu şirketin emllki meyanmdR 
Taksim stadı da vardır. 

çük Ali, Kenan, Arab Halil ve çal
gıcı Naci adındaki erkeklerle bir ge 
ce gezintisi yaptığı ve dönilşte kU
çtik Ali tarafın•tan yaralandığı an
laşılmıştır. 

Bunun yarıatnı belediye temin c- Pazartesi günU yapılacak fev-

Suçlu görlllen kllçtik Ali ve Ke
nan yakalanm11 ve mUddciwnumtll
ğe teallm edllmlelerdiT 

decek, Ust tarafına ietirak hakkı kalA.de toplantıda tasfiye memur 
sut mUstahoil ve satıcılarına hıra- lan tarafmdaa tufiyenin niha· 

kılacaktır. Maamafih sUt için ku -Jyetini g<Ssteren nfhat ve katı he
rulacak teşekkUl bir anonim şirket sablar tetkik ve tasdik oluna
olaeağından halktan istiyenler de cak ve tasfiye memurlariyle mtl· 
hissedar olabilecektir. rakibler ibra edilecektir. 

Atatürk köprüsü 
inşaatı 

Köprünün iki tarafında 
faaliyete geçihyor 

Belediye, ln§aatı eyh'.'ıle kadar ik· 

mal edilmiş olma~ı lazımgclen Ata· 
tUrk köprüsünün iki başında yapıl. 
ması belediyeye a.lt olan kısımların 
yerine getirilmesi için faaliyete gr<: 
miştir. Belediye, ilk iıı olarak kvP· 
rünün iki başında vilcudn getin\e· 
cck olan iki octonarme köprü. 
yü in§n ettirecektir. Bu iki beton 
arme köprli esas köprU ile meyoaıı 
farın seviyesini ~ ekdiğerlne rııpte· 
deccktlr. KöprU esas plfmlarilc bir 
likte bu köprülerin pltlnları da ev· 
velce hll%ırlanmıotı. 

Belediye fen heye~ bu tıetoıı 
köprülerin keşiflerini yapmış ve 30 
bin liraya çıkacaklan hesab edil " 
miştir. Bunların ihalesi bu ay !O
nunda yapılacak ve inşaata teıtl " 
muz başında başianarak btiyilk k3P 
rUnUn inşasına kadar ikmallııe ÇI" 

lışılacak tır. 

Bu beton köprülerin bq tara! • 
larma ıarlf heykeller rekzedilecei'
tir. Bu heykeller daha evvelden l· 
talyaya sipariş edil.nıiştl. 

Atatürk köprilsü herhalde cuuı ~ 
huriyet bayTamında açılmış olacalı· 
tır. Miltenhhicl yeniden bazı vaı.i " 
yetler ihdas etmiş olmıısma rat • 
men belediye bunun temini için ted· 
birler almıetır. 

N OR\'EÇ bir d~ 
''Matı olarak Uç ytll 

yirmi altı litre balina yalı lf
tlhsal ediyor. 

* 
A MERIKALILAR bit 

dakikada yüz on döri 
frank cenue masrafı 1apıyor. 

lar. 

* 
KANADA on Uç blıı bet 

yUz Utn petrol ithal 

* 
FRANSA on yedi b10 

frank kıymetinde 1118 

nddı iptidaiye lbraç ediyor. 

* 
1 RLAm>A ordoıo 

be~ yUz ytrml 
ıarfcdlyor. 

• 
Ş blALI trıandada .. 

Btlytlk Brttanyab Od 
blıı bet y1b lıftl Wefonla kO" 

• 
H lNDtl!ITD"IN en bfr 

mWılm 'Vll&yeUode 

vU polla masrafı olarak 
ytb 1etmlf frank harcedlllY0

'' 
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~ata dair -
Halkı arayan 

sanatkar 

' 
pek uğraşmasın ! 
llaf pi en sonra değil, harpten 
evvel sulh yapn1ah ! Aksi tak
dirde çenıber onu bir kere 
etraftndan sardı ını, mihverden 
ortada bir şey kalmaz . 
Yazan: Heln)lf"7' taeır®n91eır 

~ 'C1c-""AM Ab" (Fransız hariciye C.'1CÜmeni reİ:;İ) n ~ ıdin Dino, Ses' 
'beık· _te çıkan "Fal., isimli Mademki totaliter devleller bü· j meyi tercih zaruretinde bulunma -
~it 1 bı:az karıııık makalesind.! tün faaliyet \'&sıtnlnı'mı müşterek sın. 
p da., C&.zıp fikirlere temas ediyor. bir gaye; dünya haritasını kendi 1 LTmumi bir harbe mani olabile
~İlJt·· zantannnızın dünden kalan menfaatlerine uygun bir Şekilde de CCk bir imkan V8l'Sa bu da şimdi. 
~eğ 'U.rrıler, nazariyeler ile geçin· ğiştirmek gayesi etrafında toplu - ,'den milletlerarası bir sed teşkil et

e tahammülü olmıyan birçok yorlar, diğer devletlerin de böyle mektir. 
lki.rıan gibi, sanatin hayat- bir tehlikeye karşı bir mukn,·emct Taarruzcu devletlere karşı bir 
a:vrılmış olmasından, cemiyet birliği vücuda getirmeleri pek tnbiL birlik kurulmasını Amerikan Cum _ 
atnıda doğrudan doğruya dir. hurreisl ile Katolik hristiyanların te .. '.Si7 • sırı olmamasından şikayet- Son İtalyan - Alman ittifakı ile, reisi teklif etti. Dünya milletleri -

,.b1Yor ki: İngiltere, I<'raıısa, Rusya ve Tür. nin ekserisi de bu teklifi esas iti-
'iııı Sanat yalnız bir kitap, bir re· kiye arasındaki müzakere ve an - bariyle kabul et~iler. 
h., • .?ir heykel olmaktan çıkma. ln.şmaları böyle izah edebiliriz. Şimdi bunun tatbikat saha.sına. 
':tıtiı;U:.k sanati, şekli ile, hissi ile Bu suretle, muazzam kuvvetler, konulmnsı kalıyor ki, bu da harbe 
tıı 

1 
ı, ozU ile, fikri ile .<ıosyal ol· umumi bir harb ismini verebilece- karşı bir sulh ittifakmdan başka 

~a.a 1dır. Sanatkann vazifesi tek· ğimiz bir şekilde karşı karşıya ge. bir şey olmıyacaktır. 
İıa~r~Ygamberliktir .. Sanatin ci· liyor ve dünyn biri taarruz, biri Bu sulh ittifakım biltUn millet _ 

" 'U&.Ş}adı.,, müdafaa olmnk üzere iki parçaya Ier istiyor. F:ık:ıt bunu tahakkuk 
~-llat için. sanat, gayesiz sanat, ayrılıyor ki böyle bir şey daha ettirmek için bir araya toplanacak 
~:a helllen hiçbir kuvvetli sa· H~diye kadar tarihte görülmemiş- şefler nerede? 

~ rr. cezbedemiyor. Bugünün tir. .. . .. . .. .. 
ç §aırine de, genç ressamına, Şuphesız, buylik kuçuk bazı dev. 

~eııç heykeltraşına da _ bittabi !etler henti.z bitaraf kalmakla öğü
~C&.k f Yilerinden bahsediyorum • nUyorlar. B~lki bu bit.ara! . ka~ıe -
~1'0\ \Uıcu asrın son, yıllarında çı- ~n fayda gorccekleri~ı de U~ıd e. 
'Qep 'Utnuıni harbe kadar dc\'am e· dıyorlar .. Fakat 1:..u, dunyadakı. ku~ 

ll na~ .. -· 1 .. d cıanma vetler hır kere harekete geçtı mı 
•"'· ~ ıye er, ıçın e ya~ · . . 

·""" ı~ 1.~ , b" h gı"b" derhal kaybolacak bır hayaldır. 
P 1• ~lUln oımıyan ır ava ı . 
ıııe lJ'or z t d - XIX DUnyada bir tek devlet ve\'a dev 
ı.. • a en ogrusu uncu • 
"'llll' Son kt b"' "k. letlcr grupu yok ki ya mahvolma-
k+ı.~ . unun gerçe en uyu sa. .... . • _ • 
~lan d .. . . h )'r, )'a.nut'<demokrasıler bırllğine gır 

\eı· a, §ıırm, rcsmın, er ıne}'i yahf me 1:flfüli)q ~h''blfi~ 
Nın. ancak küçük bir zümre ta· ' • 

~ .. ~dan .anlaşılan, büyük kütle 
~~~çbir rabıtası olmıyan bir dil 
Mtııe. gelmesinden memnun de· tiyen sanatkarlar,, diye de öyle 
\ıirı. etdı. Stephane l\1allarmt-. evi- bir karikatür çizebilir. 

· altındaki kahvede oturan iş. Abidin Dino'nun makalesinde· 
~ ~- '·i:- U:c:.a.nların kendi sanati- ki fikirlerin samimi olmadığını 
~iilı~~ ıı.~mile lakayt olmasına ü· iddia etmek istemiyorum. Biliyo· 
~uş; Baudelaire, "hülya ile rum ki o endişeler tamamile sa. 
ile 'un kardeş olmadıkları bir mimidir: sanat kaybettiği pına· 
~idllı,,den şikayetçidir; Andre rmı arıyor. Fakat aramak başka. 
~t e. eski bir konferansında. sa- bulmak başka ııeylcrdir . . Bulmu~ 
ta.

11 
ıle hayat arasındaki talak'· olsa aramaz. Gerçekten halktan 

~Otd~~~tin de, hayatın da zarar olan sanatkar, gerçekten pcygam 
~t Ugünij söyler. Sanat için sa- ber olan sanatkar hayata tesir 
tJa ~liZ.ariyesi ancak Theophile etmenin, peygamberliğin, "sos· 
~~tıer, Oscar Wilde, Her(.dia. yal,. olmanın lüzumundan bahset· 
ltar~Stler gibi ikinci saftaki sanat mez. Bunlara çalışmaz; bunları 

ti arı. tatmin edebilmiştir. tabiatile. sa:. nazariyesiz bir su-

ttıtı Ugiin hayata karışmak, tesir rette oluvcrır. 
~ ek istiyen sanatin hayranıyız. İşte zamanımız sanatinin ' en 
~u arıyoruz. Fakat bulamıyo· büyük derdi budur: pınarın ha. 
l'ıld Sanat hayattan o kadar ay· yatta olduğunu biliyor, fakat bir 
aa11

1
• 0 kadar ferdileşti ki bu;ün türlü hayata giremiyor. İçtimai· 

''Sa l>ınarına bir türlü inemiyor. !eşmesi, ~imdilik bedii bir tasa\'· 
i:aın~tkarın vazifesi tekrar pey· vurdnn başka bir şey değildir. 
ıl1atka l'liktir . ., İyi, doğru ama sa· Nmullalz ATAÇ 

MİHVERLE ÇE~IBER 

Kendisinin dediği gibi "sliküta 
dalmadan,. evvel Sinyor Musolinl 
dünyaya ilan etti: 

"Biz İtalyanlarla Almanlar 150'· 
milyonluk bir kütle teşkil ediyo
ruz. Bu 150 milyon kişi sulh iste. 
mektedir. Fakat, kal'§t konulmaz 

yürıUyüşümüzü durdurmak istiyen
Ier olursa onlara bu ıulhU ~J}J 
kabul ettirmeye de hazırız.,. 

Onun bu sözlerine M. Bonnet, 
gayet sakinane, fakat gayet kat'r 
bir lisanla cevab verdi: 

"Milletler arasındaki bütün me
selelerin .sulh yoluyla halledilebi w 

leceğine eskisi gibi yine kani bulu
nuyoruz. Fakat Fransa. dünyaya 
şiddet ve hakimiyet siyasetinin 
hükmetmesine müsaade etmiyecek.. 
tir .. , 

Ayni zamanda Mister Çember
layn da, avam kamarasındaki nut
kunda, Avrupadan geçerek Ame_ 
rikadan Asyaya kadar bütti.n dün-
yayı ÇC\'iren çemberin teşkil ettiği 

"sulh cephesi,, nete İngilterenin 

Sovyellcr Birliği ile yanyana oL 
cuğuııu söyledi. 

Demek oluyor ki, 150 milyonluk 
bir kütle teşkil etmiş olmakla öğü
nen mihvere mukabil Çember ga
yet kolaylıkla 170 milyonluk bir nü_ 
fus tophyabiliyor. 

Acaba mihver, harb uzun sürdü
ğü takdirde "yiyecek gibi iptidai 
maddelerden çemberden evvel ken 

( Deramı 14 iinciide) 
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Yabancı dil nıeselesinde evvela 
prensipler ınes glesi halolunmahdır ! 

Yazan : M. DALKILIÇ 

M ERHUll Çko~lo\'al,;yad:ı henç!il< t e5ldlatının bir bayramı 
münascbetilc dünyanın nu~ı;;hu r s:ınııyicilerinden mil) arder 

Bata Çekosıo, ak Aençliğiııc Vt>rdiğl bir nutukta: 
- rnz Çekl<·r diyordu, ccıı rl.ıi diJJer öğrenmeye. geııı:ll~i bii) -

!le ycfü;tirmeye r.ıedıuruz. (.'ünkii s:ınayid bir millc'iz. ~lilletlrr 

: ara..o;ı ticaret pazarlarında mütcı;ebbis, yabancı dilleri mükenımrl 

konu.,ur bir geııc,:lik yaratmak m ~cburi~·ı•tiııılryiz ! .. 

i • 

1 
1 
: 

Son ~ünlerde matbuatınıızd:ı bl:dm maarif sh.temimiu.IC' de 

y:ıbanrı dil nıeseJe.,ı nıün:ıka5:ı olunurliCn B:ıtaııın bu sözlerini ha. 
tırladıın. 

Şüpheı.lz ki Dala'nın (.'el• grıı!;liğine ,·erdjği bu lmmaıulada bir 
hakikat yatmal•tad:r: Çelder, ynbancı elli iiğrenınc~·e mecburdur
lar, tünkü ekonomll• \"arlıkları bunu icab ettirir. 

Halbuki yalnız biltle değil, dünyanın hemc-ıı hithir memleke
tinde yabancı dil tedıisatı maarif pro~ramlarındd prensiıı llil.ıarile • 
bu kadar canlı, atık, net \"e ~uurlu olarak ayıırl:ı.nmış değildir. 

~emen bütün dünyada, bütün mcktcblerd c yaban('I dil okutulur. 
Hatta AHupa milletlerlnln birtol' mekteblerindC' manasız bir ~
kilde \'e ı;ırf klisik bir an'ane olarak latlncc \ 'C yunanca dahi mec. 
baridir. Fakat yüzde doksanında umumiyetle ~ ahancı dil tedrisa
tı klasik bir kültü! cilaıundan ba~ka bir şey de~ildir. Zira gayeli 
\.'O ihtisasa. ait yabancı dil mekkblcri ayrılmışlarılır. 

Yani yabancı dil meselesinin bir bu umumi maartr sistemin
deki alınacak prensipler cepheıd, bir de teılrb:ıltaki teknik ct'p· 
heı.I \'8.rdır. 

Maarif programlarındaki prensipler ml.'Selcsl, söylediğimiz ~i
bl, pek çok Anupa mllletıcrlnde de tam , .e ra-.yonel bir fiekllde 
hallolunmuş değildir. l'akat dil öğretmek t<'knii;i hallolunmuştur. 

Bizde de, yabancı dil meselesinin rasyonel bir hale konulması ı~. • 
tihdaf edlliyorsa eneli prensiplerin lyke ta~inl elzemdir. Biz 
ne Çekler gibi sanayllni dünyaya yaymakla yaşıy:\<'ak bir milletiz, 
ne de Muse,·iler gibi pratik tkaretıc hay:ıtlarmı kazanmaya mah
kümuz. 

Hayat \ "O memleketimizin umumi ~:ırtları, maarifimizin i!!ti
kametfnl ta3in ettiği gibi, yaban<'ı dilıle alınarak prensiplerin de 
yegane müeyyede n müdiridlr. Hayatta hiçbir müen·cdesl, za. 
rureti \ 'O ihtiyacı olmııdıldan sonra ~·abanrı dil öğretilmek gay
retleri tamamiyle beyhudedir. 

Biz i"tlımL"Jrz her mcktebde okuyanın yabancı dil öğrenmesini 
istiyoruz ! Niçin ! 

l.' oksa memleketimizin sanayi ,·cya tl<'aret hayatı mı böyle 
bir §eY istemektedir! .. 

l.'oksa, sırf, mesl<'k adamlarımızı Anupa kiiltilrüne doğru

dan cloğruya. bağlamak mecburlyr.tindc miyiz? .. 

Velhasıl bu işte de eneli. pren~ipler alınmalıdır. Tedrisat 
tekniğine gelince bu tilldir. 

Türk talebenin ZC'ki melekeleriyle hayat leablarma göre her
lıangi bir teknik adapte edilebilir. 

................................ ································-···---··············---
Bir mahkum 
lmralıdan elini kolunu 

sallıyarak 

Ankara hapishanesine 
gitti 

Ankara, 14 - İmrah adasmdaki 
katil mahkumlarından Al;:lullah 
Ankara hapishanesinde iki ay ka. 
tarak matbaa kısımlarında çalışan 
işçilere matbaacılık öğretmek ü -
zere İmrahdan şehrimize gönderil 
miştir. Yalnız başına ve serbest 
bıralı:ılan mahkiım Ankaraya ge -
lince burada bulunan evine dahi 
cğramamı§ ve doğru Ce?ecideki 
hapishaneye giderek müdüre keıı. 
disini tanıtmış ve evrakım göste -
rerek iki ay hapishanenin matba -
acılık kısmmda çalışacağını söy -
]emiştir. Mahkum Abdullah mü -
dürün müsaadesi üzerine evine gi. 
derek bir müddet kalmış ve sonra 
hapishaneye dönmüştür. 

Şehir içindeki 
ahırlar 

Şehir dahilindeki ahırları kal ı. 

:iırmak için bir komisyon te!tkil 
edildiğini yazmıştık. Komisyon ya 
rın toplanarak ahırlarm nerelere 
nakledileceğini kararlaştıracaktır. 

Bu tedbirlerin tatbik kabiliyeti 
İli tetkik için yeni ahır mıntakalan 
komisyon azaları tarafından göz. 
den geçirildikten sonra iş katile -
şecek ve daimi encümenden geçi
rilerek tatbikata başlanacaktır. 

Nafıa Vekili 
Yüksek mühendis mektebinde 

Şehrimizı:ie bulunan Nafıa Ve. 
kili General Ali Fuat dün yanın -
da bazı zevat olduğu halde yük ~ 
:;ek mühendis mektebine gitmiş 

ve bazı tetkikler yapara~ talebe • 
lerin imtihanlarında hazır bulun _ 
muştur. 

Görünmez motosikletler 

<111~ r, neşredeceği dini içinde 
lış1~a.llı.ıyor. Onu icat etmeğe <;a
\· ~~ Or; Yahut mevcut dinlerden 
t.. "~: Siyası akidelerden birine i· 

t1~1'i e~ek istiyor. Fakat ancak 
t • hır coşkunluk duyuyor; ger· 
' ;·e:ı iman edemiyor; o dinlerin 

ORTADA hayret cdlle<'ck derecede 
bir ifrat mı nr, yoksa bizim ml \'oksa Türk mJmanna ı, \.'ermek lü. B AKSA~'lZA, evnlkl gün Osınan· 

beyle Şişli arasmda yolun bir ta
rafından diğer tarafa geçmekte olan Ali 
Çakır l!i!minde biri m~bul bir motoslkld 
<,:arpmLrılle yaralanmış!.. 

.ı <l ...... ' 1 • h 1 · ı t• . ah" 11·.n ~ ... ı ... ~.~r:n a tı.rn mı s ı· 

"" ' Şo'•l-. '"" f b ;r "'·rn~tn sez"mi-"l- h " .... .... _ .. ;.;Jto.A """ "' ıw -

al•lmıız erml)·or: 

SI!'lı bulunamadı mı?! •• 
zumunu ra1>0r edecek bir ecnebi mütehas-

, . .uc~r a.1.. , • •• 
~~rr·· e m:u ::an:ı~.;:.:r c:.nı.ımanı 

Abidelrrimiz ecn· lıi sanntkfırlara yap. 
tırıl fü \ e y:ıı>tırılı~·or. Ha~·di pek büyük 
hrykcltra~ııııız yok da ondan dcc~l!t, geçti. * * * 

• ı:.ttn bilh b :ı -- b' + ~;~. :ı.ssa : ı ır z::.rure. 
:ıı ~el arıyor ; bir imanı kurtarma. 
•· e.ı;il . . d 
lı 1, .., · o ıman s::.vc3ın c sana-
lt~tarına.ğa çahtıyor. 

k1r/r;ıf edelim !ti bugünün sanat· 
1'~ 8af değildir. Düşünüyor: 
t11a~ halktan olmalı mıyım? ol· 
~aı alı nııyrm ? .. Yani kendisinin 

8~n olmadığını biliyor; kendi 
"tı~ti i'e halkın hisleri arasında 

'ıı:; 1klar, hatta zıttiyctler bulun 
·~·~nu seziyor; kendi halinden 

l ~·o ·1P halkın haline geçmek is
ı, ,~· Abidin Dino: "Yunus Em
. ~ ''!l'ıın1·3 Emreciler .. dive ne 

' ' J 

ttJi~"·:. nc b~liğ bir karikatür ç~z· 
· lialk ve halktan olmak is· 

İstaııbulrla:ı tutun tb bütün b2lıir1 ~ri
ıııizb ıılünla.rını harice ısmarlıyoruz. Buna. 
ela. h:ı.\'ı~i p~l• büyük "t'hir mUtehassısları
ıııız lı::Hd yol< tln onıl:111 dedik, geçtik. 

Ihlm:ıtı:ı:.çrc'!c y:ııırla::ak yeni s tadyom 
da. bir h:ı.l)·:ına ı!'imarland ı. Buna da hay· 
dl, pcl; bii~·U:• stac.lyom ınütch:ıss:slarımız 

belki de yok da ondan dedilt, geçti. Fakat 
bu ı.eft>r r.azetelcrde çık:ın hi:- h:ı\'adh~tcn 

hayret;e ii~l'<'nlyorm: ki, İs!.anbul , ·i:ilyeti 
namm'.ı. ~·:-ıııhcak 4':!1 y:ıt:ı!dı ~·C'ni h:ıstu. 

n<'nin pl:ıııı da bir Vr:ınsız mim:ınna \ 'C• 

rilmi-.!.. 
Fcsnıılı:ın:ll:ılı !... Hlzde h:ısfanl' y:ı-

par:>1< ı- lmn::- ıh mı )'O!i? •• 

Ifüi.'1 mir:ıar:ar ne gi!Ji i~ yaı>arlar, ku
zum, sor:ılıllir miyiz? •• 

Şimdi ırz~h 'i erkekler 
gece sokağa çıkmasınlar 

E \ ' \ 'EJ,Kt ge<.'c galiba kadınlann 

hürrlyl'ti l~ln çalışan süfrajetlerin 
~iinii idi. Baksıımza: zabıta Leman ı,.min-

Ü! bir l•atlrnı yakalamış: .ııarhol11uk tesiri· 
le C\'İnin merdh'<'ninl çıkark<'n düşüp ağır 
ı.urette yaralanmı~ ! .• 

Ayni gece Çrınh<'rlltattfa da. Stanik 
bmimll' rllğcr bir kadını tutmuşlar. A~'lr 

s:ı.rhoş bir haldcymi~. Çemberlltaşta nara 
atarken yakalıımı~lar ! •• 

Ualiba bizim hebcr!mlz yok: 

Şu derttl'1ti hafif rakı likörü piyasaya 
rılrlı ı ... 

!\leçbul mote>!'lklet !... Olur şey deifl ! 
Bizim bildiğimize göre mtşhur (Görünml. 
yen adam) motosikletli dtğildlr ! •. 

S:ıkın bu adamcağıza o sırada kı!\a 

datı:a radyolarla naklolun:m bir geçit res
mindeki motosiklet çarp::ıı:: olmL•nn :' ! .• 

• • • 
Kolayı var ! 

G F.NÇ bir İngiliz bayanı yeni \'e çok 
garlb bir me7.hcb tc!'lis etmı,. Bu 

mezhebe göre C1\nemt-k Mhhate ~ayet fay. 
dalıymış, bunlar e111nemcyi öğrenenler ço
ğalınca dünyada. ~imdlklnden daha m~'ut 
insanların arta('ağına iman t<diyorlarmı!! .• 
O halde açıp birim radyoyu dlnl~lnle; ! .• 

Mim 
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1 ~üşündüğ~m-~~ 
Türkkuşu filosunun 

seyahati 
münasebetiyle 
Yazan: SUAD DERViŞ 

Türkkuşu filosu Ankara.dan 
kalktı. Henüz çok genç olan Türk 
sivil tayyareciliğinin kanatlarını 

güneş altında pırıldatarak, yurt 
göklerinde uçuyor ... 

Onla.n. Eskişehir olduğu kadar 
İstanbul, İstanbul olduğu gibi İz· 
mir, Edirne, Konya velhasıl mem 
leketin her köşesi sevgi ile karşı . 
Jıyor ... 

On bir tayyare ... On bir tayya
recik 'ıe!kl... Fakat biz biliyoruz 
ki, cnı:!'l uğradığı her memleket 
köşesinde bu or. biri, on bir bin 
yapmak iısin heves eden ve bu fi -
loya ilWıak l tme:k isteyen birçok 
gençler bulum.yor. · 

Ve işte sivi! ta-:, ~ areciliğin bu 
ilk gönüllüleri, her uğra.:iıklan: 

memleket kQşelerinde kendi gö • 
rünüşleri ile olduğu kadar vere • 
cckleri konferanslar ve bıraka .. 
cakları güzel intibalarla Türk ai. 
vil tayyareciliğine, bu heveskar .. 
J~rın büyük bir kısmını aza ola -
rak kazanacaklardır. 

Çünkü, Türkkuşu teşekkülü 

birlerin, binlerin değil memleket 
içinde yüz binlerin aza olmağı bir 
milli vazife bilmesi icap eden bir 
teşekküldür. 

Hepimiz pek iyi biliyoruz ki, 
sivil tayyareciliğin bir memleket 
içinde inkipfr sulh devrinde o 
memleektin medeniyet seviyesi- i 
gösterir. Harp zamanında ise mü _ 
dafaa kuvvetlerinin ihtiyat? olur. 

Artık dünyanın her tarafın( a 
olduğu gibi, Türkiye :le d~ bir 
mcmle!:etin en büyül: bir kuvvetle 
müdafaa dilmesi icap c~cn hu • 
dutlarının. gö1cleri olduğunu müd
rik olmayan bir fert koı.lm;r:nıştır. 

Biz Türkkuşu filosunun bu son 
seyahatinin memleket içinde sivil 
tayyarcciliğe karşı alakayı arttı _ 
racağım ve tek gittikleri yerlerden 
yüzlerle birlikte döneceklerini il· 
mit etmekteyiz. 

Bu nevi seyahatlerin ve sivil pi
lotlarrrrazın memleketin her tara _ 
fında görünüp tayyarecilik hak -
kında verecekleri konferansların 

sivil tayyareciliğin inkişafına çok 
yadım edeceğine ve bu seyahat • 
lerin daha sık yapılmaunm fayda. 
sır:a inanıyor ve bunun için Türk· 
kuşunun memleket dahilinde da • 
ha sık olarak propaganda seya -
hatleri yapmasını temenni ediyo -
ruz, 

Sı:ilt DERViŞ 

ve Tapu 
kgdastro umum 

müdürlüğü 

Adliye Vekaletine 
devredilecek 

\nkara, 14 - Tapu \"C l:adastro u
m.um müdürlüğünün adliye vekile
tine devri kat'ile§mi~tir. Bu iş için 
hazırlanan kanun baş\•ekalete gön
derilmiştir. Vekalet memleketin en 
mühim yerlerinde kadastro yapıl _ 
masını lüzumlu görmüştür. Bu .su
retle mahkemeleri ve halkı bo15 ye
re meşgul eden k:ıdastro işleri kari 
bir şekle sokulae:ıktır. 

Geçen pazar günU Çubuk kaza
sına giden adliye vekili Fethi Ok. 
yar adliye \'aziyeti etrafında tct -
kikler yapmış \'C bu küçük kazada 
günde Yasatl 45 davaya bakıldığı
nı gÖfll\Üştlir. Bunların ek.seri.si a
razi davasıdır. Vekilin tcmu ettiği 
köylüler eğer kadastro oltırl& Mk.. 
!arına raz.ı o1up işleri gt1ç1crl)1e ra
hatÇa meşgul olacaklarını söylemiş 
?erdir. 
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Gaf enko Cumhur reisimi.z 
tarafından kabul edildi 

Feci bir kaza 
Bir genç kadm pencere

den düşerek öldü 
Bu sabah saat dörde doğru Be. 

yoğlunda Abanoz sokağında ölüm. 
le n~ticelenen feci bir kaza olmuş· 
.ur. Aksarayda Kemalpaşa cadde. 
::inde 32 numaralı evde oturan 
Sake a:ih 19 yaşlarında bir Erme. 
n~ kadını, dün geceyi geçirdiği 

Abanozda dokuz numaralı evin dör 
düncu katında pencereden bakar • 
ken ayağı kayarak muvazeneı;ini 
kaybetmi~ ve sokağa 'düşmüştür. 

(Baştara/ı 1 incide) 1 
Cumhurreisimizin, M. Gafen· 

40 ile görüşmelerinde hariciye ve 
kilimiz Şükrü Saraçoğlu da ha 
zır bulunmu§tur. 

M. Gafenko ile yapılan resmi 
tebliğ bugün ne~redilecektir. 

Romanya hariciye nazırının se 
yahatlerine tahsis olunan Daçya 
vapuru bu sabah saat on birde 
doğruca limanımızdan Yalovay:-. 
gitmiştir. 

Her tarafı parçalanarak hurda. 
haş olmuş bir halde hastaneye kal
dırılan genç ~adın yapılan tedavi
lere rağmen kendine gelmeden öl. 
müştür. 

-o--

Misafirlerimiz ve maiyetleri o
radan saat on dörtte merasimle 
uğurlanarak Daçya vapuruna bi· 
necekler ve doğruca Pireye hare
ket edeceklerdir. BaşveT..-ilimiz ma<Jfrm Gafenko ile konuşurken Motosiklet 

M. Gafenko ile yapılan temas. 
lar hakkındaki resmi tebliğ bu. 
giln neşredilecektir. 
ba§vekili ve hariciye nazın M. Me 
taksas ile de görüşerek noktai na 
zar teatisinde bulunmak suretiyle 
Balkan seyahatini tamamladık. 

tan sonra yeniden şehrimize ge
lecek ve burada üç gün kaldık
tan sonra Bükreşe dönecektir. 

Rumen hariciye nazınnın An
kara temaslan ve oradan hareketi 
hakkındaki haberleri aşağıya kay 
dediyoruz: 

'.Ankara;13-Rumen hariciye na 
zın ve refikası refakat ve mai
yetlermindekl zeyat bu akşam 
saat 19.30 da hususi trenle Is· 

Şimdi Anadolu yayln::-ının va 
kur dekoru içinde, cUretkO.r bir 
gayretin, ateşli bir azmin, yeni
den doğmuş bUyUk bir kuvvetin 
yaşayan sembolU olan yeni hU· 
k{hnet merkezini keşfettim. 

Sizlere, Kemal Atatürk gibi bü. 
yUk bir inkılapçımn hatırasına 

karşı duyduğunuz taabbütkar 
hürmeti ne kadar iyi anladığımı 
ve bu hürmete ne derece iştirak 
eylediğimi söylemek isterim. 
Türkün milli kurtuluşu, modern 
tarihin en ziyade ders ve ibret 
alınacak fasılalarmdan birisi o -
!arak kalacaktır. Bu kurtuluş, 

yeni nesillere şuurlu bir vatan • 
perverliğin ve milli şeref as.il his. 

tanbula. hareket etmişlerdir. sinin kuvvetini öğretecektir. 
~arlciye Vekilimiz Saracoğlu Aranı?.da gördüğüm karde~e 
ŞUkrU de bUyUk misafirlerimize hüsnü kabulden dolayı sizlere de. 
refakat eylemektedir. Rumen rin surette meydunu şükranım. 
Hariciye Nazırı istasyonda Ha· Bu hüsnü kabulü, siyasi yaklaş. 
rlciye VekAletl umumt ka.tibi ma eserimiz.' üzerine ibtina et _ 
Numan Menemencioğlu ile An. tirdiğimiz temellerin ne derece 
kara mevki kumandanı General derin ve sağlam olduğunu bana 
Kemal Gökçe, Hariciye V.eklle- isbat etmiştir. Devletlerimizi bi. 
ti erkAnr, İngiliz, Polonya. ve ribirine bağlıyan rabıtalar, an _ 
Almanya bUyUk elçileriyle Bal- cak, milletıenmizi biribirine 
kan devletleri elçileri ve elcillk- bağhyan bu dereco~canlı dostlu. 
le!" erkAnı, Ankara merkez ku· ğu temhir eylemektedir. 
mandanı tara!tndnn uğurlan- Beş asırdan fazla bir zaman 
mışlardır. bizi biribirimize yaklaştırmış o. 

Trene binmek üzere istasyo. lan mazimi?.den, cesaretimize 
na gelişlerinde gar peronunda karşı hürmet, ahlakımızın dü • 
B. Gafenko başla mızıka oldu· rüstlüğü bahsinde karşılıklı bir 
ğu halde bir kıta asker tarafın· itimat ve aynı şeref ve namus 
dan se1Amlanmış ve mızıka Ru telakkisi almı§ ve muhafaza et. 
men ve TUrk mlllt marşlarını mi~ bulunuyoruz. 
çalmıştır. B. Gafenko, ihtiram Bu hisler, uzlaşma zihniyeti ile 
kıtasını teftiş ettikten sonra dolu fakat her türlü z&ftan da 
askerlere merhaba asker diye ari bir tarı.da, sulh siyasetimizi 
sel!mlamış ve askerler kendisi- müşterek surette idam~ bahsinde 
ne sağol mukabelesinde bulun· bize yardım etmektedir. Millet -
mnı;lar. Gafenko mevki kuman· ler arasında bir ittihat ve iş bir. 
danı General Kemal Gökçeye !iği aleti olan Balkan Antantı e. 
teşekkür ettikten sonra kendi- serine ve aynı zamanda hüsnüni. 
sini uğurlamaya gelmiş bulu· yet sahibi bütün milletler arasın. 
nan zevat ile ayrı ayrı vedalaş· da yaklaşma büyük eserine yani 
ı:aştır. Bu esnada Bayan Ga- büyük sulh eserine hikmet ve 

cesaretle çalL5acağız. fenkoya mUten.ddit bl!ketıer ve· 
rllmiştlr. Trenin hareketi es· Yann Yalovadaki ikametgah. 
nasında gelişlerinde olduğu gi- larında Reisicumhur İsmet 1nö. 
bl peronda toplanmış olan kala- nü tarafından kabul edilmek yük. 
balık bir halk kütlesi misafirle· sek şerefine nail olcağım. Bu ka. 
rimlze içten gelen dostluk teza· bulün büyük kıymetini tama. 

mile takdir ediyorum. Kendileri. 
nin nezdinde, bu derece otorite 
ıle devam etmekte oldukları e. 
serin büyüklüğü karşısında bü • 
tün Rumen milletinin hÜrmet ve 
hayranlık hislerine tercüman o. 

şehrimizde bulunmakta olan lacağım. 

yerli ve ecnebi matbuat mUmes· Rumen milletinin sadık dostu 

hUratında bulunmuşlardır. Ru
men Hariciye Nazırı ile birlikte 
gelmiş bulunan Romanyalı mes 
lektnşlarımız da aynı trende ts
tnnbula hareket eylemişler Ye 

slllerl tarafından uğurlanmış· 

tardır. 

RADYODAJ<t H1TABE 
Ankara (A. A.). - Dost ve 

mUtte!lk Romanya Hariciye Na· 
zın Ekselans Gafenko, dün 
Ankara radyosunda Türk 
m11lctine aşağıdaki hltnbedt· 
bulunmuştur: 

"'l'Urk dtnleyicileriıne, Ru
mon milletinin snmimt seltımını 
bt1'llrmckle bahtiyanm. Beni 
dlnlc>yen herkese de, Ankarada· 
ki tkametiml ne derece sevdiği. 
JUi sttylemek isterim. Ben şlm· 
diye kadar ynlnı~. bUtun komşu 
mflletlerln sıkı bir surette mer
but bulunduğu muhteşem bir 
mazinin parlak hatıralarını ta· 
şıyan Bobztçtntn lnclsi 1stan. 
bulu tanıyordum. 

Türk milletinin şan, ~eref ve re. 
fahı için en hararetli temenni . 
!erimi bildiririm. 

NAZffiIN GAZETECİLERE 
BEYANATI 

Ankara, 13 (A.A.) - Anka • 
ra radyosunda Türk milletine 
yaptığı hitabeden sonra matbu • 
at mümessillerini kabul eden Ru. 
men hariciye nazırı Bay Gafcn . 
ko demiştir ki: 

Gazeteci meslekdaşlarımla te • 
masetmedenAnkaı adan ayrılmak 
istemiyorum. Müttefik Roman . 
yayn, gazeteci meslektaşlara ve 
nihrıyet mütevazi eahsıma karşı 
gösterilen fcvkalfide samimi ka • 
bulden dolayı çok mütehassisim. 

Geçen günkü ziyafette teati o. 
hınan çok vazıh nutuklardan son 
ra söylenecek pek az bir gcy kal. 

Altı yaşında bir çocuğa mıştır. Ancak, Türk devlet acı~m. 
larile derhal tahakkuk eden an. çarptı 
!aşmayı teyit eylemek isterim. Dün Beycğlunda bir çocuğun 
Yarın Yalovada Reisicumhur ls. ağır yaralanmasile neticelenen bir 
met Inönlin tarafından kabul e _ motosiklet kazası olmuştur. 
dilmek şerefine nail olacağım. Kuledibinde 14 numaralı Mus • 
Resmi tebliğ ondan sonra neşre. lukçu 'dükkanında çalışan Mar • 
dilecektir. tar oğlu Toros saat 14,30 da 283 

Mabuat, müzakerelerimizi hu. numaralı motosikletle Galatasaray 
!asa edeceğim. Bu müzakereler dan tünele doğru giderken Kum -
bir çok noktalara taalluk etmiş. haracı yokuşundan çıkan ve cad -
tir: denin karşı tarafına geçmek üzere 

1 - Türk - Rumen münase - koşan 6 yaşlarında kirkor isminl:ie 
batı: Bu baptaki konuşmaları - bir çocuğa çarpmış, vücudunun 
mız iki memleket arasındaki müş muhtelif yerlerinden ve bilhassa 
terek duyguların ve menfaatle • başından ağır surette yaralanma -
rin müşahedesine imkan vermiş sına sebep olmuştur. Kirkor der. 
ve Türkiye ile Romanyanın biri. hal Şişli çocuk hastanesine kaldı -
birlerine güvenebileceklerini is - rılmış, Toros yakalanarak tahki • 
bat etmiştir. kata ba§lannuıtır. 

2 - Daimi konseyin şimdiki re- -o--

isi buluniduğum Balkan Antantı: Şirketihayriye 
Şunu beyan edeyim ki, hepimiz 
Balkan Antantının sulhu istihdaf Ucuz abonman biletleri 
eden siyasetinin birlik ve istikla.. çıkardı 
line itina göstermek azmindeyiz Şirkelihayriye, yaz mevsimini. 
ve Balkan Antantının bütün mü- Boğaziçinde geçirmek istiyen haL 
messillerinin daimi l<aygwm bu- ka bir kolaylık olmak üzere 1 tem
dur. Türkiye Hariciye Vekili ile muzdan eyl(H sonuna kadar. devam 

tam bir mutabakat halinde bulun· edecek üç aylık tenzilatlı abonman-
duğumu gördüm. 

3 - Balkan Antantı bütün BaL 
kan klcvletlerini ihtiva etmiyor. 
Fakat Antantımız hiç kimseyi ha. 
riç tutmuyor ve hiç kimse aleyhi
ne müteveccih değildir. Balkan 
Antantmı ona iltihak etmek isti· 
yenlere açık bulundurmak siyase· 
tini takip ediyoruz. Bu siyasete 
tevfikan her girmek istiyeni kabul 
etmeye amadeyiz. Bu siyaseti te. 
reddütsüz ve fakat zaaf göster. 
meksizin takip ediyoruz. Çünkü 
müttehit !dört milletin teşkı'1 etti
ği kütleyi kuvvetlendirmek eme
lindeyiz. 

4 - Balkan Antantının birlik 
davasına hadim olmak üzere mer· 
kezi İstanbulda bulunacak bir a. 
raştrrma ve tetkik enstitüsü tesisi-

lan yarından itibaren satılığa çı

karacaktır. 

Bu abonman kartları Çubuklu ve 
tstinyeye kadar yüzde 40, Kavak. 
lara kadar yüzde 50 tenzillthdır. 
Yüzde elli tenzilatlı kart hamilleri, 
ayni günde milteaddid defalar l!le

yahat edebilecekler, pazarları mm
taka farkı aranmwızm Boğazlara 
her iskelesine gidebileceklerdir. 

Bundan başka Boğazın iki sahili 
arasında araba vapuruyla yük 
nakliyatı da ucuzlatılmqtır. 

20 yapraklı abonman kartı ihdas 
edilmiştir. 

Eski fiata nazaran yan yarıya 

tenzilat yapılmıştır. B3ylece bir 
ııahilden diğer tarafa otomobil ge
çirilmesi kolaylaştırılmıştır. 

ni derpiş eyledik. Bu fikri Yunan 
hükumetine arzedeceğim. Mezkl'ır nin aynı olduğunu bir kere daha 
enstitü, Balkan memleketlerinin mU~ahede ve tesbite imkan vermiş 
devamlı münasebetleri hususunda olan bu ziyaretin, barış hizmetin
iktisadi, har.si, coğrafı, ve siyasi deki teşriki mesaimizin devamı i
menfaatleri tetkik eyliyecektir. çin mesut neticelerle velut olaca-

Tamamiyle mutabıkız ve Bal- ğına kani bulunuyorum. 

kanların emniyet ve istiklaline Bükreş elçiliğimiz büyük 
müteallik bütün meseleleri enter- elçilik oldu 
nasyonal siyaset çerçevesi içinde Ankara; 13 (A. A.) - Roman-
tetkik eyledik. yadaki Türkiye orta elçiliği bü· 

Rumen Hariciye Nazın, yarın yük elçiliğe çıkarılmış ve orta ~l. 
Türkiye Reisicumhuru İsmet İn· çimiz Hamdullah Suphi Tanrıö. 
önü tarafından kabul edileceğin. ver büyük elçi unvaniyle Bükreş 
den dolayı duyıduğu sevinci kay. te ipka edilmiştir. 
dederek sözlerini bitirmiştir. Bükreş; 12 (A. A.) - Rador 

HARİCİYE VEK1L1MiZIN RA- ajansı bildiriyor: , 
DOR AJANSINA BEYANATI Türkiye orta elçiliğinin büyilk 
Bükreş, 13 (A.A.) - Türkiye elçiliğe çıkanlması ve bilhassa 

Hariciye Vekili B. Şükrü Saraç· !Hamdullah Suphi Tannöverin b1 
oğlu, Rador Ajansının Ankara ya 

1 
yük elçi olarak Bükrcşte dost ve 

gönderdiği hususi muhabirine aşa· ! müttefik Türkiyeyi temsilde rle-
ğııdaki beyanatta bulunmuştur: 1 vam edeceği haberi Bükrcş maha-

Cumhuriyet hükumetinin ve filinde derin bir memnuniyetle 
Türk milletinin, dost ve müttefik ' karşılanmıştır. 
Romanyanın muhterem Hariciye 1 Bükreşe tayin edildiğindenberi 
Nazırı tarafından yapılan ziyaret. gerek resmi mahafilde, g~rek te
ten duyduğu derin memnuniyeti. j mas ettiği bütün muhitlerde bü
ni Rumen milletine iblağ için Ra-

1
yük dostluklar tesis etmi!} ve bti· 

dor Ajansının bana verdiği bu fır- yük sempatiler uyandırmış o1an 
sattan dolayı bahtiyarım. Balkan ı Hamdullah Suphi Tanrıöverin bii 
Antantı ruhu ldahilinde fikir iş<;i· ~·ük elçi olarak Bükreştc ipkasını 
rakimizi bir kere daha teyide ve ~umcn matbuatı müttefikan ve 
iJ..i memleketin yüksek menfaati- hararetle selamlamaktadır. 

lngiliz askeri heyeti 
Tuğ General Lund'un riyasetinde 

Bu sabah şehrimize geldi, akşanı , 
Ankaraya gidiyor 

General " Türkleri yakından ta111r ve çok 
sever.m ,, diyor . 

( Baştara/ı 1 incide) 

Heyet, Tuğgeneral Lund'un ı i. 
yaseti altında emir subayı Kapi -
ten Sprunt, İngliiz sefareti ateşe -
militeri Kolonel Koss, hava ateşesi 
Kapiten Georg, deniz ataşesi Ka • 
piten Paker-Oen mürekkeptir. 

Heyet, Sirkeci garında, ordu -
muz namına İstanbul Merkez Ku -
manldanı Albay Cemal Akan ve 
maiyeti ile tnğiliz generalin mih -
mandarı olarak Ankaradan gönd:
rilen yüzbaşı Orhan Türkkan ta -
rafından karşdanmıştır. 

İngiliz generali, emir subayı \'C 

mihmandarile beraber doğruca 

Perapalas otelin1e kendilerine tah 
sis edilen idaireye gitmiş ve bir 
müddet istirahatten sonra, İstan. 
bul Kumandanile Valiyi makam • 
larında ziyaret etmiştir. 

General Lund, refakatlerindeki 
zevatla birlikte bu akşam Ankara
ya hareket edecektir. 

İngiliz generali, istasyonda ken 
disini karşılayan bir muharririmi • 
ze ıu sözleri söylemiştir: 

T .. kJetl 
yapmıştım. Türkiyeyi ve ~r sı.ı 
yakından tanır ve çok severun· us 
defa ne kadar kalacağıınt be~cf 
kati olarak bilmiyorum. On el 
gün kadar kalmaklığım muht~. 
dir. Bunu müteakip doğruca ti• 
draya döneceğim. Bu seyahat ın 111 
r.asebetile Türk ordusu erka~ 

·ı go -ziyaret etmek ve kendilerı e . ·ıı 
w ıçı 

rüşmek fırsatını bulacagun 

son derece memnunum.... ııı• 
İngiliz heyetinden aldığımız . _ 

lümata göre, Heyetle bükuınet! f 
.. u··crne•t miz arasında askeri gor :s 

yapılacaktır. 
1 bU U .

Diğer taraftan Londrada . ~ 
rı'f"'• nan General Kazım Orbayın ,. 

setindeki askeri heyetimiz teıııJ 
larına .devam etmektcı:iir. 

Çürük ipek.i çoraplarii) 
Beyoğlu kaymakamı birçok .. ~ls 

kanlarda yaptığı teftişlerde çu .. tJI 
ipekli kadın çorapları satıldıgı 
görmüştür. . ..... b• 

Belediye iktısat müdürlugu . 
şekilr.lcki ha::füelcrde çorapJarı~aıf 
zerinde çürük olduklarına als 

tuıar 
kayıt bulunmazsa zabıt tu 1' 
dükkan sahiplerinin rnahkeın:,. 

. a·r ... 
verilmesini alakadarlara bil 1 

tir. ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~ 

- Türkiyeye bu, ikinci gelişim
dir. İlk seyahatimi altı sene evvel 

Türkkuşu gençleri propaganda 
uçuşları yaptılar 

... i 1 • 
Babam bu senedi vermedıg cı.ırıS (Ba~tarafı 1 incide) 

atlamanın çok koiay olduğunu ve 
herkesin gerek tayyareciliği ve ge 
relCse bu şekilde atlanıağı pelC ça. 
buk öğreneceğini söylemişlerdir. 

çin onun namına kendim ya' 
ve babamın imzasını attım. .. 11ıı 

Birkaç gün sonra bizi İ;~e' 
Türkku§U kampına gönder dı1 

. d~r 
Bu sırada bütün filo hep birden Ve ışte bundan sonra y ıaıt 

h. . . k . w• • se111a 
kalkarak "ehir üzerinde muntazam c.sretını çe tıgım rr~vı . r.r)I, 

:r 1 k ş· d' 1 , bit', sıralar halinde uçmuş ve bu §ekil. avuştum. ım ıye ..... ar a iJtl'-
de üçer üçer gayet intizamlı bir uçuşlar yaptım. 17 defa par ş 
ııekiide meydana inmiştir. atladım. ıcı ~ 
• İleride beynelmilel rökorlar iııl 

Burıdan sonra planör uçuşları racağım ve Türk erkekleri ~ 
yapılmıştır. Talat Subaşı ve Ce - kızlannın da cesaret ve azifll 1< olıo 
mal Uygunun bindiği iki ptanör rrun:ian nasıl büyük bir varlı 
iki tayyarenin arkasına bağlanmış duklarını isbat edeceğim.,, .. rJc • 
ve üç bin metreye kadar yüksel • Memleket turuna çıkan 'fil b4 
dikten sonra tayyarelerden ayrıla. kuşu filosuna nezaret edeI1 cıii' 
ralc takla ata ata ve birçok heye- öğretmen Sabiha Gökçen de §u' 
canlı hareketler yaparak yere in - kendisile cörüşen gazetecilere 
mişlerdir. Mehmet Arabacı, Şina. ları söylemiştir. _il 

si Kavlak ve Kemal Karapars ta- ıJJP 
rafından yapılan akrobasi hare • "- Yarın buradan Bursa'fa 5e -
ketleri de çok takdir ve heyecan teveccihen hareket cdiyoru:ı:· o~ 

yahatimiz daha on gün kadar fr 
vam edecektir. Bursadan sonra # uyandırmıştır. 

Uçuş ve gösterişlede genç kız . 
h:rın cesaret ve kabiliyetleri bü -
yük hayranlık ve takdirle karşı -
lanmıştır. 

Meydanda bulunan bir ing:liz 
kadın gazetecisi genç kızlarımızm 
resimlerini almıştır. Kız tayyare • 
cilerimiz arasında en genci Ada -
nalı olan Edibe Sayındır. Henüz 
18 yaşında olan bu Türk kızı Türk 
kuşunda muallim muavini olarak 
vazife görmektedir. Bu kahraman 
ve cesur Türk kızı kendisile gö . 
rüşenlere nasıl tayyareci olduğunu 
şöyle anlatmıştır: 

"- Tayyareciliğe pek küçük -
ken merak sarmıştım. iki sene ev· 
vcl, Türkkuşuna talebe kaydedil -
diğini ve buraya genç kızların da 
kabul d:iileceğini duydum. Ben de 
müracaat etmek istedim. Anne·n 
le babam razı olmadılar. 

Bunun üzerine onların haberleri 
olma.dan gizlice kaydolundum. 

O sırada, Adana muallim mek. 
tebinin dokuzuncu sınıfır.lda bulu -
nuyordum. Türkku~una girmek i. 
çin tahsil vaziyetim müsaitti. Tı~
bi muayene~er de yapıldı. İki gün 
sonra. her şey bitmişti. Fakat kur. 
s~ alınmam için babamclan muva • 
fc.kat senedi istiyorladı. 

kadar 
mir, Konya ve A:ianaya bllıdf 
deceğiz. Buralarda da ıstan ştaı' 
olduğu gibi propaganda ~-ç~l<ıl .
yapacağız. Sen günlerde 'f~r ger 
şuna rağbet pek çoğaldı. Gll~ t1etl 
tikçe müracaat edenlerin 3

' ~ul" 
cırtmaktadırt. Bu sene vakıt 8111' 
1.·1· . • d. .. . . s ba'f 
uı ırııem yetıştır ıgımız 'f' -

. pa se 
beraber uzunca hır Avru . ti!·" 
. . k k . . . de111ıŞ _.......... 
.ıatıne çı ma ıstıyoruz:__...--

Kongre .. 1 ... 

Türkiye Pratik rarrnaJcoloS• 

rına: i tdl 
Cirli<Yimiz!n senelilt unll~ ~ 

b .. il sıı 
lantısı 25·C·939 pazar gun \'indi 

· ·· .. bail<C _a. saat :W da Emınonu . tJr~J;İfP 
yapılacaktır. Herhalde ış 
zi r.li!eriz. 

P..ııznamc: rıeYcf 
ı - ldarc ve murakabe 

;erinin raporları ıı1• 
2 - Cemivctler kanununa 

gun nizamn;menin tadili. initı _,
~ - ~miyct rci5i Nur b~sı . ,,e 

mumi heyetten dilcldcrı 1' ı.ıır' 
1 cklı~lcri. (bilhassa r.ıesle 
larmın acılması) hC'·ct . be • 

4 - İdare ve mUrnka 

ıcrrnin seçimi ·c ç.!' 
~ - Serb"s görü!;ıne~cr ' 

kki mUnak~alar. 



1-1 A B E R - Aktllm Poıta~ 

Havzanın şif alı kaplmaları 
ne zaman ·ıslah edilecek ? s 

Mos 
rang bug •• 

Büyük kurnanın üstünde biriken tuzlu 
s·u, efsaneye göre, hamamda baskına 
uğrayıp taş olan prensesin gözyaşlarıdır 

ovaya var 
lı liavza, (Hususi) - Havza, kap 
caıa · 

le rıJe şöhret bulmuştur. Her 
'len~ Çok uzaklardan, civar vilayet 
le azalardan bu kaplıcalara bin • 

1 
.. · ....... · ... lngiltere tarafından elçiye 
1 Zeytin bu yll 

r~c halk akın eder. 

11 .avı;a sıhhi suları, temiz hava. 
,,,~ §ıfaJı kaplıcalarile bir sıhhat 

1 çok bol olacak verilen talimat nedir? 
Zeytinciler şimdiden 1 H . . N F 1 · ı · 

Jlltdu bi f" ~ d ll • r a ıyet ocagı ır. 

··~ .. urada "Büyük,, ''Maarif,. ve 
~ Uçük,, ismiyle anılan üç hamam 

ı:;::::;ı~~~.:~:ııad•~·: yıl! Fransız .. a~ıcıye ~zırı, ran~ız - ngı ız-: 
1 zeytin mahsulü di~er senelere! sovyet goruşmelerı hakkında ızahat verdı 

tdır B.. .. k d ha · uyuk hamam hak ın a 
lQ lı ~urn tarihlerinin verdiği ma· 

lllat b 
rıır urasırun esKi Romalılar ta. 
ltd1~dan inşa edildiğini göstermek 
tar ır. Bu hamamın Sadi Paşa ta -
İıeından vakfeJildiği görülmekte 
~ d.e bu zatm kim olduğun:ı ve 
t ngı devrin ricaliıtden bulundu • 

1 nazaran sok verimlidir. But 
1 yüzden zeytincil:r ;imdiden J Varşova: 13 (A. A.) - Strang 

1 
ı saat 9.12 de h:ırekct etmi:;tir. Y:ı Eevindc hazırlıklara ba"lamı• -

:J :ı :ı nn saat 11.20 de MoskoYay:ı mu. 
1 tır. vasalat edecektir. ! Zeytin yağları son haftalar i. 
il çin<le Almanyaya fazla ihras Varuo\'adaki kısa ikameti e~. 
edildiğinden fiyatlarda yükse. if 1asında mumaileyh İngiltere scfi 

ri Villinsk l{ennard ile uzun bir + liş görülmektedir. 1 
nülakat yepmıştır. ~a dair tarihi bir kayıt yoktur. 

bııy·~lk .cJiğcr hamamlardan ziyade rak daha modern bir }ekle konul. Paris, 13 (A.A.) - Havas a. 
~ı.i ~ harnama ehemmiyet verir. ması muvafık görül:n:iştür. Havza jnnsı bildiriyor: 
~ ~uk hamam harici manzara iti. halkı kaplıcalarının bir an cvve1 Nazırlar meclisi, bu sabah re. 
ti;ilc ~~ğ~rleri kadar zarif ve ca. ıshihını dört gö.ılc beklemekte • isicumhur B. Lebrun'ün başkan. 
kö d.cgıLdır. Dahili taksi.matı altı dirler. lığında toplanmıştır. 
~·§eli bir büyük dört köşeli bir B. Guy Lachambre, hava ordu. 
b~Çiik havuz ile bir banyo dairesi K h' d , 1 su yüksek kumandanlığı arasın. 
" haı ırşe r e zeızeıo da bazı tayinleri reisicumhurun ti· Vet, altı kurnadan ibaret 

~~ti·.~u hamamın dikkate değer ci. Kırtehir, 13 (A.A.) - Dün ge· tasdikine arzetmiş ve bunu mü. 
ili d ten.kip B. Bone, harict siyaset l'j,,, e burada kaydetmek iste • ce saat 20,18 de Kır§ehir merke -

.... ha~kmda beyanatta bulunmuş • 
zirııde orta kuvvette ve Tosunbwr. 

,,,.,~alllarnın arslanağzı ldeniten bü nu, Akpınar, Sofular köylerinde tur. ' 
~11 ,. k Bone, billıci:-Sa, Fransız - ln. 
k'-•· urnasının sağında, ehram de şiddetli olmak üzere 3 • 4 sani-

"1tnd giliz - So\'J"~~ göriişmeleri üze. 
~dır (l{~:!:üs)ü~:r~u~uy:a:~~idkei~ ye süren bir zelzele olmuştur. rinde durm:.ış ve lngiltere hükfı. 
"U ad meli tarafıııc:ın Slrang'a verilen 
lttıı b~ hükümdarlık eden birinin Mekteplerin askeri talimatı bi!ctımıiş. bu talimatın 
tlırk ıt gün bu hamamda yıka • lngiltere, Frv.nsa arasında müş. 
aa en düşman askerleri tarafın lJ~~m • .Pıt a!ı ı.&m j tereken hazu lauC:~ğını söylemi§ 

'<ar§ı doğrudan doğruya bir taar 1 . B~ltık devletleri tasrihe.~ zikre 
ruz halinde bu memlekete yard.m dılmıyecekee de, nskeri mutchas· 
etmeği ve doğrudan doğruya va· sıslar tedkikleri sırasında bilva. 
ki olmamakla beraber Sovyetıer sıta bir taarruzun bütiln ihtimal 
Birliğinin istikl:ıı ve bütünlU;1ü- leri göz önünde tutulacaktır. 
:ıü tehlikeye düşürebilecek bir Bazı gazetelere göre, son giln 
taarruz halinde de onunla teşriki !erde İngiliz hariciye nezar~ti11e 
mesai eylcmeği taahhüd ederler. ';Clen raporlar, lngiltere ile Sc-.·. 

3-Üç devlet Avrupada her .:Ur 
lü taarruz hareketini tenkil için 
isti§arede bulunmağı tahhüd c· 
;:lerlcr. 

4-Üç dc\'let bir kerrc harbe gı 
rince ayrı olarak ban1' müzake· 
relerine giri§mcmeği tahhüd eder 
anla§manın mukaddemesinde mu. 
ahedenin tamamen tedafüi bir 
mahiyette ve Milletler Cemiyeti 
paktının ülküsüne uyğun bulun· 
;:luğu tasrih edilecektir. 

Muahedenin on sene için mutc 
bcr olduğu, ·pratik bir teoriki me 
s..,i için derhal teknik görüşmele· 
re başlanacnğı bildirilecektir. 

•etler Birliği arasında bir görü§ 
ihtilafi halinde Almanyanın mu. 
tad usullerle bundan istifade e· 
derek yeni hareketlere geçeceği· 
ıi göstermektedir." 

Ordre gazetesinden: 
"İng-ilterenin Bcrlindeki büyük 

:!l~i:ı:i Hendcr~on Moskova ile bi· 
:-an önce bir anla§maya varılma· 
111ındaki fayd:ı.yı bildirmiş ve Al
manyanın hazırlamakta olduğu 

vahim hareketlerin tatbikine an 
~ak bunun mani olabileceğini 

:ıöylemi§tir. 

Oeuvrc gazetesinde bayan Ta· 
bouis de ayni haberi vermekte. 
dir. 

~ hasıımış, kız bir köşeye sak- ve aemiştir k!: 
~ tak; "Yarabbi, demiş, be~i ya Maar.U. ıcekAw,i nı.ektebiiler iı;:in Stfang'ın yazifeı,i .Muskova • • 
~/ap yahut da kuş yap!., bu dua açılacak askerl kamplar hakkında nm sarih ve kati fikirlerini öğ. 

Hatay 
Anavataria 

iltihak ediyor 

Franko 
(Ba§tarafı 1 incide) 

de hll%lr bulunmak ili.ere önümüz 
deki 18 temmur.da Madride gide
cektir. 

~ tıne taş olmuş!. Kız gözü dcııi. alakadarlara bir taminı göndermiş. renmek ve hükumetinin vaziye • 
b taşın tepesindeki ufak bir oyu· tir. tini ve bunu icap ettiren sebep. 
~- tudu bulanık bir su birikir. Yüksek ehliyetnameyl haiz olan leri bütün teferrüatile bildir _ 

Pılan t ··b 1 ·· b" "k · .ı: k k b t ı 'il h ecru e ere gore ırı en üniversıtc ve yuksc me te a e- mcktir. Müteakiben Strag me • 
ıı... amamın buharından hasıl ol- heleri Ankara ve btanbuldaki ta- selenin esasına giri~cektir. üç. "<lde··lld ~ 
lıta. gı ir. Nereden ve hanı=i va. !im taburlarında, tam ehliyetname ler anlaşması projesi için de Mos 
•ııyuı~e· geldiği anlaşılamıyan bu yi haiz olan lise ve munllinı mek- kovanın yapılmaı..:nı istediği ta. 
~r ınce ve muntazam tertibatlı teblerinin talebeleri de mahalli dilata dair İngiliz hükumetinin 
ltd·lllccradan sızdığı zannedilmek garnizon kumandanlarnıca gösteri_ mUtalealarını anlatacak ve son • 
~ ır. Bir fizik, bir tabiat hadisesi lecck esaslara göre kamp kuracak- ra muallakta bu!unan muhtelif 
llııı efsaneye ve hikayeye sebep ol- lardır. noktalar husLısnda Paris ve Lon. 

Ş !, Ve f ·1 l . f 
· e sane ı er emış. Lise, muallim ve meslek mek _ draca müştereke11 hazırlanan or 

~ leızın ta§ olduğuna inananlar, tepleri kamplan 3 temmuzdan 22 müllcri Sovyet erkanına tevdi 
ıliıı '~Yun sultanın o zamandan beri temmuza kad:ır sürecektir. eyliyecektir. 
01ıı~Yen gözya§larından birikme Bone, Fransız - Sovyet mil . 

gllnu uydurmu§lar 1 na.sebatından da bahsetmiş ve 
tı iki meleket arasında ekonomik 

~~ tr Sene bu kaplıcalara akın et. Tuzlaya tren sefer:eri 1 münasebetlere dair Polonya bü. 
s~r,;c <>lan 30.000 e yakın halk i. yük elçisilc yaptığı son konuş -
~1ll.de böbrek hastalıklarından Devlet Demiryollan idareRi mayı izah etmiştir. 
l:ılq tsız olanlar, ağrı sızıcan kur • Haydarpaga ile Tuzla içmeleri a- Bone, merkezi Avrupanın ve 
d~hılllıyanlar ve ellerinde kolt11k rasında seferler ihdasına kara.r bilhassa Romanya, Yugoslavya. 
li~~klerile gelen birtakım roma. vermiştir. Perşembe gününden İ· nm vaziyetini, Fransız - lspan. 
~ ve siyatikliler bu §ifah su • tibaren her gün Tuzla ile Hay· yol münasebetlerini de tetkik ey. 
~r ,•ayesin.de iyileşirler. darpaşa arasında mütekabil yedi !emiş ve Türkiye ile <'ereyan et. 
llıe~Yeıinde iyile§İrler. Geçen yaz katar safer yapacağı gibi ann mekt olan müzakleri ve kabine 
"e f Cl:lden gönderilen mühendis hattın beş katan da Tuzla istas- toplantısından evvel Türkiye bü. 
lı~1crı lllernurları tarafından kap • yonunda birer dakika duracak· yUk elçisı Suat Davaz ile yaptı -
~t tivarında tetkikler yapıla. lardır. ğı mülakatı anlatmıştır. 
~ Anlaşmanın esaslı 

Diploma • • 
merası mı 

~:Q'Cıttk(;yündc1;i A ~ikan 1.-ız kollejinde orta l.."tsmt bitircıı: .. :re 
l:ıı ~ra~mlc diplomaları ucrilmi§tir. Bu nrünascbetlc tertip edi
l >ı·Jq <l8ıme i:rıtikldl marşilc ba.~l.anmış arkasıııd~m talebeler tara. 
1 ,.,, ~.''Sevgili t'atan., §ar'kısı söylenrn~tir. Bwıdan sonrrı mczım-
ı·,ler ı~lomaıarı verilerek davetliler bahçedeki biifedc izaz edil· 

dır. 

noktaları neler olacakmış 
Paris; 13 (A. A.) - Gazeteler, 

~transın Moskovaya hareketi mü 
:.uı.sebeiyle efsirlerde bulunuyor 
'ar. 

Pobcrs, Londradan le Jour ga · 
-:etesinc bildiriyor: 

"Sovycler son dakikada yepye
ni iddialarda bulunm:ıdıkl:ın tak· 
dirde müstakbel Fransız-lngiliz· 
Sovyet muahedesi başlıca §U nok 
.alan ihtiv:ı. edecektir: 

1-Sovyctler Birliği Fransa ve 
lngilterenin bütünHik veya ist:!t 
'allerinc karşı doğrudan doğruyn 
Jir tecavüz vukuunda bu memle· 
:etlere yardım ctmeği taahhüt e. 
lcr. Sovyetler Birliği, Fransa ve 
~ngiltere ile birlikte olarak, Bel. 
-;ika, Yunanistan, Türkiye ve Ro 
manyaya da yardım ctmeği taah 
hüd eder. 

2-l<~ransa ile İngiltere, Sov· 
yetler Birliğinin topraklarına 

_. Baştarafı 1 ıncidı 

ruyucusu muazzez Türk ordusuna 
Hatay namına minnet ve şükran· 
lar üade eden ve hararetle alkış· 
lanan bir nutuk irat etti. 

Bundan S<?nra ruznameye dahil 
takrirlerden Satye bina.sına ait o· 
lan suale Münakale ve Muh&berat 
vekilimiz Ali Çetinkaya kürsüye 
gelerek cevap verdi. 

Yeni teşkil edilmiş olan bu• ve. 
kalete evvelki vekaletten müdev· 
ver Satye i§ine a it dosyanın tet· 
kikatı ikmal olunmuş ve bu mese
le de suçları görülenler hakkında 
icap eden adli takibatm icrası i· 
çin tahkikat cvrakmm adliye v~. 

kaletine tevdi edilmi§ bulunduğu 
!lll bildirdi. 

Ruznamede bundan ba~ka mü· 
zakerc edilecek bir mevzu kalma· 
d1ğmdan gelecek hafta igtima e· 
dilmek üzere celseye nihayet ve· 
rildi. 

ispanya askeri pakta 
girecek mi ? 
Faris, 13 (A.A.) - Madridden 

bildiriliyor: 

Romada cereyan eden son İta}. 
yan - İspanyol görü§meleri esna· 
sında bir İtalyan - İspanyol -
Alman askeri paktının imzası mev. 
zuu bahsolduğu bildirilmektedir. 
Bununla beraber İspanyol liderle. 
rinin büyük bir kısmının böyle bir 
pakta taraftar olmadıkları söylen· 
mektedir. 

İspanyol askeri ve bahri heyeti· 
'lin dün 1talyan askeri şefleriyle 
müukerelerde bulunduğu ve Ser
rano Suner ile Kont Ciano•nun bu 
toplantıda hazır bulunduğu tapan. 
yol telgraf Ajansı tarafından bil. 
dirilmektedir. Bununla beraber, 
İspanyol matbuatı henüz: bu habe
ri neşretmediği için Madritin as· 
keri bir pakt imzasına şiddetle 

muhalefet ettiği zannı hasıl olmak· 
tadır. 

VAKiT Kitabevi 
Dün ve yarın tercüme külliyatı 

21 - 30 KH:aplık üçüncü seri 

Nomara Kuruı 29 Kapitalizm buhranı 15() 

21 HükUmdar millet M 30 Slambo 12.5 

22 Yeni ilmi ıibniyet 75 
23 Mevcudu kalmadı 615 
24 Gb lln iktıeadt t~leri 60 Bu ııerlnln fiatı 6.15 kuruştur. 
25 Cumhuriyet M Hepsini alanlara % 20 Iskonto 

26 Tercümenia r.li 100 yapılır. Kalan 4.92 kuruvun 1.92 
27 Değtıioler 7S kuruıu pe3iJı almarak miltebald-
28 J..aokon 30 si ayda birer lira ödenmek üzere 

Uç taksite bağlanır. 

. "... . •' ... . ~ .. ~'\ .. : ' .· .· . . .. 

* Oolmolıııhtc ile Bebek arasınrla 
ki yolun gcnişlclilmesl itin lllPılıın 
lelklkler bilmiştir. Yolun mümkün 
olduğu kadar sahilden seçirilme'i 
'rnrarln lırılmışlır. 

* Ycdikulc ile B:ıkırköy unsınrl ı 
yapılacak asfııll yol 25 metre ~enl$lı· 
Rinde olncaklır. 

* fş Bankası umum rnildüril SJJı'ı. 
haddin Çam kömür hn\'Znsınd:ı tel 
kikler ynpm:ık üzere Zonguldaga git 
rnlştlr. 

* Belediyenin mcııba suları fha 
tını indirmek hu U5Und:ı tclkiklerı ır 
zerine fa·knf idaresi 50 kuruş:ı s .. ııı_ 
ğı dama<":ın:ıları dn'l-_-ı UC'uzn ,·ercını· 
yc('e~ini hllrlirmiştir. 

* lkti at ,·eklilctf Sömikok fi~ ıl 
larını ton h:ışına 225 kuruş ucu7.lııl

mıştır. Burük şehir bclcdbcleri koli 
bir satış fiyatı leslıit edrccl lcrcllr. 

* Müfelliş Cemal Ve S:ıhri beledi· 
l"Cdeki tcrılşlerinln hir kı~mını bitir. 
ıni~lerdir. Bütün lcfthler hu B\' $n· 
ntına kadar lıilrniş oluC'aktır. 

* lla$köyde büyük bir değirmen 
'\!lhlbl belediyeye mürncnntle son bin 
lira kı:rmeti olan rlrlUrmenlnl 200 
bin lirn:ra ~atabileC'rğlnl ı.1.lyleml lir. 
Bu değirmen lstnnhulun un ihtil ncı
nııı yarısını temin ctrncklcdir. 

* ~clediycnin brlediyPler banko· 
~ından aldııtı 5 milyon llr:ılık htlk
r:ız mukavelesi dahiliye ,·e\.:iıleti ta 
rafından tasdik eıfilmıştlr. 

* Menüsrafat kanununun tatbiki 
)'Olunda iliroı.l:ırd:ı bulunan otekilc· 
rln bu dilekleri redcledilmhUr. Çlçe-'k 
ciler ile doh:ı birçok kimseler ele illi 
~ckilde ltJrıızlıır<la bulunmuşl:ırıtır. 

* Belediye dahiliye vekOletine mfı 
racant ederek et nakliyatının kendi· 
sine ,·erilmesini istemiştir. Bu sıırrt 
le ,irkelin 100 hin liralık scn"?lık ka
zancı belediyenin olnc:ıklır. 

* htifa eden Erenköy kız l•~N;i 
müdürü Mahirin l'erioe eski hmlr 
kız muallim mektebi müdürü Sabiha 
Gökçil tayin edilmiştir. 

* Eski ''ali Ye belediye reisi ~lu· 
hiddin Cstünda~ dün vali Te bcledL 
ye reisi Llıtfi Kırdım ziyaret etmek 
m:ıksadile bclrdiye~ e selnıi6 fokııt 
kendisini bulamnruışlır. 

* Köprü ile H:ıyd:ırpaşa - Karlı· 
kl5y arasındaki leni t:ırifcler l"orın 

s:ıbo.hlnn itibaren tathikıı hıışl:ınn· 
cııktır. 

* ı temmuz dr.niıcllcr hyramında 
Orlnköydeki deniz liC'arct mektebi 
önııntle deniz )·arışları l'Dpılnc:ıktır. 

IÇERDE: 
5 

Yeni tefrikalarımı;s 

MASA 
ÇOCUKLARI 

Bir askeri tq. tnlel>e:.inio de. ~ 
) 

rln aşkını anlatan bu roraıın. 

ydm rn hl i, en ı.Urlikley:lcl ' 
eseridir. Perf7ePlbe günü Haber.~ 

de okumağa bar;hyaralı"lmız. ~ 
Nakleden: 

Muzaffer Esen 
+ 

K a p l n 
19S8 Nobel edebiyat mllk!ıfntını ita. 

Pörl Bllk'm mevzuu Çh1de ı;et.t>ıı 

hcyecnnb btr e eri... ~ 

'Vr~DE~en ıiJtTEKıN ! 
Perşembe gii11ü ı:eşrincı başlıyo·~ 

ruı. ~ 
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Yine tatile 
dair ! 

OngllDz fıkrası 
Genç kız kUtuphaneye girdi ve 

kitapçıya: 

- Gilz~l bir roman istiyorum, 
dedl 

- Nı..sıl bir roman o1sun? Tabii 
bfr sonla mı, yoksa hissi bir sonla 
mı, bit.sin? 

- Farkı nedir? 
- Hi.sst bir romanda vakalar ev 

lenmeden öncedir. Tabil bir roman. 
daysa kahramanlar evvell evlenir, 
vakalar ondan sonra bqlar. 

J, 
I~endlatnln bir gene; kız olduğunu 

aöyliyen ve Haberde çıkan biltnn A.51K OPERATOR 
kadın yudannı dikkatle okuduğu.! - Öylt tıe yajJ1y01mn? 
nu bildiren bir okuyucumuzdan ama evvela hiwni ibtal için bir tn. 
mt-ktub aldım. "Kadınlar için, sU- - Ağaca isimlnimili yazacalım 
tununda tatil kıyafetleri ve elbise. jeksyon yapıyorum. 
leri hakkmda çıkan bir yazıdan - J tal yan karikatürü -
bahsediyor ve: 

"Bu yazınız, diyor, tatil mev:si
minl da.ha ziyade seyahatlerle ge
çirecek kadınlar için Avrupa mil -
letlerinin zevki düşUnUlerek hazır
lan.Dlll. Gerek sıhhi öğildleriniz _ 
de, gerekse tuvalet tavsiyelerinde 
uzun blr yolculuğa çıkacak kadm
lann hazırlıklarına dair fikirler 
var. Halbuki biz tatil günlerini u.. 
zun ve tatlı seyahatler içersinde 
memleketin ~bil gilzelliklerini gö
rerek geçirmek kudretine malik de
ğiliz. Tatil mevsiminin yalnrz iki 
ayını Boğaziçinde Anadolu sahili -
nin sakin ve sessiz bir yerinde ge
çireceğiz. Bizim ve bizim gibi o _ 
]anlar için yazılacak bir aeyleriniz 
yok mu?,, 

Okuyucumuzun samimi arzusunu 
yerine getirmek istiyoruz. Bu sa
tırlar, bu okuyucumuzun ve ayni 
vaziyette olanlann sualine cevab 
teıkil etmeğe çalışacaktır. 

Tatil, ister memleket memleket 
dolaşarak geçirilsin, isterse gtlzel 
bir yurd köşesinde açık havada ve 
au kenannda geçirilsin, hayatın 

gamdan uzak devridir. Sayfiyede 
insan kedersiz yaşar, fakat bu fa. 
aliyetaiz yaşar demek değildir. 

GUndUzleri gölge bir yerde, gece -
leri serin rüzgarlar esen yatak o
daamda uyumak, açık hava ve gü
zel tabiatin vUcu~ ve ruh üzerine 
yapacağı şifalı tesirler için kifi 
değildir. Tatilde ve sayfiyede bil -

AFRIKADA SABAH 
KAHVALTISI 

- Bu yumurta bozulrmıq ayol! 

hassa hareket şarttrr. - Bak, btnimki ne hediye vndi. 
Vücudunuzu güzelleştirecek, nı _ - Hakikaten güzel ıey! Kaça al

hunuzu temizliyccek hareketlerin mış? 

ne olacağı hakkında uzun uzadıya - Canım bedava! kendisine üç 
yazmıyacağım. Gençsiniz, damar- sene yedi aya mal oldu! 
larnuzda kaynıy:ın kan herhalde - ltalyan karikatürü -
aw hareketsiz bırakmı:racaktır. T eh d 1 t 
Bir genç kızın cildi güneşten kat. 
iyyen korkmaz. Vücudunuzu tabi _ Digçinin koltuğuna oturan huta: 
atin mucizeli tesirlerine kapama _ - Dikkat edin, dedi, ıizi tehdid 
ymız. ~ğer yüksek taranın!§ saç _ etmek gibi olmasın ama berberiniz 
lar modasına uymak için saçları _ olduğumu unutmıyarak beni ona 
nızı biraz uzatmışsanız tekrar kes_ göre tedavi edin. 

tiriniz, denizden köpüre köpüre ge 
len rüzgar saçlannızm telleri ara -
amda bol bol dolaşsın, iyodlu rüz. 
gir saç köklerinizi kuvvetlendire -
cek, ve bu suretle hayatınızın ke
mal devrinde saç hastalıklarından 
uzak kalacaksınız. Şehirde giydiği
niz elbiseleri çıkanp atınız. Hafif 
bol elbiseler giyiniz. İsterseniz bu 

~Devamı 13 üncüde 

-·--TERZi , 
Azize Aşar 

Y azl.k son modc!lcri selmiı· 
tir. ~~ Galatasaray liıea 
aarpar. Kat: 2. 

l'aş!ı kadm f gtncine) - Dün 
kocamı bir öpücükle uyandırdım. 

- O ne yaptı? 
- Kendi sini uyandıracak bir ça. 

1ar saat aldt.. 

AU gene sarhoıtu. Mehmet onu 
bu halde görünce: 

- Bu ne hal! dedi. Gene sarhoı
sun. 

- Sarhoş değilim IU'Ol. İçtim 
sayılmaz ki! 

- Bu hale ailt içip bal yiyerek 
ıelmedin ya? 

- Evet ama gunu da bil ki ben 
bUtUn bir sene ılıtten başka ağzı
ma hiçbir ıey koymadım. 

- Yok canım! Sen böyle ıey ya 
par mmm hiç? 

- Yaptım vallahi, henüz meme. 
den keail.memiıtim. 

· ı Tedbir 
d.-,::nn:lt tvlmmefe ltarar ver -, . Yeni taşındığı apartnnanm kapı-
'" ıı~ cısma sıkı arkı tenbih etti: 

- Evet. çamaıtr yıkamayı, - Bana gelen mektupları karıma 
ülü yapmayı, yemek pişirmeyi, di. belll etmeden bana verirsen sana 
kiı ve biçkiyi öfrtndikten sonra ayda bir lira bahıie veririm. Kan
dnlıal evltnecefim. Geri kalanını ma gelen moda mecmualannı ona 
biliyorum! vermezsen bu hizmetin i~in de ay-

- ltalyan karikatürü - nca ayda beı lira veririm. 

.. 

Fransız 
fıkrası 

• 

Aktör, yeni roltlnde balkm ala
yına marus kalmıttı· Hiddetlendi 
ve seyircilere hitaben bağırdı: 

- Budalalar! 
Tiyatroda bir kıyamettir koptu. 

Halk aktörün tarziye vermealni la
tedL Aktör l&hneye geldi: 

- Size budala dedim, doğru. ö. 
zor diliyorum, hllta ettim. 

Halk aktörU alkqladı. O, intika
mmı alm11, ıene de özUr dileme _ 

mlttL 

YANGIN NASIL ÇIKMIŞ? 
- Otldenbniden ltonıqınken ML 

yangın söndürmı aletlnine gelmi,
'i. "Şimdi $/lna bu dletlerin ne ne 
'ice verdiklerini ıöstneyim.,, dedi. 

- Fransız karikatürü -

Felaket 
Geceyarusı Bcyo~lu caddesinde 

arkadaşmı pek kederli gürUnce: 
- Hayrola yahu, d:di, nen var? 

Pek kederli görUnUyo: 3UD? 

- Evet, derdim var. 
- Ner!ir daclın? 
- Akl!&1D b&tU kanma telefon 

edip makul bir .ebeb göstererek e
ve geç döneceğı'lli ıöylemittim. 

- Bunda UzUlecek ne var? 

Seydatf en dönıiş! 
- İtalyan karikatüı ü -

Otelde 
Otelde ancak iki Jti§ilik bir oda. , 

da yer kalmgtı. Çarnaçar razı ol
du ve diğer mUıteri ile beraber <>'" 

daya girdiler. İkinci mUgteri: 
- Ben, dedi, ıcceleri mUthio hor 

larun~ Şimdiden özür dilerim. 

Yatak komıuau cevab verdi: 
- Üzillmeyin. Benim de geceleri 

uykuda dolaşmak illetim vardır. 
YatWar. Horladığını aöyliyen 

mUeteri erteai sabah: 
- Uykuda dolqmm. Demiştini:. 

Halbuki bu gece hiç gözUmU kırp
madım, yataktan hiç kalkmadmzz .. 
Diğer yolcu gilldU: 
- Benim öyle bir illetim yoktur. 

Yalnız honyan bir adamın yanın. 

da hiç uyuyamadığını için sizi me -
raktan uyutmamak makaadile böy. 
le bir yalan savurdum. 

Tedavi ücreti 
Kasaba doktoruna sordular: 1 
- Haatalannu:dan tedavi Ucret. 

lerini kolayca alabiliyor musunuz? 1 
Doktor nüktedan bir adamdı: 
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Kayısı da 
çıkmış ..• 

Yaze1n : Dr .. G. A. 
Her remit çıkmca ~ 

bir sevinç verir. Çünkü bet bi• 
. .. l . d O ıneV• 

rı guze mevsım en • 
sim bu seneki gibi bulutlu v: 
yağmurlu olsa da - bir bat'ef 
getirir. Fakat evde çocuklar ki' 

'--r ve• yısırun da çıktığını hal.l'o 
rince insanı bir düşünce alı!'• 
Bunun sebebi, kayısının biziıll 
memlekette her yemiıten pa· 
halı olmasıdır. Onun çıktıi'~! 

• tabU 
çocukların haber vermesı, 

~ · • ao· kayısı yemek istedik! nnı ·bJ 
latmak içindir. Hakları da var. Her yemişte olduğu 11 
kayısıdan ~ bol bol yemek istemelerine bir şey denUeın:. 
Fakat kayı: yı bol bol yemek ve yedirmek maalesef • her 
senin harcı olamaz. 

Kayısının kemini böyle kibar tutmas; belki pek u
tan gelmiı olmasındandır. Manavların bize sattıkları ~; 
mişinin değil, ilk ağacının ... Rivayete göre kayısı ağacı .d 
defa Çinde yetişmiş. Bu rivayeti kuvvetlendirmek için . ' 
şimdiki takvimimizin bi.§langıcından 2205 yıl önce Ç; 
imparatoru Yu'nun yazmıı ot:fuğu Şang Kay King kitabın 
kayısıdan bahis geçtiğini ileri sürerler. Fakat bence Jcayd'
nın aslı Çinden clduğuna en iyi delil onun aslı gene Çindell; 
lan ipekten dokunmuı kumaşlar ve Çin vilzbları gibi palı 
ya satılmasıdır. _ ,_.a 

Bizim Bergamalı meşhur Calinos da kibarların be"JPI"" 
oldutu için, yemişlerin hepsini çeki;tirJiği halde yatnıı _. 
yıııyı sena etmittir. Onun anlattığına göre, kayısı ile • 
cinsten olan ıeftali • ucuzluğundan olsa gerek • mide.de 
tidiği halde kayısı ekpmez ve çabuk hazmedilirmi§ .. 

Fakat, Calinoadan sonra gelen hekimler onun ka 
kibar olmadıklarından kayısıyı bir türlü beğenemeınitl 
dir. Bağdadlı meıhur Razi hekim kayısıya türlü türlii f 
tıklar atfetmiı ve dayanamıyarak kayısı yeyenlere de, 
olmazsa ıonradan kanlarını temizlemek üzere, çokça ter 
meği tavsiye etmitti. Onun sözü Bergamalı meıhur he · 

· senasmdan daha üstün çıktığı için kayısı eski beki 
hiçbir vakit rağbet bulmamıı. hatta on yedinci asrın SOll 
da methur Alman hekimi Ledelius kayısıyı kızıl bas 
mn aaıl sebebi olmakla itham etmitti. 

Doğrusunu iat'eraeniz, kayısı ne göklere çıkarılacak, 
de o kadar kötü bir hastalığa sebep sayılacak bir şey değU 
~e ~ lJlpı ~. ~e pek olgunu değilıli•de • 
trVa?llRıdi"llalllaıJ"'li;l'l'.'ı ye"ı1jlJ olarak yenildiği vam lf 
~ ... 1 Mu i+tna e~rir. Reçeli de, cfiiplieliz, " 
'>lur. Fakat bu güzel koku, bazılarının yaptıkları gibi, lavaO 
için kullanılınca lavantaların da aşağısı olur. 

Terkibinde bulunan yüzde 12 ka.dar şeker ve şeker ol 
maddaler batın aayılacak derecedeyse de albümini yli%de 
rımdan aşağı, yağı da devede kulak kabilinden daha az o"1'
ğun:lan ondan beslemek hassası pek te beklenilemez. Y 
yüzde 5 nisbetinde sellüloz maddesi bulunduğundan Ç 

kayısı yemek kudreti olursa inkıbazı gidermeğe hizmet edeci'. 
ği fÜphesizıdir. • 

Madenleri de Manganez ile iyot~an başka hepsi ta~ 
dır. Fakat çelik nisbeti, yüzde ancak 0.4 miligram olduğu içil' 
bir portakal yüz gram kayısının yerini tutar. 

Vitaminler hakkında, bakınız, kayısı haylice zengin~at 
Yüz gramında A vitamininden 4000 .den 7000 ölçüye k&P""'" 
bulunur. Halbuki ıeftalinin yüz gramında bu vitaminden~ 
cak 2000 ölçü bulunur. Kayısıda B 1 vitaminden 9, B2 .,._. 
mininden 24 ölçü, C vitamininden de 1 O miligram bul 
ona bir çok yemitlere niıbetle bir üstünlük verir. 

Keseleri genit olanların kayısı yiyerek kerJJilerinl ~ 
roplu hastalıklara karıı korumaları pek iyi olur. Kayısı ye' 
ğe kudreti yetmiyenler de iki misli kiraz yeyince A vitaıni~ 
den daha fazla ıey bulurlar. Ost tarafını .da erik yeyerek tM 
marnlamak pek kolay olur. 

- Yok olur m;ı? ŞlmcH eve döne-

- tyileeenlerin çoğu vermek is. 

temiyorlar. Dedi. ll'akat ölenlerin ı 
varislerine başvuruyorum. Onlar J'erci~man - Eğ ·r l ";. a.zlar biraz susarlarsa şimdi meşhur 

ceğim ve karıma söylediğim ma • 
kul aebebl unuttum. 

derhal ve sevinerek paramı veri - gara §eldlesinin ıürültüsünü İ§idebiliriz. 
yorlar. 1 tır. 



ltalya, Tehlikeyi Göze Alabilir mi ? 
İtalyanın garp devletlerile· ve 

1 1 

gırmesı uçuruma 
Balkanlardaki hükumetlerle 
sürüklenmesi · demektir '-...bir harbe 
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• • Aldüalite 

~ us ak b 1 .. harp. ···9 fngiltete 20 « denizaltı » 

ita ava taarruzu ve mudafaası bakı- avhyacak torpido yaptmyor! 
'ı.ılndao Italyaoın tabiye vaziyeti Veni gemllerln s;ıanıar. 

\..~!•bugün Şarka ıdoğru uzanan Trablusgarp uhilleri ve On Binaenaleyh bu demiryolu a;ık denizleıiden gelecek hücumlara ma- ÇO k g DzDI tutu o uyor 
,, ile, Akdenizin merkezini nihayetsiz bir aedle keaerek çek ruzdur ve mUdıfuaı imkinsııdır. Düıman filolın bu demiryoluy· İngiltere hlikümeti, denizaltı ge- ikişer olarak yapılmağa başlana -
\..._~~etli bir tabiye faikiyetini haiz bulunuyor. Bu faikiyet ona la yapılacak nakliyatı derhal felce uğratacak ve bu yüzden Italyın milerini yakalıyacak yirmi torpito caktır. İngiliz ba.lıriye nezareti talı 
\~i ~dakı bütiln deniz nakliyatını tehdit etmek im'k:inlannı 11keri harekatı ve memleketin umumi faaliyeti feci bir halde ka'a- yaptırmağa karar vermJetir. Bu tclbahir avlıyacak gemilere çok e-

L..: .. !~bl, hava hücumları sayesinde ttalyaya dil•man vaıivetln· caktır. gemiler tamamiyle yeni bir sistem. rıa ... ,. r·· ı hemınlyet veriyor. Bu yirmi gemi-
• 

'b tak !devletlerin içerilerine kadar tarruz etmek kolaybfını Buna ben.zer blr tehlike de ltalyın limanlannı tehdit etmek· de olacaktır. Pllnaln çok sıkı bir 
Q t g1 r t l ak dı 900 den ba§ka halen !ngiliz tezgahla -

\ı._"'41, ~. ~gUnkU tayyarelerin haiz oldufu mUthit ıUr'ate ıöre, tedir. İtalyanın Ak.deniz kıyıları tamamiyle açıktadır. Bu kıyıd.ıki suret e z 1 utu m ta r. er rmda lnıa edilmekte bulunan 33 

~t.ı-tiı, Belgrıd, Atinı, Tunus, Cezayir; İtalya yahut Sar· limanları himaye eden hiç bir körfez yoktur. Eğer İtalyan liman· tonluk olan bu gemilerin çok ıU -
... ıa- da ratll ve manevra kablllyetinln aon torpito muhribi de tahtelbahirlereı lt ••h ki hava Uılerinden ancık ikiter aaatlik bir men• tarını karıı yapılacak deniz taarruzları havı filolarının mukavemeti 

\ I~ r. SU.,eyı, Kahire ıde Radosa nazaran ayni uııldıktadır. ile karşılanmıyacalc olursa bu limanlar bombrdımn edilmek ve ta· derece kolay olduğu· söyleniyor. kareı mücadele edebilecek w.aıta-
~ hava filosu, İtalyan erkanı harbiyeainln arzuıuna ııl· mamiyle harap olmak tehlikesiyle kartı karşıyadırlar. Treniyen Bu gemiler on ayn tezglhta ikl§er !arla mücehhezdir, 

\...,,it larr Akdeniz havzasının tarkmda veya ıarbrnda tekılf denizinin methallne hilrim olan Sardonya ve Sicilya l#ialan Usle. lngilterede meCbUrf askerlik kanunu kral namma 
~· l' u ıuretle Ingiliılerin ve Franıızlann Toton, Malta, Ce· rlle himaye edilen ve ufak bir körfezin içerisin.de bulunmak gıbi tasdı'k edı"ldı" 
l.')~~· YI! Adalar denizindeki adalaıda bulunan Ualerinden tabii bir hususiyeti olan Napoli limanı bile hava bUcumlarma ka:--
~ ~t c 1•tlfıde etmelerine mlni olur. Fransa, Cezayir, Tunuı, ıı tamamiyle açık ve mUdafıasııdır. lngilterede parllmentodan geçen 
·"lir "'-~!:Can hilkQmetleri topraklannı bava hUcumlariyle hrrpa· mecbur! askerlik kanunu kralın 

nunu csasısıne göre kralın yoklu
ğunda kral namına tasdik sallhi. 
yetini haiz bulunan Devlet eurası 

bu t.Mdikı yapmı,tır. 

J:o.- ._ne . t bo b' . Deniı: üzerinde Palermo ile Kagliyeri limanları ara11ndaki 160 tasdikına iktiran et.ıni§tlr. Kral se-
~ ""ttr l vaya ıru za ılır. kilometrelik İtalyan ıahillerinin müdafaası belki Ityın filolarının 
tıı.~' "l talya. tarihi ve akıl ve mantığı inklr ederek bir harbe yahatte bulundufu için İngiliz ka. 
~ vursa mlitemadi nezaretiyle temin edilebilir. Fakat hava hUcumlarına 
\~1ttirıı . bu ınerkezt vaziyetin.den istifade ederek ilk hamlede kar,ı açıklarda bir ıcıd teıkil etmek imkansız.dır. Bombardıman tay- Al manyada askerlik .. 
\ ~r ftt~r-,z fazla hırpalayabilir. Fakat İtalyayı ilk anda bU- yareleri, İtalyan havı kuvvetlerinin mümanaat ve mukabelesine 
\. ~i d 1Yet temin eder gibi görünen bu ftlerkezi vaziyetin teh· Alman hUk\Uneti 35 ya.gına ka • 

dar olup da Almanyada askerlik 
mUkellefiyeti mevcut bulunmıyan 

devrede sillh altına alınmamıt o
lan Almanlar için talim kararglh
lan açmıgtır. Bunlar ailih altına 

devam etmek Uzere wrda on saat 
talim kararglhlannda. naurt derli 
ve talim ~öroceklerdir. Bu mUddet 
zarfında kendilerine alman aiyue~ 
ve Alman birliği hakkında de1'1er 
de verilecektir. 

ı e " maruz kalmadan evvel İtalyan ıahillerine yetiıecekler ve bu sahil· 
d 

ı<>k değildir. İtalya merkezdedir. Dört tarafını karadan 
e leri iıtedikleri gibi bombardıman edeceklerdir. 

, ,. n tehdit eodebilecek olan dilşman kuvvetleri, kendi ma~r 
, i t öltlıkları uğrunda daima bir tehdit makineıi halinde ıör. 
~ itctaly.ayı hiç olmazsa korkulmaz bir hale getirmek için dahı 

t, hıa tlinlerinde bUtün hücumlarını Italya üzerine tevcih ede· 
' ~vvetli mer'lı:ezi ortadan kaldırmağa veya çalıf&Dla& 

C~tirıneğe uğraıacaklardır. ıtalyaya indirilecek ilk darbe 
b,;te~ .e ~ılerinin ana vatan rabıtasmı kesmek ve merkezi mili· 
-~i d tin ıptidai maddeleriyle ihtiyat kuvvetlerinden, milıtem

~tır e •na vatanın teknik cihazlarından mahrum bırakmak 
. ~•ıı 'ı 
1~tt l talya hücumlara hedef olmak bakımm:ian çok garip bir 
llııdt~ıcder. Toprakları Akdenize doğru uzanmış ince bir ıerid 
llııı"t• t, Bu arazinin genitliği hiç yok gibidir; 400 kilometrelik 

tytlbaUJc olan Po vadisinin genişliği en geniı nokt•da 250 
t tccayUz etmez. İtalyanın batün yiyecek ihtiyatı bu dar 
Opla.. , 

tı İÇi ·-·nuıtır. Arazlnın fula an.salı olm&IJ da ltalyan top. 
~' tehlikeyi arttıran bir sebeptir. Memleketin mUhlm 
ı..~ tı kapayan Apenin dafları memleket aanayiinln de Po 
i~ kılıp kılmasına ıebep olmuıtur. Halbuki Po vadlıl tayya· 
~ıı~dSolr nıUkemmel blr hedef tetkll etmektedir. 
'1 a bulunan bütUn fabrtkalar bir kaç saat lçeriılnde bir ltt; kabul etmez bir tekilde harap olup giderler. Difer ta

~ "'lldtıı Yayı ortasından lrat'eden Apenin dağlarının vaziyeti 
-~ d~telyan yanın aduınıtt §imaliyle ceubuu biriblrlne 1-111 

l}:olu deniz ~ taki_2 etmek AtUtetlnde ~ 

Trablusgarp sahillerinde de coğrafi vaziyet daha müsait bir 
hakle defildir. Bütün ehemmiyetli tesisat ve merkezler deni.ı kıyı. 
sındadır. Bu merkezlerin bir harp zUhurunda memleket içlerine 

almmıg sayılmıyacaklar, bir sene 
taıınması da imkinaızdır. ÇünkU bu sahillerin gerisinde kuş uçma& 
kervan geçmez genit ve kumları her gün yer değiştiren bir çölden cumlara karşı korunulabilir bir hale ifrağ ederler. 
bafka bir ıey yoktur. Bu tesisatın ç81ler ortasına çekildiği farzo· Fransanın hava üsleri Franaanın garbında ve yahut Cezairde 
lunu bile bu genit çöl:le bu tesiıatı hava hücumlann.dan ıaklaya· daha kapalı yerlere naklolunabilir. Harp sanayji için çalışan Fran. 
bilecek en ufak bir tabii arıza bulmak imkansızclır. tmparatorluğ:.ın sız fabrikalarının mühim bir kısmının l'ransız Fasma ve yahut fn .. 
bu 'eyaletindeki biltün faaliyeti idare eden Tebrük, Bingazi, Trab· giltereye nakli mümkUndilr. Fransa asıl Fransız to,raklarındaki 
lusgarp merkezleri esaslı bir hava hücumiyle harap olacak vaziyet- müesseselerini ciddi bir tehlikeye maruz görse ve bunları taarruz· 
tedir • dan masun topraklara naklcdemese bile harp için kendisine lbım 

Şu halde bir Avrupa harbi zühurunda, harp sahasının mer- olan malzemeyi Amerikadan kolaylıkla tedarik edebilir. Ball:an ve 
kezinde bulunması yilıilnden ltılyanın bütün mü.dafaa unsurları Yakın Şark devletleri de ayni kolaylı~a malktlrlcr: Tuna v.:ı:iileri, 
hava ve deniz tarruzJarına kartı apaçık kalacaktır. Limanları, tay· Rusya ovaları, Anadolu ve Mısır her türlü taarruzlarc!.an m:::ı-.ın Us. 
yare meydanları, harp fabrikıln, gıda h&ngarlan, nakil vaııtaları )er ve fabrika merkezleri kurmak i~in çok müM.id yerlerdir. 
herhang\ bir hücuma ka?§ı mildafaa11zdır. Yukarıdaki mütalealardan anla~ılıyor ki Italya merkei va.ıi· 

Mllatakbel bir harpte ltalyaya kartı dUıman vaziyetinde bu· yetinin ilk anlarda kendiaine temin ettiği failriyeti uzun ıaman 
lunacık olan memleketlerin vaziyeti iıe bunun tamamiyle aksine devam ettirmiyecek, ve muhaıım devletler bava buausunda daha 
dlr. !ngiltere otaun, Fransa olıun, Balkan devletleri olıun ıahil11e. hlkim bir mevkie ıeçeceklerdlr. 
rlnin gerlainde genit ıradsl olan, müdafaa ve harbe devam vuıta• İtalya milstakbel bir harpte yalnız cofraf yanm det}l. Ucttsa • 
larını mahdut sahil kmmlanndın değil, bUtün bir memleketten dm da ihanetine uğrayacaktır. İtalyanın maddei iptidaiye •e gıda 
alan devletlerdir. membalan çok mahduttut'. Deniz na'kliyatının mütkülitı ve nakil 

Bu devletler bir ta.raftan ttalyaya. taarruz ededıerken, <liğer vasrtatanmn mah~ yüıünden _11~ olan ıeylerl ~1 bol~ 
tiraftan lda Gllerlni tahkim edebilirler :ve buralarmı bel'. tOrtil bil• - · [Dnmm 13-'.llnclltll}J ' 
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Uzun boylu bir yıldız kısa-boylu bir yıldızla film çevirmeğe mecbur olunca ne yapar ? 
Vıldızlar beraber film ~eviridikleri arka şlariy,le daima 

ayni boyda olmazlar. Biribirlerine uygun görünmeleri lazım 
olduğu için bu mühim bir meseledir. Bir metre ,.seksen b yun
da bir erkekle bir metre elli eş boyunda bir kadının ~rabe 
dolaşmaları bir parça gülünç oünaz mı?. 

Bilhassa iki artistin öpüştükleri bir sahne e kadar tuh:'lf 
olabilir! Kadının ayaklarının ucuna basar,qjc ygkselmcsi ve 
başını havaya kaldırması, erkeğin iki büklüm olması kap e. 

ln7J 501ı400 lm71 S01ı700 lm74 

der. Hele beraberce film çe:viren ıki artistten ıtadının zun 
boylu, crJtek 1:c ancak onun omuzuna kadar gelebilen --kısa 

boylu bir şey olursa, daha gülünç olur. İ ~ bütün bunlar a· 
zarı itibara alınarak "r çok hileler vücuda getirilmiştir. Me
sela kısa boylu olan kadın, eğer uzun boylu bir aktörle oynu. 
yorsa mutlaka sahne genç kadının bir sedirde uzanmış olduğu 
bir vaziyette geçer. Yahut ta, yalnız perdede başları göründü
ğü zaman kısa boylu artist yüksek bir yere çıkmıştır .. 

Bir merdiven başında geçen sahnelerde kadının daima bir 

iki ayak yü ekte durdugunu tabii ar etmişsinizdir. }lale" 
Ekseriya iki artisün ayni planda durmadıkları da~rrı~ rııs· 

kak gözdnüZden kaÇJn mı tır. Uzun boylusunu fotogra ııasıl 
kincsinden birkaç adım daha öteye koymakla maksat bOf 

olur. Şüphesiz ki ilk plandaki daha iri göründüğünden 
farkları bu suretle ortadan kalkmış olur. 

.... k ı: .. ç. 
işte sinema aleminde böyle küçük hilelerle, kuçu 

lüklerin önüne geçiyorlar. 

Rober 
kadar 

Tay lor ·11 Aylık bir çocuk sine' 
ışıklı ma aktörlüğüne başla~; 

Rişar Grin'in 
yanağındaki 
gamze, bir çok 
kadının a~hnı 
çelecek dere
cede güzeldir. 

a 
beğenirler. Kadınlarla daima ayni * Resimde gördüğünUz on bir • resimlerin mayo ile çcJ>ıu!i ~ 
fikirde olan şirket te Grinc senede a.ylık sevimli bebek Los Angelcstc :V--~ teklif etmiş, aktris bu tel> r&e f 
15.000 dolar (18750 Türk lirası) üc bir sütçünün oğludur. Daha yafimı "( - •: _... .... bul ederek birçok vnziyetlcd' 
ret vererek vcdi senelik bir mukave- doldurmadan Joan Blondel ve m~ toğraf çektirmiştir. Yıık111• ,c 
le teklif etrn"iş ve çok kısa hir zaman ıtrosbinin çevirdiği bir filmde rol ~ fotoğrafların neşredilcceği!1lı ~ r-
içe;isinde kend!sinc birçok filmleı alarak sinema aktörlüğüne baııla _ 'l., surete! Nansinin baca~1arıJluıııı~ 
çe\'İrtmiştir. Dört erkek ve bir dua, j mıştır. lsmi Sandra Henvil olan bu len Ditrihin bacakları ıl~; bir ~ 
Kentuçi. Küçük prenses ve Boskr!I ~av:ucak sinemada yalnız Sandi , etm~k imkanı b~lunacııg dult· 
köpekleri. Bu suretle filmin çevril· ısmıyle anılacaktır. menkan gazetesınde okU 
mesi geçen ha!ta ikmal edilmiştir. «· Holivutta yeni bir film çcvrL ııııı:; , 

o, bir sene gioi kısa l,ıir zaman i- liyor. (Gizli ajan) isimli bu filmde * P. K. U. stüdyosu. 10r. ) 
çersinde çc\irdiği bu dört filme da bir Alman casusu rollinU Boris Kar sahibinin garib bir adetı ' 11 ct1 
ir düşüncelerini anlatırken §U ifa- lof oynıyacaktır. Boris Karlofun rneklerinc, o yemeği çok s .. ' 

il ·· d 1 · b k 1 d · tk" ıarınlfl deyi. kullanıyor: Y zun c ro iın azı ısım arın a bur sıncma sana ar . dt 
Rişar Grin ismi belki memleketi- bir yara izi bulunması lı\zırngeldiği verir. Bu lokantanın ustesı~C 

mizde çok tanınmış değildir. Fakat "- İlk filmlerdeki rolüm çok kt- için rejisör yUzc konup kaldırıla - gelinen isimler arnsındtı rıın c 
Avrupa ve Amerika gazeteleri bu sa oldu. Hatta ilk filmde tek bir bilen bir yara izi kalıbı yaptırmış- Rogers salatası), (I{cri G ,.

8
r-

sanatkardan sık sık bahsederler. elimle söyledim: "Daha vakit gel - tır. Bu sun'i yara izi yüzde çok ta Jeti), (Ann Şirley çorbası) ı\ 
Hafül güzellik bakımından Tiron mcdi.,, Bu tek cümleyi siiylcmek L bii görünmekle kalmıyor, gözü a - Son zamanlarda bu üste) c. ı r 
Pover ve Hober Taylor kadar yakı· ' çin günlerce prova yaptım. Fakat şağıya çekerek ve ağzı yana doğ- Disncy öklizleri) ilave edilıtıı 
şıklı olduğunu iddia edenler ele Yar- vaktim geUp de bu mühim cUmle;>i ru gererek yüze garib ve korkunç . 8~ı et 

dır. Bu yeni jstidadı bulup meyda. söylemek icab edince kekeledim ve bir ifade veriyor. Bu sima değiş * Altın arayıcıların başından ge * Bu hafta tsviçrenın ıı 
na çıkaran Foks film şirketidir. çok bozuk bir şekilde söyledim.,, liriş o kadar tabiidir ki tecrübe çcn maceraları anlatan Alaska fil. rinde beynelmilel sineınn it f 

Bu şirket 1ngiliz stüdyolarında pek . . Amerikan sinemasına yeni gir _ filmlerini görenler bu roliln ayrı minde Klnrk Geybl bir pap:ıs rolü tertib edilmiştir. Gösteri:.~: l' • 

rnütevaziane ve sessiz ~hşan bu ze- Rışar Grın mi.'i olan Grin lngilterede on sekiz ayrı iki sanatkar tarafından yapıl. oynıyacaktır. ler arasında :Val!as Ber ,.
11 

ı: 
k" d ld H )' · d • 1 d Bo · l{ 1 f • N · { 111 • ·ır ) Vı'ktor "~ak Lagtcn ı , ·ayı ora an a ı; . o ıvuta .. getirdı 1 gamze var, bu gamze birçok kadın 1 yaşında sahneye atılmıştır. Bu gü- rgını sanmış ar ır. rıs ar o * Bir fotografçı ansı 1 c nın Vı a , ıu <: , 
\'e hakkında Amerikan usulu rek- lann aklını çelecek kadar güzeldir. nün üzerinden tam beş sene geç - bu yalancı yara izini yüzüne yapış- 1 muhtelif pozlarda birçok fotoğraf- nek yavrusu), Almıın.rııdıı ı; Jı 
lam raparak tanıttı. Bu reklfırn bu Fakat Grin bu gamzesinden hiç miş bulunuyor. Grin sanat hayatı- tırmadan e\·vel ağzırlı eğiyor ve yU lnrını çıkarmak için artistle bir mu 1 filmlerden (Cniformalı ~~:.,t 
gün de devam ediyor. Fakat bizzat memnun değildir. Bilhassa ondan na lskoçyada dolaşan seyyar bir U zünü aşağıya doğru çekiyor. Sonra kavelc imzalamıştır. lar), Rus filmlerinden. (l f,ltı1ı 
Ri~r Grin bu reklam şeklinden pek bahsedilmesini hiç istemez. '-'atro trupuna girerek başladı. Bir yara izini yüzüne yapıştırdı mı, yilz Fotoğrafçı birçok yeni filmlerde yaz bir yelken), Meksıkıı 

1 
ntıl:ı} 

.J • "I ·) bU ı. memnun deği~ir. O, kendbi ıçır. "- !nsanın kusurunu yuzune müddet sonra Uç ay sinemnda çnlış bu vaziyeti muhafaza ediyor, hem baş rolü oynıyan Nansinin bacak - den (Alavardo ası erı 
yapılan reklamlardan bahsederken: vunnak hiçbir \-akit reklam vac:ıtası tr. Tekrar tiyatroya döndü ve I..cın- de hiç ıstırab vermeden. !arı çok güzel olduğunu sezerek bu dır. ~ 

- Beni reklam edilmeğe layık olmamalıdır, diyor. Benim bir ba- dra tlyntrolarındn oynadı. ~,..' 

gördükleri için tabii çok müteşekki- cağım tahtadan olsaydı ve ban;! Amerikan şil'ketleri 1ngiliz ak _ cam ve bir halam bugün Londra ti İnsanı yoruyor ve• hayatını kazan- sandan nekadar çok "r%~dC °' 
rim. Bir aktör hakkında reklam tahta bacak Grin deselerdi çok kı- törlerini hiç sevmezler. Hakiki ln- yatrolarında oynuyorlar. Bliyük ba dırıyor.,, lar! İnsanın kazancının · or·"' 
yapmak lazımdır. Fakat bu reklfün zardım tabii .. Gamzcmden bah~rli gilizlerin tclıiffuzunu Amerikalılar bam senelerce bir tiyatro trupunun Grin Amerikada bulunduğu müd. vergi olarak elinden gidiYc~nr 
daha ziyade oyununun mahiyeti lişine de kızarım. Esasen güzel ol· daima yndırgamı5lardır. Fakat tr_ başında bulunmuetur. detçe yalnız iki Ş('ye hayret ettiği- Grinin bir hususiyeti var. ~ f. 

üzerinde olmalıdır. Halbuki Ameri- duğumun da yüzüme ka111 söyle~. landnlı Grinin ingilizccyi tclı1ffuzu Fakat ailemiz arasında ilk defa ni söylüyor: kız gibi örgil örer. onıı ~~ t 

kan rekliımı daha ziyade hususi mesini doğru bulmam. Çünkü güze! Arnerikahlam hiç batmı'-or. Zaten sinemada ovnı'-·an benim .. Sinema- "- Teksas arazisi üzerinde urar_ oürcten bir "'enç kızdır. . ' 
.J .J .J " "' "' mı~· • hayata dayanıyor, bu bir parça ca. oldui{uma hıç kani clei{ılim... 1 Grin de lngiliz sa;>ılamıyacağı fik- nın bilhassa AmC'riknda çok cazi _ ken, işlenmemiş kilomctrC'lerce> top günü r;ezm<'g git.lc.c ki r ( 

ı:ır .. · ~ mmı sıkıyor, i·akat kadınlar bu fikirde rlcğilcfü j rind<'dir. Kcndisil.:- görüşcnlC'r d:ıi- beli, çok kazandıran bir meslek ol- rak gördüm. Bu toprakların s::ılıih- mur yağmış, çıknmant~rı ı;ctıç f 
Rişar Grin bilhassa bir Amerikan !er. Onları sanatkarın itinasız bir ma: duğunu söyliyenler olduğu gibi ta- !erini sordum. Sahibsizdir dediler. canları sıkılmı§ ... O ~.- etfllı~· 

gazetesinde kendisinden bahseden şekilde arkaya taranmış çok siyah "- Nerem İngilizdir? der. An - mamiyle aksini iddia edenler de Halbuki İngilteredı> sahibslz bir ka- Grine örgü örm'-'sini ogr ı:ı 
ıtk ır bir yazıda "Gamzeli Grin., tabirinin saçlarım, lrlnndah oldui:runu der nem lskoçyalr, bl'ham da 1rland:ı- vardır. Bcıı burada hakikntlc te - !l!''I hlle toprak yoktur. işten çok lıo.11aııan san 

1
•

51 ·puıı kullamtmr, olmrısma içerlemi5tir. hal meydana çıkaran güzel ma\ i goz lıdır. AllC'm arasında sanatla aliı - mas ettim. 1ki tııraf da haksız. Si- lkincl hayret ettiğim şey de ver- natı hayatının biricik 1 

Fil\'aki''Grinin sağ yanağında bi:-derini, 1,86 olan uzun boyunu çok kadar birçok insanlar var. Jki am_ ncmacılık her mesleğe benziyor. gilcrdir. Aman yarabbi, burada in ne çıkannr(itır. 



General Cemil Taner söyliyor Galat_asaray 
,, k d d umum·i katibi B u .. n ü sporcu a e ini ızm i r seyahati hakkında 

k l d 
ne diyor 

O••nu••mu••zde i sene er e Pazartesi akşamı İzmirden şeh. 
rimizc .dönen Galatasaray takımı -

r~· -

( 

-... 

~ 

...... 

l\rulm tfl\ wır<'cimi:. Scıbilıa CüJ.~·11irı Tmmmufoı;ınclal:i fil.olm-1111 
'.11111 lıii l'a::.ife lınlirulc 

•• 

bi k aç mis/ine çıkaracag..., lZ ,, ~t~i~:~:ire~s;e;eg:~~~e~i~~:iş~!:I 
ları söylemiştir: 

Hayatta, zayıfların daima ezilnıeğe mahkuırı olduğunu b 
bir felfıketli tecrübeler geçirerek an lıyan asil Türk, artı k iyi 

11 B •• t" 1 k ff ' b" h k t• ··- Cumartesi ve pazar günleri u un mem e e e genış ır sporcu are e 1 yaptığımız iki maçı. çıkardığımız 

t b• · ı k b d f b • • k h 1 temiz oyun neticesinde muvaffakı. ya ra a 1 me Ve e en er ıyeSI aş ini rU ara yetle bitirdik. Bu muvaffakıyeti -

aş ıl ayabi l mek "ıçin tedbirler almaktayız mizin yegane amillerinin biri de 
" İzmir halkının ve maç yaptığmuz 

Spor işlerimizin başı, Beden 1 kanunu sırasına giren bunlar;, tek vatandaş kalmamalıdır. De iki klübün centilmen hareketleri -
'l'erbiyesi umum müdürü gene. Türk vatandaşlarım, mükellef ol- niz, göl, yüzmeye elverişli nehir. dir. 
1'.1-1 Cemil Tancrin kendisini laukları işin başına çağırıverirsek dere velhasıl her nevi suya civar İzmir gibi yurdun en mümtaz 
zıyaret eden arkadaşımızla yap· bu milyonlarca vatandaşı , hang~ yerlerde ciddi bir memleket işi o- bir muhitinde 34 senelik temiz bir 
lığı uzun konuşmanın bir kısım- f hoca ve hangi sahalarımızda ça· 1 ıan bu gayeyi hakikat yapmak i- spor ömrüne malik olan klübümii-
nı diın yazmıştık . !kinci kısmı dr. lıştırabiliriz. çin hemen teşkilat kuracağız.. zün oyun tarzını bizler gibi alkı~-
bugun yazıyoruz. T' • •• General Taner sözlerini şöyle lıyan bu sportmen hareketleri bü-

1 b . .. b' Nıtekım bugun ilk tahsil mii- b't· ""4-' G k ş aşına geçeh henuz ır sene . . ı ırmıs~ır: tün alatasaraylıları ço memnun 
olmadığı halde, tam bir anarşi- I k~~~f;y~~ı de var~ır. ~~k~t , 

1
bu B ugünkü faal sporcu adedi mi· ve mütehassis bırakmıştır. 

Ye doğru giden spor işlerimizi mu ·e le ıyet .anca. n:ı: e 0 an zi önümüzdeki senelerde bir kaç İki maçımızı idare eden hakem 
llıakuı fakat kati hareketlerle, f yerlcrde tatbık edılebılır. misline çıkaracağız. Nitekim, şu Bay Hasan ve Bay Mustafaya te ·• 
~emlekete en faydalı bir hale gc . Biz de, teşkilatımızı genişlPt· dakikada Türk Spor Kurumu za· şekkürü borç· biliriz. 
lıren kıymetli general önümüz· tıkçc, hocalarımızı ve sahalanmı manında kayıdlı olan sporcuların izmirdeki ikametimiz müdde -
dl'ki senelerde yapılacak işlet zı hazırlndıkça'. m~nta~a mı~ta- adedine göre, mektebler ve as. tince çok yakın ve samimi bir ala. 
hakkında şöyle diyordu k.a. Bede~ terbıyesı m;ıkellefıyc-. kerlcr teşkilattan ayrılmı~ ol~u. ka gösteren kıymetli Vali, Bay 

- Spor işlerimizin selametle tinı tatbıka başlayacagız. ğu halde, bugün Beden ter biyesi Etem Aykut ve Emniyet müdürü 
:'>i.irümcsi için, her işi ehlinin e- Mükellefiyetin ilk tatbik edil~ te_şkilfı.tınd:ı bulunan faal sporcu Salahattin, muavini İsmail Hak1u
lJne vermek en büyük arzumdur. ceği mmtaka ih timal Edirne v~ mikdarı çok daha kabarık bir ye ya ve bütün İzmir halkına şükran. 
li'akat, bir çok federasyonların civan olacaktır. 1 kfın tutmaktadır. larımın arzını vazife telakki ede -
ve teşkilatın muhtelif kısımları . Bundan sonra, sayın general, B ütün memlekette, geniş bir rim.,, 

. 
öğrendi ki, yaşamak için kuvvetli olmak l azımdır. 

Asrımız, hava asrıdır. B ugi.iııki.i fe nn in, t ayyarecilik sahası 

da kazandığı zafer cihanşumul bir ehemriıiyeti haizdir. Havai 
rına hakim olan milletler, yaln ı z topraklarının müdafaasını d 
ğil; memleketin teknik, iktısad sahasında üstünlüğünü t em in 
miş oluyorlar. Bunun için kuvvet derken aklımıza derhal "ta3 
yare" geliyor. • 

Milletimizin muhabbet ve heyecanından aldığı kudretle mu 
tazaman gayesine doğru yürüyen ve T ürk zafer kartalının y ü 
himayesinde en btiyük it iınad ve emniy eti ni kazanan "Türk H 
va Kurumu" teşkil ettiği "Ti.irk Kuşu'' mektebi ile gökler imiz 
ıııiidafaası ve tayyareciliğinıizin inkişafı için uğraşan müessese} 
rimizden biri olduğunu bugün Yeşilköy Hava kumandanlığı me 
danında Türkkuşu talebele r inin yaptıkları muvaffakiyetli uçu 
fardan anlı yoruz. 

Hava K unınıunıuzun kuvvetl en ınesi, mi l l etinıizi n k uvvetleı 

mesi demektir. Kutubları do laşan, Avrupayı Amerikaya bağlıy. 

''Tayyare" y i bir y andan b ir ölüm m akinesi haline koymak iç 
uğraşırken, diğer taraftan iktısadi ve fenni muvaffakiyetler içi 
mühim bir amil yapan garb medeniyetin in bu mesaisine karışma 
bizim için artık bi r zaru ret olmuştur. Bun u bize t emin eden H 
va Kurumuna yapabileceğimiz yardımları ihmal etınemeliyi 

Yarm telafisi imkansı z mahrumiyetlere kan ve can zayıatın 
katlanmamak için, Ti.irkkuşunn yazılmalıyız. 

~~~ b:ışına getirmcği düşündü· tekrar su sporlarına ve y üzme i şi spor harek eti yaratabilmek ve: Galatasaray, bu hafta şehrimize G 
1 
c .

1 guın bu evsaftaki zcvatin çoğu. ne temas ederek: beden terbiyesi aşkını ruhlara a. gelecek olan izmirin Doğanspor enera emı 
na ınaalcsef vazife kabul ettir. - Memlekette'.. bilhas~a ~ahil şılayabilmek için tedbirler a lmak ı takrmile pazar günü ikinci karşı - T G 

1 

ilyas Tımçarslan 

Merkezi A~rup 
kupası 

Maçlar Haziranda 
başlıyor 

nıe~ kabil olamıyor. Çünkü, İS· mıntaknlarda yuzmek bılmıycn tayız. }aşmasını yapacaktır. anar a atasaray 
~~1~ıniz şahısların hemen hepsi • • • • 
~gijn dışarda bizim teşkilat i- klubunde 
~ n~e alacakları maaşların daha. 

l stunde bir para kazanmaktadır
ar. 

~bcttcki, kurmuş oldukları h:ı 
~at tarzlarını bozamamaktadır
ı· r. '.Bu vaziyet karşısında 'tcşki 
atımız içinde vazife veremecİlği· 
~iz bu eski sporcuların tccrüb~ 
d~~~den başka türlü istifadeY, 
Uşundüm. Ve federasyonların a 

:ıatör teknik heyetlerini işte bun 
an dolayı kurduk. 

f lier federasyonun bir senem• 

1 
a.aliyet proğramını. teşkilatımız 

0~ne alamadığımız, fakat, fahri 
h l'Uk senede bir kaç gün teknik 
eyettc çalışmağı kabul eden h er 
~orun en tecrübeli ve bilgili <Jn. 
lıısıa 
~ tına hazırlatıyor, fcderas. 

1 onlara da böylece bu proğram 
ı.a:ı Yalnız tetkik etmek vazifrsi 
"\<llıYor. 

~o~u Y_?lun, spor işlerimiz için 
~ ı. Selametli olduğuna da şiiphe 

01\lur. 

~aeeden terbiyesi mükellefiyet 
l'tı~unu~un tatbiki hakkıl)da .:ıo · 
'>'a:n bır suale general şöyle ce-

vcrmiştir: 

bı - Bu bir zaman ve bir teşkilfıt 

~;~;ı:;n ~ı;iı~; 

Bu yapılan at 
koşulan çok enteresan olmuştur. 
Bill;iassa, yarışlarda Gazi koşusu • 
nu{ı da bulunması ve bu yarışın 
blrincilik mükafatının 5000 lira 
olması yarışlar etrafındaki alaka · 
yr bir kat daha arttırmıştır. Hava 
kapalı olduğu ve devamlı olarak 
yağmur da yağdığı hal.de müşte -
rek bahis gişeleri önü adamakıllı 
dolmuş ve bilhassa ikili ve çifte 
bahisler üzerinde geniş mikyasta 
muamele yapılmıştır. 

Yağmur yağmasına rağmen ye. 
di sekiz binden fazla meraklının 

doldurduğu şehir hipodromunun 
Romen Hariciye Nazırı Gafenko, 
Başvekilimiz Doktor Refik Say -
dam, Hariciye Vekilimiz Şükrı.i 

Saracoğlu, Ziraat Vekili Muhlis ve 
tJ birçok mebuslarla tanınmış şahıs-p ro gramı lar da hazı: bulunmuşlardır. Çok 

katı şeklini aldı muazzam hır program altında ya. 
l\tlef f d b pılan yarışlardan yukardan aşağı 

•i!'tı ızm e erasyonu, u mev- , ~ .
1 · ~arf d 1 k .. b k ! c..ogru sıra ı e · 

!ar ın a yapı aca musa a a. B . . k · b 1 k 
11'1 Pro h 1,, eşıncı o~u aş ar en . 

"'clk· gramını azır .. mış ve ev- K 1 1. k .1 k' _.:ı 
ı ·· . oşu arı a a a ı e ta ıp <.:1.ıen 

tııu gun toplanan tcknık heyette . .
1 • ~aite d" seyırcı er, 

t re e ılerek bu program ka. . . . 1 Şeklin" 1 Romen Hancıye Nazırı ıle Ha-
t. ı a mıştır. . . V k·ı· . 1 k' 
<-ıa~ira M 

1 1 
rıcıye e ı ımız yarış arı ta ıp e. 

ela n - ınta rn ar arasın- d k 
11:rup müsabakaları. er en, .. 
"'ırıtak 1 6 1 

Yarışlardan sonra uç ortak lic a ar grupa ayrı mıştı::. .. k b h . . k. 
r gru t .. b k muştere a sının ar ve zarar he 

"'a P a uç veya eş mınta u .. . 
rdır s:ıbı yaptıklarını gostermektedır. 
1' . 

leri eınrnuz - Mıntaka birincilik. 
'ek: l\tiııı atletlerden beş veya 

ı~ k' ·ı·k . . tarı .ışı ı bır grupun Macarıs -
~ala &önderilmesi. Teşvik müsaba 

arı. 
ft. ~ 

"-tı. g
1
Ustos - Tatil. Mili takım 

"ter· · 
~ıtlık ının Balkan oyunlarına ha. 
l'ııeter·lt mpı, Balkı:n oyunları scç-

ı. 

~l'l" ~İt. ül - Balkan oyunları, Tür • .re b· . 
1' 1~ı~cilik müsailakaları. 

tı ~ Ştınıevvel - Mevsimin son 
al,; kalan. 

Şeref için ihtifal 
yapılacak 

Beşiktaş jimnastik klübünden 
Aziz Şerefin ölüm yıldönümüne 

tesadüf eden 17 haziran 939 cu • 
martesi günü saat 1 S de mezarı 

başın.da kıymetli hatıralarını ana · 
cağımızı Şerefi seven zevatla kliip 
arkadaşlarımıza bildiririz. 

neden terbiyesi umum mUdilrü 
•!Jeml Cemil Taner dün alq;nm Merkezi Avrupa J....upası futb 

Galatasaray klilbünü, müzesini, ve maçları 18 haziranda ba~ryacal. 
1 bılahare denizcilik lokalini gezmiş 23 temmuzda bitecektir. 

ve çok beğenmiştir. Denizcilikte 
Galatasaraylılara hitaben söylemiş 
olduğu nutukta klilb idare heyetle 
rinin gençliğin moral duygularını 
yükseltecek mesai sarfelmelerini, 1 
Galatasarnym memleket sporunun 
yükselmesi hususunda sarfctmiş ol
duğu mesai~i tnk tiirle yadettikten 
Sf11lıra spor klUblcrinin müsbet bir 

... 

İtalyan, Macar, Çek ve Yugos 
snhnda göstereceklC'ri mesaiye ma- lav takımları kupa maçlarına işti 
nen ve maddeten her türlü müzn - dik edecektir. 
herette bulunacağını vnadetmişlir. 
Galatasaray kayıkhnnclerini gezdL Macaristanı Upeşt ve Ferenaiv 
ği sırada bir fıta hediye edeceğini ruş takımları temsil edecektir, 

vaadetmiş ve ayni zamanda Galn
tasaray klübünil!ı MecidiyeköyUnde 
yaptırmakta olduğu stadın bir an 
evvel ikmnli hususıındn bölge baş
kanı bay Fethi Tahsinlc görilşmüş

---o---
Kielde yapılacak yelken 

yarışları 
17 den 24 haziranı> kadar Kiel.. 

de yapılacak olan ydken yarışla • tür. Kliibden aynlacağı sırnda Gn. 
.. latnsarny stadının nçılmn töreninde rına dünyanın En ::ıukcmmel yel -

1500 sporcunun geçit resminde te- kencileri iştirak edccelıtir. 
min edilmesini istemiş sayın gene
ralin bu arzularını hakikat yapma. 
ğn bütün kuvvctıcrile çalışacakları
nı klüb idarecil~ri bildirmişlerdir. 

Bu yıl 280 yat ış!.irak edeceğine 
~öre, bu defnki yarı~lar geçen yL 
lın ynrışlarınd:ı:ı çok daha entcre
~an olacaktır. 

Bu sırada general : Bundan başk:. 31)0 kayık ve kikin 
- Klüb tapusunu ve 1500 Galata de yarışı beklenilmektedir. 

saraylının nüfus tl'zkcresini iste -
rim .. 

Diye lfıtife ctm:ş ve bu latife gt'. 

1 

ncralin Galatasaraylılara göstermiş 
olduğu teveocüh ve onlar üzprindc 
bır kmış olduğu sevgi ve saygı ile 
bUtiln Galatasaraylıların kalplerini 

, kazanmak surctile hakikat olmuş -
tur. 

Serbest güreş 
Avrupa birincilikleri 

Avrupa serbest güreş musaba • 
kası birincilikleri teşrinievvel orla
s:ndn l<'inlandiyada yapılacaktır. 

Serl.ıest güreı: milli takımımız bu 
müsabakalara iştirak C'decektir. 

-o--

Alman mil.li 
takımı 

Evvela Norveç sonra 
Danimarka takımıy la 

karsılasacak . . 
Almanya. Norveç futbol takım -

ları arasındaki beynelmilel maç, 
22 haziranda Osloda yapılacaktır. 

Alman takımı 25 haziranda Da. 
nimarka milli takımile de Kopen -
hagda karşılaşacaktır. 

lngiliz - Fransız mebusla· 
rı arasında tenis maçı 

Londra, 13 (A.A.) - Evening 
News gazetesine göre, 28 temmuz 
ita 30 temmuzda, DcauWlle'de İn. 
giliz ve Fransız mebuslarmda .. 
müteşekkil ekipler arıırn d,ı 1.ı' ,· 
'+cnis maçı yapılacaktır. 



U ZUN bir müddet çok uz.ık 
memleketlerde kaldıktan sonra 
Pariste bir garda bulunmak haki· 
katen garip oluyordu. Jan şaşkın 
şaşkın etrafına bakarak Liyon ga
rından çıkıyorlau. Elinde küçük 
bir valiz tutuyordu. Onu garda 
bekliyen kimsesi yoktu. Otomobil
de otele doğru giderken, genç a· 
dam Pariste bir yenilik görebil -
mek lçin etrafına bakınıyordu. Ha 
yır hiç bir dcği~ilclik yoktu. San
ki senelerdeneberi uzakta yaşa • 
mamıştr. 

Sanki Paristen bir giln bile ay
rılmamıştı? Bu hal ilk sukutu ha
yali oldu. Paris, gene eski Paristi. 
Halbuki ortada geçmiş olan üç u· 
zun sene varlıiı. Jan şimdi biraz 
üşüdüğünü hissediyordu, ve bu dö 
nüşten büyük bir sevinç de duy -
muyordu. UşU:Oüğü için rahatsız· 
dı, halbuki orada, Afrikada iken, 
sıcaktan kavrulduğu saatlerde bi
raz üşüyebilmek için neler feda 
etmezdi!. 

* * * 
J AN şimdi otelde idi. Dü· 

şünüyordu: 

- Şimdi müsterihim .. Bnrada 

herkes beni ölmüş farzcıdiyordur. 

Gördükleri zaman da bir ölliden 
farklı olmadığımı anlayacaklar ... 
Nerede o cesur ve ateşli seyyah?. 
O zamanki genç adamla şu suratı 

buruşmuş, saçları dökülmüş ve 
ağarmış, içki ve kavur.ıcu güneşin 
tesiriyle budalalaşıruş insanın ara
sında ne büyük fark var?. Bütün 
bunlar bir genç kız yüzünden ol· 
madt mı? Denis, acaba şimdi ne 
yapıyor? Kimbilir beni görecek 
olursa halime nasıl gülecek .. Şim. 
di oraya gidecek olsam .. Bcl1ci onu 
arkadaşlarımdan biriyle nişanlı 

bı'.lurum. 

Jan ' sabırsızlanmağa başlamış· 
tı. Hemen gi.dip Denisi görmek 
arzusuna mukavemet edemiyordu. 
Aşağı inip otelden çıktı. Ve bir 
otomobile atlayarak şu adresi ver. 
di: 

- Courcelles sokağı 61 numa· 
ra .• 

Şimdi cebinden, kendisini üç ae
nedenberi hiç terketmemiş olal\ 
küçük bir fotoğraf çıkarmıştı. Bu 
Denisin resmi idi. 

• • • 
· KAPICI kadın kendisini gö· 

rünce tamdı : 
- Vay siz misiniz? Mösyö Bo. 

rel, deldi.. Matmazel Denis Flö -
ro artık burada oturmuyor .. Sizi 
hepimtz ölmüı zannediyorduk. Bi 
liyorsunuz ya matmazel Denisin 
annesi de öldü. Şimdi kendisi Bou· 
lenard des Hanssmannda 119 nu. 
marada oturuyor. 

Jan bir baı'ka otomobile atlamış· 
tı. ihtiyar kapıcı kadının ne bü
yük bir safiyetle ona: 

Af'rikMM hasre1f vüreeini eziyordu. lztırabın, 11cdın, 2'.~zyaşla. 

rının hasreti! 

• 

AFRiKA 

- Mösyö Borel, sizi ölmüş zan· ı G UZ hayretle haykırdı: . ., 
nediyorduk, demişti. - Ne? .• Sen misin Jan? ..• 

Şimdi her gördüğü ahbabı ona Gözlerime inanmak istemiyorum .• 
ayni sözleri tekrar edecekti. Hat· Aman ne memnunum .. Niçin tel· 
ta Denis bile bir mazeret olsun graf çekmedin? Gara seni karşıla· 
diye: "Niçin bana bir kelime bile mağa gelirdik .. Kimbilir Denis ne 
yazmadın. Kabahat sende değil kadar sevinecek?. 
mi? . ., demeyecek miydi.. Şüphe· Jan arkadaşının elini sıkarken: 
siz ki ona yazmalıydı!.. Fakat Henüz kimseleri görmedim. 
yazıp ta ne diyecekti: "Muztari- dedi. Dün akşam geldim. He
bim.. Sıcaktan boğuluyorum .. men gidip Denisi gördüm. Bu· 
Hümma içindeyim .. Sıtmam var .... gün de vaktim olup dostlarımı a-
Gebereceğim günü bekliyorum. ... rayamadım .. 
Seni sevdiğim için buralara gel- Arkada§ına söyleyecek söz bu
dim. Buraıda senin için biraz para lamıyordu. Bu akşama kadar bir 
yapabilmek uğrunda işte böyle ya· şey yapmadan dolaşmıştı. Kendisi 
vaş yavaş ölüyorum. Senin paraSiz arayacak çok vakti olmuştu. Son. 
bir hayata tahammül edemiyeceği- rada Denise arkadaşlarını araya· 
ni biliyorum. Bakalım Parise av· cağını söylemiş , ona gitmemişti. 
det edebilecek miyim?.. Mustari· Bütün gün bir kaç defa arkadaşı· 
bim.. Senden uzağım.. Seni se- na telefon etmek istemişti .. Fakat 
viyorum.,, mu diyecekti?. bir türlü yapamamıştı. Buradan 

* * * uzak geçen üç sene zarfında dost· 

Ş tMDt acı bir zev1de yeni
den ıstırap çekmeğe ha· 

zır bir halde onu bulmağa geli
yordu. Kapıyı çaldığı zaman kalbi 
heyecanla vuruyordu. Bir müddet 
bekledikten sonra kapı açıldı • 

-Oh ..• 
- Evet benim .. Bonjur .• 
-Ohl .. 
- Girebilir miyim?. 
Denis, aevinçle ona bakıyordu • 

Saçlarının biçimini, hatti rengini 
bile .değiştirmemişti.. Şimdi sarı -
şın değildi. Saçları kırmızı olmuş 

tu. Genç kız, birdenbire hıçkır • 
mağa başlayarak onun kolları ara· 
sına atıldı. 

Jan bu suretle karşılanacağını 

hiç ümit etmemitti. 

* * 1t 

SALONA girer girmez na
zan dikkatini ilk celbeden 

şey, doğduğu gün için Denise he· 
'diye ettiği krristal vazo ol
du. Bu vazo salonun en güzel 
bir yerinde duruyordu. içinde gü
zel çiçekler vardı. Denia şimdi ıs· 
lak gözlerini silerken gülüyor, ve 
onun boynuna kollarını geçirerek 
mütemadiyen söylüyordu: 

larınm da kendisini unutmuş ol
duklarını tasavvur etmişti. Onla· 
rı eskisi gibi bulamıyacağını zan· 
ncdiyordu. Bunun ıçın gerek 
Gurzu, gerek diğer arkadaşları· 

nı görmeğe cesaret edememişti. 

Arkadaşı neş'e ile anlatıyordu: 
- Bilsen seni nasıl aradık., Ek 

sikliğini öyle hissettik ki .. Bera -
ber ne eğlenirdik, ne gülerdik .• 
Ne güzel zamanlardıldeğil mi Jan? 
Biliyor musun, Paulo evlendi. .. 
Pek hoş bir karısı var .. Hem kıs· 

kanç değil .. Gayet uysal bir kız· 
cağız 1 Ey sen ne yaptın, bakalım? 
Seyahatinden memnun musun?. 
Artık burada kalacaksın ya 1 • 
Yeniden gitme .. Bize bu gidişinle 
çok fenalık yaptın .. Bunu laf olsun 
diye aöylemiyorum.. Fakat, aeni 

temin ederim ki sen gittikten son 
ra eğlerunedik. Hep senin eksikli
ğini hissettik. Biz artık seni bıra. 
kamayız .. Bir yere gidemezsin ...• 

Jan sükut ediyordu. Arkadaşı: 
- Orada pek geveze olmamış· 

sın 1 dedi. Sen .de bir ıey anlat ba
kalım!. 

• *. 
J An kfüşünüyordu. O dost

ları ve Denis için büsbü· 
tün baıka şeyler düşünmüştü .. 
Oralda Afrikamn kahredici gü· 
neşi altında kavrulurken Gurzun 
biraz evvelki gibi her zaman neş'e 
ile gülüşünü düşündükçe hiddet
le: 

- Nereye gitmek istiyorsun, de
di. Tabii Demsi bulacaksın değil 

mi? Beni dinle bu akşam birleşiyo
ruz. Her zamanki kahvehanemizde 
bir saate kadar birleşiriz. 

Sen Denis ile gelirsin. Ben de 
Ganlo ile karısına ve Gorges'e te • 
lefon ederim. Bu gece<ııenin avde • 
tin ıserefine bir gUzel eğleniriz ... 

... * 

J 'AN buluşacakları kahveha • 
neye kadar gitmişti. Oraya 

yakın bir kahvehanede bir masaya 
oturmuştu. Çehresi askındr, Masa · 
nm üstünde bir kadeh pernad var. 
dı, Hayır, gidip arkadaşlarını bul-

J AN başını elleri aruma al.. 
mzştı. Gözleri yanıyord11-

Kalbl ezilmiş gibiydi! 

Afrikanm hasreti yüreğini eli • 

yordu. Iztırabm, aıcaim, ~ 
nnm hruıreti !... Onun burada yttf 
kalmamıştı. Orada iken noetalJl 1d' 
settiğini zannetınltti. Asıl noataJJl
yi şimdi hissediyordu. Birden blfl" 
nı kaldırarak gar1ona eealendl: 

- Garson... Bana fimendif er t6" 
rifcsini bulunuz! 

Bir buçuk saat sonra hareket • • 

den bir tren vardı. Efer bun• Y-. 
tişlrse yarınki vapura da ye~ 
ti. Küçilk valizini toplamak içbl bit 

- Anlat bakayım .. Bu kadar !e 
ne benden uzak ne yaptın?. Ne • 
den avdetini bana bildirmedin? .. 
Niçin bana adresini yollamadın?. 
Şimdi nasılsın? Orada çok zahmet 
çektin mi? Mustarip miydin? Ni
çin bana yazmadın? Beni düşünü· 
yor muydun? Biliyor musun, seni 
çok iyi buldum?. Sahih söyledik
leri kadar orası fena mı? Jan söy. 
le.. Artık burada kalacaksın de· 
ğil mi? Yarabbi gerçekten avdet 
ettin mi? Bunun nasıl bir saadet 
olduğunu hissedebiliyor musun ? .. 
N :! kadar memnunum .• 

- Egoist çocuk: derdi. Şimdi 
benim bura!da süründüğümü tasa 
bile etmez. Kendi alemindedir ... 
Halbuki ben onun için ne iyi, ne 
hakiki bir dosttum! O hiç hakiki 
bir dostluğa kıymet verecek a· 

mayacaktı. Deni5e de haber vernıe
yanılmıştı. mişti. Onlardan nefret ediyordu. 

hakiki hir Onların bu kadar temiz ve neşeli 

c!am mıdır!.,, 
Halbuki ne kadar 

Şüphesiz Gurz iyi ve 
dosttu!. 

-···· otomobilde otele giderken De-
bir şey yazmak lbmı mı diye dtlfO• 

nilyordu. 
Denis hiç değişmemişti.. Mu

hakkakki o kendisini seviyordu .• 
Ve her zaman sevmişti. Jan bunu 
şimdi anlıyordu. Hiç bir zaman 
genç kmn bu kadar fazla sevebi
leceğini zannetmemişti.. Denis 
şimdi onun göğsüne sokuluyor: 

- Canım niçin beni bıra'lcıp ta 
gittin?. diyordu. Bu uzun·üç sene 
beni nasıl yalnız bıraktın.. Benim 
yanımdayken mes'u.d değilmiydin? 

- Çocuk ... Ben senin için git· 
tim .. Seni sevdiğim için ... 

- Benim için mi? Budala .. Bir 
,eye ihtiyac m olmasın diye para 
kazanmak istedin değil mi? Para
;ı,r evlenmekten korktun .. Jan ben 
'i.:ı:ışıyorum .. Hiç bir şeye ihtiya
:ım yok .. Ben senin paranı değil. 

;eni istiyorum .. 

J:n, nasıl ol:nuı ta Denisi bu 
kadar az tanımıştı. Ne büyük bir 

1 -;ılgmlıkla hayatını altüs~ etmişti. 
Şimdi onun ellerini öperken kal· 
binin sevinçle vurduğunu hissedi· 
yordu. 

• • • 

Mütemadiyen konuşuyor, ona 
hava!disler veriyordu: 

- Paulo, seni çok merak edi· 
yordu. Hiç kimseye bir kart bile 
yazmayışın olur §eylerden değil

dir 1 Sen nasıl dostmuısun a ço
cuk?. 

Gurz gülüyordu. Jan arkadaşı· 
nın sözlerini içinde tekrarlıyor • 
du: , 

-Ben nasıl bir dostmuşum!. 

Arkadaşının haltkı vardı. Dost
luğa sadık kalmıyan onlar değil. 

Janrn kendisi idi. Bunu şimdi an
hyordu. Halbuki onlar hakkında 
neler düşünmüştü. Kendi kendine 
orada ıstırap çekerken onları ıa. 
netle anmıştı. 

Kendisini unuttuklarını, onun· 
lıı alakadar olma.dıklarrnı vehmet· 
mişti .. Jan şimdi kendi kendinden 
utanıyor gibiydi. tçinı:ie tuhaf bir 
sıkıntı bir üzüntü vardı. Yalnız 

kalmağa muhtaçtı .. Onun kendisin 
den ayrılmak istediğini hisseden 
Gurz: 

kalmış olmalarım affedemiyordu. 
Hiç değişmemi'}lerdi. Yine eski iyi 
ve gülen çocuklardı! Kendisi gibi 
ac.ı olmamışlardı. Hilıleri ve yüzleri 

hala genç ve taze idi. Hayır ... Ha· 
yır onlan affedemiyordu. O, onları 
btisbiltiln değişmiş olarak bulaca • 
ğmı zannetmişti. Buna hazırlanmış
tı. Onlardan daha fazla nefret et -
mek, onlara fena ve sadık olmayan 
dostlarsınız, derneğe hazırlanmış -
tı. Halbuki fena ve değişmiş, a
cılaşmış olan kendisi idi. Onlar de.
i;rişmemişlerdi. Fakat kendisi artık 

başka bir adamdı! Onun gönlünde 
artık başka ve uznk memleketlerin 
hasreti, kavurucu güneşin harap e
eden kuvvetinin ezici hasreti vardı. 

O buraya mesut olmak için dön
memişit. Yalnız ona hlyanet edenle. 
rin ytizine, onların bu sadakat!izli-
ğl için kendilerinden nefret etti • ; • • .,._ee ,.. 
ğlnl bağırmak için gelmişti. Halbu-j - Ne pşryonu. t 
ki burada hiyanet eden sevgili, ı toÇ&fı;ı olduğun• u..U- -
kendini unutan dost yoktu. Onla _ ! 
rm hepsi onu seviyorlardı, 
an için unutmuş değillerdi. 

Hiyanet eden o idi! 

onu biri 
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Sovyet Rusyada 
çocuk· limanları 
Küçüklere, denizle alakalı 
meslekl.eri nasıl sevdiriyorlar 

Çocukları genç yaşlarında denize nlışlırmak 
\•e drnızıe alii.~alı meslekleri kendisine sevdirmek 
için, Sovyetıer Birliğinde deniz \'cyahut nehir ea_ 
hiı bazı şehirlerde, birçok scnedenbcri, "Çocuk li
llıan,. lan vücuda getirilmiş bulunmaktadır. 

cuklar arasında temayüz edenlere, çavuş, kaptan, 
ynunan gibi Unvanlar tevcih cdı!.mcktcdir. Bunlar 
içinde birçok da genç kız vardır. 

Limanda ayrıca müteaddid kabinler vardır ve 
burada çocuklar salahiyettar bahriyelilerin idare. 
sinde, ıki deniz gezisi arasıııdıı, telsiz tekniği, ge-

. nu limanlardan birini teşkil eden Bakli çocuk mici işaretleri ve seyrüsefer esasları öğrcnmek-
~anı, Uç senedcnberi faaliyette bulunmnktnd:r. tcdir. Ayrıca, gene bu limana mcnsub bir ufak bu-

cr Yaz Hazer dcnı·zı· sahı'lı'ndckı' bu llmandn 300 harla mütehart"İk mektcb gemisinde, çocuklar, 
~ , .. 
l:' dar çocuk, eğlenerek denizcilik öğrenmektedir. l:aptan köprüsünde, dümende ve yahut telsizde 
fi azın, her gün, bu limana bağlı küçük yelkenliler nöbet almaktadır. Çocuklara, muhtelif gemi tiple. 
~osu, genç kaptanların idaresinde denize a-:ılmak- ri hakkında da pratik malumat verilmekle ve ço. 

dır. Çocuklar, denizde gc>zintiler yapmakta ve cuklar, modeller de inşa eylemektedir. Limanda 
~tı.a Bnku'yn 30 ila 50 ki~ometrc mesafefü:ki ada- bir yüzme mektebi ile vatcrpolo kllibU de vardır. 
<ara tctı.i:t s~yahntleri tertib eylemektedir. Bu ço_ Bu lımanlardaıı çok iyi neticeler alınmaktad ır . ..____ ·~~~~~~~~~---'"--~~~~~~~ 

Çölde tatlı su elde 
etıneniı1 çaresi bulundu 

Bir çöl, geniş bir hayvan yetiştirme 
mmtakası haline getiriliyor 

0 So~·etıer Birliği ilim nkadcmisi, ve hayvanlar için, çok büyük mik- ma sahaları hazırlamağa başla· 
trı.rta Asyanın çöl ve geniş step tuda içilecek su elde edilmesi im-
ll'ıırıtakalarını kıymetlcndireb:I. kfü':larını ,tam olarak isbat etmiş· 

el: "a ı · · I .:ı b · t' it\ :ı: re erını, sene erJen erı te~· :r. 
lt etmektedir. Filhaki!ca, bu step·. Teknik ve ekonomik hesaplar 

l'de gljzel otlaklar mevcuttur. da bu usulün geniş mikyasta kul-
lu-Yalnız içilebilecek tatlı su yok- !anılması suretiyle, çöl mıntakala. 
haglJ,•buralarda geniş mikyasta lannda hayvan yetiştirilmesinin 
S f'an yetiştirme faaliyetine set pek ~ek gen!§lctilebileccğini teyit 
~ mektedir. Bu sebepten de su ettiğinden, halen Kara - Kum çöE.i 
iı tacıesi, birinci derecede bir e- mıntakasındaki Kolkhoz ve Sovk-
Ctıı.'lliyet kesbetmektedir. hozlar lüzumu kadar buz tuttur-

lH.., aka.el • · · b 1 •· d .... emısının ura ara gon· 
Crd:-. 

mıştır. 

Bu kıştan itibaren, bu usul, ar
tık tamamiylc tatbik sahasına intL 
ka !edecek ve Kara · Kum çölü, 
çöllükten geniş bir hayvan yetİ;i
tirme mıntakasına tahvvül edecek
tir. 

Bu usulün ta tbiki, çöl mınta· 

kalarında bulunan endüstri mücs
se~cleri için de büyük faytdalar te
min edecek mahiyettedir. 

llo •t:;ı araştırma heyetlerinin ra· 
ti:ı_~htına göre, Orta Asya çölle
llil:c su tamamiyle yok değildir. 
bak at tcprakaltr sularının üst ta. 

1939 RESiMLi HAFTA 
\'a aları mühim miktarda tuz ihti-
~ıı ctınektedir. Mesela, Kara • 
tııı.m ÇÖiünün merkez mıntakala -
İla da Sudaki tuz litre.de vasati 20 
~c 2

S gramdır; yani bu suler, Hı-
r ld .. 

i~i . enızı sularından bir buçuk 
mısli daha tuzludur. 

~ugu ·1· k a · · v f ~~ n, ı ım a a emısı cogra · 
'Ut~~~t.~tüsünden S. Heller'in ileri 
hl: Ugu bir ilmi usul teklifi ile, 

tala d le! • r a tatlı su elde edilmek me 
tsı hallcl:Iilmi;tir. 

• licUer· ·ı · ·· d" v •• ı '~trı. . ın ı en sur ugu su , ma-
~}' bır fizik ve 'kimya h5disesine 

1 
bııı anmaktadır. Bu hadise, suyun 
il.:- tutnıakla, tuzunu ı&ybetmesi-ı 
ea,~ S, Beller, buralarda buluna. 
ll ~Uların, kış mevsiminde husu· 
tabi· hallere getirilmesi, burada 
bıı 1 Soğukla buz tutturulması ve 
~ta~U~ctıe de tuzunu kaybettiril 

1dır . .. 
.4.kacı • 

bıı \ı eını, 1939 - 1938 kışında, 
t11!ta •uıu, Kara - Boğaz · göl m.n 
~k lıttda tecrübe mahiyetinde tat 
tı~ti etmiş ve bu tecrübeler, müsb~t 
\cıı.:clerıe nihayctlcnmiştir. Ge
'cfcr kış ta, ayni tecrübelere, bu ' 
ta , :aha geniş mikyasta ve Ka· 
l'ı11cı Uınun merkez r.ıınt:ıkala • 

a devam olunmustur. 
'l'ııll • 

llıuht u su, kuyulardan ve diğer 
ı,,_ cı·r 
"il is 1 mcmL-:ılardan alınarak 
le\'• c tahsis olunan hususi araziye 

r.e:ı·ı 
~'Ya 1 

•• ıniş ve burada da su, orta 
tc,, Çollerinde kı .. ın hüküm sü· • , s • 
'lıuşt~;uı: h:ıv.::llrın te:;iriyle don-

l!iı.'. 
tıırct'-ila:-:: y:ızm gclmc:ıiyle tabii 
t tc e . 
~·11 rıyc:ı buzd:ın hasıl olan 

• 8·11 
'< ~-· ·~r. ~yla:ca muhd::za edi. .... , , ... 
• ''İl' •• P:ılr m:ıh::::nlere naklcdil

'.r • 

Her nüsha yeni bir güzellik ve olgunlukla çıkan bu 
haftalık mecmua Türkiyenin yegane rakipsiz gaz!t~si:lir. 

Müvezzilerden ısrarla isteyiniz ! 

H ER Y ER E 
0~ VUR.U P 

i~ ev. 
L~MA'i~N 

Mil<i Evi . 
NE 

DôNü:V~-
tıu . 

'/OLl>A ÇILİı' 
GIR t>Ük~ · 
,..ı ıNDtıl ~c.. i 
AR ~NDı(o ı· 

Ni ÖGı • 
!;!f Nt>i •. 

Ccrub • eler, bu usulle, insanlar, /' 

~~a·n insanla!.~asında.: .~of 
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<< Bizim 
gibi 

tabancanın 
sesinden 

şeytan yıldırımı 
korkmuştur. » 

- Zira goriller ne diri, ne 
teslim olmazlar! .. 

- O da ne demek? 

olü 

- Derhal sürülerle düşmanları. 
na hücum ederler! Onlara bu hü· 
cumlarında silah para etmez! Anla· 
dın mı? 

- Vay canına! .. 
- Sok tabancanı beline ... 
- Demek bir arkadaşlarının öl· 

dürüldüğünü görünce hepsi birden 
hücum ediyorlar ha? 

- EYet! .. Yüzlercesi birden!.. 
- De"-ene, bir tehlike atlattık! 
- Şüphe mi \'ar? Hans.. Hem 

eğer bu mahluk bir goril idiyse de 
onlarla iyi geçir.meye mecburuz!. 
Bunu iri bil! 

- lyi geçinmeye mi mecburuz? 
Gorillerle mi iyi geçineceğiz? 

- Evet! Ben kendi hesabıma bu 
gölge bir goril ise son derece mem· 
nunum! 

Hans yere kapanmış olan BJha. 
rangoyu görünce hayretle bağırdı: 

- Ay! Yoksa kurşun tabancanın 
kabzasından tersine mi çıktı da ~u 
arap karısını vurduk?! .. Hey Ba· 
harango! Baharango! .. 

Ben Baharangoyu tutup kaldır

dım. Kadın korkusundan titremek
teydi. 

- Ne oldu? Baharango? diye :;or 
dum. Hiç cevap vermeden dehşet 

içinde gözlerle yüzüme bakıyordu. 
- Baharango! ce\'ap Yer! sanaRodcrzioda, 

bir şey mi oldu? j 
nalbanda ayaklarına bakır bilezikler geçirten zarif Afrika 

dilberleri 

IIans. ~ülerek : l d u!.. Yoksa bu kaçan sizden, Bazu., yürürneye başlamış olan Hans bana 
- Bızım tabancanın şeytan yıl-ı tolardan biri miydi? usulca: 

dmmı gibi se~inden korkmuştur. . - B u karı ne diyor? dire sordu 
dedi Bahcırango gayet dargın bır ta· H' 

1 
H , : · 

· 1 .. ·· bak ak h'dd tl' h'd - ıç. ans ... Bu zencı karı·ı Fakat Baharango IIanc::a müthi~ vır a yuzume ar ı e ı ı . be . ti t k' H' b' .. 
< 

1 
• d . nı ça a aca · ... ıç ır scy soyle· 

bir kin ve husumetle bakmaktaydı.• etlı: mivor!.. " 
O rnkit ben zenci kadınının duydu· _ Hayır! dedi. · 
ğu dehşeti anlar gibi oldum: _ 0 halde goril?.. - Neden yere kapanmış? 

- Korkma! o hay,·ana bir şey -)3ilmirorum! Senin gorili öldü 
olmadı, dedim. - Bilmiyorum!.. Geç kaldık! .. receğinden korkmuş olacak! 

Baharango yarı hiddet, yarı kor- Haydi yürüyelim! Bana bir şey sor 
ku içinde bana döndü: mayın! Bu orman mukaddes ve si· 

- Size dostluk ediyorum .. dedi. hirlidir! Burada konuşulmaz! Cin· 
Fakat bu ormanda hiçbir canlı mah lcr her tarafı dinlerler!.. 

hika karşı diişmanlık etmcmelisi- Baharango bunu söyliyerek başı. 
niz .. Yoksa sizi bırakır .dderim!.. nı hiddetle silkip adeta kosar gibi 

- ::\lerak etme, Baharango! Biz- yürümeye ba)ladı. , 
den hiç kimseye dü~manlık gelmi· Onu takip ettik. 
yecektir! .. Arkadaşım boş bulun- Elini tabanca.ından çekemeden 

H ans esrarengiz bir tavırla başı
nı sallıyarak mırıldandı : 

- Allah Allah! dedi. Gorillerle 
bu yamyamların ne münasebetleri 
var! 

- Bunu keşfedeceğiz Hans! 
Arkasına dönüp bizim konuştu· 

ğumuzu gören Baharango gene hid. ., 
ôetle döndü: 

- Oh! konu,maymızl dedi. Bala· 
lata cinlerinin cehennemine girdik!. 
- Balalata cinlerinin cehennemimi? 

Baharango eliyle önümüzdeki a· 
ğaçları gösteriyordu. 

r:ilhakika bu ağaçların göğdele
rine insan eliyle yapıldığına şüphe 
olmıyan beyaz renkte büyük işaret 
!er yaprlm15tı. 

Bu ağaçlan geçer geçmez de uzak 
tan sesler işitmeye başladık. 

Şüphesiz N'an·Huta ayinlerinin 
yapıldığı yere yakla)mıs bulunuyoı 

duk.' Zira bu sesler acaip düdük se~ 
!erile insan feryatlarına benziyor· 
lardı. 

H ans bu sesleri i~itincc birdenbire 
irkilerek hayretle: 

- Bu nedir? dedi. 
- Nan·Huta ftyini başlamış ola· 

cak!.. 

H ans kulak kabartarak: 

- Fakat garip! .. Bu sesler. ıstı 
rap bağrışmalarına benziyor! Yok. 
sa Yahşiler bir muharebe mi yapı. 
yorlar? .. 

- Bilmem!.. O da mümkün!.. 

Filhakika yaklaştıkça bu sesler 
tlaha c;arih i5itilmekte \'e son dere· 
ce merakı tahrik edecek bir hal al· 
maya başlamaktaydı. Zira 55ler, 
acaip hay,·an \'e in an ~·!erile k&· 
rışan acı ve müthiş feryatları an<k 
maktaydı . Bu feryatlar • lıılillılll' 

canhıra~tı ki bütün tüylerimiz ür. 
penni~ti. 

(Devamı var ) 
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''Seni işkenceye korsam, cel~ Bize epey mühim malı'lmal verdi. 
Parsonım müteaddit defa intihar 
etmek tıiyetinden bahsetU/ini ısrar 
la söyliiyQr. Oliimıi giinil yani 12 
sonkmmda saat gece on sularında 

beraber yemek yerlerken l:aı•ga tl· 
mişler, Parsan dansözle alakasını 

kesmiş, bu arada intihar ba/l$ınr 

gene dômniif. /(alalina J>arsomm 
çok miilzinı para kayıpları oldulu 
'ıanaotinde ... 

- 23 -
da Parsouun aparlımanmtla port· 
mantoda asılı bir pardesüde buldu· 
lımıuz 24 santimttre uzıınluğıırıda 
bir şapka i~nesi nazarı dikkatimizi 
çekmişti. Bı1 kfJılm f1l~il'ls1 pek muh 
temel b11/ımarı bıt iğnenin salıibfo 
şimdiye kadar keşfetmek ,. ·· .,zkıiı 

olamadı. Uç aydanbcri umdradc 
bulur.an Parsomm karıs11ıı bu lııt. 

m!la i:;ticvap rtmek /a3arıı,urundc. 

!km i!;inci bir h<idise ile meşgul or 
wk ı•aziytlile kn·:·laşl:k. 

lii.d sır söyletmesini bilir ,, 
Yağmurun yaptığı seller arasın -

dan gözlerinden ateş fışkıran "bir e
ejdcr Afrodltiye saldınyor. Kadın 

bütün kuvvetiyle b:ığırmaktadrr. 
Afroditi pencerelere çarparak ge 

len rUzgAnn sesiyle bu korkunç kiL 
bustnn uyandı. Tavandaki avizede 
asılı y\lzlerce kandilden yalnız' bir
kaç tanesi yanıyordu. Bu titrek ı

eıklann sallandığı ıoe odada Afro
ditl vücudu Urpere ürpere ellerini 
vurdu: 

- Şebpare, gel burnya. Uyuyamı 
yorum bu gece ... 

İçeriye giren mevzun vücutlu A
ra.b cariye Af'rodltin1n ba.§ı ucuna 
oturdu .• 

- Sebparc, bu gece uyuyama -
dmı, korkunç rUyalıı.r g(SrdUm, beni 
yalnız bmılmuı.; oturduğun yerde 
kal ve bann tatlı bir masal söyle-. 

Cariye çetrefil diliyle uzun ve 
anla§tlmaz bir masnla başlamıştI. 

• • • 
M.traym Tebrfzdcn ayrıldığının 

UçUncU gUnU olmuştu. Bulak aa -
bahleyln en yeni elbl.sesln1 giydL.. 
Hançerini kuşağının ara.ama sok -
tu... Bıyıklarını burdu, Olcaytonun 
sarayına doğru yollandı ... 

Bahçe kaptsı önünde Bulaka sor_ 
dular: 

- Kimsin, ne istiyorsun? 
Dellkanlr: 
- llhanmzS.m Olcayto hanı gö -

receğim. Müsaade isterim ... 
- Han hazretlerin! niçin gör -

mek istiyorsun? 
- Bir devlet sırrıdır, herkese 

söylenmez. 
- Sen kimsin? 
- Han hazretleri bendelerini ta-

nımazlar, yalnız kendilerine tenha 
ve çok ehemmiyetli bir devlet sır_ 
rı fne edeceğimi söylersiniz, sanı -
nm ki JQtfen huzurlarına kabul bu 
yururlar. 

Nöbetçi bir arkada§ma seslendi. 
Keyfiyet kulaktan kulağa, ağızdan 
ağıza dolaşarak vcür R~ide kadar 
gitti. Her gün böyle garib ve ma -
n!\Sız birçok ziyaretler kabul elme
ğe alışkın olan vezir Raşid tanmıa_ 
drğı delikanlıyı hanın huzuruna sok 
madan bir defa kendisi görmek is
tedi ve emir verdi: 

- Delika.nlryı buraya getirin ..• 
Etrafında iki muhafız Bulakı içe

ri aldılar, vezirin huzuruna çıkar -
dılar: 

- Sen kimsin? Ne istersin? 
- lzin veriniz dcvleUiım, beni 

buraya getiren arrrı kendim ve a_ 
zamctl\ı han hazretleri için saklı -
yayını. Kim olduğuma gelince, llha
nıfızam uğrunda fedayı can ctmeğe 
hazır sadık bir bendesl olduğumu 

söylemek kifayet eder. Mabadını 

açıktır. Han hazretlerini eteklemek 
istiyorum. 

- Dcvletlfı hakn~a ne ıöyllye -
ceğlnl öğrenmeden seni onun hu_ 
zuruna nasıl sokablllrim. 

- Sultanım beni mazur görsün
ler, bu sırrı devletlu hakandan baş
kasına açamam. 

- Seni işkenceye korsam, cellad 
sır söylotmeelıı.i bilir. 

Delikanlı parmağında parlıyan i
ri zilmrüd taşlı bir yüzüğü göster_ 
di: 

- Yüzüğütnlln içi bir zehirle qo
ludur. Birisinin uf'ak bir tecavüz 
yapmak Uzere yanmıa yanaştığını 

görllrsem parmağımla yüzüğü taz -
yik ederim. Sivri ucu deriyi deler, 
zehir kanıma dökUlür. Ve devlet 

larnnı burada bırakınm. Arz ve ka
bul odasında hakanı zaman hazret
lerinin arkasında bir siyah perde 
bulunduğunu ve bu perdenin geri _ 
8\nde celladın elinde yağlı kemend 
beklediğini bilecek kadar saray me 
raslm ve t~rifntına ela vakıf olan
lardanız. 

Alim vezir karnnnı vermişti: 
- Sen biraz dışarda bekle. Ar· 

zunuzu han hazretlerine arzettire
yinı. 

Bulıı.kın dehlizde beklemesi çok 
umn Urmedi, uzun boylu bir saray 
hademesi omuzuna vurdu ve: 

- Arkamdan gel, dedi. 
Arz odasından içeriye girerken 

Bulak heyecansız değildi. İçeriye 

girdi. Olcaytonun oturduğu tahta 
yanaştı, saçak öptil. Sonra geriye 
yUrlldil. Hanın huzurunda elpençe 
divan durdu. 

Olcaytonun yUzü gazubdu, em _ 
retti: 

- Bana aöyliyeccklerin varmış, 
söyle! .• 

Bulak ağzını açmadı bile, yalnız 
tahtm ıağında ve solunda ayakta 
bekliyen iki izbandud gibi muhafızı 
işaret etti. 

Olcayto Bulakm ne demek iste -
diğini anlamıştı. Kaşları çatılmış, 

kara yüzünde bir gülilmsemenin göl 
gesJ parladı: 

- Endişene mahal yok. Bu gör. 
düğün kesan sağır ve dilsiz bade -
melerdir. Umuru devlet yanlarında 
konuşulur. 

Bulak: 

- Sözlerim uzun olmıyacak ha -
kanım, de<U. .Basımdan geçen ga. 
rib ve aci~ bir macera.}1 ~nl!!tacakı 
ondan sonra h:ıkanrma bir emanet 
vereceğim. Sonra da müsaadelerini 
niyaz edecek, işimin ve gUcümiln 
bnşma gidecı:ığim. Başımdan geçen 
bu vakayı kimseye ıı.nlatacak deği
lim. Hattd hafızamdan izlerini da 
h1 kazıyacağım. -

Ve sonra Miroydan aldığı tali
mat dairesinde, onun anlattrldarını 
birer birer Olcaytoya nakletti. Ni
hayet cebinden !',;ıkardığı deri tor. 
bayı hademelerden birine göstere 
rek: 

- Al bunu han hazretlerine ver 
dedi. 

Dilsiz hademe yerinden bile kı • 
mıldamamJitı. Olcayto hikayeyi a
lakayla dinlemlş, adeUi. meraklan -
mıştı: 

- Getir bana delikanlı onu ... 
Bulak tazimle torbayı hııkana 

sundu ve yine geri gerl çekilerek 
eski yerinde durdu. 

İlhanıAzam mUhürlerc bakmış, fa 

kat torbayı açmağa bile lüzum gör_ 
meden yanıbavına kO)"mugtu,. Son
ra Bu laka dönerek: 

- Bana söyliyecck başkn bir ~ey 
var mı? 

- Hayır hakanım. 

- Öyleyse dı~arı çık, lı.ıinin ba_ 
şrna git, bu vakayı unut. Ve blr da 
ha devlet umuruna ait işlere mü -
dahale.}i aklından geçirme. Sokak
ta, çarşı vo pazarda rasgelcliğln ka 
dınların kelamını dinlemekten be_ 
gayet fçtinab eyle. Bu nasihatle -
rim kulağında kilpe olsun ki günlln 
birinde nabcca bir hareketle kar _ 
şılaşmıyasın. 

Bulak bir defa daha tazimle l!a_ 

çnk öptü. Tı\ kapının dibine kadar 
geri geri yürüdü ve odadan dışarı 
çıktı. 

sım da benimle l:eraber gömülmüş Olcayto odRda yalnız kalınca ha
olur. Halbuki bu sımn devletlO ha- reketıerlnfn sllkCıncUni hiç bozma_ 
kruı tarafından ö~renilmesinde faL dan torbayr açtı. Içlnden ufak bir 
del azime vardır. mendil çıkmıştı . .Mendilde kanin ya 
Rnşld düşünüyordu. Vezirin yU- zılmı~ bir yazı. Bu mendil Afro

zUnU kaplıynn end~enln manasını ditinln bir aşkı garam dakikasında 
anlamakta gccikmlyen Bulıık: ~Uraya vermiş olduğu mcktubdu 

- Tereddllde mahal yok devlet- Afrodili bu mektubu verirken: 
16m, dedi. Haşmetlu han hazretle- - Eğer seni sevmemiş olsaydım 
rine bir fenalık yapacağım dü,Unce. fermanı ldamrmı böyle eline verir 
si zihinlerden dur olmalıdır. Silah• miydim, demişti. 

Olcayto mektubu okuyunca derin 
bir dehşete dilştU. Gazanın ô!UmtL 
nü hatrrladı. Ba~ı üzerinde salla -
nan tehlikeyi gorc!ü ve ilk işi elleri 
ni çırpmak oldu: 

- Celllıd! 

-lrma da kumar ornu)'O(du de 
Tahtın arkasındaki siyah perde

de bir kımıldama oldu ve Olcayto
nun karşısında dev gibi bir herü 
dikildi: 

Jil mi?! Ayni binanın beşinci katında otu 

- Ferman hakanımındır. 
Olcayto mütefekkirdi. Aekı ile 

perişan olduğu Afrodilinin idamı 

hükmü zihninde l.at'i olarak çiziL 
mişti. Bu kararın değişmesi imkan 
sızdı. Fakat bu fahişeyi derhal i

dam ettirmell mi, yoksa evvela biL 
tün dalavereleri hazırlamaktan mak 
sadı ne olduğunu anlamıık i(in sıkı 
bir i~tintaktan mı geçirmeli? İ§te 

halıuı.n bu dakikada bunu düşünü -
yordu. 

- Evet Katalina ile de orada ta ran biri öldürüldü. Cina;•et sildh 
;u~tı. Fakat lrma da,·etlilerini taziz. da Parsonım apartınıamnda bulılu 
sormaz. Bana kalırsa Parson kendi ~ımıuz iğ•ıcnin tıpkı tıPkısına eşiy 

-ine çok pahalıya mal o!an Katali- :i. 

Bu düşünce uzun sürmedi. Olcay
to karannı vermigti. Belki bu ka. 
dmın tasavvurlarını öğrenmekte 

fayda vardı, belki de sarayın için
de ve dışında Afroditiye yardım e_ 
den eller vardı. Bunları bilmek i -
tersi için çok faydalı olurdu. Fakat 
Afroditinin söyliyeceklerinin yapıl

ması da doğru değildi. Vakıa Ol _ 
cayto Afroditi ile yalnız konuşabi
lirdi. Fakat maksadı anlaşıldıktan 

sonra artık hakan Afroditlnln ya-

~yı para kaybettiği bahane~ile at 
'atmak istiyordu. Devam ediyorum 

"ilk raporumuzda bildirilm inti. 
ı'ıar faraziyesi bir çırpıda reddedil< 
mez.llk müşahedeler böyla bir ilıti· 

malin imkansızlığını ortaya koyaı 

vati)'ette delildir. Bımımla herab11 
daha ta.lıkikalm iptidai saf lıalnrın· 

nına gitmekle tereddüd ediyordu. 
Olcayto uzun tercddüdlere mey

dan vermeden kadınrn ö!Umünü da 
ha doğru buluyordu, cellada: 

- Bana bak! dedi. Şimdi derhal 
Afrodfünin odasına gider, ol facl
reyi katil ve ifna eylersin. Mese. 
leyi kimseye haber vermeden tez 
bu işi yap. Ve facirenin kAn ta -
marn olduğunu bana ihbar eyle. 

Cellad yer lSpüp dışarı çıktı. 
( Devamı \"tU ) 

Birkaç gı1n evvel lngilterede lralın kardeşi Kent diikasımn zev
cesi Kent düşesine bir sııika3t yapıldığını t•e premesin otomobiline ate§ 
edildiğini telgraf haberi olarak yazmı§tık. Resimde otomobilin kurşun 
la parçalanan camı ı•e tevkif edile'l adam görünmektedir. lngiltereye 
birkaç haf ta evvel gri en brt adam hakkında tahkikat yapılıyor 

Me:1hur film artisti ?.ferle Oberon 28 yaşına kadar evlenmemişti. 
Bu defa Avrupnya dön:işi:nde Londrada da kaldı. Film prodUktörU 
meşhur Aleksandr Korda ile bir mukavele e.kdelti. "Mnnon" isimli bir 
film çevirmek için. Sonra Antibc kadar giderek ne zamana kadar de_ 
vam edeceği malOm olmıynn bir U.inci angajman imzaladı. Bu mukave
leyi imzalarken yanmcln sade iki şe.hid vardı. Bu mukavele Alcksandr 
Korda ile aralannda yapılmakta olan blr izdivaç mukavelcsiydi. 

Resmlmis geııç evılleri yan ye.na göstermektedir. 

/iri cinayet arasındaki bc11zerli~i11 
fikkalimizi çekliği1'i belli etmemcğı 
münasip gördük. Parsnnwı karısilr 
'<ayınbiraderi l/cllis Kampel cina. 
yet gı7nü Londrada bıtlımdukları i· 
çin bize malumat veremezlerdi 
Maamafih kenıiileriui gene sıkı bi1 
göz hapsine aldık. 

Diğtr l!lraftan Ko!otıel ]ak soka· 
ğıtıda Cü)onı: isımli birinin işlcttiğı 
sütçü dükkanında çalışan Mari i· 
simli bir kızm ifadesi bize yeni nıe· 

seleyi Jıaotr t'trdi. 

Bu km isticrap etmiş olan ko. 
miser Şapsünün melfıtf raporım· 

dan dr. anlıış1!mıı ıılrırağı veçhilf 
Parson ile beşinci kolla matmazel 
Verpen namına kiralanmış apart:
manda Franma İ3mile oturan a
dam biribirlerini tanımaktadırlar. 

Btma biz şaşmadık, çiinkii her iki 
sinin de yabancı bir derlet hesabı. 
na gizli faaliyette bıılundukları şiip 
hesi t3asen mcuwl/11. /\omiscr 
Taylfer.

1 
ikinci, maklıtliin l'ilfrcd 

Mongard isminde !ngiliz tabiiycti11 
de biri olduğunu mr;·dana çıkarmış 
tı. Bu adam hakkında esasen naza
rı dikkatimiz ctlbedilmiş brılımuyor 
d1'. 

Öyle değil mi Taylfer? 
- E\·et. Bana haber veren vakti· 

· e onunla uzun müddet çalışmıştı. 
;örünce derhal tanıdı. 

- Onu ne trma ne de Katalimı 
anıyorlardı. 

- E\·::-t. Ş::?flcrden biri olduğu i
ı ;ı k:m~isini pc!< ortaya atmıyor

.ıu.herha'.:Je. ~u itilıarla tanımama· 

lan ta~ıiidiı". 

Komi~er: 

- lyi hoş 2.na çocuklar, dedi. 
Biitilr bu raporlar ,.e konuştukları. 
mız neye yarar? Ortada iki katil hfi 
:i~c-! ,-ar \"C katil henüz yakalan
·1am!J:~ır. Raporumu vermiyerek 
~ . . ıı oaha bckle~em nasıl olur aca-
1? Daha rapor pek fakir ... 

- Helli;; Kampeiin teşebbüslerin 
!~:1 rıe diye bahsetmiyorsunuz? 

- Henüz kati bir ~ey yok ki .. 
.\1illi kütüphaneyi bir ziyaret, genç 
·ııın a\'ukatma başka bir ziyaret, 
•ıtoıl'O~ille Kompiycne gidi~ geliş. 
'4;>för bir ,ey bilmiyor. Daha fazla 
nalCu-nat almadan hir hüküm vere· 
meyiz. Bununla beraber Parsonun 
";a:-ısiylc kayınhiraderini neza· 
et a1tında bulundurmanın katili ya 
.alamak için en iyi yol olduğuna 

·~aniim ama henüz o vaziyette deği· 
iz. 

- Peki ama madam Parson nerf!.. 
le? 

- Şim:ii Nis ci,·arında ... O tara! 
.rn yapılacak bir şey yok. 
- Parsonun suç ortağr mıydı a· 

;ab:ı? 

-- ~luhakkak değil. Kadın, koca 
.mm mesleğini belki de bilmiyordu. 
Karml:iradere gelince, o Fransada 
faaliyette bulunmuyordu, binaena· 
'eyh ali') hinde ca U"'luk suçuyla ta· 
':ibat yapamayız. Onu suçlu say. 
makta ace'e etmemeliyiz. 

- Bir kere davet edıp malümatı· 
na müracaat etsek? 

- Daha \'akti değil Taylfer, dalı3 
vc:kti deg-il. Onun tamamile scrbeSt 

ı,oır 
>iduğu zannını uvandıra!ım . 
.lra) :t telefon edişiryi unu.tma) ~~ 
.~:ltilin kim oldu"unu bilıyor. 

"' lamcağızı ürkütmiye!im. 
• r.. • • • • h:ıtt~ 

nu adam şiıphelı bırısı. 

:enç kız da... • 
lJ • •• slu b' - .ayır ~ap,,u, o namu 

1111 
tenç kız. l\fonı:rardm bilmeden °' . 

~ ·ce~ı 
;ağı olmuş, ona para\'an ,azı :

1 
~örüyordu. Kız, :\ longardın i5flllli 
)İle bilmiyordu. 

ı. el· 
- :-.ıongardı, Parsonun katı 1 

nakla niçin itham etti? .. 
· 1 r 1'' - 1\longardı blitün şahıt ~ , ıl' 

'ıam ediyorlardı. Ki.içük sütçu ~1 de 
) akşam odasındaki içki ate.mır. .. 
· ı ·k· h. · ·r..,..ı ... ıcrı m urıan ı ·ı ızmetçı kızın ı .. u<-

:ıi uııuttun mu? 
'1' 

- Hakkınız var. Fakat ın~1:li 
zel Vcrpenin ~hadeti onlarııık111 j\'İ 
daha mühim. O Mongardı dah:l ~i· 
tanıyordu, daha iyi hükilm retC 
lirdi. 

bir 
- Bunu kabul edersen ş<>yle ,. 

J.;tı•· 
:arazi\·c ortava çıkıvor deıne .. . • . da 1 
:\Io 114il' d Parsonu, .:\Iongardı . d:ır 
:dncı Lir katil öldürdli. Ne k3 cı 
;ok katil? Kapıcı ise evde yab:ır. 
i4•'irmcc.;ğini söylüyor. 

- Parsonun oliımü gece saa: 0
; 

Jan sonra olmuş. Kapıcının. kıfllıJ. 
yi görmemesini mazur görelırll· ~il 
:<in l\fongard gilpegündüı. c::t ~ 
aat onbirde öldtiruldü. Kapıcı 

ne kimseyi görmedığini söyM~:·e' 
- 1 la yır, matmazel Verpc111 ~ı 

tinde bavuluyla dı53n çık~. 
;örmüş; binaenaleyh kapı)ii ·et ı' 
yordu. Odasından kapının f.~ d~Il 
yi göründüğilnü, kim!;enin °~·ııiZ· 
jİzli içeri gircmiyeccğini !Jil1"'

1 ır 
- Ya servis merdiveni? oııtı 

:ıuttunuz galiba? ~\'il 
- Sokak yüzünde servis met 111cı 

ni var ama bu m~rdiven ne alt 
ne de beşinci kata çıkar. dil 

- Yedinci katta bir koridor 
11 
ô( 

üzerindeki bina i!e sokak ruıtl~~ 
' i binayı bi;-fe<;füiyor. Katil ~i\r 
yüzündeki binanın c:en iq ırıc tt~ı 
':linden çıkıp bu koıidordnıı. ~et· 
~linaya geçmi~ ve oranın scr\'t5 

ıJh·enindcn inmis olabilir. 1"1' 
- Fakat bu tal~dirde <le SC 1cr 

merdivenlerine gitmesi için ı.ııP 
mn önünden g~çme i rnzıınd1~jı1" 

- Şu halde l\Iongard. e .. • b" 
!erinden yeya müdavimic:iııdcJlbi~· 
ri tarafından öldürüldü. Bör_ıe e#' 
~inin kapıcının dikkatini çckrll 
si tabiidir. 

VAKİT Kitabevi 
Dün ve yarın tercürı"e 

külliyatı 

$Crİ 
t'r· 

No. 41.50 5 ci ,,,o 
41 Dö Profundis 

jJJlBl 
4.2 Günün hukuki \"e iÇt 1, 

meseleleri s' 
43 Eflatun 15 
44 Gizli harpler 100 
45 Disraeelinin ha}1:ıtı ~' 
46 Metafizik nedir? 1~ 

47 Yeni adnm 1~ 

48 İrsiyetin tesirleri 1~ 

~9 Politika felsefesi 25 
50 Estetik / 

610 
tııf· 

ktJrtlş 
Bu serinin fiııtı 610 isltoll' 

Hepsini alanlarn yüzde 20 ....,ııı> 
S kU"' 

to yapılır. Knlan 4 .S utt• 
1.88 kuruşu peşin aiınnrtllt 111

111c~ ı;dtı'I 
hakisi ayda birer lira 
üzere üc; taksite bağlanır. 
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-5- Nakleden: Fethi KARDEŞ 

tvvelkl tcfriknların hülôsası: 1 - Köprüde 6,35 vapuruna binec< dilince satıcı kızların muamelesi bir 
Generalin ceketi 

Bevdue ista.çyrın şefi lılehnır.t ğim. dedi. Yetişirseniz bahşiş d< nen dc~ı~ti. Etrafında toplanarak 
Alinin karısı Zeynep donma bü-llume 

1 1 
• •. . var. !eynebin robunu düzelttiler. Içlerir 

Çeviren : SUAT DERViŞ 
orn rı ır. r.1enr ı•e '"" 011-, S d b 0 .... d··~·· :i l k d ı 

:e/~ir. Okıırlııkları. onda bilme- onra ~n. unu usun .. ugu. z~ e en yas ıc;ı, genç ·a mm saç an. 
dlüı ~ehre "yıiksr.k /ıauat .. a kıır man kenclıs1 de şa~tı. Bu cumle) ı a :u arkaya doğru topladı. Bu ~ekilde 
• 1 bLyuJ: bir merak ve teces~üs caba hangi romanda okwnuş d; Zeyrıebin ~aka'darı açıldı \'e gözleri 
"110ndırmıştır. hatırında kalmı~tı? iaha büyük göründü. 

I AlcJımeı r\li onu, her cr.keyiıı Köprüde vapurdan indııtt \'aktt - Siz saçlanmzı hep böyle vap· 
ter ui1:el kadıtıa tluvabı lecl'(J. ~ •. "' , J 

bir -&evol ile uumekledir. Faka/ geç kalmış oldugunu bılı:rordu. Fa- tırmalrsmız bayan. 
bu alcl/;a, Zeynebi tntmin etmek kat son bir ümitle kojtu. Ha)·darpa Satıcı kızlar §İmdi mümkün mer 
ltn uzaktır. o keııdisile <lnlıa :i· şa vapuru kalkmış, hatta Saraybur-

1 
tcbe çok mal satmak hırsına kapıl· 

~~~e aldkadar olıınnıamıı, J.:crı· nuna yakla.mı~tı. Zeynep onu arka. mı~ gıbiydiler. Ipck A\nıpa çorabı, 
le:; d: pek fa,rkııı'dlad olmadım. sında uzun uzun sevretti. ılame avakkabılar, mutfak, bulaşık 

n re ar:u am11fi a ır. · · • · ı 1 ld ~ ·· il 
Gunün birinde Zeynep f sınu- ve ev ışlerı e m~şgu o ugunu gor · 

bıııa uitmck 11a:lueı.ıe knr~ıtaşı- Saat on dokuza yirmi vardı. Zey· nti~ii ila.n eden ellerine eldivenler, 
IJor. /3tanbulcla akınbosınc1011 bi· nep cebinde üç yüz lira ile koca ls- 1 gümüşlü çanta simden bir sa\ 
;:, 61r_nuıtü'.. Zcyrıep mira& rnts~· tanbulda tek basma kalmı,tı. j filesi birer birer Zcyncbe beğen .. 

f ICfJI OtdtCC/:, parayı alıp do· J • .ıct •• ek • • h A d" "ld' P l } d nercklir. 1ıç tere;.ı ut etm ·sızın, attu ırı ı. ara arı a ın ı. 

Nihavcı gcnr kndrn bir gıiıı dü~ünmeksizin yaptığı ilk iş derhal ı Satıcı kız sordu: 
lleudercden trene biniyor. JJr.v- bir tak~iye atlayıp Bcyoğluna dön· - Eski robu nereye gönderelim 
derede bir kerute fnbrlktısı ne mek oldu. l\ lağ:tzalar kapanmaj'.:'a bayan? 
tnış olan Kt.klik:adelu!n ôfilıı ba~~amıştı. Zeynep mavı robu gör· Zt>ynep eski robunu hatıthyarak 
11usrev de ttstulü/erı <ıynl trcıı düğü büylık mağazanın kapanmış kızardı. 
dertır. olmaH ihtimalini düşündükçe. oto. - Sizin göndermenize lüzum yok. 

lienc kauıııuı alôkadar ot11yor. 
O ııı ·ıi·lereıji yere kadar otomo· mobilde, içi titriyordu. Ben alaca~ım. 
b·ı·ı llamdolsun geı- kalmamı~tı. Zey- lsrar etmediler ve nihayet genç 1 ı t! nGU11 iıuor ve oecete11in be !I' • 

t<ı/·er oe:rııeji teklif ediuor. Bıı ncp nefes nefese içeriye girdi ve bir kadının t>line mukavva bir kutu ver 
te:·tıfi11 ud'lrdllmtsl ii:eritte az evvel kendisine hizmet eden satı-: diler. Beydcre, koca ı, biitün eski 
011a ilıt1;111tnı itle! on nıımnrası cı kıza ma\'i robu almağa neldiğini hatırnları hep bu kutunun iı;ine gö. 
nı bırakı11or. söyledi. Paket yapma1arını istemerli mülmti~tü. 

ltunep mlradart hiuesine rlü- ,.e hemen girmek arzusunda oldu· ı 
fen lOO lira et.binde oldııiJıı hal. 
de De.yoğlunda dolaşırken bir ğunu söyledi. Gülümsediler. 
lnağa:anın vilrinindc uordü{lii. Yüz "-eksen lira kasaya te~lim e-

(De\'amt nr) 

Cok şık bir suare robunu almak ------------------------

~!!~u;;~i=~~~tr cok yühektir. ltalya, tehlikeyi göze alabilir mi 1 
* * * 

~ nobun fiyatı onu bir ruyadan u
d il:ıdırrnı~tı. O ak§3.m Beydereye 
\ı Olnnek üzere trene binecekti. 18,35 
~~ yetişmesi lftznngeldiği, 
~,d>derecıe onu bekliyen bir kocası 
?ııan tı.ğu, hep fiyatı öğrer.diği za· 
ll1a aklına gelmiş, bunlar bir sine
l §eridi gibi gözlerinin önünden 
~i~ti. 
, ı\kşam saatinde cadde müthiş ka· 
~baiıklaşmıştı. Zeynep durmadan 
~ an bu insan nehrini yarmağa ça
ta~tak güçlükle ilerledi. Galatac:a· 
C..Yda gözü mektebin saatine ili~in· 
S heyecandan bayılacak gibi oldıı: 
~t tam altı buçuktu. . . 

~--anı ~şınd~ dur:up. mu~terı çı. 
~ hır taksıve bındı. Şoföre: '-- . 

Yine tatile 
dair ! 

tq _.. Baştarafı 6 mcıdc 

(Başta.rafı 7 incide) 
riçten da alamıyacaktır. Binaenaleyh bir harpte İtalyanın yavaş 

yavaş ve için için yıkılması çok feci olacaktır. Itlyanın yüksek ku
manda heyeti bu tehlikelerin hiç birisini gizlemiyor ve bunlara 
krl!ı bula bula yalnız şu tedbiri buluyor: 

"Hava ve kara kuvvetlerine hıumın hayat noktalarına tevcih 

<"dcrek ani bir baskın halintle kat'i zaferi temin etmek ve çok kııa 
bir ~am:ında l:iarbi bitirmek.,, 

Esaıe~ bu harp sistemi 'serfotteessür ve fazla heyecanlı bir 
millet olan İtalyan milletinin asabına da uygundur. Fakat kargı 

taraf bu planın tahakkukuna müsaade edecek mi?. Eğer ltalyanın 

harbe giriştiği millet tek ba§ına ve noksan harp ve mUdafaa vasıta· 
lariyle uğraşan kUçü'k bir millet olsaydı bu halde evet cevabı ve. 
rilebilirdi .. Fakat İtalya ile harbe girişecek milleterin erkanı harbi
yeeri İtalya kumandan heyetinin bu planını da düşiinmüıler ve ona 
karşı karşı kar~ıya almışlardır. 

İtalyanın garp devletleriyle ve Balkanlardaki hUkumctlerla 
bir harbe girmesi bir uçuruma sürüklenmesi <lemektir. İtalyan 

devlet adamları bu tehlikeyi göze alabilirler mi?. 

PI .. \ANŞ 15 

14. KU'l'RUKLU PROKA head 

Generalin ihtiyar hizmetçisi., Janete bu ceketi vererek: ''Baba. 
her sabah oldufu gibi bu sabah ta nın iıine yararsa al, §U ceketi gö
e{endisinin oduma girince ilk iıi tür,. :icmiştiniz .. 
pencere ve pancurları açmak o~u. -- Evet, imdi hatırladım. Fa· 
Peneerelet' bahçeye açılıyordu ,, kııt ceketin h!l! bozulmamı~ oldu· 
Dıprıdan gilzel ve taze bir ha. duğuna hayret ediyorum. 

va girdi. General, yatafının için- - Hiç hayret etmeyiniz, çünkü 
de: ceketi çok kullanmadı. Tasavvur 

- Ne güzel hava, diye mırıl· ediniz: Onun gibi savruk bir adanı 
dandı. Madam Fıanaur.ı köyden ceketi aık sık giymlı olaaydı, §İm. 
bugün ne haber var? di parçası bile kalmazdı. Ben giy

- ihtiyar Marku öldU. Ba9'ka ::\esine milsaade etmedim, kendi • 
haber yok.. sine: "Bana bak baba Marku ae-

- Ne? ihtiyar Marku öBdü ha' dim .. Bu ceketi sana ~iydirmiye -
Zavallı, o mükemmel bir askcr.dı. ı:cğim .. Bunu öldüiiln gUne aak
Atayda benim yamında. hizmeti iamak l!zrm .. ölüm yatağmda sc
vardır. Marku baba içmesini se· ni son defa görmeğe gelen e§e 
verdi. dosta karşı temizce giyinmi~ ol· 

- Hem de lilzumundan fazla mak lazımdır.,, sonra ceketi, gü
severdi .. Karııiyle bu yüzden az zclce bir \'ıohçaya sarıp kaldırdım. 
mı çekiıirdi.. Arada bir havalaıldrrıyordum, gil-

- Kafi, klfi, madam Fransovı. ve girmesin, diye! . 
Ben kalkıp giyineyim de Marku - Demek bu ceketi zavallı 

babayı son defa olarak g<Srmefe Marku baba hayatta iken hiç ıiy-
gidcyim .• · medi öyle mi?. 

öğleden aonra, general Marku- - Giydi .. Bir kere giydi.. Kü· 
nun evine doğru ilerlemeğe baıta· çük km Maryanın düğUnünde 
dı. Epey nmandanberi tekaüde eiymesine müsaade etmi~tim. Fa
sevkedilmif buluttmasn1a ralmen kat onu hiç &özümden kaçırma -
bugUn halinde eski bir asker oldu· •dnn. Dikltat etmesem ceketi bir 
fu ~öze çarpıyordu. Markunun e. günde bile kılığına sokardı. Sof· 
vine geldiği zaman bütün köy hal. ra::la hizmet eden garsonların, U
kınt orada buldu. On\1 görenler urine et suyu dökeeeklerinden 
yerlerinden kalknu§ltr.dı. General korkuyordum. Az kaldı, biri de 
'dul kadının elini sıkarken: korktufum ıeyi yapacaktı .. Yüre-

- Demek bizim fhtiyar Marku- ğim oynadı. Ba,ıma kan ııçradı ve 
muzu kaybettik öyle mi? diye kendimi tutanuyarak, haykm:ltm: 
rr.mldandı. Beni onun yanına &ö· - Hey ihtiyar maskara seni ... 
türünüz. Kendisini çok ~verdim. Çıkar §U canım ceketi üstünden 1 

Marku baba, bitdenbirt ıölmU~- Uzcrin~ yemek dökeceksin .. Son· 
tü. Hiç hastalık çekmeden.. r11 öldüfün .ıaman ne olacak? tıa-

thtiyar ölü yatağında. yatıyor - leme kartı ijJUm yatağtnda lekdi 
du. Yüzünde ölümün veıldiği ut· bir ceketle mi yatmak istiyorsun?. 
lı bir rahatlık vardı. Uzerinde gü· Bu sözlerimin Uıerine Marku 
zel siyah bir ceket bulunuyordu . baba ceketini çıkarmıştı. Esasen 

İhtiyar kadın= sofrada ceketsiz olduğu zaman da 
- Generalim, .dcı:ii, bu ıüzel ce- ba rahatça kamını 'doyuruyordu . 

keti kendisine aiz vermiştiniz?. Fakat o günden sonra ceketi do-
- Ben tni vermlıtim? HiÇi batı· 1aba kilidlemeğe mecbur oldum ... 

rıma gelmiyor. Benim on aenedon- Çünkli ihtiyar artık bir mösyö gibi 
beri böyle ceket giydif"im yok.. şık gezmeie alışmııtı. Eğer dola. 

- İşte tam on sene evvel hiz- bı kilidleme&cydim, hiç şüphesiz 

metinizde buluna1t büyük kızımız ki her pazar ceketi giymeğe karlkı 

m 

~~ın baş Uıra!mdaki rumc dik
"1: c bakınız. Bu krrmızı emprime 
~ "'1alden yapılmq yazlık bir genç 
~bisesidir. Beyaz pikeden mi -
la bir de yakası var. Hoıunu
~ltiyse bir tıpkmmı siz de yap. 
ııt~11~iniz. Bu robla bahçenizde 
İıııı ~iz gibi dolaşır, gece sa -
,~t'de rnehtnb safa.sına çıkabilir
t.ı:ı(' Ernprimo kuma.~ları, düz 
~ lerı. dainın tercih edinir.. Bir 

~~~~nlar daha geç ICırlenir. Mo
\0u tıın dirsekler. yukarda kalan 
tl'iearı da tntll mevsimi için çok 

a kuyruk 
b flyonı;a 

16. A: der Kahlkopf 

~!'işlidir 
<:.ğc • 

~l r Yazın çora~rz kalmaktan 
~~ aıı1Yorsamz bu arzunuza itiraz 
\q~~lt fikrinde değilim. Ama bu 
lttı t'de hafif, tamaınile kapalı ke
b1%. iııltarpinler giymeniz ııart gi. 
la.bu' nu iskarpinlerin topukları 

lır l'~luıek değildir. Fakat yaz -
cq it diyerek çok alçak topuklar 

'l' ll~anrnayınız. 
la.~ı~ıt topuk hem yürilmeniıi ko. 
~il tırır, hem de aya.klannızın 
~ ~~ .~urnıarı ve çakılları üz~rin
'lıtıı t"Urken zedelenmemesini tc -
~ttı~der, yumşak toprak lizerinde 

'l' ~İ8izce yUrilrsilnUz. 
1 lltıı • 

•<il tnevsfmi kırlarda uyumak 
t h keten dUğmclerl küçük bir 
l · i:ı "e buna uygun bir fular tuva-
~ ~nı. 1 l\tt 1 am ar. 

r lıt fst"dit.,lniz gibi rrezer ko -\e c ' 
UYurııunuz. 

• 
' 

11. F: la pcrruquc a queue 
a la queuo 
b le ncrud 

14. 1: the pigtail wig 
a the pigtail 
b the tie of the pigtall 

( tbe ribbon of tbe pig
tail) 

14. A: die Zopfperticke 
a der Zopf 
h dlr:ı Zopfschlcifc, das 

Zopfband 

15. KIS)fEN D(°)K(il,Mt:Ş 

SAÇ 11 (bir par~ıı sa~ 
kalrnı~hr) 

l:S. F: la calvitie partiellc a 
(laissant subsistt'r une 
couronne de chevcııx) 

ı:s. 1: lhe (partly) bald hend 
a the bald part 

1 ö. A: der Glatzkopf 
a die Glatze 

16. ÇIPI.AK Rı\Ş 

16. F: la t~te [tout a fail] 
chauve (la calvitie totale) 
( coll.: le genou) 

16. i: the (absolutely) bald 

112 

1 

11 •• 24 KADIN SAÇ TUVA· 
J,ETLERt (kadm ba,lan) 

1i. _ 24. F: la coiffure femi
nine 

17. - 2t. t: Woınen's Mode8 of 
Hair - Dresaing (Coif
fures) 

17. - 24. A: Haartrachten 
(Frisuren) der Frau: 

17. UZUX ~AÇ (ı:özük ~aç) 
a ortadnn aynk 

l'i. F: les cbeveux m. longa 
denoues) 
a la rale du milleux 

17. t: long, loosc hair 

li. 

18. 

18. 

a the parting (the 
middle parting) 

A: das lange, of!ene, 
löste Haar 

ge-

a der Schcitcl (der :MiL 
tclscheitel) 

ÇİN TOPUZU 

a t-Opuı: 

F: Ies chevcu:ı:: m. co!Ifes 
en chlgnon 
a le chignon 

18 

şacaktt. Söyle, çok iyi yapmı 

defil mi generalim? Bakınız M 
ku babaya, temiz ve güzel cck 
ile yatağında bir kumandan a 
mctiyle yatıyor .. 

CenaT.eyi ertesi g!inU kaldırd 
lar. Köyün çiçekli ve temiz mez 
lığına zavallı Marku bahay? 
rakmışla.rdı. Cenaze.den 
Markunun evine döndmer. Ora 
ldetl veshile bir mı:ı~a hatırla 

mıştı. 

Bütün köylüler ma~.run 1--'~ 
geçtiler. En baş mevlCe tabii 
ncral oturmuıtu. Ye"ine oturma 
dan enet madam IAnrku ih 
marnla kapanmış bir beyaz bohç 
yı göğsü üzerinden çıkarara 

odaya girmiı, bu bohçayı dola 
kilidlcdikten son-,. ~öıleri gen 
ralin gözleriyle üirleşinee kıpla 

mızı kesilmişti. 

- Belki hata ettim, general' 
diye mınldandı. Fakat üstünde 
güzel ceketi bırakmağa ·bir tlirl 
gönlüm razı olmadı. Yepyeni c 
ktt; nasıl UstUıde bırakabilirdlrn: 
Bu ceket daha çok işe yarnyabiU 
Baba Marku gündelik ceketi i 
de şimdi bulunduğu yerde rah 
edebilir. Esasen papas efendi, i 
bir hıristiyanm bu dünyaya ait 
layışlerle süslü olarak gömülm 
ğe ihtiyacı olmadığını söylerd 
Benim kocam bütün kusurların 
rağmen iyi bir adamdı. Ben eml 
nim ki Cenabıhak ceketle kar§ı 
sına çıkmadığı için ona giln 
yazmıyacaktır. 

Bu ceket daha, bu dlinya yU 
zUnde iıe yarayacaktır generalim 
Kardeşim büyük Franard'ı siz d 
tilllırsınız. Şu ıdeğirmcnin yanın 

eaki evde oturan ihtiyar Franard. 
Biçarenin sıhhati biç de iyi değil 
dir .. Ne olacak, ihtiyarlık! Pe 
faıla da öksürüyor. Nesi vır bil 
miyoruz?. Allah gecinden versi 
ama ne olur ne olmaz .• Pek ya 
yacağa benzemiyor. İşte ben on 
düşünerek ceketi sakladım.. Ken 
disine &öyliyeyim de &ize kendi 

( LiUfcn sayfayı çeviriniz) 
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Fa.kir okuyucularımız Yeni Neıriyat 

Köy iş!erinde klavuz Mihver, çemberle 
pek uğraşmasın! Meşhur doktorlanmızm bedava muayene 

günlerini öğrenmek istiyorlar 
Köycülük hakkındaki yaıılarılc 

matbuat saha~ında tanınmış olan J,.
lanbul vilayeti köy bürosu şefi S:ıl :ı 
haddin Kandenıirin (köy lşlerındı 
·.ıavuz) adlı bir kilabı intişar elıııi~· 
lir. 

( B(lf tarafı 3 ncüde) çinde en fazla sükunet IJnklııl• 
!isinin ıuahrum k&lacatnu dUtlln. Demek oluJ•or ki bUtUn b: 

f!fibba odası idare heyeti namına bir yazımıza 
cevap veren doktorun yazısı ve karşılığ ı 

Köy hüro~u nıenıurlarile ınutıııır 
ve kıttipler için y:ııılan ve l:ını:ıınih· 
·ımcll mahiyette bilgileri ihth·:ı eıh·r • 
bu eser kendi ne,·inde ilk dera yıı 
7.ılmış olması ilibıırile ehemıni~·eıır 
lir. lGO sayfadan ibnret olan kitap!: 
'amamile tatbiki nırseh-ler izııh olıııı 

se daha \yl olmaz mı? •er .sulh istiyor. l:ı'akat bu 1 tt1J111 
Onun için, mihver "önüne geçil· de etmek, veya devam e~-~-__. 

mez yilrilyilfUnU,. dünyaya nasıl '.>ahsinde biribir!erill. anı~· 
~rla kabul ettir4!bilirmiş, anlamı - lar. 

11 
• 

Bazılanna göre bUlh, koDlfU' 
noktasından da faydalı olacaktır. de· 
ınişli. Rica ederiz yazıp gönderiniz. 

Acaba ce,·abı o muhlerem doktoı 
yazmadı da bu işi kaleminden kan 
damlayan doktor Pekolca~ıı niçin hı· 
raktı? Yazımızda doktorları tahkiı 

eden bir nokta bulunmadılını, verile 
cek cevabın yersiz olııcalını anladı· 
ğı için olına'iın? Bu uziyette ceva
bın gecikmiş olmasının manasını da_ 
ha iyi anlaıııış bulunuyoruz. Jierhal· 
de doktorları tahkir ettilimize ina· 
nacak ve cevap yazacak bir (IÖnüllü 
çok güç bulunmuş olacak. Bize 
gönderilen bu mektubu kanuni bir 
mecburiyet dolayısile delil sırf ıa· 
zelemizin sahibinin o muhterem dok 
lora söylediklerinin bir söz verme 
mahiyetinde olduiu ve doktorları 
tahkir ettiğimiz yolundaki mugalata· 
yı tekzip fırsatını bize verdıli için 
neşrediyoruz. l\lektul.ıu koymazdım 
önce blr noktııyı daha tebarüz ettire_ 
liın: 

13 mart tarihli "Not,, yazısında i
leri sürülen nokta şuydu ve bunu bu 
cevaptan sonra gene tekrarlı)·obill. 

yoruz: 
Me,hur doktorlardan fakir hal-

ka hususi mua)·enehanelerinin kapı
larını haftada muayyen birkaç saat 
için açmış olanı bulunduJunu biz 
bilmiyoruz. l\leklupta yapıldılı bildi
rilen işler, hep hükılmelçe başarılan 
kolaylıklardır. Onları lıltfen benim 
semesinler. Meşhur profesör doklor
l:ırdnn hususi muayenehanelerinde 
fokir hasla kabul edenler varsa lılt. 
ren bildlrihin. Fakir okuyucuları

mız, isimlerini sütunlarımızda gör
mek, bilgi ve tecrübelerinden nasip· 
lenmek istiyorlar. 

Aldığımız mektup şudur: 
yaptığı praplardan bir Jiıe getir- "Halkevlerinin eve mensup doktor 
ilin. Size teıekküre borçludur!.. Jara fakirleri bedava muayene ettir
Bu kadar güzel bir ce\ıet u bir mek teşebbüslerini takdir matsa· 

od.ısı idare heyeti kendisine bir vazi 
re telAkki etmektedir. 

Ebedi Şerimiz Atatürkün, Milli Şe· 
Cimiz lnönünün ve büyük hükılmeı 
adamlarımızın irşat ve himmetleri j. 

le kurulan ve gün geçtikçe memle· 

ınıı,tur. Köy işlerile ıılıik:uı bıılıın:ıı 

'darecilcrin \'e köy cJa,·a!lı hak!.ınıl. 
lelkikler yap:ın her müne\'\'erin Ilı 
kitabı okuın:ılarını ln,·siye ('ıfı•riz. 

yoruz. 
Farıedelim ki Japonya da mih. 

vere girdi; çemberi kırmak için bu 
.tafi mi zannediyorlar? 

Japonya mihvere iştirak edecek 
:>!ursa çembere de diğer kuvvet ve 
vasıtalar iltihak edecek ve bu su -
retle istfklil cephesi şiddet eephe-
3İ karşısında tam bir üstünlük ka 

kelin her tarafını altın tellerden ya- taç olrhıjhı holde bir köye gidip ) er. 
pılrııış atlar gibi süsleyip sarmakta leşmiyor, şehirlerde oluruyor. l ılh ı 
olan halkevlerimizi, milletin takdir_ tenkil! edilemez. !\lenılcket aşkı il 
k~r bir ferdi sıfalile, ıazete sütun· bö11.·Je fera"ali nefü salıiplnri rıkan•: 

" .. ~ , zanmrş olacak. larında methe çalışırken her yerde o onlara reı!akar dl'nir, rakal l:ılı'iilin 
müesseselerin en gayretli fertlerinden '>itirdikten sonra bir köye çekilir O halde? 
bulunan Türk doktorlarını bu veıilt mahrumiyeti göze alamıyııcak ol.ın O halde mihver çemberle pek uğ 
ile tahkire 11ellenmek doğru dt6ildir. 1 lara da menfaatperest, bayağı in'lııl raşma~a daha iyi eder! Onunla an. 

Haikevleri, Türkün kültür kaynalı denilemez. laşıp iyi bir kom,u mUn~ebatı te-
olduiuna; memlekette şimdiye kadar Memleketin, milletin sılıhııl bakı . ,ıs etmeye bakma&ı kendi lehine • 
yaptılı ve bundan sonra başaracalr mından derin ihtiyaçlarını ka\-rayıır 
hizmetlerin çok büyük bulunduluna ve kazalarımızın bir çoğunu tabibsiı dir. 
· T'" k h k' ı h d h Harbden sonra de!?t.,-·1. harbden ev ınanan ur e ım , er yer e, er bulan sayın Cumhuriyet idaremiz 
bölgede başka meslek erbabı nıü· ı.eyll Tıb talebe yurlları kurdu. Biı vel sulh yapmalı! Aksi takdirde 
nevver Türk yurtdaşları kadar fera- asım ''alan ya,·rularını ıııuayyeı çember onu bir kere etrafından sar
gatle çalıJmakla Ye hattA makale sa· müddetli bir hizmet Hasmı ıaahhü . dı mı mihverden ortada ne kalır 
hibinin herkes gibi çok belendili ettirmek mukabilinde de\·let bütçe ki? 
"bedava muayene.,yl ayni feraıali sinden yetiıtirerek hükılmet tab11hr 

iKi SULHVN ÇARPIŞMASI 
nefis ile kabul ve bir çok yerlerde ti ihtiyaçlarını bu suretle kapatmak 
bizzat kendileri teklif etmektedir. yolunu tuttu ''e bu önemli işinde ta 

Türkün asil, merhametli ve ci. mamen muvaffak oldu. BUtUn milletler sulh Lstiyorlar. 
vanmert olduitll, hattA harp meydan· (Kaç kazamız var ki doktor bilir?) Sulh: yani en fazla refah şeraiti i-
larında dü,manlarına bile kendi ka diyen yazı sahibinin doktor~uz ka~· 
nı bahasına yardım ellili bütün dün· kazamız kaldılını ölrenmek için Sıh -----
yaca tanınmış, bilinmiş bir hakikat hat vekAleti slalistiklerine milracaııt naalindeyiz. Senelerdenberi biitün 
iken, bu milletin çok tahsil görmüş etmesi ve bu kadar önemli bir mem· hutaneler mürae:ıal eden her h:ıstıı 
olan münevver bir zümresine, sulh ıeket işinde kalemini bu derece ser. ya bakmaları ve hl'r!{ün polikllnıl. 
içinde bularak hastalıklar mücadele- be!'lt oynatmaması lazımgelirdi. vapmaları için emir alınış1ardır. Her 
sinde, harp meydanlannda ve ıon Bugün hükılmet labibsiz kazemı1 müracaat edene bakılmakta, fakirler 
istiklAl harbinde başardıkları hizmet kalmamış denecek kadar azalmıştır. meccanen tedavi edilmektedir. Sf'nıl 
leri ile büyük ıeflerimizin, yüksek Bir iki sene içinde yurdun biı.;hiı 'lemt belediye tabibleri lıu işle me-s· 
kumandanlarımızın takdirl~rini ka. kazasında münhal hekimlik kalmı)'ll· Ruldür; lstanbulun muhtelif semtle 
zanmıı olan Türk doktorlanna: caktır. Nahiyelere kadar hükılınet rinde bedava di!'lpanserler kunılmu• 
(Mektepten çıkınca şahsi bayat icap tababeti teıkilltını uzatmak bütçe her başvuran halkı boş çevirmemek· 
}arını memleket işlerine tercih etmelı; bakımından güçtür. Hal böyle iken, ledirler. 
ıönderildili vazifeye silmemek, he- Halk partisi beşinci büyük kurulla· Anadolunun 1ıirçok ~ehirlerlnclı 
men teqlb kurarıtk para kazanmak yında, kıymetli sıhhat vekilimiziı'ı ':unılan verem, frengi trııhom ,.e od 
yoluna dökülmek) IJibl sıfatlar veri- bu aene zarfında münhal kaza hükıl· '1ınlalıkl:ır di<1pnn'ltrlrrl, rlo~ımı ,., .. 
Jemez. met tababeti kalmı:racağını \'e ileri_ leri müracaat erten hıılka şefkat im 

Kayıtsız Ye prtsız hangi Tllrk de hükömetimlzin ..nahiyelere de bil· caklarını açmışlar; yer yer tesis e· 
doktorunun protokolu yoklandsa ki- kömet tabibi göndermek cihetini dilmi, olan '·erem, sıtma, trah0ttı 

nu kendisine köle ~ apmaktır. ~ 
Diğerlerine göre sulq, berk 

hür olmasıdır. 
Birincilerin Kurmak llt 

sulh bugün dünyanın en kuvvet 

köle olmasından bnşka b~ ıeY -
ğil. Onlar bu sulbü dUnya~. :...,. 
!anarak herkese birdenbıre Ldı 

' k•DW 
ketlerle korku vererek zorla 11 

. "ilJI ... 
et tlreceklerinl eöyliyerek ö., 61 
yorlar. Onların "dinamik,. ııulb 
:tikleri işte bu. ,..uıı' 

Ötekiler bu h~kimiyet ııulrf ~ 
ıstemiyorlar. Milletlerin kart 41 
milsavat esası dahılinde araıarlll ot" 
iş birliği yapmalannı tercih ed ~-111 

d' lel111'"" lar. Silahlanmaları da ken ı ,_. 
ve insaniyetin hürriyetini ırıUd 
içindir. Je. 

Bugünkü halde vaziyet tJÖ ili*. 
Fakat daima bu şekilde k•1' 

mi? Acaba birincilerin sulhÜ ilt 
ıtineilerin sulhil arasında ani• 
imkanı var mı? YokBa bu iki 

dile yazılmış Qlan bu makalede isim 
te}'i mi? Size medyunu tükran ol. tasrih "° şahıs tayin edilmeksizin 
malıdır. İnsanın ölüm yatağında umunıl ~~retle pıeslek ve meslektaş· 
dosta, dilpwıa karp temiz ve ki- \ara tevclh .edllmlt l'etSt. tenktcl •• 
bar bir kılıkta bulunması az bir sa- haksız isnatları ha,·i birkaç cümle
det ıııidirl. nin tashihini üçüncü mıntaka Elibba 

mi ahbab, kimi fakir, kimi akraba dllşünmekte bulunduJunu müjı.leli- mücadele teşkilatı yorulmak bilnıe1 

oı.,t........,blalaıaualu--.nı Yt-.)teıaut 14.Wfyıeı.J!• ~·wn ı if yılma~A\jKük cumh~ · · _.,_. ..... 
1!1Pr1 yftzde yirmi beşini beda,·a resmt dc111ldlr. Ometlmlz~n ~~hh~t tqklliltı . . 

·~ - - ~-

! s ta '1 b~: Beled; vesi Jlal'lar1 

muayeneler teşkil etmekte iken ve Jfoslahanelerimizin meınle!ct ff\l.i Ttd ~tıe+h-'.furk doktoruı~u~ı l'lı ıll· 
belki makale sahibi de böyle ehlb· tiyacına tekabül e'tme'Sl mestleıline ~alı~rtıakta: halkın sıhlıbtını kor~. 
basından, akrabasından bir tok dok. ıelince; Sıhhat vekAletimiz eliyle ınak için elden geleni sarfetmektedır 
torların )'ardımını ,armü' iken (bir sayın cumhuri)·et hükılmellmi~ •.ara. 
kaçı müst,sna elmak ilzere hiçhir fından her sahada olduiu (lıb! bu "Red:ını doklor., makalesini )'azar 
doktornmuzun kapılannı bedava nıu ihtiyacın tatmini yolunda da buyilk ~ata, hiç bir Tiirk doktorunun da,·eı 
ayenelere açmadıJı, en yüksek tabib adımlar atılmakta, her sene yeni ha~ ~dildiili '"alan ' 'aziresinden kaçn11ılı 
ıerin bile kapılannı halkın yfizil•e taneler kurulmakta, eskilere llıh-eleı ~ını ,.e hep!dnin fukarayı gözelet•el 

ıüğü d kap.il bulundurdu ... ) teklinde, ne· yapılmakta, dolum evleri açılmak kırl:ır merhametli oldııitunu tekrar Beyog·ıu Kaymakam ve B. Ş. Müdür . n en: eu h . . h .,,
1
. 

cip Tl,lrk milletinin yüksek tah!'lil surelile hastanelerin mevcudu mille t'der, yalnız mu nrrırın la ayyu ı . Kasımp~a Çatma m.escit mahallesinin Pehlivan Mehmet ao· sıönnüı, tanınmış, her tarafta hünnel madiyen çojaltıl~akta oldutunu 'tibi her lrastanııı her f!oilediıli ,.e ht" 
kağmda 9 sayılı harap ve maili inhidam ev sahibinin ikametgih ad kazanmış olan ~ir sınıfına toptan ıurur ve iftiharla ıorüyonız. CencJiAi hekimi her zaman ,.e meldin 
resi bulunamadrğmdan tebligat yapılamamı§tır. 15 gün zarfında merhametıislik isnat edilemez. Bedava doktor bahsinde ise: mem da meccanen temin etmesinin dün 
mahzurun izalesi için ihtarname makamına kaim olmak Ur.ere i· Kendi parası, kendi emeli ile yetiş leketimiz kadar hiçbir ülkede beda· ~·.ıııı.1 hlı:hi~ ~nrıırınrlıı milmkiln ola 
Itp olunur. ( 4224) 
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SAÇ ve SAKAL Planş 15 

Fı L•• cheveu:ıı: et ıa b a r ite h H alr and 
•••rdAı Haar und •art 

1 FIBÇA BIYm 
L F: la moustache en brosse 
L t: the English (closeclip-

ped} moustache 
ı. A:. der englische Schnurr

ba'ıt 

1. UÇLARI KIVRIK UZUN 
EnIK (Rus bıyığı) 
a o:-tadan aynk 

1. F: la moustache longue a 
~ointc relevce-s (mous
tache a la nu:se) 
a raie [ du milieu] 

1. ı: the long moustache 
a the parting (the mid. 

dle partlng} 
1. A: der Schnauzbart 

a der Scheltel (Mittel
scheltel) 

1. FAVORİ 
1. F: les favorls rn. 
1. 1: wbiııkers 
1. A: der Backenbart 

J19 

ff 4. KISA FAVORİ 
4. F: la patte [de lapin] 

(ooll.: la rouflaquette) 
4. l: ııhort wlıilkera (mutton 

chopı) 

4. A: der Kotelettbart (die 
Koteletten) 

, 5. BAM TELi 
a lmttc1k...., 

5. F: la mouche 
a la tete bouclie (leı 

cheveux m, boucllıs) 
5. l : the imperial (under the 

under lip) 
a eurly halr 

5. A: die Fliege (unter der 
Unterlippe) 
a der Lockenkopf, KUnBt-

1 

lcrkopf 

8. SiVRi SAEAL C...,.._tr 
sablı) 

8. la barbe Haıır1 IV(quatre) 

mlş bir hekim (k6ylil doktora muh- "a doktorlulun mcbzıll olmadıitı kn., mıy:ıenltını ıl:l\·eten hcynn ederiz.,. 

PIAANt 15 

8. t: the Hemi Q uatre beard 
8. A : der Henriquatre 

<= Bart) 

'· SiVRi SAllAL 
• alalmMı uo 

'J, F: la harbe en pointe 
a la broue (le1 che

veuz m. en broue) 
'7. t : the polnted beard 

• briatly halr 
'7. A : der Spi~bart 

· a der Iıelkopf ( die Bilrl-
te) 

8. KEÇi SAKAL 
• ,... •J'ftli 

8.. F : l'lmp6rlale f. (la barbe 
l l'impiriale) 
a ra1e [ du mllleu 1 

8. I: the waxed (polnted) 
mouıtache and tbe Van. 
dyke beard 
a the parthıg (the side 

partlng) 
3. A: der Knebelbart 

a der Etcheltel (Sciten.. 
ıcheitel) 

·ı. UZUN SAKAL 

•· F : la barbe longue 
9. t : the full beard 
9. A : der Vollbart 

10. TAll'l'A SAKAL 

it. J!: la harbe """ 

1 10. 1: the trimmed beard 
10. A: der Stutzbart 

11. UZUN SAÇ 

o 

11. F: les cheveux m. longa 
11. 1: long, loose balr 
11. A: du lange, offene Haar 

12. • 14. PBOKALAB 
12. - H. F: les perruques f. 
12. • 1'. 1: Wigs or Periwiı;s 

(a small wlg: tbe tou.. 
pee) 

12. • 14. A: PerUcken (halbe 
PerUcke: Atzel, Toupet): 

1!. UZUN PBOKA (Lal ka· 
ton prokuı) 

a bukleJer 
12. F : la perruque longue 

(perruqu~ Louis XIV 
(quatorze) 
a lea boucleı f . 

12. 1: the full - dress, full· 
bottomed wlg 
a the curla 

12. A: dle AllongeperUcke 
a die Locken 

IS. BURSLU PBOKA 
IS. F : la perruque a bourse 
ıs. 1: the tie • wig (the bag. 

~ ıa. A~~e HaarbeutelperUcke 
der Haarbeutel, Mozart
zopf) 

11 l 

,.ı ... .-...clıdliill 
(Ol'llk il ekim 1 

1 ~~;,mA_h~~~ .. ~~k!!~~ 
P:ıznrdan manda her -~~I 

sıını 15 den sonra. Telefon: ___ :,m ___ _ ..... P PA 

VAKiT kitab 
Dün ve yarın tercU 

külliyatı 

No. 11·20 ikinci -1 
1 1 Gorio baba 
ı 2 Deliliğin psikolojisi 
13 tık bahar selleri 

14 Engerek düğümü 
15 Rasin külliyatı ID 
16 Samimi Saadet 

17 istatistik 
18 Çocuk dilşllrtE>nler 

tQ :um ve felsefe 
20 Mevcudu kalmadı 

Cu serinin flatı 5.30 
Hepsini alanlara yUzd8 20 
to yapılır. Kalan 4.24 
t,24 kuruşu peşin aıı:narsl' 
b:ıki'3i :ıyda birer lira 
!\zere Uç tal:site NğlaDJI'• 

Dün ve yarıfl 
tercüme külli>'' 

7 nci ıericleo 
61 • 67 • J .,cap 

61 Vikontun ölümü 
62 Leneit II. 
63 Liza 
64 Evlilik 
65 Gizli Pamuk harbi 

66 Bizans tarihi 
67 Scnyolbcoı Avrupa 



11'6 
t2.a -939 Çarşamba 
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00 

il'am, 12,3~ Türk mUzlğ. 
ı lııe~ Lıemteket saat ayan, ajanı. 
~ l"Olojt haberleri, 13,13 - H 
~ı~~~nşık program _ Pl.), 19,00 

'?u,k 19,03 MUzl~ (Soll • Pl.), 19 

10. !\ııpoli grupu: "CavallC'ria 
Ru~liC'ana" (Ma,cngni ). 

11.30 Hamuurg: ~lozart, Schubl'rt. 
ODA l\IUStKfSt YE KONSEHl.Jm 

7. J.onrlra (ll.): Piyano kon. 
seri. 

7.20 \·iyana: Keman, çello. 
8. Eyfel: Şarkı, tello. 
9.30 I.onclra (R.): Canıerbury fe~ 

th·ali. 

27·6.939 tarihinde saat 11 de eksiltmesi ilan edilmiş olan 8 a· 
det muhtelif cins vinç vagonu ekıiltmesi idarece görülen lüzum 
üzerine 20 temmuz 1939 perşembe günü saat 15 e tehir edilmiştir. 

(4241) 

*** 
r-.tuhamrnen bedellerile miktar \'e vasıflan :ışağıda yazılı (2) grup 

11alzeme ve eşya her grup ayn ayrı ihale edilmek üzere 29.6.939 per· 
;embe günü saat 10.30 on buçuktn Haydarpaşada gar binası dahilin. 
:~:d komis,·on t::nfınc!n:ı ~;:!: eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu i~ 
0

girmtk istiyenlerin her grup hiza$mda yazılı muvakkat te· 
ninat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saati 
1e kadar komisyona müracaatı an lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtıl~ta 

iır. 
1 - 2000 kilo muhtelif cins ve ebatta altı köşe başlı civata mu· 

'1anvnen bedeli 754 lira muvakkat teminatı 56 lira 55 kuruştur. 
2 - 8 kalem muhtelif cins ve ebatta zarf muhammen bedeli 

2546 lira 12 kuruş ve muvakkat teminatı 190 lira 96 kuruştur. 
4158) 

*** ~k ıntıztği (Fasıl heyeti), 20,00 
\t.lolı •Ct laat ayan, ajana ve mele 
it. ~~~bcrlerı, 20,1. Neşeli p:Aklar : 
\!o ta Türk mUzJ~ (M~terek ve 

\'arşova, Budıpeşle: Chopiı. 
konseri. 

~ ~~llnnt), ı - Hicaz peşrevi, 2 - 10. 
• ~!4 ağanın _ Hicaz yUrUk sema. 
~ eytın aahnı çemen, 8 - Şev. J0.10 Prat"t: Keman, kuartet. 

15-6-939 tarihinden itibaren katarlarrmmn hareket tarif ele. 
ri değişecektir. Tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi rica o • 
lunur. (4187) 

ııol • hicaz §&rla • Bllmlyorum 
\ ~rudu, 4 - Lemiııln • Hicaz §ar. 

b lnıasın bana ycslm, ~ - Tek 
' Ilı aık tUrkUsU _ Ay dofdu bat. 

~ıııt-ıı. 6 - Tek sazla halk tUrktl!ıU 
a tUrkQstl, 7 - Keman taksi 
~ U§ak ı:ırkı _ Yt.d lle &'ec;tİ 
. ı:ı~ 9 - Blmen Şen • Uşak şar. 
b~ kr r ercıı, ıo - Relik Fersan • 
. vıo ~ kı _ Kız bUrün de §alına, 

~ı.:;u,rna, 21,15 MUzlk !Opera • 
~-~ fi{ liattaJık posta kutusu, 22,00 
''llııı Uçtık o•kestra • şer: Neclr 
l . . 

..... li 
ek tlnna L.ahr • Memlekette~ 

~lle~e (muhtelif memleketlerin 
\ ~"ne Uzer'ne rapsodi), 2 - AlolF 
ıcı~ Cg - \'!yananın C'azlbcsi, 3 -
~ ı:ı~~Cb - lspnnvol kaprisi, 4 - Val 

Cb ' 
lte trt • Bir g"lcenln htkA.yesl , 

~ter l'rnann Dosta! • Marş. 6 -
a~ 'Vtyanaıı kUçUk kız, 23.0C 

t lı"l haberleri, :rlraıı.t, eshıım tah 
"O 'ı~b•yo • nıılmt borıının <ffy11tl 

tal'lb lk ı~n%hıınt _ Pl.l , 23.5!5 -
kı tıro....-am 1 ... • 

S.s.939 Perşembe 
~o 
li~ogrnm, ı:?,35 TUrk mU%1ği , 
• pe~rcvı, ~ - LAUf ağa 
·~ -"f, 1 _ Nlctn ~cb ta seher, 3 -

2'-iar.z Hicaz §arkı Gö& 
"' • • o. 

*** 10.25 Kllnl~~berg <Heihberı>: Pı 
:-,·:ıno konseri. Yolcu katarlarında izdihamı önlemek ve yolculuğun daha 

ı 1.30 Kolonya: C.hopin. nüsait şartlar altında yapılmasını temin etmek maksadile 15-6 
HAFlF ~IUSfKl \'E OPERETr.ER -939 tarihinden itibaren Ankara - Haydarpa~a - Ankara a. 

8.20 Budopeşte: Macar halk mu rasında işleyen ı ve 2 No. lı Anadolu ekspres katarlarile 3 ve 
musikisi. ı No. h sürat karatlarmdaki birinci ve ikinci sınıf arabalarda 

8.30 \'nrşova: Harir muc;ild. 
9. Prağ: Operet parçaları. nevcut yer adedi nisbetinde bilet satılması mukarrerdir • 
9.10 Breslav: Orkestra, şarkı. Bu katarlarla seyahat etmek isteyen yolcular beher birinci 
9.1b J.eipzig: Halk programı. 3ınıf yer için 25 kuruş ve beher ikinci sınıf yer için 20 Kr. te. 

10. Homn grupu: "Melodi ve ri. liye etmek şn.rtile: 
tim". h .. A) Ankarada Haydarpaşa ara;ında ve mütekabil er gun sey 

10.15 l.Hikreş: Hafif orkc~trn. 
ı t.30 \'iyano: Orkcsırıı, !<.opr:ıno. rüsefer eden 1 ve 2 No. lu Anadolu sürat katarı: 
12. Bıırl:ıpc1tc: Orkestra. B) Pazar, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri Ankaradan ha. 
12. Prnğ: Çek musikisi. reket eden 3 No. lu sUrat katarı: 

• :u,\~S MUS!KlSl 1 C) Pazar, Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri Haydarpa. 
10.fo Soıten<ı; 1l Beromlln!>ler, ~adan hareket eden 4 No. lu sürat katarı: 

1 ı.ıo Proğ; ıı.30 :\apoli grupu; 12;10 ~ tçin Ankara. ve Haydarpaşa mebde garları ile Polatlı, Es. 
t.ondra (R.); 12.15 Londra (!'\.) • • • 1 . ta t · t 
ıorna ~rupu. .tişehlr, Kara.köy, Bilecık, Arıfıye ve zmıt mu vassı ıs asyon-

AXKARA TIYATROSl' !ardan yer kuponu temin edeceklerdir. 
Yer kuponlarının tsat~ mahalleri ve zamanlan: Bu gece: \'enişehirdc 

,n n'ııll,ık Zeki Alpan ''t• 

llilzyoni~t Emin Atnbay 
birlikte: 

BÜYÜK MÜS.ntrmE 

ERTUr.t'lUL SADl TEK 
Şehzadcboşı (TURAN) 
Tiyalro~unda hu geC'e 
( Para kııııueti) 3 PerdC' 

OKllYUCli: AYSEL 

1 - Ankara. garı 
A) 3 No lu katar için katarm hareket saatinden 24 saat 

evvel ve l No. lı Anadolu katan . için katarın ı. hareket edeceği 
~Un ~aat 8 inden itibaren. 

2 - Haydarpa,şa garı. 
... •""' .., 

A) 4 No. lu sürat katarı ile 2 No. lu Anadolu sürat katan 
için hareket saatinden 24 saat evvel; 

3 - Polatlı istasyonu: 
Bu katarların Ankara. ve Eskişehirden hareketlerinden sonra, 
4 - Eskişehir garı: ~:" e .llnıı;.ı, t - Ahmet Rasim • 

.. ~ il.tkt • Cıın hasta gönUl, 5 -1 J,lı;~~~ 
tıt • l<Utd!U hlcazklr şarkı _ Ar.

1 

EGE TlYATHOSU 
TmtSlLLERl 

:uri Gl'nçrlur ,·e arka. 
'nşları 16 Haziran cu-
1:1 akşamı Şehremini 

Polatlı ve Karaköyden hareketlerinden sonra, 
5 - Karaköy istasyonu: 

~~ &lya.ıı gözlerinin, 6 - KUrdUl 
'I 

1 
ıarkı • GUI!er açmış bUlbUI lJ;j~~~ 

~ te a.oo 'Memleket saat ayarı, a. 
~:eteoroıojl haberleri, 13,15 -

.ifJ ~ <Rarıaık program • Pi.), 
• r, 

1 
trıım, 19,05 MUzlk (Kaab. 

\tıl, ·2~ 19,ı:s Türk müziği (Faaı. 
te ~ .oo Memleket aaat ayan, a. 
Pl,\kl~orolojl ha.ber:erl, 20,15 Ne. 

' ltllı. - R., 20,20 Türk mUzlğt, 
h~ıcı ın peşrevi, 2 - S&dl • Se. 

~t;ı • auhumda ölen, 3 - Ze_ 
t • SegAJt §&rkı Mızrabı br 

\.. t~ ~eY'ıezı Rı7 .. ~endi _ suzı: 
'~' ~ • Caldınp ~algıyı, 6 -

~oııclflz. _ Suzinak ıarkı • Son 
1 'la.ılı eıı, 6 - Kemençe takılml 
'· ~ türküsü Emlncm hopla da 
"' ..... h -ltttar lllk türkUsU _ Develer ka 

1 ~~~ 9 - halk tUrküsU _ Esme 
~1 b bana, ~o - Halk tUrkU.Sü 
tt ~tle§erek, 21,00 Konuşmc 
~rı 

2 
tıı, 21,ı., MUzlk (Ne~·ı 

eı:ıı ı.ao MUzlk ı konutıma (Ce, 

0 
Jıu ı1ıı}ı tara!mdan • Opera ve 

':ı ~Uı:ı~110n) pltlklar maa· ııerı. 
>..ı:P °'fltııı ( KUc;Uk orkestra • Şef 
\'rilıcı ) · l - Lcpold • Kafknr 
~tı-. ~ en <Potpuri), 2 - Gangı_ 
'4 , ~1~elcr ormanında, 8 - Le. 
<ı llc~eı ne1ır1 kenarlarında, • -

"' cı <ler • Tirol dağlarının halk 
t..ııtt:llıı1arından • Potpuri, ıs -

'tı-•ereıı:Chlag.,r primavera • Ar. 
~ t~~ dı, 6 - Mlchell • tspen, 

~ "'ııı ~ 7 
- J . Sl'"BUSS • Bu naj? 

~11ıı11 arsın AY dlL-ıya . Vals. F 
~ 11, ıİ ~OktUrn 23.00 Son a1r" 

• tı11ı.. l'lı.at, epham t.:ıh\•l'l\t kal"" 
'"' "'Ut bı:ı ' <ı ~l;:<l:ı rsası ı fiyatı. 23.20 MI y l>rr;ıtl- t • Pl ) 2:::.55 - 24 Ya. 
" 'nı, 
~ ~~1 n ..... 'vcl--~da.n 

~ "'•' . ~1tl- -. . ... P~ r""" h r 
t~ ltıtı 'I' .. 

\ fl~le llrkf;vc ~r.n.tl üzeri 
tıı11 1 :1cn f)nr:ı!d snat olr. 
Otıl!n ll'lt,ur: 

I - ~T.An YE SE:\'FO~t 
:io tı,rı!\ 0~sımr.F.RI 
~ Stra~b 'M'T>: RııHI. 

~a111 Urg: Mass Simlnör Bahc 
Cltıt) e Cenerı:_:'Manon" 1Puc 

-· 

rn,irah bahı:eslnde 
(iki .,iin(lii ara~ında) 

Eskişehir ve Bilecikten hareketlerinden sonra; 
6 - Bilecik istuyonu: 
Eskişehir ve Arifi yeden hareketlerinden sonra; 
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!ini toplamı§, yüzündeki telaş ve 
heyecan izleri kaybolmuştu. 

Yolcu: 
- Genç dostum senin ismin 

nedir? diye sordu. 
- Jilber, mösyö ... 
- Yalnız Jilber mi? Bu vaftiz 

ismidir, zannederim .. 
- Bu iıim benim ıoyadımdır. 
- Peki, Jilber dostum, beni 

mi.işkülattan kurtarmak için ıizi 

Tanrı yoluma çıkardı .. 
- Emrinize tabiim, elimden 

geleni yaparım ... 
- Teşekkür ederim, sizin ya. 

şımzda olanlarda yekdiğerine 

yardım etmek hissi vardır. Hem 
sizden isteyeceğim şey güç de
ğil:lir. Yalnız bu geceyi geçir
mek için bir yer göstermenizi 
rica edeceğim .. 

- Evvela; fırtına sırasında 

al\ına sığındığım şu kaya var .. 
- Evet ama, ben güzel ye · 

mek. rahat yatak bulacağım bir 
yer olmasını isterdim .. 

- Bu biraz güç .. 
- Köyden pek uzakta mı. 

yız ?. 
- Pierfitten mi?. 
- Pierfit köy müdUr?. 
- Evet mösyö, buradan tah· 

minen bir buçuk iki mil kadar u
zaktadır .. 

- Bir buçuk iki mil! Böyle 
bir gecede, böyle bir havalda bu 
iki )'Orgun ıtla1 l&abl iki aaıt 

gitmek lazım... Bakalım, güzel 
di.lşün: Bu civarda oturulacak 
yakın başka bir köy yok mudur? 

- Biraz ileride. Taverney şa
tosu var .. 

- O halde? .... 

Genç hayretle gözlerini aça· 
rak sordu: 

- O halde ne yapacağız?. 
- Bunu birdenbire niçin söy-

lemedin?. 
- Taverney şatosu bir otel 

değildir de . ... 

- İçinde kimse var mı? 
- Şüphesiz .. 
- Kim oturuyor?. 
- Baron dö Taverney .• 
- Bu baron kimdir?. 
- Matmazel Andrenin baba. 

sı mösyö ... 

Yolcu gülerek mırıldandı: 
- Eu malumattan memn~ın 

oldum. Fakat baronun nasıl bir 
adam olduğun.u anlamak ister
dim. 

- Mösyö, baron altmış heş 

yaşlarını:ia bir ihtiyardır, rivaye• 
te nazaran eskiden zeni:inmiş ... 

- Şimdi fakir değil mi?. Bü. 
tün bu senyörlerin tarihi böyle• 
dir, doatum rica ederim, haydi 
beni baron d6 Taverneyin yanı· 

na götür •• 

Genç 'korlruyla kanflk bir 
te11tla: 

_ _ - .Ş;atoya mı? diye eordu. 

I - Şartnameleri ve listeleri mucibince {3758) metre tnik'abı 

mi.skirat "953,, metre mik'abı tütüne ait c .mak üzere ceman 
(4'ill) metre mikaT..ı sandıklık kesilmiş tahta pazarlıkla aatın alı· 

nacaktır. 

II - Ttahtalar memleket haricinden getirildiği takdirde met
re mikabının muhammen bedeli sif İstanbul 30 memleket dahilindt 
verildiği takdiride 36.30 liradır. Muvakkat teminatı bariçden getiri. 
lecekler için (10,599,75) lira dahilden verilecekler için (12.825,75) 
liradır. 

III - Pazarl.k 26 • VI • 939 pazartesi günü S<lat 14 de Kaba· 
taşta levazım ve mübayaat §Ubesinıdeki alım satını 'komisy<munda 
yapılacaktır. 

IV - şartnamelerle eh' at listeleri her giln kabAtagta le•·a~;m ve 
mübayaat şubesi müdürlüğü veznesinden (855) l:muş :nuk:ı.b:lb. 

• de alınabilir. 

V - tamamı veya bir kısmı, için pazarlığa iştirak etmeh i:teyen
Jer muayyen gün ve sa;ttte verecekleri miktarın yüzde 7,5 kuruş 

hesabiyle teminat paralan veya banka mektuplariylc ve' Gieı:r 'ka
nuni vesaikle adı geçen komisyona gelmeleri. ( 4.084) 

* * * 
I - Şartnamesi mucibince 75.000 adet yüz kiloluk Uztlm çu.. 

valı kapalı, zarf usulile eksiltmeye konmu§tur. 
II - Muhammen bedeli 31500 muvakkat teminat parast 

(2362.50) liradır. 
III - Eksiltme 19-VI-939 pazartesi günü saat 12.30 da 

Kabat~ta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır . 

IV - Şartnameler her giln levazım şubesi veznesile İmıir ve 
Ankara başmüdürlUklerinden (157) kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - Mün.a.kasaya gireceklerin mühürlil teklif mektuplarım 
% 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu 
ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale saatinden bir e.ı.at evveline 
kadar mezkur komisyon b~kanlığına makbuz mukabilinde ver. 
meleri l!zımdır. (3838) 

7 - Arifi ye istasyonu: . 
Bilecik ve Izmitten hareketlerinden sonra; 

8 - İzmit istasyonu: 
Haydarpaşa ve Arifi yeden hareketlerinden sonra; 
Yer kuponları satacaklar. 
Mutavassıt istasyonlar kendi emirlerinde kalacak serbest 

yer nisbetinde yer kuponu satılabilecektir. 
Yolcuların aldıkları yer kuponlarını gidecekleri mahallere 

ve kondüktörler tarafından toplanıncaya kadar muhafaza et. 
meleri l~zımdır. 

1 ve 2 No. lu Anadolu sUrat katarlarmdaki bütün birinci ve 
ikinci sınıf yerlerin evvelden kapatılması zaruridir. Yer kupo_ 
nu almamış olan yolcular bu katarlarla seyahat edemezler. 

3 ve 4 No. lu katarlarda yer kuponu almıyan yolcular bu 
katarlarda bulunan serbest arabaya binebilirler. Yer kuponu al. 
maksızın No. lu yerleri işgal eden yolcular işgal ettikleri yerle. 
ri terketmeye mecburdurlar. 

Bu m.evzu hakkında Ankara ve Haydarpaşa garlarının is. 
tihbarat bürolarında daha mufassal malumat alınabilir. 

Umumt istirahatin ve herkes~e matlup intizamın temini 
için sayın halkımızın istasyon ve katar memurlarının tavsiyele
rine uymalarını ve tahsis edillp kuponları verilen yerlerden baş. 
ka yerlere oturmamalarını ve herhangi bir ho~nutsuzluk vuku. 
unda dileklerini istasyon ve katar memurları yanında bulunan 
şikayet defterlerine yazmalarım ehemmiyetle rica ederim. (4023)' 

UMUMi ~!VDVR 
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- Piyerfitten ıonra neresi 
gelir?. 

- Barlödük .... 
- Orası bir şehir mi?. 
- Evet ... 
- Ahalisi çok mudur?. 
- Dört beŞ bin kişi zannede· 

rim .. 
- Barlödük kasabasına giden 

e 
kestirme bir yol var md.ır?. 

- Hayır madam .. 
Kadın arabanın içine çekildi.. 

Delikanlı, genç kadının daha ba
zı şeyler sorması ihtimaline kar· 
§ı biraz daha durdu ise de artık 
bir şey sorulmadığını görerek u. 
zaklaşmak üzere ôöndil.. Tam 
o sırada madam: 

- Mösyö! diye seslendi ... 
Delikanlı dönerek: 
- Ne emrediyorsunuz ma· 

dam ... 
- Müsaadenizle bir sual daha 

soracağım .. 
- Sorunuz madam ... 
- Arabanın arkasında bağlı 

bir at vardı , orada mıdır?. 

- Evet madam .. 
- Ona bir kaza gelmedi de-

fil mi?. 
- Evet madam .. 
- Bu at kıymetli bir hayvan· 

dır, atı pek severim, sağ ve sa
lim olduğunu gözlimle görüp e· 
min olmak isterdim, fakat bu 
çamurlarlda onun yanma kadar 
gitmek milmkUn dejil kl.1 

- Ben atı buraya getiririm A 

- Evet, evet öyle yapınız ri· 
ca ederim, bu zahmetiniz.den do
layı size çok teşekkür e~rim • 

Delikanlı ata yaklaştığı za • 
man hayvan başını kaldırıp kiş
nedi ve bir yabancıya itaat etmi· 
yeceğini anlatır surette kulakla· 
rını dikerek iri iri nefes almağa 
başladı .. 

Madam: 
- Korkma mösyö! Bir §C}' 

yapmaz, kuzu gibiı;lir .. dedi, ve 
sesini hafifleterek; Cerit, Cerit 1 
diye seslendi .. 

At bu sesin kendi aahiblnin 
ııesi olduğunu her halde tanı .• 

yordu ki, başını çevirip, burnu· 
nu arabadan gelen sesin tarafı. 

l'la uzattı. O sırada delikanlı 

hayvanın yularını çözmüştü. 

Fakat Cerit yularn usta olmı

yan bir el~e olduğunu anlar an. 
lamaz bir sıçrayışta yuleırı kur. 
tararak arabadan yirmi metre 
uzağa kaçtı. 

Ke.dın tatlı bir sesle: 
- Cerit! Cerit! Buraya gel, 

Cerit! .. diye tekrarladı: 
At gürültül'.i bir nefes aldr, 

Güzel başım bir kere &alladı, 

Sonra yava~ yavaı arabanın ya· 
nına sokuldu. 

Yan beline kadar are.balclan 
uzanan kadın tekrar aöyleDdl ~ 

- Cerit! Buray:a gel, get-.Qi. 

~··•ı4 



Toptan ve perakende satış yeri İ stanbul 
Sultanhamam Hamdi bey .g-eçidi 

No. 48-56 Tel: 21295 

1 .• •• " . ~ . 

Saraç el işi ve makine kalfası ile makine 
ile diker erkek ve kadın terzi aranıyor: 

1 - Tophanede 2. No. Iu 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 almmıyacaktır. 
3 - "Qcrct haftalık verilmek üzere taliplerin hüsnühal ve 

tifo aşı kağıtlarile birlikte hemen dikim evi müdürlüğüne mü. 
racaatları. (5) (4000) 

Memleketimizin en güzel ve en ucuz 
haftalık gazetesidir 

. . ... _ ... : ... ... : ~ :... . . " 
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Bu emir üzerine hayvan kadı
na bütün bütün yaklaştı. Zarif 
başını :kendisine uzatılan güzel 
ele teslim etti. 

Kadın, bir eliyle atın saçları
m kavrayıp, diğer eliyle de ara
banın üzerine ldayanarak gayet 
hafif ve çevik bir hareketle üze
rine atladı. 

Delikanlı atı tutmak, kadı · 

nın kaçmasına meydan verme
mek için ileriye fırladıysa da o 
amirane bir tavırla buna mani 
oldu .. 

- Beni dinle ! Sen gençsin, 
gitmeme mani olma! Sende in
saniyet hissi vardır. Ben sev· 
ldiğim bir adamdan kaçıyorum. 
Fakat ben her şeyden evvel ko
yu bir katolik v~ tam bir hıristi· 
yanım, eğer bu adam ile biraz 
daha kalırsam, o benim ruhumu 
mahvedecek. O, bir dinsiz ve 
sihirbazdır .. Tanrı, biraz evvel 
gönderdiği yıldırım ile onu hak 
yoluna !davet etti. İnşallah bu 
ihtard~n yola gelir. Benim sana 
söylediklerimi, sen ona söyle, 
bana teklif ettiğin yardrmdan 
dolayı da mes'ud ve bahtiyar ol, 
Allahısmarladık ... 

Kadın bu sözleri söyledikten 
sonra arap atmm seri gidişile 

gözden kayboldu. 

Delikanlı. kadının bu suretle 
kaçışından korku ve hayret için-

de kalarak bağırmaktan kendini 
alamamıştı. 

işte, yolcunun arabanın için. 
de iken lduyup sebebini anla 
mak için dışarıya fırladığı ses, 

bu idi.. 

• 

-4-

J lLBER 

z. 

• 

Kadının ata atlayıp kaçma • 
sı esnasrn.da, delikanlının çıkar

dığr hayret feryadını duyup a
rabanın hususi dairesinden sür
atle çıkan yolcu, dikkatle kapıyı 

kapadıktan sonra etrafına bir 
göz gezl:lirdi. ilk gördüğü şey 

ayak üzerinde ürkmüş ve şaş· 
kın bir halde duran delikanlı ol
du. 

O sırada ortalığı aydmlatan 
bir şimşeğin ışığı sayesinde yol· 
cu delikanlıyı baştan aşağı göz· 
den geçirtii .. 

Bu ~elikanlı on altr, on yedi 
yaşlarında küçük, zayıf ve asa
bi bir çocuk idi. Siyah gözleri 
tatlı ve güzel değil ise de çirkin 
de denemezfö. Yüzünün umumi 
şekli , zekasını, aklı başında se
bat ve metanet sahibi olduğunu 
gösteriyordu. 

Yolcu: 
- Şimdi burada siz mi bafır

dınız? diye soı!du. 

H 1\. B E R - Akııun P'ostan 14 HAZİRAN - 1 939~ 
....................... ™.™ HORNYPHO~ 

TÜRKİYE . ,. . ... 

Şişe ve cam fabrikaları 
Anonim Sosyetesinden: 

Paşabalıçe Fabrikamız için 600 ton çavdar sapına ihti. 
yacımız vardır. 23. 6. 939 Cuma günü saat 17 ye kadar kapa. 
lı zarfla teklif kabul edilecektir. Taliplerin şartnameyi aL 
mak üzere Galatada Perşembepazarı Samur sokağında lş 
Hanındaki İstanbul Bürosuna müracaat eylemeleri. 

• ••• •• .. " • ' • • t ,. • • • • • • .. 

Müessesesinde 
TAKSiTLE 
SATIŞ 

L__...~~-Q 
ve 

Alman l{J\Pl'~ 
_,.;neleri 

yazı ınu--

6 AY 

1 
Türkiye Sigorta Prodüktörleri Birliğinden 
3512 sayılı kanuna göre esas nizamnamemizc ilave cdıl. 

mesi icap eden maddeler hakkında karar verılmek üzere üye. 
}erimizin 21. 6. 1939 gününe rast:ıyan ÇARŞAl\IBA günü sa . 

VERESi VE 
:a aıı· 

Galata: ~O· 
kalar cad. r()1!J 

Vo1" 47, . 1'8ı. 
han zeı:xıın 

42769· Tel: t)ti· 
Beyazıt : od'' . ca 
versıte 

. No 25· . 
sı . j sl:' 
Kadıköy :. ~ 
le caddesı. 

33 - 2 • 
at 17,30 da İstanbul Aşir Efendi caddesinde Türkiye hanında ı 
Birlik merkezine gelmeleri rica olunur. (K. I. 137) 

Diğer satış yerleri : Beyoğlu istiklal Cad. 316 Foto .~~~~ 
mağazasr (Şark pazan yanında) Büyükada iskelesi Gulı5 

•-'·- . . J • • .. ca.<l. N o. 2 Ligeros Mağazası. ~ 

------------------------------------------------------------------------. ·~ Parisin en son model ~adın 1 
şapkaları Beyoğlunda 

mağazalarının yeni 

Kadın Şapkaları 

1 
dairesinde teşhir edilmektedir. 

Geliniz, intihab ediniz. 

Bütün Ada çamlarının ve lavanta 
sıhhi kokularmı terkibinde 

çiçeklerinin 
saklı yan 

ciğerleri zayıf ve sinirleri bozuk olanların kalbine fcrahlıl< 
verir ve gönlünü a~ar. VENOS ÇAM KOLONY ASfnıtı 
formülü bir sırdır. Taklidleri onun yerini tutamaz. 

Umumi deposu: r 
bııl· Nureddin Evliyazade, Alat, Ecza ve ltrıyat clepoau. latao 

KİRALIK ODALAR .._ '"" ___ mııı.. 
- .. . . ·· - '·· \. 

Ankara Caddesinde denize ve caddeye 
Muayenehane yapılmaga elverişli 

nazır Yazıhane , Atelye, 
kiralık ucuz odalar 

Gazetemiz idaresine müracaat 
' . . ...... ';'" - . . . .. .... . . - "'. 
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Genç cevap verdi: 
- Evet ben bağırdım._. 
- Öyle ise niçin?. 
- Çünkü .•.• 
Delikanlr tereddüt etti. Son

ra kekeleyerek ilave etti : 
- Çünkü !.. Arabada bir ka· 

dın vardı. 

- Evet ... 
- Arabanın arka tekerleğine 

bağlı bir itle at vardı. 
-- Evet! ... 
- Arabadaki kadın, arabanı:ı 

arkasında bağlı olan ata binerek 
gitti. 

Yolcu hiç ses çıkarmadı, bir 
kelime bile söylemedi, sür'atle 
arabanın üzerine atlayarak mc· 
şin perdeleri açtı, o srrada ça -
kan bir şimşek ışığı altında ara
banın içi boş olduğunu gördü. 

Yolcu o zaman müthiş bir 
sesle bağııi3ı: 

-- Vay melun, vay! .. 
Bu kelimeyi söyledikten sonra 

kaçan kadını takip edebilmelt 
için bir çare ve vasıta arıyormuş 
gibi etrafına bakındı, fakat der· 
hal buna imkan olmadığını an· 
la yarak: 

- Bu atlardan biri ile Ceride 
yetişmcğc çalı~mak, kaplumba
ğa ile ceylanı takibe gitmeğı: 

benzer. Onun nerede otr.luğunu 

h er halde anlayacağım 1.. Fa
kat ... 

Yolcu sür'a~le elini ceketinin 

cebine sokarak bir küçük cüzdan 
çıkarıp açtı, bu cüzdanın bir gö· 
zündc bükülmüş bir kağıt, ka. 
ğı:.dın içinde bir miktar siyah saç 
varidı, bunları göriince yüzü güi· 
düve tamamiyle sükunet buldu. 

T er damlaları akmakta olan 
alnını eliyle silerek sordu: 

- Pek güzel, madam gider -
ken size bir şey söylemedi mi?. 

- Söyld:li mösyö. 
- Ne söyledi?. 
- Sizden dargınlık ve kinle 

ayrılmadığını, belki korkusun
dan ka~tığmı ve kendi din.dar bir 
hıristiyan olup, siz ise .... 

Genç bural:.la tereddüt ederek 
sustu .. 

O zaman yolcu sordu: 

- Ben ise? .. 

- Bilmem size söylemek doğ-
ru olur mu?. 

- Garip şey! Söyle bakalım ..• 

- Siz ise bir dinsiz ve sihir-
baz olduğunuzu, bu gece Tanrı
nın yıldırımlariyle size bir ih· 
tarda bulunMuğunu ve kendi bu 
ihtarı anladığından sizi de bunu 
anlamağa davet ettiğini söyle
memi bana tenbih eyledi . 

- Size söylediği bundan iba· 
ret mi?. 

- Evet, mösyö .. 
- Pek güzel.. Şimtl i tıaı;ka 

şeyler konuşalrm ... 
Bu esnada yolcu biitün iti:.la-

Büyük Anneler 
.. nJ1l0~ Genç ve taze göru .. 

için bu basit usulU 
tecrübe ediniz 

~t' 
ıııı~· 

v• • d l . J·uu:ını ~!( 
ı ırmı sene en ıerı ' rell 

ol:ın meşhur (y:ığ~ız) ber:ı~ rcıtl I , 
ki Tok:ılon pudrasının ın:ı 1 ed•I 
miilünr. t:ı:ıkim ve t:ısfirc jr ,,r 

-ı 1 s:ı ı 
süt krem:ısı ve Zc~ tiııyııı; ' J;I ı> 

1 ııııll •. 
melli cevherlerle k:ırıştırı bC~ıcr 
Bu krem cildinizi scri:ın ı.tıı~ 

. . ,. ı . !Juruşıı ri 
seııçlcştırır. c cnın ddclC 

1 
rını \'e sair g:ıyri s:ıri 111.:ı ı:ıı:ır 
giderir, cidi l:ızc YC ncrınıtı tıll ' 

· · Fıızl:ı ıı~ ııcrıs hır koku bır:ıkır. J'Lısıı 
·r ' ~ f:ı:ıliycUnc nih:ıyct vcrı · ıı-ııcr 

iııs:rnl:ır hirknç sene C' ,·c ·r Jı 1 
• bL ' naz:ır:ın d:ıha güzcllcşnııŞ 111 Jı . 

dirlcr. ~lülch:ıso;ısl:ır Jıu ş:ı) 
111

i)L 
.. unıtl 

r<'I lclıeddiillin scbrbını 11ırc 
i ·ın:ılillC 1 Tol,, Jon kreminin o;tı 1crı ııcıı 

) nrlar. A~ lık sarfi) atı 51 
. ı ı ctır· 

milyon '":ızoyu lıutııı ... ' ;ı::ı L 
hemen bugünden kuJJ:ııınt:ı" cııC 

h dııh11 s 
!ayınız. Ye her s:ıbıı ~r ı 
r ı ıniiniiz. Mrnınııııh cth:ıh-; 111 1 

lcr g:ır.ınlilidir. Aksi 1ı ıtde 
iade olunur. 


