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1 Fransız - lngiliz - Sovget ittifakı ihtimali üzerine 

~ Mihver, Tokyoyu harekete getirdi 
Tiyençin ablokası 

böyle tefsir ediliyor 
Uzak şarkta vaziyet gittikçe va

1 

1 

MASAL 
ÇOCUKLARI 

Bir askeri tıb talebe
ılnln ~kını anlatıyor 

o· 
KAPLAN 

Yazan: Pearl Buck- Çeviren: Vahdet Cültekin 

1938 Nobcl edebiyat mükafatım kazanan Amerikalı kadın 
J'OnıancI Pearl Buck (Pörl Bak) Çindcki b ir Amerikan misyO'
!letinin kızıdır ve küçük yaştanberi Çinde büyümüş, bu esra. 
~~ngiz memleketin bütün &darına vakıf olmuştur. Ona ede. 

1ntta bil yük Jöhret ve muvaffakıyet kazandıran· da Çin 
~ndaki romanlarıdır ve Nobel mükafatr da kendisine, Çin 
.a.'la.sını cserlcrile kuvvetli bir şekilde müdafaa ettiği için ve· 

l'tlıni"t' :ı ır. 

Pcarl Buck, tercümesini vereceğimiz " Kaplan., isimli 
~•erine kahraman olarak bütün Çinlileri korkutan bir dere. 
ç~Yi ile, Amerikada okumuş yenilik fikirleri ile yanan bir 
il 

1
nli kızı alıyor. "Kaplan,, bu isimdeki hay.dutla genç kızın 
:asındaki macerayı, fikir mücadelesini, anane, taassup, diıı 
~lbi . • . . d l h lı .. 1 b' lt csrarengız çerçevesı ıçın e an atan eyecan ve guze ır 

~un hikayedir. 

fier iki tefrikaya da bugün başladık; 
12 nci sayfamızda takib ediniz 

~•lii++vv••oıvvvvv""' ve•• +v+v••••• •••wo•vvwcıcı+v• -

~lUıylYıG< M DOle\t Meco !SDlliHdl® 

llarem müzakere-
leri devam ediyor 
~&yihanın birinci ve ikinci !"addesi 
u saat süren münakaşah hır celse 

sonunda tasvip olundu 
- Yazısı 4 ncü sayfada -

h im leşiyor 
Çinliler Tiyençinde 
Japon barikadları
na taarruz ettiler 

Crmılıurreisimiz l' alouada, Romanya hariciye tıazırile ıföriişiirTun .• . 
anrl'sn facğaız o aır ı , ö t ekn aşağı iiYna yn 

müdafa a <etdle 11i1 DkH mem Del}(cet 

• Romanya ile Türkiye 
~ Bugünlcü sayımız 

11<65 
Sayfadır 

Mısır Hariciye Nazırı 
cumartesi günü 
şehrimize geliyor 

Majeste Kral Farukun da bu yaz 
içinde şehrimize gelmesi muhtemel 
l\lısır hariciye nazırı Abdülfettah l 

Her hususta tam 
manasile anlaşmış 

bulunmaktadır 
Bulgaristan, arazi talebinde bulun

mamak şartile Balkan antantına 
girebilecektir 

Yalova, 14 (A.A.) - Saat 10 da rahatten sonra 11,30 da ReWcum. • 
buraya muvasalat etmiş olan Ro • bur tarafından kabul edilmfştir. 
manya. Harlclye Nazırı Gafenko, Kabul esnn.smdn Hariciye VelQU.. 
Termal otelde kısa bir mUddet isti.. '(Devamı 5 incide), 

Gıda maddelerinde zehirlenme 
hadiseleri neden çoğaldı 1 

Son zamanlarda şehrimizde sah· biyet veren sütler tahlil ettirilmis, 
lan gıda maddelerinden zehirlenme- bunlarda zehirli bir madde buluna· 
yakalarının artması belediye sıhhat mamıştır. Bunun son misali Sarıyer 
müdürlüğünün nazarı dikkatini cel. deki hadisedir. Maden mahallesin-

betmiştir. de beş kişinin hastalanmasını mu. 
Sıhhat müdürlüğü bu hususta . 1 "t" h" li 1 d,;.. 

t w si . el el t' . cıp o an su un ze ır o ma ı5., sa· yap ıgı esa ı mc cm er ne ıcesın .. .. . 

Yahya paşa, Ankaraya yapacağr 

resmi ziyaret için bugün Kahireden 
yola çıkmıtşr. 19 haziranda Anka· 
rada bulunacağı hüktımetimize tel" 
grafla bildirilmiştir. Dost Mısır ha· 
riciye nazırı, Romanya bandıralr 

Basarabya vapurile cumartesi gü· 
nü saat on yedide limanımıza gele. 

de şu neticeleri elde etmiştir: Zabı· dece bayat olması yuzunden ıçen· 

1 
ta raporlarında sütten zehirlenme lerin bir kısmına dokunduğu meY." 
§eklinde gösterilen vakalara sebe· '(Devamı 4 iincüdc) 

cektir. 
1 iliiiiiiiiiiiiiiiii--iiiiiiiiililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİİlll 

Misafir nazır, Tophane rıhtımın· 

da merasimle karşılanacak \·e ora" 
dan doğruca Perapalas oteline gide· 
cektir. 

Abdülfettah paşa, otelde kendisi· 
ne talisis olunan dairede bir müd-

( Devamı 4 üncüde) 
Mısır Ilariciye .Nazırı 

'AbdiU/ cttalı r ah ya paşa 

Ortaköydeki fırınlar 
aralarında 

birleşmişler mi ? 
Bu birleşme neticesinde fena çeşnide 

ekmek çıkarıldığı~dan şikayet ediliyor 
(Yazısı S incide). 

ÇERÇEVE 
,,..,,. ~ 

Hak ve Hudut 
Yeni barem projesinde §ahadctnameye mutlak bir kıymet lı.:ıfe 

cclilmcsl, (Babı!ill) nin fikir çıerilerlne kazan knlıltrlh . Şabadctruwıcnln 

5n5maz bir ehliyet miyan olmadığında, bütün aklı ba5mdaldler birlik. 
Uoma imparatorunun azlzlc::ıtirllmiı: ah gibi diplomayı, onılakl dar 

,.e hudutlu hli\iyet ~c~eveslni ta5rrtae:ı.k ~ekllde kıymetlendirmek, 

elbette sakat t.emnyül. }'akat hazin olan clhet §U ki, bu tcmayülo l~ı 
söylenen sözlere, fikir \'e teşhisten ziyade infüıl ,.c tclı1j hfıklm. Diplo
maya ltiij;;rıt pal'!:a.,~ı rn diplomanın hakkını koruma gayretine r;ekilclllk 
l mini Yermek <loğnı değil 

lsnnm sözünü hatırlnyalnn: 
- Kayserin hakkını kaysere, Allnhm hakkını An.Daha n rfntz! 
n u mevzuda mutlak hakikat bence su: 
Mektep tahsili yol, ehliyet gayecllr. Şabıuletname ise bu yolun 

a1jıldıj;;"lnı gösteren bilet. Yol n511ır da gayeye Ta.nlııınz; ynhut yol 
t\jılmaz da gayeye ,·arılır. t klsi do mümkUn. Omm lçlncllr 1d esas, 
diploma dej;;>il ehliyet olmnk genle. 

fü·et amn, ehliyet gibi hayli mUcerret blr Jayınct trail hı1 m~ .. 
mclttc mt'ydruııı gelecek hııtnl::ı.r ,·o t~in Jı:ine ginnst muhtemel ~ 

- Necib Fazıl KISAKVREK 
~(bevamı 'S'"'ı'rfcidc) 
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~AKIT 

Asım Ua, lngillı • Sovyet Rusya 
müzakerelerinin uzayıp gitmesi mc_ 
selesin! bahs mevzuu yaparak, umu· 
ml kanaatinin bu anlaşmanm men
fi cihetinde bulunmasına rağmen İn
giliz hariciye nezareti siyasi şube di· 
rektörünün Yarşovaya seyahatini ln. 
gilterenin hlisnü niyetine atretmek· 
te ve bu anlaşmayı geciktiren sebe
bin Daltık dcvlcllerinin garantiye 
yanıışm::ımalarında, Soyyellcrin ısra· 

rında oıctut:,rımıı söyli ycrck şöyle di 
yor. 

Görülüyor ki fngillerenin bu mese. 
ledeki vaziyeti bir nehir kenarında 
duran kurt, kuzu ''e onları bir tek 
kayıkla öbür sahile geçirmek işine 
benziyor: Bir şartla ki ne kuzu kur· 
da, ne de, ot kuzuya yedirilmiyecck !. 
lngillere kendilerini garanti ettir· 
mek istemiyen kücük Baltık devlet
lerini Rusya bakımından garanti ede 
cek, fakat bu garanti Baltık devletle 
rinin itirazını mucip olmıyacak ı Bi. 
taraflıkl:ırını bozmıyacak !... Yahuı 

ete~ ile pamuk yanyana getirilecek, 
fakat hem ateş sönmiyecek, hem de 
pamuk ynnmıyacak ! ... 

Anc·ak fngiJtere ve Fransa tararın
dan hazırlanan sulh blokunun ta
mamlanması için Sovyet Rusynnın 

bu cepheye iltihak etmesi JAzım ol
'.du~u gibi, umumt ve devamlı bir 
'dünyı:. sulhunun şartları tayin edil 
füğl blr sırada Sovyet Rusyanın u. 
2al:ta seyirci olarak durması da bu 
memleket lehine de~ildir. Bu itibar
la gerek fngilterenin, gerek Sovyel 
llusyanın karşılıklı bir feragat ve fe
ilakô.rlık ile anlaşmaya varmaları ge· 
ne kendi menfaatleri icabıdır. 

001\IHURİYET 

Nadir Nadi "Gafenkoyu uğurlar
ken,, adını verdiği yazısında, dost 
jlevlet hariciye n::ızınnın lm ziyareti 
:ıırasında söylediği nutukları tahlil 
ederek onu, hakikati gören ve söyli. 
yen bCr nazır olarak buluyor ve Bal· 
kan paktının muvakkaten kurulmuş 
bir birlik değil, iktisadt ve tarihi 
ve kültllrlü münasebetlerden doğan 
bir zaruretin eseri olduğu neticesine 
nrıyor. Ayni zamanda, gene dost na· 
ıı:ırın: · 

- Doslluk hislerin, uzlaşma zihni· 
:ı.-~lile clolu, fakat her türlü zaa!tan 
nrl bir tarzda. Sulh siyasetimizi müş 
terek :surette idame bahsinde bize 
yardım etmektedir. Milletlerarasın· 
da, bir iş birliği ve ittihat fileli olan 
Balkan antantı eserine ve ayni z:ı. 
manda umumi sulh eserine cesaret
le hizmet edeceğiz.,, dediğini .kayde· 
'derek şöyle söylüyor: 

"Gayesi bu karlar asil olan teşek· 
külün istikbaline emniyetle bakmak 
şüphesiz hakkımızdır. Milletlerara
sında sulh, emniyet ve iş birliği isti. 
yen Dalkan antantı yalnız sevgi ve 
hürmete Iiiyıktır. Ona düşmanlık 
ırulha, halla insanlığa düşmanlık sa• 
>'tlır.,, 

:rAN 
.M. Zekeriya Türk - Fransız müza· 

Jterelerl neticeleniyor başlıklı yazı
ısında Türk • İngiliz anlaşmasından 
11onra Fransayla yapılan müzakerele· 
rln, senelerdenberi, oramızda bir ih
tiıU, bir pürüz mahiyetinde kalan 
Hatay işinin halli yüzünden uzadı· 
jım söyliyerek bunun bugün halle· 
'dilmlş bulunmasından memnuniyet 
puymnk lazımgcldiğini işaret ediyor 
~e diyor ki: 
· "Bu anlaşmanın Jki mesut netice. 
Jıi olacaktır: 

ı - Senelerı.T'cnbcri anavatana il
tihakı bekliyen Halayın, bir Türk vi· 
!Ayeti olmnsı ve misaki milll ile ta
Jin edilen hudutlarımızın tamamen 
Jeessilst1. 

2 _ Tü.rk _ Fransız iltifakınrn 

~tlnya sulhu ve bilhassa Balkanlar 

üzerinde yapacağı mühim tesir. 
Bu iki mesut ve mühim netice biz_ 

lerl olduğu kadar sulh sevenleri de 
sevindirecektir. . 

Ve bu muvaffakiyetten dolı:ı.yı Mıl· 
11 'şere ve hükumete derin minn~.t ~·e 
1ftkran hislerimizi söylerken, -bulun 
:rürk mHlelinc tercüman oldugwnu·· 
ıta eminiz." 

tfENt SABAH 
Hüseyin Cahit Yalçın, Halayın a· 

pa vatana illihakı .~ıakkıııda ~·azdığı 
snnkalede şunları soylemcktedır: 

Türkiycnin Boğazları kapamasına, 
anevcut mu:ıhcdenamcyi tndıl etmek 
•ımrctile, razı olan devlcller, Ilalu1 m 
Türkiyeye ilhakına nıııv::ıfalrnt eden 
Fransa, bunu Türkiye tarafından gös 
terilmiş bir cebir ve tazyik neticesin 
de yapmadılar. Türkiyenin hakkını 

görerek ve bu hakkı istemekte ciddi_ 
yet ve itidalin meftunu olarak muva· 
fakat eltiler. Bugün Hatay ülkesi, 
1'ürkiYoJll Utihak ecliyona Tilrki)'{l 
Jlatny Jçln nnavatan oldu~undan do· 
!ayıdır. Fransızlıır siyası bir pazar
lık neticesinde başka bir memlekete 
ait olan toprakları bize satmış değil-

dirler. Türk cumhuriyeti için böyle 
bir alışverl~I kabul etmek katiyen 
imkansız bir harekettir, Biz bir top_ 
rağı benimsersek o toprak ancak 
Türk vatanından şimdiye kadar ayrı 
kalmış bir parça olabilir. Komşula
rımızdan hiçbirinin mill1 arazisi üze
rinde gözümüz yoktur. Eski Osman
h imparatorluğunu ihya etmek hül
yasında da değiliz. Onun için, Hata_ 
yın anavatıına illihak etmesi Suriye 
ile aramızd::ı yeni yeni ihtilaflara mu 
kaddcme teşkil edecek bir tecavüz ,.e 
istila hnrekcli.-değil, biltıkis Suriye 
ile hakiki bir dost ve kardeş şeklin· 
<le yaşamamızı temin edecek bir y::ı
lcınlaşma ve u~laşma hareketidir. 
Hatay, Türkiyeye iltihak etmekle ya· 
kınşark sulh ve sükCınu ve Türkiye i
le büyük garp demokrasileri arasın 
daki dostane mfınasebetlerin temel
leri birkat daha s::ığlamlaşıyor. 

O niversitelilerin 
Avrupa seyahati 

Pazar gunu 50 talebe 
otokarla hareket ediyor 
Bulgaristan, Romanya, Maca

ristan, Yugoslavya ve Cenevre 
Universiteleri, üniversiteli genç
lerimizi memleketlerine davet et· 
mişlerdir. üniversite jeoloji tale
belerinden 20 kız, ve 30 erkek baş
larında jeoloji ordinaryüs profcsö
ril Hamid Nafiz Pamir ile profesör 
Paresaj olduğu halde önümüzde
ki pazar günü şehrimizden oto -
karla hareket edeceklerdir. 

Talebeler Bulgaristanda, R<>
manyada, ve Macaristan.da jeolo
jik tetkiklerlde bulunacaklar ve 
lsviçreye geçeceklerdir. Burada 
bilhassa Alp dağlarında etüdler 
yapılacak ve dönüşte 1talyaya da 
uğramlacaktrr. Bir kısmı talebe -
ler de Yugoslavya yoluyla döne
ceklerldir. 

inşa edilecek 
limanlarımız 

Luzumlu malzeme lngiliz 
kredi sile getirilecek 

Nafia Vekfileti, memleketin 
muhtelif kıyılarrnda deniz Tica
reti ve icabın.da harp filomuz için 
mahfuz ve emin limanlar inşası 

meselesiyle esaslı surette meşgul 

olmaktadır. Vekaletin bugünlerde 
üzerinde en çok !durduğu işlerden 
birini de en lüzumlu limanların a
cilen in§ası teşkil etmektedir. 

Nafıa vekaletinde bugüne kadar 
Traıbzon ve Samsun ve Ereğli li
manlarının etüdleri ikmal ediJ.ip 
inşaat projeleri hazırlanrruştir. 

Yalnız Ereğli limanının mev
kii meselesi henüz taayyün etme
miştir. Şimdi Tekirdağı limaruru:ı 

inşaat projeleri haz:rrlanmaktaldır. 

Bundan sonra Ege denizi ve Ak· 
deniz.de inşası en lüzumlu olan bir 
kaç limanımızın etüdleri yapıla -
caktır. 

Limanlarnmzın inşaatı için hariç 
ten getirilmesi lüzumlu görülen 
malzeme ile bu limanların tesisa
tında kullanılacak mibaniki vası· 

talar İngiliz kredisinden istifade 
eldilerek temin olunacaktır. Bunun 
için bazı temaslar yapılmaktadır. 
Elde muvafrk şekil bulununca ev
vela Ereğli veya Çatalağzı ve 
Trabzon limanlarının inşa.siyle işe 
başlanacaktır. 

Türkkuşu filosu 
Bursada 
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Cumhurrelsimlz Yalovada. Romanya Hariciye na.zırl.le görüşüyor, •• Misafirler Yalova.da Cu mlmrrcisimizle bir a.rada.. .• 
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Trenlerde 
yolculara 

numaralı yer 
Yeni usu:un tatbikine 

bugUn başlandı 

Adliyede iki kişiyi 
vuran çingene kızı 

tevkif edildi 

Samsun ve 
Oiyarıbakıra tay
yare seferleri 
Yeniden beş yolcıJ 
tayyaresi almıyor 

Dün öğle üzeri İstanbul adliye
sinde 18 yaşlarında bir kıpti ka::lı
nı bir karı kocayı bıçakla yarala. 
mıştı. 

Dün makinede bulunan gaze• 
temizin bir kısım nilshalarına ye
tiştirdiğimiz bu vak'anın kahrama 
nı Ayşe isminredir ve çingene gü
zeli diye meşhurdur. Ayşe koca .. 

Devlet Havayolları İdaresi me~ 
.eket dahilinde yeni tayyare ba.tls· 

rı açmak için hazırlanmaktadır. 
tık olarak Samsun ve Diyarbal<lf 

hatları açılacaktır, Erzincan, Erıu· 
rum, El.8.zığ ve Van hatları daha i' 
leride tesis edilecektir. Bunlarde.ıı 
bir kısmrnm gelecek mevsimde açı • 
lacağı tahmin edilmektedir. Ayrır.3 

Devlet Demiryollarında ilk de· 
fa numaralı yerlerde seyahat usu
lünün tatbikine bugünden itibaren 
baıılanrruşb:r • Y o 1 c u ka
tarlarmda izdihamı önlemek ve 
yolculuğun daha müsait şartlar 

altın!da yapılmasını temin etmek 
için ihdas edilen bq tekil şimdilik 
yalnız Ankara • İstanbul hattrnda 
ve Anadolu ekspresi katarlariyle 
stir'at katarlarında mer'i olacaktır. 
Me"ukan öğrendiğimize göre. 
Devlet Demiryollan idaresi bu ka
rarı alırken, Ankara • Haydarpaşa 
arasındaki tatbikattan alınacak 

neticeye göre bu şeklin evvela 
İstanbul - Edirne, sonra İzmir ve 

sı Ali ile beraber Kırkçeş.mede Çi• .. 
nili hamam ol:ialannda oturmakta- ~ 

dır. 

wdlll 
Ankara ile Şam, Tahran ve Bag 

. . tet 
arasında seferler yapılması ıçı.n 
kikler yapılmaktadır. 

İdare Almanyadan y~den be~ 
yolcu tayyaresi almaktadır. tngil ' 
~ere ve Fransa.dan da tayyareler ıı. 

Bu civarda oturan gene 
is.minde birisi daha vardır ki o
nun da 'karısırun ismi Güllüdür. 

Son zamanlarda Güllünün ko-
cası olan Alinin, Ayşeyi sevdiği ve 

'daha sonra Kayseri hattile diğer hatta kocasını öDdürerek onunla 
hatlara teşmiline de karar vermiş-
tir. 

Bu vaziyete göre bugün tat
bikine başlanan şekil ayni zaman
da bir tecrübe maıhiyetini de arz· 
etmektedir. 

Numaralr yer biletleri şimdilik 
yalnız Ankara ve Haydarpaşa gar 
lan ile Pulatlı, &kişehir, Kara
köy, Bilecik, Arifiye, İzmit istas
yonların.da satılacaktır. Ara istas
yonlar katarın hareketi ile beraber 
yer adedini telgrafla alacaklardır. 
Telgraftaki yer adedi kaldar bu 
istasyonlarda bilet verilecektir. 

evleneceği kulaktan kulağa söy • 
leruneğe başla.nm;tır. Nihayet ev
velki akşam hep beraber oturur· 
!arken Ayşe, Güllünün kocası A
linin bazı sözlerinden huylanmış 

ve esasen kulagma gelen dediko
dularında tesiriyle derhal polise 
giderek, Alinin kendisini tehdit 
ettiğini söylemiştir. Polis tarafın
dan Alinin üzerinde yapılan arama 
da 30 santim uzunluğunda bir ka 
ma çıkmış, bunun üzerine iş cür
mümeşhut mahkemesine akse~

miştir • 

Fakat hiç bir yolcunun seyahatine Dün saıbah üçüncü sulh ceza 
mani olunmamasr da göz önünde mahkemesinde başlanan muhake
bulundurulmuş olduğundan Ana· me sırasın.da Ayşe ''ben Alinin 
dolu sür'at katarlarına serbest se- yanında oturamam. Ondan kor· 
yahat vagonlan kla il§.ve edilmek- kuyorum,, diyerek yerinden kalk
tedir. Ekı>preslerde numaralı yer mış, bunun üzerine reis Alinin ü
tedariki mecburiyeti vardrr. ] zerini aratmışsa da bir şey buluna· 

Ayni zamanda, Devlet Demir- mamıştır. Devam edilen muhake· 
yollarında yeni seyrisefer tarifesi· me Alinin evvelce mahkfimiyeti o
nin tatbikine de bugünden itiba- lup olmadığının anlaşılması ıçın 

ren başlanacaktır. başka güne kalmış ve suçlu '1a 

Tırhan vapuru 
Temmuzda 
Almanyadan 

liman1mıza geliyor 
Almanyada inşa edilen 3500 ton

luk Mersin hattı vapurlarnıdan Tir
h.a.n vapurunun Ro.stok llmanmda 
tecrübeleri yapılmıştır. Almanya.da 

serbest bırakılmı§trr. 

Bunun üzerine salondan dışarı 
çıkılmış, fakat bu sırada birdenb-i 
re kalabalık arasmda bir feryat 
yükselmiş, ve ortalık karışmıştır. 

ne olduğunu anlamıyanlar Ayşe
nin yeldirmesi altından çıkarldığı 

bir beyaz saplı bıçakla Alinin üze· 
rine atıldığım ve gırtlağml:ian 

kesmeğe başla.dığxnı görmüşlerdir. 
Bir ara Aliden ayrılan Ayşe bu 

Ayşe 

defa da kendisini tutmağa çalışan 
Güllünün üzerine atılmış ve bıça
ğı olanca kuvvetiyle kadının sol 
küreğine saplamıştır. Darbe oka
dar kuvvetle vurulmuştur ki bıçak 
iğrilmiştir. 

Haldise yerine koşan jandarma· 
lar Ayşeyi yakalamışlar, yaralxla~ 
da Cerrahpaşa hastahanesine kal
<lmlmışlardır. Sultanahmet bi
rinci sulh cezada sorguya çeki -
len Ayşe "Ali bana salondan çı -
karken tehdit savurdu. Ben onu 
vurmasaydım, gece o bana balta 
olacaktı. Kardeşi Güllü araya gir -
meseydi onu vurmıyacaktım,, de· 
miştir . 

Hakim Reşid, Ayşenin tevkifi
ne karar vermiştir. Hadiseden son 
ra üzeri aranan Fatma isminde yaş 
1ı bir kıptı kadınının üzerinde yel· 
dirmesi altında paslı bir balta bu
lunmuştur. 

lngiliz deniz ataşesi 
Lond radan geldi 

Geçenlerde Londraya g~den İn
giliz sefareti deniz ataşesi Kapi· 
ten Paker bu sabahki Semplon eks 
presiyle şehrimize gelmiştir. 

lınacaktır. 

Halktipi radyolar 
Tekliflere dair rapor 

hazırlandı 
a· Devlet hesabına radyo alıcı JJl 

kinelerl yaptırrlması için tayin ~
dilen teklif milddeti - görülen ı.iı· 
zum üzerine - iki defa temdit edıl· 

"]'ıjl' 
dikten sonra bu ay başında nı ıı· 
yet bulmuştu. Posta ve Telgraf 
mum mü.dürlüğünde bu iş içirt se· 
çilıniş olan komisyon yapılan telr 
lifleri ayn ayn tetkik etmiş ve b~ 
teklifleri tasnif ederek bir ra?° 
hazırlamıştır. • e 

Bu rapor Münakale Vekaletıtl 
verilmiş bulunmaktadır. 

11
, 

Yapılan teklifler arasıntda 1:t 
0 

hassa memleket dahilinde rad~ 
alıcı makineleri imal eden fabri • 
kurmak şeklinde bulunanları f' 
yanı dikkat görülmüştür. bil 

Münakale Vckfileti yapıları. i 
tekliflere göre gerek cereyanla ~ 
ler şehir tipi .dört Um.balı ve g~pl 
rekse 'kuru pil ile işler köy , 
il~ lambalı radpo aber cihaılJ!Setl 
nın ne şekilde sipariş ddi!1'1 !' 
lazım geldiğini ve sipariş ını~fi .. 
lariyle şeraiti tesbit edecek ve ıs 
yatlandmlarak münakasaya k,Dtl 

lacaktrr • 
~ \ 

Te§ekkür ı ~ 
Kapiten Paker, dün akşam An- Askert fabrikalar İstanbul Y~ 

karaya giden İngiliz heyetine ilti- laması memurlarnıdan elllekli re"
bak etmek üzere bu akşamki tren- başı Ba.haettin Özooşkunun ge etf 
le hareket edecektir. hastalığı esnasmda göst~e-

-o-- yüksek alaka. ve gerekse cenaze tu!" 
bulunan komisyonumuz vapurun a • 
ranılan şeraite uygun olduğunu bil
dirmiştir. Etrtlskte görülen noksan 
ve kusurlara göre tadil edilen bu 

(3.. ki .. b.. .. rasiminde bulunm.ak suretile ltl ril'' .Takas su·ıı·sıı·malı· uneş u unun larmı esirgemeyen a,skert ~btf 
vapura, bir fazla.sile üç kazan kon- kongresi ıar umum mlldilril General l3$'f 
muştur. Bu suretle normal sürati d ve fabrika. yollama müdu.rtl ıı. 
fazlasile temin etmektedir. avası Güreş kJübünden: -:ı-..- Suada ve bUtUn daire·arıtadwa;:. 

Denize indirilen aynı tip vapur. 48 maznun beraet Ekseriyet olmadığından dolayı te ve cenazede bulunmak l{ltfUl111 ~ 
!ardan Kodeş de aynı esas üzerine hir edilen fevkalade kongremiz teren biitün akraba ve dostl ~ 

Bursa, 15 - Türkkuşu filosu inşa cdil""i"'tir. Bu vapurun tec'":--_ kararı ald·I t kkU t -sUrUJll -~ = 17-6-939 cumartesi gtinli saat 16 ayrr ayrı eşe re e.,., ts• 
dün 9.50 de buraya geldi. Meydan tı tamamlanmaktadır. Yakınd"' tec- . . ld v d b d alenell 

" da klübün İstinyede !stinye cadde - manı o ugun an ura a. 
da vali, polis müdürü, jandarma rübelerine ba!"lanacaktır. Dört senedenberi asliye üçüncü kk .. _,1 b bi!ı-'-

.., sindeki merkezinde yapılacağından şe Unı. orç u·...,,. 
kumandam, bele1iye reisi ve aza- Gene aynı tip vapurlardan Şalom ceza mahkemesinde devam eden ta- z 1 1 H y 1 kas suiistimali mevzulu dava niha - sayın azanm bu toplantıda. bulun - evcöes 
arr, ava ı..urumu mensup an ve da henüz inşa halindedir. Denize in 1 .. e e mezk'"r gUn ve saatte Yegine zcoşkun 

bir çok mektepli ve halk tayyare- dirilmesi yaklaşmıştır. Bu üç vapur yet dün karara bağlanmıştır. Oku- ına t uz r u 

!erimizi karşıladı. Kadın tayyare- geldikten sonra Etrüsk tadiltt için :aan karara göre, tahkikatı yapan teşrifleri rica olunur. 

cilere büketler veriDdi. öğle ye - Almanyaya gönderilecektir. müfettiş Ali Kemalin fezlekesi ve 
meği Ziraat Mektebbde yedikten Silvarlliğine Sıtkı Tosunun tayin :!inlenen ehli vukufun raporları u - ZAYİ -12. 87 sicil numaralı U-
MlftTll. tayyareci\e!' ~*rl! uçuş- edildiği Tırhan buradan giden TUrk zun uzadıya tetkik edilmiştl 
lan yaptılar. Akşam tayyarecile - zabitan ve mlirettebatı tarafından Neticede mahkeme ortada bir mıç 
re Çelikpalasta bir ziyafet yertl- tem.muz başında. llmannmza getlri. l görmem.iş, ve 48 maznun hakkmda 
di. lecetkir. beraet kararı vermiştir. 

man cUzdanmıı zayi ettiın. Yenlalııi 
çıkaracağrmdan, eskislnin hUkmü 
yoktur. Telsiz telgraf memuru 

Osman Konkvat 

Posta memurları 
tayin listesi ak,ıe 

Öfrendiğimke göre :MUn Uf' 
Vekaleti pos.ta ve telgraf ıneııt ..,e 
lan arasında geniş 'bf_r t~r:.:.tır. 
becaylf Ilateslnl hanrıanıa'~,._. 



1 ~ZiRAN-1939~~-,--~~~~--.-----~~!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~H~A~B~E;;;;R~-~J\k~pm~~P~~~buı~!!!!!!!!!!!!!!!!!l!lm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9aı!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~----~ 
lJı;,-;;,,~ . 'Milli Şef,, yerine nasıl bir kelime seçelim? _, _______ , _, ...... ,-···-.. ---;;ı;;; ......... ı / !:_>üşündüğ~m ~~ 

~-- .... POSTASI B f k M·ıı ç k ·ıı t• 
io .. :.:".'N,1.;~';'...M~;' ·( u Si atı anca 1 et Bütün Türkiye şehirlerin- e .... m~. e 1 
r._ ~ .:!!. : lslinbul Ankara cadımi y UZU n U n 
~":-'"~,:~:;"'·sr Meclisi seçebilir,, den bir ricamız karasını sildi 

l'•lrö\i . = 2033
5 

• y M OALKILIÇ • •••• ••• • •• • • • • • azan : . E ŞARTLARI : d "k" k ·b. 
•ı ~ ~:~ "'· :~"r. •• ı Bı·r Banka mu·· u··ru··, ı ı avu at ve ır H -d ı . d ki k b •-- uo ı•oo tç unutmam birkaç !lene cn·el (lg ır) smın c ıısa a-

L.i~ .;.:..·.nn·A_ ... · ••• " •• ·.·~--=· .! eczacı fı'kı.rlerı·nı· so·yıı·yorlar ~..;_ - .... mııa girdlglnılz zaman gördüğümüz hakikat kabusunu ... Şehrin dı. 
nmda, cehennem sıcağı altında, daracık bir ı:amur bataklığının içine 

'--------------- derileri soyulmuş keleş mandalar yan bellerine kad:ır girmiş, sc-
Cumburrelsimiz İsmet lnönünün ! lime konulmalıdır. Mamafih kat'i rinUyorlardı. Jğdırh 11oförümüz: 

...._:: dai,c-' bilyüklUğünü tavsif edecek tabir bir fikir beyan etmek için esaslı su- _ B:ıyım, dedi, işte mandaların yıkandığını gördüğünüz bu 
~ hakkında açtığımız anket balkın rette düşünmek lazımdır.,, çamurlar yok mu? .• 

- umumi alakasile devam ediyor. An- * * * _ E,·et. M eden "ıyet ketimize bugiln cevab verenlerden Diğer bir avukatın - Kasabaya işte yalnız bu !IU akar! .• Başka ~·oktur. l\lademkl 
İstanbul Halk Sandığı TUrk ano - düşüncesi siz de bir müddet kalacaksınız, bu sudan içeceksiniz! .• 

~ nim şirJ<ctl müdürü Sermed Çifter Avukat Cemil Kıvırcık: Şoförün muzip \ 'C gen•ze bir adam olduğuna hükmederek ce-
~ ~· Saat on buçuğu g~ç- eliyor ki: _ Şef kelimesi ecnebi bir dilden vap bile vermemiştim. Fakat şehre girince hakil•:ıtin kabusu içinde 
~ ı:ıu§ .. , Yarın yedi vapuru ıle - Milli Şef tabirine taraftar de- alınmıştır. Bu keli.menin Türklilk- buhran g~irdiğimi hiç unutamam. 
~ lr .. ~deceğim için sabahleyin er· ğilim. Çünkü umumi bir mana ifa- le bir münasebeti yoktur. Iğdır denilen bu şehir, belki tarihten enelkl zamanlardanberl 
'""'CUJC?nak lazım. Uyumak istiyo. de ediyor. Bulunacak kelime İsmet Biz, bu vatanın kurtarıcısı İsmet olan haliyle kalmıştı. \'c sokaklarından hakikaten yalnız bu pis • 
~ ~bil mi? •.. Uzaktan, yakın· fnönünc mahsu olmalıdır. lnönünün öyle bir kelime ile taVlif çamurlu su bir irin gibi ıoıızılıp akıyor, herkes bumunu, ayağını yU. 

~atip garip, çirkin çirkin, ciyak "İnönü" kelimesi onu tavsife etmeliyiz ki tamamiyle turkçe ol- zünü bu suda yıkıyor, köpekler bu suya işiyor, çöııler bu su)a 
~ l'adyo sesleri geliyor. Bu kfü kiifi değildir. ÇünkU yaptığı iş yal- sun. Ecnebi lisanlardan istiane et- aliprülüyordu. 
' , Yavaş çalmakta mümkün ruz lnönU zaferinden ibaret knlma- memeliyiz. Sonra halk oranın dağlarında bulunan bir ne,·ı sünı;er ta,ın· 
~~~ dinler? Herkes onu ala· mıştır. Ona (Türkiye Cumhuriyeti Bq. dan kaplara dolduruyor, sabaha :kadar süzülen bu suyu i~iyordu. 
~.bağırtmak sevdasında. Za· Onun bUyUklUğUnU dnha ziyade kanı) demek kafidir.,, Halbuki Iğdır denilen yer, kıraç \ "C dağlık ol:ın biitün bu ha\'all-
~ asıl ıstedikleri çalgı dinlemk gösterecek bir tabir bulmak lfızım_ * * * nln bereketten taşan mucizeli bir cennet parçasıydı. Bu kadar ve. 
~konu komşuya radyoları ol· dır. Bir eczacmın mütaleası rimU bir toprak yer yüzünde insan oğluna az n~ip olmuştur. ZJ. 
~ &östcrmek., Kimsenin etrafı Milletimize tam istiklalini lC'mln Türkiye eczanesi sahibi Arif Ne- ra bu ,·Uayetlmlzde sıcak , .e mutedil memleketlerin bütün mah-
~ edecek, uyumak isti yenle- eden Atatürkün en yakın mesai ar şet Usman: sullerl taşkın bir bereketle adeta fıskırır. Rusyaya pamuk ibra. 

~ ~alarma mani olacak suret· kadaşı olması itibarile en müşkül _ Şef kelimesi yerinde değildir. • catmı oradan yapanz. Pirinç, mandarhıa, portakala kadar her 
~ ?advo çalmasını yasak eden bir zamanlarımızda memleketimizin ba Milli Şef tabiri ::na!ts:ı.d? üade et- İl ltY burada adeta giiğe doğru rıı;kıran bir Niya;ara şcllalesi gibi· 
~ Sıkann, radyo satışı hiç ol· ıımda bulunarak TUrklüğe bugünkü miyor. ''İnönil" onu tavsif için eıı dlr. 
bıı Yüzde seksen azalıverir. Bu· yüksek mcvkiini kazandıran tsmet mUnıuıib kelimedir. Bizzat Jğdınn içinde bile ağa~lar hemen hemen yere yatılma-
h..~~tceğiz, kom~u hatırı için çe· 1nönüne layık bir sıfatı ancak Bii- Ona (Cumhurr<!lslmlz lnönU) de- dan upelerl görülmly~k kadar namütenahi fışkmnıı:lardır, Bir • 
~· Inedeniyet namına çekece. yük Millet .Meclisi seçebilir. meliyiz. Başka bir kcfüne aramak rüya memleketi! .• 
Sı;ıı· 18 milyon TilrkUn mümessili o- lüzumsuzdur.,, Etrafmda en me:thur dağlar V&( ki, en uzağı iki saat mesa. 

Ilı :tak.lara asılan resimli ve resim· lan Millet Meclisi bu işle meşgul o- ----------- fede. Bu dağlarda ise dünyanın en nefis menba sulan ı:ağlayıp 
~ ttlkrok levhaları hfila kaldml· larak münakaşasını yapmalı, ismet durmaktadır •. Orada insanlar &.'iırlardanberl ·çamur \'e kazurat lç-
b..~• §ehri şenlendirip duruyorlar. 1nönUnün bUyüklüğünU ifade ede- Denizyollarmda yeni mı,ıer, kimse karşı dağılan bir su getirmek hlmml'tinl bile göst.er-

~~ Yanına: "Vatandaş radyo· cek k~eyi bu~~lıdır: Za.tcn bu. leşkitAt memlştl. Bugün bu al(akça nankörlük Osm:ınlı İmparatorluğuyla 

'
Jcıs . ., djı,·e de nasihatler asmak nun,_Millet ır.celısın. e aıt bır hak beraber tarihe karışmıştır. 

J Denizbank umum müdürü İbra -

~kabil de"gil mi? Tükrüğün, oldugu kanaatmdeyun. Herhalde Şehirlerimizi cennetlere çevirmek için l'ahlandık. 
him Kemal ile liman işletmeleri u -

ttft1n 
S!hhatı·ne zararları varmışı bulunacak kelime TUrklfiğc has ol- Belediyenin bizzat utan d~mek olduğunu biliyoruz. Son bir 

«in ., mum müdilrU Raufi Manyası ve de. un.. larına kadar malıdır.,, t .. -bbllste her -birden birer PencJn beledi>:ccllik ku~lanna ça.. tal • gece yan ' nizyollan umum mUdUr muavinf "W" "'"' " " ~ "> Bö l g· * * * &...Jdığm okuduk. ll'h.... salgının yok mu. Ye ı· Yusuf Ziya Kalafatoğlu Ankara - •••• 1 

··o>Ç.ı....-.... , • • u"guldıva u Lozan kahramanına Bizim TUrkfyenln blltun •eblrlerlnden dileğimiz ,odur: : "lll,ıuar:ımızın ıçı .ı ., - • dan şehrimize gelmiıılerdir .• Dün öğ ~ 
~.. b · · em olacacrrz verılecek ad Belediye relslerlnM mutlaka bir fırsat yaratarak Anupa &e· ;ıın epunız sers ""' · !.>•. leden sonra bir toplantı yapılmış ve 
l..ı"""}'anın bUtün medeni memleket- hmet lnönU için Lozan kahra - bir temmuada tatbik edilecek yeni birlerinde bir görgU &cyaluı.tine gönderiniz! .• 
~e saat ondan sonra çalgı çal· manı adlı. e:ıeıi yazanııM'Ukat >Bellr.. te§t<lıat hakkmda görUşUlmUıtilr. Vatanı yeni bqtaa y....-tıııak atkı doymak için, bıraknı, bir 

~ Yasak olduğunu söylerler. Biz çet Macid Sarış: Bu toplantıya Dcnizbank milgavir.. -~-~!~.~~ .. ~~-~~.::~~~~~-~~-~~ .. ~~::!~.~?!~?~.~~:::: .......................... 1... 
~ Zlitin değil? HaU.,mızın terbiy_e- - Şef kelimesi tilrkçelcşmiş ol- !erinden eski Akay mUdürU Cemil 
~Vendiğimiz için, kimsenın duğu için kullanılması muvafıktır. de iştirik et.mi§tlr. 
~Y_i rahatsız etmiyeccğini bildi· Ancak milli kelimesi yerine onu tav 

~1~ mi? ..• Mademki kim.se o sif için ulusal gibi liz tUrkçe bir ke. EczaCI Etem Pertev 
~'ı\ .ti kendiliğinden göstcrm~yor, ı'htı'falı' 
1 ~n aklını baı;ına zorla getırme 

Yüksek mühendis 
mektebi ıslah ediliyor 

Nafia Vekili dün mektebi gezdi, 
sınıflara girerek imtihanlarda bulundu 

Yazan: SUAD DERViŞ 

Geçenlerde müstevlilerin çiz
mesi altında bulunan bir memle
kette bir insan müstevli askerle • 
rinden birini öldürmüş. İstila kuv· 
vctleri tabii bu tek, fakat vatan -
perverane tezahür karşısmda bu 
ferdi hareketin bir milli kıyam ıek 
tini almaması için lazım gelen ted· 
birlerini aldılar. Şiddetli idarei 
iJrfiye ilan ettiler. Bir çok evler 
bastılar. Bir fail yerine 460 kiJi 
tevkif ettiler. Halktan binlerce 
mark para cezası aldılar. 

Faili bilip te teslim etmeyenle· 
rin yakalandıktan takdiı1de idama 
mahkum olacaklarını ilan ettiler. 
Bütiln şiddet ve cebir kaqıamC!a 

bir millet; içinden bu tek kiıiyi 
teslim etmedi. Onun başına biçil. 
miş yüksek bahaya rağmen kim" 
se: ''İşte jandarmayı öldüren bu· 
dur!.,, diye bir şahsı işaret etme. 
di. 

işte bir kaç ay evvel, büyükle
ri elinden satın alınan bu millet eli 
kolu bağlı bir şekilde düpnana 
teslim olmanın mes'uliyetini yük
lenmediğini bu milli tesanüdü için 
de biltün cihana öğretmiş bulunu. 

yor. 
Bu milletin dilımana teslim O· 

Iuıundaki zillete karJı bütün 
dünyada : "Tek silah atılmadan 

teslim oldular. Esarete layıktır -
lar.,, diyen bir zihniyet hasıl ol· 
muştu. Bu son Kladno hadiseleri 
bu merhametsiz hükmü silmiş, kal. 
dırmıştır. 

Kladnoda geçen hadi~eler kil· 
çlik ve mün!eri'd olmakla beralıc r 
bUtUn cihana. hi~bir rriP--ti:-1, ~i

ger bir milkt boyunl!ı.::-u~u nltın· 
d:ı yaşamıy<::.:~ ğını i§.arct c•lcn ıı .. 
fak kıvılcı~1lar gibi par 1:ı:·ıp ~ôn .. 
dü. 

Kladnoda bütün Çekler, bir tclC 
Çeki, mallarının, sokaklarının, 

canlarının bahasına düşmana tes .. 
tim etmediler. 

O Çekler ki, bundan bir k:ıç ay, 
evvel ordularına modern istihkam· 
l:mna, silah fabrikalarına rağmen 
Liltün bir istiklali gık demeden 
d:ı .. -:~:"a te::::lim etmişlerdi. 

Du mucize nedir? . 
Diye sormayınız. Bu mucize 

değildir, bu hakikattir. 
Çek memleketini, satın alınan. 

~ ~ ondan so;ra radyo çalanla. çalgı çalarken bir taraf tan da ken· Eczacı Etem Pertevin vefatmm 
~ andınnalı. N~sıl ~~r cez~? disinin gürültü ile konuşup güler 13 tincil yıldönUmU mUnasebetile 
~sı mı? Kah degıl; herıf insanlardan olmadığını isbat etme· her sene olduğu gibi dün de mea • 
~ tımabrından arttı~ı'., konu lidir. ç,o&ru radyolarını açıyorlar ve lekdaşlan ve dostları merhwnun E. 
~ ru rahatsız etmek ıçın gene sonra, tavla oynamak, karıları ile :1--üpteki mezarmm başında topla -

~~u ~bahlara ~a~a~. çalar: kavga etmek, çocukl:mnı azarlamak narak memlekete ve mesleğe ~lan 
~ "İl§ka bır ceza duşunuyorum. gibi işlerle me~gul oluyorlar. Bu a· hayırlı bizmetlerlni tekrarlamışlar 
~~lllden derhal radyolannı alına· damların radyo almalarına niçin L ve merhumun bu çalışmalannrn 
~ sene müddetle onları çal~ı zin verilmeli? Ona hiçbir guna ihti- eczacılık itin unutulmaz ve güzel 
k....~ ~nd~ n_ıah11rum ,etmelı: yaçları yoktur. ötekiler, musikiyi bir imtisal numunesi ve bu toplan-
~enne demel ki· Rad.:o gra "k'd nl tılarm meslekteki '-ilkselme ve te • 

Şehrimizde bulunan Nafıa Vekili ı yeni mmlle~e ·göre değiştirilmekte • 
General Ali Fuat Gebe.soy diln Na. dir. Mühendis mektebi komşu mb- bir takım seciyesizler, ldüımana 

leketlerden talebe celbedec~~ ka - eh kolu bağlı ve gafil bir halde 
dar mUkemmel bir hale gelinle~~ teslim etmişlerdi. ilk şaşkınlıktan 

fıa Teknik Okulunu ~iyaret etmiş, 
yeni yapılan binayı, mezun talebe
ler tarafından açılan proje ve ma
ket sergisini gezmiş ve bazı sınıfla. 
nn imtihanlarında bulunmu§tur. 
Bazı talebelere dersler hakkında 

Ur. 

1 

uyanan Çek milleti, şimdi eskinen ... -:'.'On • • ı · . J. ' • gerçekten sevenler, muc;ı ·ı en a a· J 

l.tt!~~· &ıbı şeyler medenıyetın ıcat dıkları için radyo alanlar ise zaten sanüdiln bir remzi olduğunu bir kc-
1 ~ aletle d. cden·ı olıruvan re da.ha tc ... ·it eylemişlerdir. r ır; m · terbiveli adamlardır hem vavaş ra· " 
L.. le· " 1 ak· .ı ' • > 
'l l'olt nn b~nları kull~~~a. 1 

•• • Iar, hem de ,-akti gelince susturup 
~tu;. )' a~nız kendı ~ey fını du daha gürültüı:.üz, kimseye zaran ol· 
~ ı._ bır §ehırde oturdugunu hesa- mıyacak islerine bakarlar. 
~-~·""-·an ··tekini berikinin de . '"fi;'"l • 0 n . . Radyo iyi ~ey. Fakat erbabının 
t"' de rahat etmelenne ehemmı· 0 . · ı· d · l · ·· 
k,:~ ~rrn· ed • d elinde. tekılcrın e ın e ısc 11ç şup-
gııdir .,.}Yen bir insan m em b~- hesiz dünvanın en muzır aleti. Silah 

• •vıed •• r ·ık manası ır .J 

~'dine'd em) e ın 1 
• ' • t ticareti gibi radyo ticaretinin d(' 

~}'ah.._ e otunnak, y~nı cem~yet tahdit edilmesi çok hayırlı olur. 
oıa "-'U: kabul etmektır; ccmıye 

Yeşil köy şosesi sualler soran vekil, yemeği mek • 
tepte yedikten sonra aynlmıştır. 

tamamlanıyor Vekalet l,911 de kurulan bu mele. 
Yeşilköy ile ana ıuıfalt cadde ara- tepte iki senelik bir mühendislik 

sındaki şosenin asfalt olarak yapıl. kısmı açmıştır. Bu kısmın bu sene 
ması işi ikmal olunmak üzeredir. ilk mezunları çıkacaktır. Bu suretle 
Bu suretle Avrupa banliyösünün bu yüksek mühendis mektebi daha faz 
güzel kö}il vehre de güzel bir yol- ı la bir ihtisas mektebi halinde ıslah 
la bağlanmı§ olmaktadır. edilmektedir. Mektepte tedrisatta 

Bu sene ger~k yliksc~ m~hendll daha vatanperver ve daha ıuurlu .. 
be gerek tcknık okulu ımliha.*1 dur. Nasıl ki Türk milleti de mü .. 
çok muvaffakıytli ı:etlceler ve~ tarcke faciasını tatmadan evvel bll 
tedir. günkü ka:1ar vatanperver bir mil· 

Nafıa Vekili General Ali Fuat. let değildi. 
dün bir ara vilayet nafıa mildUrl'9 İstiklal öyle bir lezzettir ki dili\ 
ğüne de gelmiş ve vilayet dahilin • ya yi!ziln:lcn milletleri ayrı ayrı o .. 

de yapılmakta olan nafıa ve yol fto ·n~·a tiry::.ldsidirlcr. V c hiç biq 
lerini gözden geçirmiştir. Vekil, ıı ·illcttcn d::var::lı olarak bu en 
bugUn de tetkiklerine devam ede • r.ı:şru hakkı alınamaz. 
cektir. Çek milleti istiladan evvel bie ~tı da yalnız kendi iht~):açlar:· Nurullalı AT AÇ 

~:~_kendi arzulammzı ~egıl1 ?ır ·-.ıı-.ftı-.ılll!-'lllllllllll-.ıı ____ ,__._. _ _,.,._~,. .. - , .. ._.-.._.11111 _ _.._,_,.__... .... ,__. _ _.._,_,_,_,_8 
~~ beraber oturdugumuz m· 

~u~ !htiyaçlarını, arzularını da 
~ıı~"llekle kabildir. Şehirde otu~-

milletti. Fal:at son hadiselerl:len 
sonra şuurlu ve kusursuz bir mil.. 
let okluğunu cihana isbat etmtı 

ett halde bu zarureti kabul c_tm~· 
~~ndi i hiç bir vazife, ~ıçbır 
~, ~et kabul etmeden bır t.a· 
~~ lllıtıyazlardan istHade etmek ıs
Otıu. ~ bir tufcylidir, bir zorbadır; 

rıla Inücadele etmek lazımdır. 
k~~n uyuyacaksın diye herk~s 
l·~ ~n mahrum mu olsun?,. dı
l!ır Siniz. Gece vakti uyumak asıl. 

~fıtal~ .çalmak asıl .~e~il~ir. Ben 
dııtu ~!tın değil, tabıı ıhtı):ac _ol
.~ ı~· uyuyorum. Halbukı dun
ta lcinıse, saat on buçuktan son
l aç tadyo zırlatmanm tabii bir ihti-

01duğunu iddia edemez. 
Zat " -lıaJ . 'n bu rad\'o satışı bir husnu ~ 
~ 1lınühabcri~e bağlı olmalı. Her
::ı-..ı" "-'ine radvo almağa ne hakkı 
··~ı) . dam 

i}\u. r: E\'ine radyo alacak a 
Ütıden anladığını, bir taraftan 

ŞikAyet acaba neden? 

E
~ltNüNO meydanmm Pro!lt plinı 

mucibince yıkılması hiç planda ,.~ 
hesapta olnııyan bir haldkati meydana çı. 
kardıydı. Her halde hatırlardadır: 

Ru meyd:ındıı.ld fırın yıkıldığı zaman 
fırmdan on binlerce fare çıktı! •• 

nu ne d<'mektir? 
Şu demektir ki, ekmekler tcfttıt edilml· 

yor diye ileri ~Ur'.ilen bütUn §lkayetlerin 
yersiz oldu~'ll anıa~.ılılı. Zira ekmeklerin 
pek mül•emmel teftiş olunduklan sabit ol
du. 
Şu !arlila kf: 
Fareler tarafından! 
Şimıli hcleıll~·c <'kmrk 

almış bulunuyor. 

ml.'Sele!ilnl eline 

Gazetelerin yazdığına giirc ııon topla • 
nışta fınnr.ıların ı-ikiiy<'tlerl dlnlr-nilmt,. 
Ncılcn ~ikfı~·rtırıi acaba: 

Maaşsız, masrafsız i~rcğizlrrlni gören 
bu binlerce ZR\"allı farcclktcn mi?! •• 

Et meselesinin cezri halli 
nedir? 

1 STANBUL Belediyesi diğer güzel bir 
teşcbbü!lte daha bulunuyor, 

\'r-kilet yoftyle bir kanun teklif ederek 
et nakllyatmın da kendisine bırakılma.•unı 

istiyor .• 

Nakli işini belediye deruhte ettiği tak • 
Llrde 'irkt'!tln senr-llk l 00 bin llrayı ge~en 
ka1.ancı da belediyr-yc kalacak. 

!yi, güzel. 

ı·akat ,u <'t ml'tM'leslndekl kirdan vaz
g~llsc daha iyi değil midir! .• 

AkW takdirde, et paha..111 o halde gidiyor 
ki hacet yok: 

Hazır damga da nıruluyor, ban~ot o • 
lark bari et kullanılsın! ... 

, 

...... -

1 ŞTE kötu haber: 
Kasnnpa.sada bir boya fabrikuı tu· 

tuşmu~. 

GörcJilnttz mil işi: : 
Tam cacık mevsiminde yogurtlar yükse

lecek! ••• 

(LAkayd) tablosu .. 

AJ AN'SLARIN blldir<liği haberi oku.. 
dunuz mu! Parlstekl Luvr milze • 

sinde 1913 de me,hur Jokond tablosunun 
çalınmasını hatırlatan heyecanlı bir sirkat 
\"ukubulmuş. 

Herifin biri olmıya<'ak bir <'il.retle güpe 
gündüz müzeden 18 inci a.sır Fransız sa
nat <'serl<'rinln en kıymetlisi olan, Uç mil
yon frank değt'rindc (J..aksyd) ismindeki 
tabloyu yoketmi'}! •• 

Herır ılünyanm bogiinkU hali karşısında 
böyle bir tabloya dayanamamakta hakh 
değil mi?.. Mim 

I 

- Artık tcmizlilt Jıiç dikkat ,,. 
mez oldun. Bildrdo masasının allıfl 
da gene uykuya dalmı~ bir mü~teri 
bulduk. 



zake eleri devam e 
Lô.yihanın birinci maddesi 
münakaşalara sebep oldu 

vergi tenziline gideceği hak.km -
da kanaatini izhar eylediği hal. 
de bugün vergiler indirilemiye -
cektir demle olmasına ve bu söz. 
!erindeki tezada işaret eylemi3. 
tir. 

Mısır Hariciye azırı 
cumartesi günü 
şehrimize geliyor 

Majeste Kral F arukun. da bu yaz 
içinde şehrimize gelmesi muhtemel 

Maaşlar, her memurun eline geçen para 
miktarı olarak mı tesbit edilmeli? 

Refik İnce, Maliye Vekilinin i. 
zahatınm bir realist olarak ken. 
disini tatmin etmediğini beyan 
etmi~. buhran ve muvazene ver. 
gilerinin ihdası sıralarında dev -
let bütçesi 185 milyon lira iken 
bugün bu mikdarın 261 milyon 
liraya baliğ olduğunu ve buna 
rağmen mükellef ten alınan ver. 
giden tenzilat yapılmak için te. 
şebbüsler yapılmadığını söyledi. 

Muhtelif hatipler bu mevzu üzerinde söz söylediler; 
Maliye Vekili cevap verdi ve madde kabul edildi 

Ankı:.ra, H (A.A.) - B. M. MPCllal 
bUgün Refet Cruutezln bqkanlığmda 

toplanarak Ankara şehri imar m!idür 
lllğllnün teşkllAt ve vazl!olerlno dalr 
kanunun dokuiuncu maddesinin tcfııl_ 
rlno alt mazbatayı kabuı etmlf ve ba
zı e~basm ölüm cezalıı.rma ça.rptırıL 
maııı hnkkmdaki mazbataıan da tas. 
vJp ederek devlet memurları aylıkla_ 
rınm tevhit ve teadUlUne dalr kanunun 
mllzakcreslno devam eylemlşUr. 

Kanunun ilk maddea:l üzerinde .a.:z. 
alan hatipler devlet memurlyetlerlne 
alt derecoler ve bu derecelere aıt me.
q ııl8bct1eri tlvırlnde durmll§lar vo 
b1lhaen bU maqlardan kesilmekte o_ 
lan muhtcllt vergilerin çıkartılarak 

gerl kalan kıammm ea&1 ID&af olarak 
ve bu suretle memur& ıatı bir maaa 
verllmcslni 1stemlşlerdlr. Bu mUtalea. 
ıarı 1lerl BUren ha.Upler, bu U&Alar d&.. 
!resinde bır aekll bUlunarak tesblt edIL 
mest için maddenin encUmcne geri ve_ 
rtlmeıılnl tııttyen bir de takrir verml§
lerdlr. 

Blltçe encümeni iklnct reial ıraık 
Baysal, n ::Mallye Veklll Fuat Agralı 
verdlklert Szahatta me.a,, ve derecelL 
rln taytnlnde esD.8 olaJı cihetleri 12:8.h 
eylem1glcr ve memur maqlarmdan 
alman verg1lerln :ı<cs11erek mUtaba.ki 
kısmlnrmm mnq olarak tesbltl yolun.. 
dakl mUtaıealara karoılık olarak da 
bu husu.sun bUgUnkU btıtçe mefhumu 
!çlnıle tntbllcma JmkAn olmıyacaRt gL 
bi, amelt bir fayda. temin eylemekten 
de uzak bulunduğunu izah eylemı.,_ 

lerdir. 
Bu mevzu Uurlnde geçen uzun mtL 

zakerelerden sonra takrir okunarak 
reddeilm1§ ve madde tasvip edllmlıUr. 
Buna nazaran: 

Mall§h devlet memurlarmm - ha.. 
kimler vo muıılllınler dahil, subaylar 
ve askeri memurlar hıı.rlç - derece_ 
lerl ve her dereceye alt maa§ aslllerlle 
tutarı qağıdakl cedvelde gösternmı,. 
tir: 

Derece ııs.ıllan Tutıı.rı 

1 1150 600 

2 1215 1500 
8 100 400 

' 90 300 
IS 80 2~0 

6 70 210 
'1 60 170 
8 60 140 
9 40 120 
o M 100 

u 80 815 
l2 ~ 75 
18 20 60 
14 115 60 
115 10 40 
Telmllt n harcırah heaapl&rmd& ve 

ıı:ıuhtolil Jwıuıılard& ıtıa&§ &8IlJJtpna 
tıı.a.llCık eden hükümlcrl.nlıı tatbikinde 
bu ceh·ellıı 1kJucl autununda yazılı 

mlktar!ı.r ve emsali baaılma alt hU_ 
kümlerdo Uçünctl IUtundaki rakamlar 
&!aatır. 

Mebusların sözleri 
Ankara, 14 (Husu.s1) - Bugün HU. 

yük Millet Meclisinde devletin sivil 
memurlarmn dair olan barem kanun 
l!ylham maddelerln.ln mUzakenıslne 

bıı..~1a.nD11Dtır. Saat 15 ten 20 ye kadar 
fasılasız be§ su.t devam eden bu top_ 
lantıda nnc.3.k Uç madde i6rUJUleb1L 
mta, ve bunlıırdan birinci madde ay_ 
non kabul edllmiL', ikinci madde encU. 
mene inde oıunmuo, UçtıncU maddenin.. 
193 müzakereDl uzııdığından gelecek 
toplantıya. tehir cdllml§tlr. 

Her Uç maddenin mUUkercsi hara.. 
retll olmu~. ve bu maddeler hakkında 
birçok mebus .söz alarak mUtaleaları. 
ru ııöy1eml§lerdlr. 

Sekiz ölçü 
Refik Inc:o bu mUnasebcUe demiş. 

Ur ld: 
•• - Cetveli ehemmiyetle tetkik cL 

tım. Dört misil ancak on bc~lncJ dere. 
ce llo birinci, ikinci ve üçüncü dere_ 
cclerde ku1lnnılm11tır. Diğer dereceler
de muhtelit mlslller esas tutulmu§ ve 
cetvclln hr.yeU umumJycslnde yıınl on 
be§ derecede sekiz ölçü kullanılmıştır. 
Bu da adaletsl.zllğl ifade eder. Arzu 
edilir kt ktltUk derecell memurlarm 
maqı asillerinin dört emsal ile darbı 
esas tutulmu§ olsun, ve en çok bu BL 

ntf memurlaı korunulmuş bulUDJ1un. 

Maa~lardan kesilen vergiler 
Refik Şevket lnce bundan sonra mL 

aş tutarlarmdan kesilmekte olan ver_ 
gllere de temas ederek o6yle b1r mU
taleadıı bUlunmuııtur: 

··- BugUn vergi mUkelletlyetl namı 
oltmda :ııuı.8§1ardan kestiğlmlz muhte.. 
ut vergiler memur :ııuı.8§la.rmı esaslı 

surette tenzil etmi§Ur. Bu vaziyet kar_ 
ııısmda meseleyi olduğu &1b1 göster. 
mek l!zmıdır. 400 - 600 lira maaıı 
alıyor gibi 1§1 hnkJkattcn uzak bir hal

de g6:ıtermekten :ziyade hakikati oL 
duğu gibi g6atermek zamanı gelml§.. 
tfr. Bugün memurlardan vo mütekait_ 
ı~ c!CD yuvarlak rırr hesapla üstUste 
nıaa,atı umumlyen!n yüzde 2!5 i vergi 
olarak kcııllmektedir. 

Bu da 25 mllyon kado.r tutmaktadır. 
Barem bu memleketin muamell\tmda 
tas:ı.nııtu temin vo memurların gide
cekleri yolu çizdiğine göre herhangi 
bir adama bundan aonra mıı.aom bu. 
dur, denirse artık ona o maa,şr l!ade 
edlldlği miktarda. vermek zamanı geL 

' tn.l;Ur. 'Y ııııi demek 1sUyorum kJ, bU 
cetvelde gösterilen tutarlar yerine ma_ 
qlar ber memurun eline geçen para 
miktarı olarak teabit edllmelld!r. Birin
ci dereceden bir memurun olacağı pa.. 
ra 600 llra değil, 433 llra olarak gös. 
terllmelldlr.,, 

Retllc Şevket :rnUtnleasmı tevsik fçln 
llllve et.mıştlr: 

••- Hiç birimiz aklımızdıı.n geçirml. 
yelim ki buhran, mUva:zene ve kazanç 
vergisi kalkacaktır. BiZ bu gemiyi yü. 

rQtmek mocburlyeUnde kaldıkça Tür. 
kiye 215 llA 30 mllyon küsur bir var1.. 
dattnn fodakAr1ık etmlyeccktir, ede_ 
mlyecektır. 

Hakiki miktar 
Blrtnci barem kanunu Meclisten çı. 

karken o zamankt Maltyo VekJıt Sa.... 
racoğ1unun bu kUrsUden söyledJğl .söz.. 
lcrl hatırlatmak IBtertm. Maliye Vekili 
diyordu ki: ,,Barem memurlarmm bun_ 
dan ııonra her ay başı elierlnc geçerek 
parayı katiyeUe bilmelerini temin ede
cektir. TenUdlye ve diğer vergi gibi 
herhangi bir kesinti yaprlmakaızın.,, 
Fakat biz o zamanın ı.lnllye Veklllnln 
vermı, olduğu aözU birçok .zaruretler 
karıısmda kcaUk, boyuna kesUk. E_ 
ğer biz maaaıarı haldkt miktarda. lea. 
bit cdocek olursak Maliye VckAietl me_ 
nıur miktarından dn ka.zanacaktır. Bu 
hes:ı.plıı.n tutmak yllztlnden elbette ki 
fazla memur kullanılmaktndır. Elltçe 
EncUmenlndcn rica ediyorum. Bize ge
ni3 izahat versinler. Eğer tekll!imde 
maznrrat görtıyorlarsa bu mazarratı, 
eğer kendi tormUllerlnde bir menfaat 
g6rUyorlarsn bu 'mcnf84tl !Qtfen teba. 
rUz ettirsinler. (Alkışl4r). 

90 lira maaş alanlar hak
kında bir teklif 

Diğer bir teklif 
Emin Sazak CE~kişelıir), cetHlde 

tcsbit eılilmlş olan 15 ıleercenin her 
Vekaletin bünyesine U),ıp uymadığı. 
nı encilmenden :o;ordu, ve dedi ki: 

- Yok~n meseltt manrif tnlmin e
lerken zirnale uymuyor mu'/ :\eden 
15 derece de 20 - 25 derece değil. 
Her vekıllet teşkilıltına uygun bir de
rece clvll tanzimi rlaha doğru olmaz 
mı'/ .• 

Bütçe Encümeni namına 
İzahat 

İsmet Çorum - Vergi kalka. 
bilir. İmkan bulunursa azalacak 
ve kalkacaktır. Şu halde memura 
vergisiz bir maaş tutarı tayin e. 
decek olursak ileride onun lehin. 
de hasıl olacak bir farkı maaşına 
zammetmek mUşkül olur. 

Mümtaz Ergen Ankara - Ar. 
kadaşların mUtalealarının ne a. 
meli ve ne de nazari hiç bir kıy. Bütçe encümeni reis vekili Faik 

Baysnl (Kay~rl) ileriye sürülen mü- met! yoktur. Bu yüzden devletin 
talcalarn cevap Yerdi ve şu sözleri fazla masraf ettiği mütaleası da 
söyledi: yersizdir. Ne malfun ya.rm çetin 

"- Proje 1929 da t:ıthlk nıe,·kllne bir mevzu karşısında memurlara 
konan barem kanununun bazı hUkiim yeni mükellefiyetler ihdas edil -
lerlni ıslaha rnaıur lıir projedir. miyecek, ve yine ne malftın yarın 
Yoksa muayyc-n dererelerdekl nıe- mevcut vergilerden tenzilata doğ. 
murların dah:ı d:ı terfiini temin id· ru adını atılmıyacak? 
dla<ılyle ortay:ı konmu, hl reser de-
nııdlr." İkinci maddenin müzakeresin • 

Faik Baysal bundan sonrn maa,_ de bir çok hatipler söz almıe ve 
lardıın kesilmı=J.te olan tevkiCatı dn bu maddede zikredilen cetvelde 
gözönünde tutarak maaş tutarları- gözlerine iliaen bazı sakatlıkları 
nın ona göre tesbili hakkındaki tek- i.§aret eylemişlerdir. 
life cevap vermiş ,.e demiştir ki: Maddenin mevzuu bareme da. 
"- Böylece hareket etmek bende-

nizce muvafık deSlldir. Zira şu his- hil olan teşkillt kadrolarmm ne 
si veerbilir: Devlet hizmetinde mil!- suretle değiştirileceğini gösteren 
tahdem olanlar hiç hir vergiye tAbi bir cetvelin kanuna bağlı bulun. 
deAil<lir. Kaldı ki hükOmet prog. duğuna ·dairdir. Hatiplerin mü • 
rtımındn do. 'işaret ctti~i @llıl. bircok taıeaları mUnasebetlle Dahiliye 
vergiler {}zerinde tevnkkut etmekte- ve Sıhhiye Vekilleri kUrsUye ge. 
dlr. Ben kabul etmem ki fiilin vergi 
ebedidir. Hiç bir ıamnn halkmıya. lerek kendi teşkilA.tlannı allka. 
caktır, veya aıalmıya:ıcktır. Yaıiye- dar eden mütalealar hakkında 
tin müsaadesi nlshetinde hükOmet cevap vermişlerdir. 
,-ergllerl tahrife gidecektir. Nitekim Dahiliye Vekili bu cetvelin 
gitruiştlr de, Yarın dahi bu v:ı:ırlini kaymakamları maalesef muta • 
her halde tutacaktır. 90 liralık ma· zarrır ettiğini ifade etmiş. Fakat 
:ı~ın tulnrın ın 350 liraya çıkarılması 
teklifine gelince bu teklifin biltçede bu esasa uymak ıztırarmı teba • 
oynıyaca~ı rom düşünmek lAzımdır. rüz ettirmiştir. Bu münasebetle 
Ye heyeti celile teklif hakkında ka· demiştir ki: 
rar verirken bunun portresini gözö - Barem esaslarını mahfuz 
nUnde tutmalıdır. Emin Sazak arka- tutmak suretlle kaymakamlara 
claşımıza gelince kendilerine diyebl- daha refahlı bfr hayat t.emlni 
lirim ki bu cetvel, VekAletlerle gö- için tedbirler alaca.fız ve karşı. 
rüşülcrek ve kadrolnriyle intibak et-
tirilerek yapılmıştır Ye derecelerin nıza öylece geleceğiz. 
ıaıbik kabiliyetleri vardır. Diğer bir Recep Peker - Birinci ve ikin. 
arkadaşımız da cetvelde üçilncil, dör- ci maddelere bağlı cetveller ara. 
düncil bir snıun açarak ita miktar- smda tatbik bakımından hisset.. 
!arının gl5stcrilmesini isledi, ümit ve tiği taaruzu ifade etmiş ve me. 
temenni ediyoruz ki önilmilıdeki se- sem lisan bilen yUksek tahsilli 
nelerde Ha miktarları çoğalacaktır. 
Bunun için cetvelde itn miktarlarını bir gencin idare mealeğine gir -
gösteren bir sfitun teshil! ~akal mu- mek için nahiye mUdürlUğüne ta... 
amele olur." yin. edilemiyeceğini, bu mevkide 
nund:ın sonra Retik ince tekrar kendisine ha.kkı olan maaşın ve. 

kilrsüye geldi. Encfimenln verdiği rileıniycceğini, halbuki nahiye 
izıhat etrafında söz s5yJetli ve eski müdürltiğünde bu güzide gencin 
mühılcalnnnda ısrar cllı. ..v ği k ,.,1 bul n ğu . . . . h ogrenece ço ~ er w au • 
Maliye V ekılının ıza atı nu söylem.iş ve encümenin bu ba. 

){alfye Vekili Fuat ARralı aynı mil- kımdan tatbik kabiliyeti olan bir 
nasebetle kUrsilye gelerek arkadn,la- [ fil bulm t l t 

· 1 d · orm asmı ernenn e • rının mütalealarını ehemmı~t e ın- . 
lediJıini ve izaha muhlnç baz.ı nokta- miştir, . . . 
ıar bulundu~unu söyledi ve ıliive et- Recep Pekerin teklıfı üzerıne 
ti: ikinci madde tadil tekliflerinin 
"- Şayet mcmurldra '"erilecek ma- nazan itibare alınması için cncil. 

aş miktarları net olarak cctvelcle tes- mene iade edilmiştir. 
bil edilecek olursa blrknç sene son-
ra bu ctvcl tan7im edilirken \"ergi tu- Üçüncü maddenin müzakeresi 
tarlarının ke"iilmiş ohlııAn unutula- sırasında müstakil gruptan Fuat 
cak, ve bir varidat membaı aranır- Sirmen projenin dil bilen vatan. 
ken "Memurlar vergi '·ermly~rlar, daşlara büyük bir kıymet atfede. 
onların maaşları üzerinden Yergı alıı-
lun" ı!iye ortaya bir tcklit çıkabilir" rek onların orta, lise veya yük. 
dedi. sek mektep mezunlan oldukları. 

dola' 
r na~tnrafı ı iıll'iıltJ ettikten sonra Balkanları ~3 ~al8 

det istirahat ettikten sonra Taksim 7a:::ak ve Sofyada birkaç gurı 
abidesine bir çelenk koyacak ve şeh .:aktır. ~ 
rimizi gezecektir. 

:Mısrr hariciye nazırı ayın on se· G d dd 1 'ınd8 
kizinci pazar günü Ankaraya hare· 1 a ına e er 
ket edecek ve 19 haziranda resml 

ziyaret ve temaslarına başlıyacaktır. zehirlenme 
Mısırlı nazır memleketimizde biı • 

hafta kalacak ve Cumhurreisimiz hadrse:erı 
tarafından kabul edilecektir. d 1 
Mısır hariciye nazırına, devlet neden çog'"' a 1 1 • 

hukuk işleri heyeti reisi ve harici· 

ye hukuk müşaviri Abdülhamit Be. ( Baştaratt ı zr.rıd';ır 
devi paşa, hariciye nezareti umumi iana çıkanlmrştır. Bunu satan rıdl 
katibi Mehmet Abdülhalek Ilawu· rahim Daniş. sütü cYinin ya~ ~t· 
na bey, hariciye memurlarından bulunan ahırda banndırdığı ::ıv 
Hüseyin Aziz bey refakat etmekte çiden sağmaktadır. .~ 
dir. Sabahlan sağdığı sütleri . al':..ı& 

Bu ziyaretin, Mısırın Saadabat k 1 t1 rı eı· 
\'e a şam an sağdığı sü e ~· 

paktına girmesile alfil\adar olduğu sabah satışa çıkaran sütçarıill1 ~ 
söylenmekte bu dost memleketle 1 1sır .. an havaların birdenbire .. ~ı ,~ 
münasebetlerimizi daha ziyade kuv üzerine evvelki gün bozuldııı;~ 
vetlendirmeğe hedef tuttuğu muhak sattığı 4 kilo bayat sütten al~ı.ıııı 
kak bulunmaktadır. . . . . bir kısmının hastalandığı !ııh~ıı 
Diğer taraf tan memleketimızı zı· etmiş Ye satrcı hakkında ~ 

yaret etmesi mukarrer olan Mısır başlaruru~tır. ~rı 

kralı .1:Iajeste birinc.i Farukun ~~ ' Balık Ye börek gibi madd~:Srt~ 
yaz ıçınde gel}}l!!le~ı muhtexnel go zehirlenenlere gelince, bu \.zı;•t ~· 
rülmekle beraber ~enilz Mısır kon. çoğu fazla yemekten milte~·el\t 'rr/ 
solosluğunda ve dtier ~~aQôr. ma· de bozukluğw.o1duğu, yenıJetl ~ı 
hafilde bu hususta resmı mahlmat delerde zehir mevcut bulunrn:1 ~ 
yoktur. .. . . neticesine. Yarılmıştır. Ancak gılC' 

Son haberlere gore'. ~~sır ~arıcı· gıda maddelerinin böyle sıcal<rııd~ 
ye nazın, memleketımızı zıyaret !erde bayat olarak satışa çıl\8 cıl-

138 sene evvelki 
Türk ngiliz 

ittıfakı 
Üçüncü Selimin 

madalyaları Meclis 
Reisliğine verildi 

Madalyaları Meclis riyasetine tak. 
dim eden lngiliz pilotlarından 

liarold Mitchel 

görillürse alakalılar hakkınd3~~ .. 
detti takibata girişilecek ve : (.~.,, 
lan şeyler müsadere olunaral< 

edilecektir. er ~ 
Bu münasebetle dikkate değ ~ 

nokta da bazı ahçı dUkkflrıl~ ~· 
vaziyetidir. Bunların sabah13 rJ"1~ 
şirdikleri yemeklerin böyle ~~ 
günlerde buz dolabına konul ·(O)~ 
akşama kadar dayanmasına 1 

yoktur. rığil ~ 
Belediye sıhhat miidürl ti~ ,ı: 

dükkanları sıkı bir surette t~dY 
tirerek bayat yemeklerin ° 

11 
(! 

kaldmlmasını ve temizli~e .:et.fol 
rece riayet olunmasını tcrnı 

ğe çalışmaktadır. ~ 

~-aıe,. 
· tı\•oı' Bu hafta mevsım yara ~ . •j 

h. .. .. J ı· ou,•h'ler 
ı rCJISOr u ıen 

güzel eseri NP 
JEAN GABiN - VlVJ/u cO 

sMArri·şA~· ts 

)!aliye Yekili gene Refik Şevkete na balamyarak bir derece yuka. Ankara, 15 - Napolyon Bona· 

(La belle EQuıpe) bil 
Büyük Fransız filmi ile efl ,-c 
yük deniz faciası, Ameril\3~ ı 
lngiliz denizaltılarının ha;ıı.ti!C 
kibctlerini tekmil teferfi.1 

canlandıran cevap olarak cle<li ki: .. . n bir farkla tayinlerinin çok ye. partın Mısır ıeferi üzerine o za· 

Ti D-1 
Sivil devlet memurları 

Abdıırralıııııın Naci Demlrııl:ığ (Si
vas), oynı mudtlc lıııkkında mntelea· 
lnrını anlnıtı ,.<': ''Gönül isterdi ki, 
dedi. Du celvcJ dnha yüksek maaşları 
ihllva elsin Te memurJnrımızı dalın 
müreffeh bir hale koysun, fakat ılcv. 
!et o derece zengin değildir. Onun 
için olduğu gibi kabul etmek znrurc
li \'Urdır." 

"- ~lcseliı :\Ulll l\liidafna bııtçcsı· rinde bir hareket olduğunu, an. man yapılan Türk İngiliz ittifakı 
ııi l:ınzim ederken hu ~iltcey~ ~ sene cak bunlar içerisinde yüksek tah. tarihçe malumdur. Akkada Fran
güınrü~e öılenecek resıınler ıcın de 1 ·1 t "ht" b sız donanmasının tahrip edilerek 

' 
i t ' · 'Iatleın ki bu re· sı yapıp a ı ısu yapan ve u to ıs sa :.-on ııyor. " . 

sim ödenecektir, 0 halde neden bir suretle dil bilenler içın bir kay. Napolyonun firariyle neticelenen 
• JtO 

Fransızca orijinal ,-e }etıl 11ıd Shil dovlbt ıncmurlarmnı dereceleri 
ve her derec ye maqı 83lllert ile tu. 
tnrmı g&ıtcrcn cetvele dair olan blrtn. 
el maddo görU~Urken ilk sözü Refik 
lncc (Mazılaa) aımı;;ur. 

Mnnlaa nıebu.ru BUtçc EncUmenJnln 
maa§l o.sfllcrt ile emsalinde vahldl kı.. 

ya.at olarak neyi 1ttllıa.Z etUtını aor. 
mu::~ ve bu meselede muayyen b1r me_ 
toduu c StWW: cdllmedlğlnl utak 
bir tetkikin meydana koyacağını ifade 
ctml§tlr. 

Ahdurralımıın Nnci dördüncü rle
recede 90 lirn asli maaş alnnların ye
ktin 300 del;il, 350 llrn almalnrını 

teklif etli ve hu farkın biilçedc mü
him bir yekCın ıuımı.racağın ı, nilıe· 
yet millkiye memurları arasında hu 
derce ede 2 tO memur hulunduğunıı 
söyledi. 

ıuraflun m:ısrnf ı.ırııcesine toh~isal dm mevcut olduğunu, bu gibile • o zamanki birleşmiyc ait olan ve 
ol:ırak koyuyoruz, di~cr tarafları da rin vaziyeti ile diğer dil bilen Sultan Selim tarafından İngilizlere 
\·:ırid:ıt biilccsinde lııınu sö.sterh:o. - memurların arumda bir farkın verilen ve elden ele dola~arak şim 
ruz. Kc-za muhaberulı resmıye ıçın mevcut olması 18.ı.nn geldiğini di Ankarada iki İngiliz mebusu -
posla ve telgrafa öclenen paralar bili- .. . 

- 1 ır ·or iki tnrafl'ln tln soyledı ve maddede yapılmasını nun elinde bulunan iki altın ma-
cedt' gos er I} • ' • ted.v. tad'lAt ö•,-- b' tak B k teıızıl yapnlını, bu ınütale:ı )'erlnlk ıs ıgı ı a ı g u:ıt.:ren ır • dalya bu zatlar tarafın.dan üyü 

olur mu?" rir verdi. Millet Meclisi riyasetine ta'lı:dim 
Maliye Vekili kürsüden ayrıl. Meclis cuma günü saat 12 de edilmiştir. Altın madalyaların u. 

mndan Refik İncenin bütçe mU. toplannrak müzakerelere devam zerinde 1.tçüncU Sultan Selimin 
za.kereleri sırasında hükümetin edecektir. · tura.siyle 1801 tarihi yazılıdır. 

yc~i ve en yeni Metro)~? 
İngiliz denizaltı ge.rnı51 

( TH ETIS ) i~~ bıı 
99 kahramanile batması ltJlıı..cı 
kaç kazazedelerin kurtarı 58ıı 
Bunların hepsi bu akŞ8tll 
8,30 da 

LALE sinemasında 
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Ortaköy deki 
fırınlar aralarında 
birleşmişler mi ? 

llaıı fırınlarla perakende ekmek 
~tıc.ııan hakkındaki şikaretler üze
~ belediye müfettişleri tarafın
l!l> dün şehrimizde sıkı bir kon-

yellere göre köyde mevcut dört f ı
rın aralannda birleşerek rekabeti 
ortadan kaldırmışlar ve aşağı kalite 
malzeme ile ekmek çıkarmak yolu

o manya 
nu tutmu~lardır. 

Türk - Fransız 
i Yapılmıştır. 
Narhtan fazla va ekmek ~tan a n 1 a Ş m a S 1 

dın .. 1 ... • J Sayfiye yerlerindeki halkın bir l 
~cılar hakkında şiddetli taki· 1 • • • c 

bat ~,..,p 1 caktır T ft' l d .usmı da, ekmeklerın ıyı çıkmadı- I( Müs, •.erek beyan.name· 
h._ Ja ı a . e ı~ er esnasın a lhnda . b"l ~ 
~ --takat ekm-1•1 . bel !o' n ve ı hassa hamur kaldıgın· l 

fenin koyduğu çeşni esaslarına an §1 d'ykke . ı.yorlabedr. . ıyenın 

Her hususta tam 
manasile anlaşmış 

bulunmaktadır eli ••uıı ann, cı. en, e. d .kft t ed' 1 Beled' . t nın pazar 8SIJ0 
u.,,,,,._ 1 d ğ da - nazan 1 ·atim ce erız. neşrı" muhtemel 
~ıuı oma ı ı goze çarpmış ve (Baştarafı 1 incide) Timpule, Ankarada.n yazılan bir 

un düzeltilmesi için belediye ri- Diğer taraftan fınncılar ekmek mlı Şükrü Snraeoğlu hazır bulun • makalede, görUşmelerln tam bir an-
~tine bir rapor verilmi~tir. narhmm arttınlm3ması için top. Ankara, 15 - Türk • Fransız muştur. laşma ile netlcelendlğini ve Dd mem 
. Sehrin uzak yerlerinde bu çeşniye rak mahsulleri ofisinin buğday fiyat müzakereleri neticesinin cumartesi 11,45 te Bn. lnönU de En. Gafen- leketin ma.k.satlarlyle bu mak8atla
~Yet eden fırınlar pek azdır. Ekse· tarını indirmesi lüzumunu beledi- günkü parti grupu toplantısında ko ve Bn. Saracoğlunu kabul etmiş. rm tahakkuku için olıın teşriki me. 
fiSi, daha ucuz unlarla ekmek pi~i- yeye bildirmişlerdir. Belediyenin te- Millet vekillerine bildirilmesi muh· tir~ sa.llerlnde lilzumlu olan bütün va
rt:ek fena çşüli mal çıkarıyorlar. şebbüsleri neticesinde buğday fiyat temeldir. Türk - Fran.~ız parl~men· Gafenko ile 12,30 da Reisicum • artalan blrl~tirmck arzusunun blr 

1 
Bilhassa Orta.köydeki bazı fırın- !arının, narhı yükseltmiyecek bir tolarında ayni günde bildirilecek bura takdim edilen maJyetl, mll§a· kere daha. teeyyüt eylediğini bildi ~ 

lrdan §İk~yet edilmektedir. Şika. hadde tuutlması temin edilmi~tir. müşterek beyannamenin de pazarte rilnlleyh tara!md&n yemeğe alık.o. riyor ve diyor ki: 
si günü neşredilc:f~i zannedilmek· nulmuştur. "Gafenko, Romanyanm Türkiye 

tedir. Reisicumhurun misafir hariciye ile olan mtinasebetlerine verdiği e. 

• e 
lCERDE: 
* Sanayi milesseselerlndc ''.ı mnden 

oenklıınnda mecbur! olarak çırak, 
kalfa ,.e usta lnırsları açılması hak· 
kındald nizamname aliik:ıdarlara 
bildlrllmlştlr. 

* Maarif veklıleti mektep kitııpları 
nın zamanında yetişebilmesi için 
neşriyat mndllrll Faik Reşidi şehri 
ml:ıe glindermlştir. Devlet malbnıısın 
da tetkikler yapılmaktadır. 

* Sebrfmlıde bulunan mareşal 
Fevzi Cakmıı.k diln Hilr:rlyettepesin. 
de askeri teCtJşlef yapmıştır. 

* Diln akşam Cumhuriyet Halk 
pıı.rUslnde bir toplantı yapılmış, ye· 
nJden inşa edilecek evler Ozerlnde 
g5rilşillmQştilr. ~ihver Tokyoyu 

harekete getir 
Fransız Hariciye Nazın 
elçimizle görüştü 

nazmna verdiği öğle ziyafeti saat hemmiyeti göstermeğe ve iki mem
Uçe kadar sa.mlmt bir bava içinde lckeil bilhassa alAkadar eden mese-

lelerle umumi malılyetteld mesele • * Viyana ilnhenitesf SirilrJI pro· 
devam etmlştir. Saat 3 de Romen Ces!Srll Finsterer bir konferans ver-

1 
1'iençın 15 (A.A.) - Japon ab

:asnun ikinci günü bir h!dig,e ilt 
~laınıştır. 
Su sabah, imtiyazlı mıntaka hu 

cı:ıdunda tahrikAtçılar, 2000 Çinli· 
'Yi, Japon barikatlarına taarruz et
rı:eğe teşvik eylemişlerdir. Mitral· 
~Ozlerle müsellfill bir İngiliz asken 
~Üfrezesi ile mühim miktarda pofü 

haV\·etıeri Yaka mahalline gelerek 
lln dağıtmıştır. 
l<ılıç kınından çıkmış! 

1'okyo, 15 (A.A.) - "Hochi 
~in Boun,, gazetesi, Tiençin ablu· 
-~ lllünasebetile "Kılıç kmmdar. 
~Jtnıl}tır,, demekte ve .~unlan il~ve 
t?ııektedir: 
lngiHı memurları, Çinli cantleri 
~im edip de bütün Çin meselesi 
itin es:ıslı bir hal sureti bulunma· 
dıkça, Japon kılıcının kmma sokul 
ltı.asına imk~n yoktur. 

Çinin imarına ve kalkınmasını 
leınine mani olan bütün engellerin 
0rtadan kaldırılması lmmdır. 

Üçüzlü ittifaka knrşı mı? 
Paris, 15 (A.A.) - Bütün gaze· 

~er. Tiençin rneselesile meşgul ol· 
~tadırlar. Gazetelerin ekserisi, 

Bu gazete, diyor ki: 
"Çinlilerin son zarnanlardn kazan 

mış oldukları mU\·affakiyetler rü· 
zünden Japonyamn askeri pre~tij i 

pek ziyade zayıflamıştır. 
Japonya, bunun acısını İngiltere· 

den çıkarmağa çalışmaktadır. Ja· 
ponyanın icraatı. planı Ingilterenin 
dikkat nazarım Avrupadan çevir. 
mek için İngiliz menafiini tehdit et· 
mekten ibaret olan Hitler için dola· 
yısile bir zafer olacaktır. 

Japonya. Sovyetleri d~ tehdit et· 
me!•tedir. Hitler, darbelerini indir
mekten fariğ olmuyor. Uzak şarkta 
vukua gelen her fey, Avrupada da 
akisler hasıl etme1<tedir .. ı ~ 

"Le Tcmps,. gazete$i ba~makale. 
sini uzak sirk m~fosfhe•tiili iS et 
miştir. 
Bu gazete, Japonyaya. İngiltere ve 

Fransayı tahrik etmemesini ihtar 
etmektedir. "Zira, bu iki millet, dün 
yanın bu kısmında hak ve menfaat 
!erinin muttarit surette ihlal edil· 
mesine artık müsamaha etmemeğr 
karar verebilirler.,. 

Çubukluda bir 
motör battı 

~ meselenin çok vahim ve beynel· 
~!el vaziyet ile sıkı surette al!ka· 
dar bir mesele olduğu mütaleasın. 
dadırlar. Japonlann Tiençindeki Dün akşam saat 19.3 de Çubulc
battı hareketleri, Çindeki beynelmi· lu gaı depoları önünde bağlı bu
ltı Untiyazlı mmtakaların kaf fcsim lunan Mehmet Şener isminde biri
'l'aıiyet etmekten ibaret olan umu· nin Kaplan adtı 90 tonluk motörü 
ıtıl pl~m safhalarından biridir. infil!k etmiştir. İnfilak motörUn 

Matin gazetesinin istihb.ınna iÖ" baş tarafın.:Jan çıkan yangın ile 
te, Fransızlarla tngilizler, Tokyoya olmuştur. Yangmın sebe.bi anlaşı
lllii~terek bir protesto notası gönde- lamamıgtır. lstinye itfaiyesi motö· 
rE:ceklerdir. rU denize batırarak söndürmil tür. 

l.e Joumal yazıyor: Motörde bulunan 595 teneke gaz 
''lier türlü uzla~madan imtina e. ve benzinin mühim bir kısmı kur

d:n Japonların inat ve ısrarları tarılmıştır. 
~1:11diki ahval ve şerait dahilinde Şirketi Hayriyenin 
bir nebze huzursuzluk hüküm sür tenzilatlı karneleri 
lllesine ba"ıs olmaktadır. Bir Fran· Şirketihayriye yaz mevsiminde 
Slı • İngiliz - Sovyet ittifakı ihtimal Boğaza yazlığa giıdccekler için 
1~ti karşısında Tokyonun sıkıntı fevkalade tenzilatlı Uç aylık kar· 
hıs.ettiği bir zamanda bu hAdisenin neler hazırlamıştı. Bu l:arneler 
~ur etmesi sırf te~düf eseri değil- yarın satışa çıkarılacaktır. Tcnzi. 
ır.,, ıat nisbeti Çubuklu ve İstinyeye 
Petit Journal, Mdisenin A\T\lpa· kadar yUzde kırk, Kavaklara ka. 

tun Vaziyeti üzerinde ha~ıl edeceği dar yüzde ellidir. Karneleri ala. 
aksuıaıneııerin vahametine işaret cak olanlar bir günde istedil:leri 
ttınektedir. kadar sefer yapabilecekleı1:1ir. 
----~~------~------~~----~~~---------

Hak ve hudut 
( Baştara/ı 1 incide) 

tercihler az mı be-la? Buna mukabil, dar bir sof fa k:ıfac;Jle her e~i Ye· 
!ilko.ya ballamak ,·e kendi kendisini yctlştfrkl girift insan yapısının 
&tııı tekeniinlerlnl lnk!r etmek de kUçiik fadıı dc~ril. Scliımet nerede 
iirıeyse! 

Sel!met., bütün vatan çocnk.lamn diploma. 58hl~I olmrya can nttı· 

l"a.caıc tedblrlert ele alırken, aynı zamanda kanun \"O çcrçc,·cı ılı!'!ı te. 
eeııuertn slirprfzlertne de yer ,-ermekte , . ., bu hususta ilstUn, ınkı 
llttz ölçliler knnna:p btlmektE'dlr. ' 

An~k böyle olduğu takdlrdcdlr ki yeni barem ıırojesine, dlplom:ı 
9ahlbl bir nıh ta~ryor denebJllr. Nitekim dlplomadıı.n gaye, diplomanın 
btıdudıınu ldrlk etmektir. Bono haldkf diplomalılar blllr. 

'.ll;QT - B. A. Cemalettin Saracoğluna ! DUnkU yazınızda göstcrdi
~nlı al!ka ve hassuiyctten dolayı tcoekkilr ederim. 

Necib Fanl KISAI\.VREK 

Paris, 14 (A.A.) - Hariciye na· Hariciye Nazın, RcWeumhur köş - ler hakkmda görüş iştirakini teyide mek üzere şehrimize gelecektir. 
zm Bone ile Suat Davaz, dün Ha· kilnden ayrılarak Yalovaya gel - muvaffak olmuştur.,, 
tay davasının başlıca ihtila.fiı mese.. mi§tir. Timpul gazetes.inin gönderdiği 
lelerini görüşmüşlerdir. Kendisine Ha.ric!ye Veldlimiz la • hususi muhabirinin diplomatik mab 

Tam, bir itilafa varılmasını rnüte keleye kadar refakat et.mittir. İske fillerden elde ettiği intibaa göre, 
di rU k Ankara görüşmeleri Türk - Romen 

akip iki a;Tı vesika imza edilecektir. lede vali, emniyet rektö ve a-
Bun!ardan biri Ankarada Haricire !abalık blr halk klltle~!l tarafından mUnasebeUerinin mUsalemctperver 

-•- fi h · · mahiyetini Ye Avrupa ''o Balkan vekili Şükrü Saraooğlu ile Fransa- istikbal edilen UWJa r a.ncıye nazı 
n~ 1 f dan muvazeneleri için çok lUzumlu bir 

nın .\nkara sefiri adasında Iskende· rına bir polis mw.rezes tara m 
11-c.. teşclı:kUI olan Balkan Antantının 

run Sanca~ı hakkında bı'r itilaf, di· seıam resmi ita eduuU9tir. 
b ğt knU birliğini, İstiklillni ve kuvvetl-

ğcri P:ıriste Bone ile Suat Davaz Misafirin bindi Daçla vapuru, 
Yunanistana müteveccihen ııaat 4 n1 tobarU.z cttirmeğe lmkln ba~ey. 

arasında ~arkt Akdenizde müşterek le~Ur. 
bir mütekabil yardııiı beyannamesi· de Yalovadan hareket etmiştir. 

"Romanyanm, Tilrkiyenln ve Bal
safir Romen Hariclye nammı:n mU- kan Antantmm Bulgarlstana kaş 
farakattni müteakip, matbuata 8.§&· vaı:iyetlerinde, Ga!enkonun meclls
ğıdald beyanatta bulunmUftur: teki nutkunda da tasrlh edildiği veç 

Yalova., 14 (A.A.) - Hariciye Muha.rrir diyor ki: 
dir. Veldll ŞUkril Saracoğlu, bugün mI • 

Cun1hurreisinin 
Y lavada 
gezintileri 

Yalovada bulunmakta olan 
Cumhurrcislmiz !smet !nönUt 
dlin çocuklıırile birlikte kaplıca 
civarındaki ormanda yaya ola • 
rak bir gezinti yıı.pmııılardrr. İs
met lnönU otel Termal'de istira-
hatlerl esnasında Hariciye Ve • 
kilimizi, BUkrCQ büyük elçimW 
ve İstanbul valisini kabul ederek 
bir milddet görilşmUş ve akgam 
üzeri otomobille Millet çiftliğine 
gitmi.5tir. Cumhurre.isim.iz, ŞUk-

1 rü Saracoğlu ve refikası ile BUk 
r~ bijyük elı:imiz Hamdullah 
Supbl Tanrıövcri ve Kütahya 
mebusu Vedlt Uzg1irenl akşam 

yemeğıne alıkoym~tur. 

Adliye Vekili 
şehrimizde 

Fethi Okyar yarın 
Londraya gidecek 

Adliye Vekili Fethi Okyar bu 
sabah Ankaradan şehrimize gel • 
miştir. 

Fethi Okyar bugün Yalovaya 
g~:Jerek Cumhurreisimiz ismet 
tnönüne mülaki olacak ve yarın 
akşamki Semplon ekspresiyle 
Londraya hareket edecektir. 

Adliye Vekili, bu seyahatin ta
mamiyle hususi olduğunu , ıiya
setle alakası olmadığını söyle. 
miştir. 

Fethi Okyar, İngiltere.de Saint 
Andreus üniversitesi tarafından 

kendisine tevcih edilen hukuk 
doktorluğu için yapılacak mera -
simde hazır bulunacaktır. 

Alman elçisi 
Ankaradan geldi 

u_ Romanya Hariciye Nazırı [hile, deği§lkllk yoktur. Saraeoğlu 
dostum Giıfenko Ue Ankarada ve söylediği nutukta mutJak TUrk • 
Yalovada, ild devlet! allkadar eden Romen tesanUdilnU bilhassa kayıt 
meseleler Uzerinde fikir ve mUtallB ve işaret eylemiş olduğundan, bun
teatisinde bulundum. Her meselede dan Bulgarlstruun bugUnktl §artlar 
mutabık kalmak huswıunda mil§kU- dahilinde antanta girmeslııln çok 
IU çekmedim.. Esasen, ana batla • iyi karştlanacağmda bUtUn antant 
rında beraber yUrilyen iki devlet, devletlerinin mutabık oldufu neti • 
teferrilat cihetinden dahi, bugUn ta- cesinl çıkarmağa cevaz vardır.,, 
mamen mütabık kalmış bulunmak • Gazete, hususi muhabirinin uzun 
tadır.,, blr yn.zısmda iki milletin blltun me. 

Reımi tebliğ 
selcler hakkındaki görU§lerinin ay
nı olduğunu tebarüz ettirmektedir: 

Ankara, 14 (A.A.) - Resml teb. TUrklye ve Romnnya kapalı bir 
llğ: kap değillerdir. Bunun i~inziyaret 

"Resmi bir ziyarette bulunmak ayni zamanda beynelmilel bir ma
Uzero 11 haziranda Ankaraya gelen 
Romanya Hariciye N&Zm Ga!enko, 
Tiirk hUkfunet merkezindeki ikame-
ti esııa:ımda, Başvekil Doktor Re -
file Saydam \"e Hariciye Vekili Şiik. 
ril Saracçğlu ile mUteaddlt görUg -
mclerde bulu~uotur. 

Sayfiyede bulunan Reisicumhur, 
Ga.fenkoyu 14 ha.zlran tarihinde Ya
lovada kabul etmiıtir. 

Bu resmt ziyaret, Tilrk ve Romen 
milletleri arasında mevcut sadık \•e 
derin dostluğu Ye iki milleti birlbl • 
rine bağlJyan rabıtaların bUtUn tec
rUbelcrc mütehnmınll sağlamlığmı 

bir kere daha bUtiln kıynıetile tc -
barUz ettirmiştir. 

hiyet kaz:anmaktadrr. gllrll.~elerln 
tabil bir neticesi, tam g6rilş t:Jpkı • 
hğmm ve iltl memleketin sıkı teşri
ki mesaiye devam hnkkmdakl mUıı
terek kararlarmm tesbit ve teyidi 
olmuştur. Balkan Antantı, birliği 

bu bölgede mUbim bir siyasi Amil 
te§kil eden beynelmilel bir teşekkül 
haline gelml§tir, 

Balkan Antantının genişletilme· 
si meselesine, gelince, Gaf enko 
mecliste söylediği nutukta top • 
rak terkine imkan olmadığını kat'i 
surette tasrih etmiş olduğuna gö
re, bu genişleme şimdiki statüko· 
ya riayet esası dahilinde arzuya 
şayan bulunmaktadır.,. 

Yazı, birisi aşağı Tunanın, di
ğeri Bı>ğazların hUrriyetini milda-

TUrklye Hariciye Vekili Saracof. faa 'l •.-ı_ 11 f 1 ik" mı k . ı e mu11:e e o an ı me e :t 
lu ile Balkan Antantı konseyinin bu d b" b l'k · · . arasın a ır enzer ı tesısı sure. 
eencki reısi olan Romen mJsafirl a- 1 t: 1 b"tm kt d' . . . .y e ı e e ır. 
raemdakı ıtimath göril§meler, iki , • .. 

B- ''-· A ta tın birliğ. • Roman) a gazetesı, Ankara go-
nazıra, fWAAn n n m ı .. 1 . . . ahi tl 

ruşme erının sıyasi m ye ni ve 
ne, istiklıilinc ve sulh siya.setine 

çok samimi bir hava içinde cere
mtişterek bağlılıklarım blr kere da. 

yan ettiğini tebarüz ettirmekte.dir. 
ha mtişahade imklnmı venniıstir. 

İki nazır, bu antantta, komşu Gazete, aşağı Tuna ile Boğaz· 
ml11etler arasında Balkanlar niza - l<mn hürriyetini müdafaa eden iki 

mma elzem ve Avrupa sulbilna. git
tikçe daha ziyade lUzumlu bulunıın 
bir karde:J birliği ve tcsanüUil ha • 
reket !leti vnsfmı görmektedir.,, 

memleket arasmıdaki görUş ve 
menfaat birliğine işaret etmkte ve 
politikalanndaki müsalemetperver 
mahiyeti bilhassa kaydeyledikten 
sonra Bulgaristan ile karşılıklı 

Romanya gazetelerinin hUrmet ve riayet prensibine da· 
neşriyatı yanan ıdostluk münasebetleri ta· 
Biikreş, 14 (A.A.) - Bütün Ro- hakkukunun çok arzuya şayan ol 

manya matbuatı, Gafenkonun Tür- duğunu bildirmel..-tedir. 
kiyeyi ziyaretine hususi bir ebem • Gazete muhabirinin diplomatik 

Alman büyük elçisi ·Von Papen miyct vermekte berdevamdır. Ga - mahfillerden öğrendiğine göre, 
bu sabah Ankara.dan ıehrimize zetelcr, Ankara göriişmclerinl ya - Gafenko, Antantın bu devre rci
gelmi§tir. kından takip etmekte ve bu görli§ • si sıfatiyle, .dörttü ittifakın birlik 

Alman sefiri yazı İstanbuda g~- mclere mUtenddit ııütunlar tahsis ve istiklalinin muhafazası lüzu. 
çireccktir. eylemektedirler. l munu müdafaa etmiş ve bu ıda 

* İlkinektep lıaşmuallimlerl diln 
maarif mildilrünfln TelsllAfnde bir 
toplantı yapmışlar Ye mektep işleri 
Qzerinde sörilşmtı,ıerdir. 

* Önfimllzdekl ders yılında Koska
Aksaray, Yusufpaşa, Şişli, Vefa ve 
Ayaspaşada on flkmektep nçılııcak_ 
tır. 

* Şehrimizdeki inkılAp müzesi ö
nümilzdekl hııfta açılacaktır. Mildür• 
IüAüne Konya müzesi müdür munvi· 
nı Semsi tayin edllmlşUr. · 

* Atatllrk kliprüsiltılln mukncle 
mucibince ağusto!I sonunda teslimi 
JAzımdır. Aksi takdirde mnteahhit 
hergün için 1GOO lira tazminııt ödiyc
c~tlr. 

* Vali Ltltfi Kırdar n heledh·e 
iktisat müdürü Saffet dün ~ehrln 
muhtelif yerlerinde bakkallarda ek. 
mek bulunup bulunmadığını ,.e fnzln 
CJyata satış yapılıp yııpılmııdı~ını 

kontrol etmişlerdir. 

* Filorya pldjlnrını get'en seneki 
fiyatlardan kiralayan olmadı~ınd:ın 
yeni bir milnnkasa açılmıştır. Kim 
bedell bir miktar indirilmiştir. 

* İş mürıessilleri seçJmi için ,.e
rilen mfid1-t bitmiştir. Nizıımn~mc 

yann meriycte girmektedir. Fakat 
birçok iş yerlerinde hlılA seç im la· 
pılmıı.mıştır. 

Rüşvet davası devam 
ediyor 

Galatada 4 O kadar esnafı ha
raca bağlzyarak haftalık rUşvct 
ala'n Galata merkezi komiserle
rinden Tala.t ile Nlya7.l ve iki 
polis arkadaşlannın dUn asllye 
birinci ceza mahkemesinde mcv 
lcuf olarak 
başlamıştır. 

muhakemelerine 

Suclular, suclarını inkAr ede
rek, rUşvet almadıklarını söy. 
lemişlertlir. Fakat mahkeme, 
esnafın defterlerini tetkik so
nunda bazı rakamların karşı

sında (B. N.) harflerine tesn· 
dU f edildiğini, bunların da be· 
tediye memurlarına haftalık 

sözüne deHHet ettiğine lşnrot 

edince suçlular: 

- Esnaf belediye cezalarını 

deftere böyle geçirir. Yoksa rUş· 
V-'t manasına değildir." demiş
lerdir. 

H; hkeme, esnafı çağırarak 

dinlcmeğe karar vermiştrl. 

Belgrad ve Atinada sempati ile 
karşılanmıştır. 

Gazete, Balkan antantının bo.ı

günkü hudutlara riayet edilmek 
şartiyle bUtUn Balkan memleket 
lerini içerisine almağa amade bu
lunduğunu bildirldikten GOnra, ya· 
zısını şu sözlerle bitiriyor: 

''Ankara ziyareti, Tuna ağnnat 
hürriyeti lüzumlu olan Bofaı'9t 
derecesirl:Je mühim bir nokta old 
ğunu isbat eylemektedir.,. 
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Leh musiki şenliklerinde bir 

Chopin konseri veren meşhur piya

nist Henri Sztompka. 

R. Strauss'm yetmiş l:ieşinci ,_,L 
döntbnil mUnascbeWe tertib edilen 

programlardan blrlnde §arkı söyli

yen meşhur Alınan l;iantözU Viorlca 

Ursuleac. 

Leh musiki ııenliklerl program

larına iştirak eden meşhur Lehli 

ean;öz madam Ba.DdrOvaka. Turska. 

Meşhur Belçikalı sopraııo MO.dnm 

Lydia Sariban. t . \ 

.. 

Pazar glln!l Brüksel istasyonun
dan ne§redllen, Vagncr'in "Valkü
re" opcra.smdaıı bir sahne (Sieg. 
inde rolilnde Maria MUller, Sieg
mund rolUnde de Franz Völkcr gö
rillmck tedir. 

Strauss' ın yıldönümü 
Bundan evvelki radyo sayfamızda da haber verdiğimiz gibi, 

;eçen haftanın sonu ve bu haftanın başı, Richard Strauss pazara 
.esadüf eden 75 inci yıldönü.mü münasebetile, radyolarda bcsteka 
ra. tahsis edilen programlarla doluydu. 

Pazar günv öğleden sonra saat 12.35 de Viyanada bizzat 71 ya 
;ma basan o gün bestekarın idaresinde Viyana filarmonik orkes
trası bir konser verdi ve bu konserde R. Strauss'un "Bouvgeois., 
süiti çalındı. Konser Viyana radyosu ve uzun dalga Berlin (Doyç
landsender) istasyonlarile neşredildi. 

Pazartesi günü Budapeşte radyosunun Strauss programını 
jinledik.. Budapeşte filarmonik orkestra.ar, meşhur Macar beste· 
kar ve orkestra şefi Dohanyi'nin idaresinde Strau.ss'un iki "senfo 
nik §iir,,ini çaldı. 

Sah akşamı saat 9 da da Leipzig radyosunda Strauss 
programı vardı, bestekarın, Dreeden operasında temsil edilen 
"Adriane Naksos'ta,, operası na1rledildi. 

Bu suretle, büyük bestekarın hayranları onun yetmiş beşinci 
yıldönümünü, bir musiki şenliği ile kutlamış oluyorlar. 

"Teshir olunan kızll 
Prag radyosunda yeni bi rprogram. başladı. "Gece koMerleri., is

mi verilen bu program, her gece, biz.im saatimizle 12 den 1 e kadar 
devam ediyor. 

Cumartesi ve pazar akşamları halle mu.simine tahsis edilen bu l!a
atlerde, diğer geceler, daha yüksek mu.siki parçaları çalmıyor. Mese
la, pazarteı!!i gecesi Prag radyosunun "gece koMerl,, nde bugünkü Çek 
bestekarlarının en değerlileri u;,lan iki sanatklrın eserlerini dinle. 
dik. 

Bunlardan biri Vitezıılav Nova.kdır ki, kon.serde "Moravya süiti,, 
n1 çaldılar. BestekA.rm bu eseri, yanlış olarak "Slovak sUlti" diye ta
nmll', Çek halk musikisinden çok gUzel ilhamlar alınrı olan bu parça, 
Moravyanm hususi havasını, yerli renklerini taşunaktadır. 

İkinci bUyük Çek sımat.kan Joaef Sukdur ki, pazartesi geceki kon
serde onun "Praga" isimli senfonik eiiri çalmdJ. l'rag şehrine ithaf 
edilmlş olan bu eserde bestekar 1ehrin güzelliklerini ve tarihini ya
§atmak istemiştir. 

Salı akşamki "gece konseri" nde Prag radyotu bize hep halk şar
kıları dinletti ve bunları meşhur Çek şantözü Yari& Tavberova okudu. 

Dün akşamki gece koMerlndeyııe Novak'm bir diğer g-\Uel ese. 
rini dinledik. "Teshir olunan kız" ismini taşryan bu parça, bestekft.
rm en güzel eserlerin~en biri Bayılır. Ayni konserde ;ine bilyü.k bir 
Çek beatekAn olan Dvorjakm "Dlmltri" iıml.ndekl openuımdan bazı 

parçalar çalındı. 

Yarın akşam da Prag radyosunun ıecekonseri programmda gü
zel parçalar vardrr ki bunlardan biri Çek bestekln Bohuslav Marti
nunun en son eseri olan "lruıan veölUm" orkestra tefi Jeremias'm i
daresi altında çalınacak ve orkestra kanştlc ve çoeuk korosu ile so. 
locular da iştirak edecektir. Bu eser, radyo ile neşredilmek için ya
zılrııışttr ve belki, bu maksatla hazırlanan ilk muııikl eseridir. 

Hiç bir şeye • 
yemın etmemeli 1 

Geçen asrın me§hur Fransız ealri Alfred de MWll!et'nin "Atalar 
sözil,, umumt bqlığı altında topladığı birçok piyesleri vardır. "Hiçbir 
§eye ycmln etmemeli,, "Bir kapı ya a.çtk olur, ya. kapalı., "Aşkla. alay 
edilmez,, '\'11, gibi böyle ata. sözU mahiyetinde isimler ta§ıyan bu eser
ler tiyatro eaha.amda bilyük şöhret ve rağbet ka.zanm.ı!J değildir. 

Fakat bugün radyo, bunları adeti kendisi için yapılm13 derecede 
gilzel buluyor. Zira, bu piyesler, oynanmaktan ziyade okunmak için 
yapılmıştll' ve, bu itibarla, mevzuun anla.şrlmıuıında. dekor ve hareket
lerden ziyade sözler rol oynamaktadır. 

Sahne için yapılm13 eserlerin radyoda. temsili hakikaten zor, ve 
dinliyenler için de, biraz tat!ız oluyor. Çilnkü muharrir onu konuşu
lanları işitilmekle beraber kahramanların hareketlerile de anlaşılmak 
üzere, yani hem kulağa, hem göze hitab eder §ekilde yamuıtır. 

Halbuki radyoda temsil edilen piyeslerin, sahneleri spikerin uzun 
uzun anlatmasına lUzum kalmıyacak ~ekilde, dekoru ve kahramanla. 
rm hareketlerine fazla dayanan eııerler olmıuıı llzımdır. 

İşte, Aifred de Musset'nin "Ata sözleri" belkl bir asır sonra ken-
' dlsl.ne yeni bir saha, hattA asıl sahasını bulmu§ oluyor. 

Fransız ve İsviçre radyoları onun bu eserlerini ıtıık srk temsil edi
yorlar. Mesela dünkü çaraamba akşamı Brüksel radyosu, saat !5,30 
da Mu!set'nin "Hiçbir şeye yemin etmemeli piyesini oynadı. 

Musset'nin bu piyesleri, mevzu itibariyle çok gilzel, işleniş itiba
rile çok ince olmakla beraber, ka?'J'§rk değildir ve basittir. Bir sahne
de ekseriya. iki veya Uç ki§i kalır ve bUtUn piyes hemen hemen böy_ 
le hep muhaverelerle geçer. 

Alfrcd de Musset bu basit ve az ytlklü sahnelerde kahramanları
nı çok büyilk bir kuvvetle çizebiliyor ve hemen hemen onun bütün pi
veslcrindeki kahramanlar kendilerine insanın sevgisini çeken kimse
lerdir. . 

Varşova radyosunda C~l~opin konseri 
Lchistanın Krakov cıvarındl\, tarihi yerlerinden biri olan Vavel 

şatosu bugUn musiki ve oyun şenliklerine ııahne olmaktadır. Leh mu
siki şenlikleri tertib edilen bu ı:atoda bu hafta her akşam değerli bir 
Leh çalgıcısı meşhur bir Leh bestekarının eserini ~alacak ve bunlar 
Varşova istasyonu i!e neşredileceklir. 

Bu arada, dUnkU çarşamba akşamı Tilrklyc saati ile 10 dan ı e 
kadar bugUniln en meşhur Leh piyanistlerinden Henrl Sztompka bir 
Chopin koneeri verdi. Bu uzun koMerin ikinci parçası İngiliz l.st.a.s. 
yonlarıyla da naklolundu. 

Ayni musiki şenlikleri programına dahil olmak Uzere önümilz
deki cumartr.si akşamt, yine gece saat 10 da, şatod,_n verilen bir kon
seri dinleyebUirsiniz. Gregor F'itelberg'in idaresi altındaki radyo or
kestrıuır, §alonun avlusunda Leh muspüslnin birçok meşhur klasik e
serlerini çalacaktır. Konser 10 dan 11,5 ı kadar ve 11.25 den 1,25 e 
kadar sUrmck Uzere fld kısundrr. 

il 

Kan adaya 
Torontodan radyo ile verdiği nut
ku altm mikrofonlarla neşredilmiş
tir. 

İngiliz gazetelerinin yazdığına 

göre, kral, Kanada.da hUkümet ta.. 
rafından kendisine verilen ilk ziya
rette bu altın mikrofonları görmüş 
ve biraz hayretle, yanmdakl Kana
da başvekili Mi.ster Maekenzie Kin
ge "Bu ne?,, gibilerden parmağı ile 
mikrofonları göstermiştir. 

Kanada başvekili bunların, kra
la mahsus mikrofon olduğunu söy_ 
lcml3, onun tizerine kral, güliimsi
yerek, mikrofonun başma gec;ip hi
tabesinde bulunmuş. 

Krala nutkuna tahsis edilen bu 
mikrofonun hususiyeti yalnız, altın 
kaplamalı olmaeı değildir. Bu, ay
ni zamanda en son sistem bir milc
rofondur ve herhangi havada olur. 
sa o~un güzel neşriyat yapmakta
dır. 

Bu da A.letin içinde, bava.nm te
ııfrlni sıfıra indirecek tertibatın bu
iunmasmdan ileri gelmektedir. 

Reısimde ortadaki, bu yeni sis -
tem radyo mikrofonudur. Diğer t. 
kisi de, ayni sistemde olup kralın 

söz söylerken kullandığı altın milc
rofondur. 

Radyoda havadis 
verme dersleri 
Kolümbia gazetecilik fakültesi 

önUmtizdekl sene için programına 

ı;p.dyoda havadis verme dersleri 
koymaktadır. Bu l!Urctle, radyo ile 
havadis nakletmek de gazetecilik 
mesleğinin bir §ub~i haline girmiş 
bulunuyor. 

Hakikaten, bugün Amerikada, 
radyodaki neı.ıriyat işlerile meşgul 

olmak da bir meslek halini alınrş

tır. Birçok üniversiteler ve kole<:ler 
spikerlik dersleri vermektedir. Bu 
arada. Nevyork Universitesi de ö
nümilzdeki eylülden itibartn radyo 
dersleri açacağını ilan etmiştir. 

Avustralya 
radyosunun · karı 

Son bir istatistiğe göre, Avus. 
tralya radyo idaresi geçen bir se
ne zarfında bizim aramızla. 1,5 mil
yon lira. tutan bir kar elde etmiş
tir. 

Bu, radyo idaresinin memlekette 
radyo sahiblerinden aldığı vergi -
den, radyo masrafları çıktıktan 

sonra kalan kardır. Bunun yarısın. 
dan fazlası yeni tesisat yapılmak i
çin ayrılmıştır. 

Vakii Kitapevi 
Dün ve yarın tercüme 

külliyatı 
No. 31-40 4 cü seri Kr . 
31 Rasin külliyatı TV 60 
32 Metafizik 4.0 
33 lskender 60 
34 Kadın ve sosyalizm 100 
35 Demokrit 25 
36 Dinler tarihi 125 
37 Filozofi ve sanat 40 
38 Etika 100 
39 Heraklit 25 
<10 Ruhi mucizeler 

~l 
650 

Bu !ll~rln!n fiatı 6.50 kuruştur. 
Hepıı:inl alanlara yUzde 20 iskon. 
tc yapılır. Kalan 5.20 kuruşun 

120 kuruşu peşin almarak müte
baklsi ayda birer lira ödenmelr 

Ozere dört taksite bağlanır. 

f5 HAZfRAN- "1939 

Bezelyenin ta.ze
• 

Sl ve taneleri 
Bezelyenin tanesi ile tazele

ri aynı sebze olmakla beraber, 
hemen hemen, ayrı yemekler • 
dir. Gerek insanı bslemek, ge • 
rek vitamin ve maden bakımla· 
rından ikisinin arasında büyük 
farklar vadır. 

Taze bezelyenin yüzde 78 i 
sudur. Yüzde 12 nisbetin.de şe
keri ve yüzde 6 nisbetinde a -
zotlu maddeleri bulunduğundan 
yağla pişirilince, vakıa, birçok 
taze sebzelerden ziyade besler. 

Yüzde iki nisbetinde sellülozu olduğurıdan inkıbazı giderınc
ğe de az çok yardım eder. Yüz gramda 124 miligram C vita. 
mini bulunduğu için, bu cihetten ide, birçok sebzelerden, 
mesela taze fasulyeden üstündür. 

Fakat onun asıl değeri tanelerin.dedir. Halbuki bezelye 

taze yenilmek için pi~irilmeyip detaneleri büyümek ve ayık
lanmak üzere yetiştirilirse, tanelerin kuru bakladan ve kuru fa· 

sulyeden ldaha iyi besliyecek, mercimeğe pek yakın bir gıda 
oldukları meydana çıkar. 

Bir kere, taze bezelyede yüz.de 78 nisbetinde olan su. 
bezelyenin ta.nelerinde yüzde ancak 11,5 nisbtindcldir. Şe
ker olacak maddelerinin nisbeti yüzde 59 nisb'ctine, azot· 
lu maddeleri de yü:ü.ic 21 nisbctinc kadar çıkar. Yağı anca'k 
1,5 ise de bezelyenin tanelerini de yağda pişirmek adet ol -
duğundan tane bezelye pek kuvvetli bir yemek olur. Onun 
scllülozu bile mercimcktekindcn ve kuru fasulyedckinden 
fazla olduğundan inkrbaza karşı faydası da daha büyüktür. 

Bu hesapça yüz gram bezelye, pişirildiği vakıt içeceği 
yağı dahil olmadığı halde, insana 335 kalori kuvvet verir. 
Aynı mikldarda mercimek 33 7 kalori verdiğine göre, arala. 
rındaki fark hemen hiç gibidir. Bezelye tanelerinin merci • 
mcğe nisbetle lezzetinin daha iyi olması da başka ... 

Vitamin cihetinden de bezelye taneleri çok zengindir. 
A vitamininden, yü.z gramı 17 50 ölçü g~tirir. Halbuki tane
lerini yediğiniz ba§ka sebzelerin hiç birinlde bu vitaminden 
bulunmaz. B 1 vitamininden mercimekte ve kuru fasulyede 
120 ölçü bulunduğu halde bezelye tanelerin.de 150 ölçü var
dır. Yalnız B2 vitamininden mercimekte 170 ölçü bulundu
ğunl:fan bezelye taneleri bu vitaminden 100 ölçü vererek ku
ru fasulye ile aynı kudrettedir. C vitaminine gelince tane 
ııebzelerin hiç birinde bulunmaz. 

Madenleri bakımından da bezelye tanesi tam bir gıda
dır. Vakıa madenletiden her birinin ni&bctleri mercimekteki 
kadar değilse de, mercimeğin manganej madeni hiç bulun· 
mAdığından bezelye taneleri gene üstün çıkar. En lüzumlu 
on iki madenlden bezelye tanelerinde bulunan nisbctleri bil• 
mek isterseniz: Yüz gramında, tabii. miligram hesabile, 219 
kükürt, 350 fosfor, 50 klor, 936 potasyom, 40 sodyom, 130 
manyezyom, 60 kireç, 5,5 çelik, 0,6 bakır, 3,5 çinko, 2,77 
manganez, 0,0015 miligram da iyot. 

Bezciye taneleri yalnız başrna ezilip de çorba yahut 
püre olunca insanı her bakımdan idare cldccek kuvvetli bir 
yemek clur. Fakat en ziyade hoşa giden şekil onu et ye
meklerinin yanında gamitür olarak yemektir. O zaman be
zelye yanında bulunduğu yemeğin lezzetini arttırır, ona 
güzel bir koku ilave eder. Bifteğin ve külbastının yahut 
kebabın yanında bezelycldcn belki hoşlanmazsınız ama, yağ
lıca bir tavuk yahut ör~ck kızartmasının yanında en ziyade 
yakışan bezelycdir. 

Yalnız, bezelye tanelerini suda haşlanmaktan korumak 
lazımdır, o vakıt madenlerinin mühim bir kı~mı suyun için
de kalır, onları kaybetmemek için suyu lı:la içilemez ... Bezel
ye tanelerini pişirmek için bir kilosuna 125 gram yağ katıl -
dığı halde ancak üç çorba kaşığı su konulur. O kadarcık su
yuda taneler içeceklerinden bez el yenin hassaların.dan hiçbiri 
kaybolmaz. ------------------rc1' ,ı.x.ıy~.-,.r..-.. :~,..14,.A.LJl..Ll..LA.W.A..Li4..JW4.fi- ._ _:::.... 

Cesar Thomson'un hahrası 
BugUnUn en büyük kemanistlerindcn biri sayılan meşhur vı.rtu~• 

Cesar Thomson'un hatırasına. cumartesi günü Brilksel 1 radyosu bil 

program hazırlamıştır. Öğleden sonra saat 4 de başlıyncak olan bıl 
programda Bach'm, Handel'in bazı eserleri çalınacaktır. . . 

1857 de Liege'de doğmuş olan Cesar Thomııon ilk musikl tnh511
"" 

ni babasından gönnüş, sonra konservatuvara. yazılmıştır. Konsc~·ntU~ 
vardan ııonra bütUn Avrupayı dolaşarak konserler \'Cnniş ve şoh~ııl 
gittikçe artmıştır. Bir müddet Berlinde büyük orkestranın şcflij;I 
yapan Thomson 1883 de Liege konservatuvarına• muallim olınu~tu~ 
Kendisi l!olo olarak çalıııtığı gibi, yanında tlc; diğer değerli sannÜ'~ı·il 
toplıprak bir kuartet (dört kişiden mürekkcb bir çalgı heyeti) tc~ .. 
etmiştir. Ccsar Thomson 1931 de, yani H yaşında ölmUştUr. 

Mozart'ın komedisi 
·ııe, 

llalyan radyolarının, yaz gelip operaların kapanması uzcrı .ç 
stüdyolarından opera neşrine fa~a ehemmiyet vereceklerini ~·a 
m~~ ~ 

Bu hafta pazartesi akşamı Torino grupu istasyonları f\ o' 
zartm "İnpresario,,sunu Roma grupu istasyonları da Giordnll 

nun "kral,, mı neşrettiler. 

r..Iozartın "İmprcsario.,su bir perdelik musikili komedidir. ~{~ 
zart bunu imparator 2 inci Jozefin, tesis ettiği Buffada tcınsıl i• 
dilmek üzere yazmıştı. Eserin 1786 şubatındaki operanın tern

5 
• 

lindc Holanda umumi valisi de bulunmuştu. O tarihte uınurni ~: 
li Avusturya • Macaristan sarayının misafiri olarak Viyana~a. 1 tl' 

Bu bir perdelik musikili komedi beş parçadan ibarctt~.r· ~a· 
vertür (başlangıç kısmı), iki arya şarkı kısmı). bir triyo uç 's4 
dmın beraber söylediği kısım, ki bunda her şantöz başrolü kendı 
oynuyormuş gibi bir rol almıştır), bir de ''finale,, yani son kısıJll· 



Şerefin ölümünün 
~!tın c l g l l 1,_....._-___,,____.,_._.__1 
~be • &eneye yaklaşan bir zaman 
lo..: • r, bulunduğum bu vatan kö. 
'"'illııı 

Benim görüşüme göre 

Salaha doğru 
Bir fırtına hBlindo başlıyan ,.e etrafı kasıp lun"Uran üzücü yol

suzluklar almBn n.zlfelcrln ciddiyetle takibi nctkeı.inde bir~ hafta

dır tarihe kan~tı. Şlk&yetlcr üç no kla fü"<'riııdc toplannnştı. 

'1 Ufku o kadar geniş, se· 
&ı.ı 0 

kadar parlak ki... 
~ geni§ ufukla parlak sema 

b~.a~. gözlerim 933 senesi -
,, gunune doğru yaklaşmak ·ıe 
tııill-.aJc isti yor ... 

'iıı. lc?diğim bir dostun, kar • 
~ t" rahut da ağabeyin dünya • 
'tt ~tlcrini yumduğu bu günü 

~~~~layışrmda, ben gözlerimin 
~ · ıgını deg~il kalbimin tam 
~il ' 

c kanadığını hissederim ... 

~.. * 
tUtarcke senesi .. (Kadıköy it . 
İlc''Por) stadında, Beşiktaş klü 
~ Pcra • ki şimdiki Beyoğlu 
~1 ~ arasın::la bir futbÔl müsaba. 
11,: ar O ı d b" ·· ki" ~· "· sene er e, utun up 

ııc ka . b' •. trc• rşı çetın ır oyun gos. 
b .:, hemen hemen hepsini ye. 

~·. ı.ı kliibün Beşiktaşla olan mü 
. atı hayli şayanı dikkat ola-

&c!İk 
'ı b· taşlı futbolcular s~haya bi. 

•ter 
l b; Çıkarken uzun boylu, za-

•t 2a 
!aıt t ken.dilerine büyük mu. 

,1 
1
Yetter dileyerek hepsinin 

"'-ayrı ellerini sıkıyor.. Oyun 
'rı-.ırıda. kendisini kaybettiğim, 

~. ~dığıın bu zati, oyun sonun. 
liirı tne BeşiktaLgalip gelmişti • 

( iı .0Yuncuların, bilhassa Tcv. 
~}' :tıinde bir mü:lafiin boynuna 

araks lk ...... an ır en gormuştu.'11 ... 

& * 11 
hadis • .. ·· ·· 1 ~lltd' enın ustunu, sene er 

~ 1
" l3ir gün matbuat cemi -

lltıi~\~bbeyimin bir paao i§i için 
' g-~· idare mUdlirlinün oda· 

1 ırdiğim zaman, senelerce 

~ ~dıköy st;idrnda gördüğüm 
~ a Yi§lanmıJ olan bu zate 
C~Yayım nıı? 
~d tüğümüz be§, on dakika 
• 't., a. ~endisine o kadar derm 

~ttı:' ılc bağlandım ki ... 
~ "- • sık, sık, Babıalide - Şim. 
~ nkara caddesi ., tramvayda, 
i~:. Btadyomunda Maarif mü. 

~~ ~rıdc rastlayıp selamlaştı· 
~ u t.atin ismini, hüviyetini 
'1 lld~~ öğrenmiş oldum.. Her 
~ ~· iu yerde, etrafında çen -
~Ot 1nde, sevimli bir muhit ya. 

du ... 

Merhum Şeref 

çirmeği, meğerse felek, kader tari. 
hine yazmış. 

işte altı sene evvel bir' giln • on 
dört haziran sabahı • Cerrahpaşa 
hastanesinde, yataktan kalkmış, 

yüzümü yıkamağa gidiyordum. 
Hastanenin memurlar dairesi ko
ridorunda oğlunun ıstırabile aylar 
danberi tam manasile çöken, Şere
fin babasını imamla görüşürk.:n 

gördüm. 
Bu görüşme, zihnimde uzun 

1 - Oyuncnlarm sert ve telmı eli oyunu. 
2 - Hakemlerin idaresizliği. 
3 - Seyircinin taşkmlığı. 
1 - Futbol federasyonu hake mledn w?rdJğl rtlpora istinaden ,.er_ 

mis olduğu şlddctu cezalarla, tekmeli \e l:avı;:llı maçların önilne geç. 
mi) huhına'.' n 

2 - En çok 151.kiyet mmtakası olan hmlre hakemleri kontrol et· 
mek üzere gönderilen müşahld bun dan sonraki müsabakalarda da de
,.am edilecek olursa son zamanlarda teamül haline gelen şlklyetlcrln 
tamamen önüne geçllınl' olacaktır. kanaatindeyiz. 

8 - ."lntsabakalarm çığırından çıkma.8ına en büyük lmll olan \ 'e 
Genel direkt-Orlük çerçe,·eslnden çıkıp asalişl lhlil baknnmdan adliye
ye intikal eden sc)irci taşkınlığı son Galatasaray _ Beşiktaş maçında 
da görilldüğü ,·eçhile tel örgUler yapılmadan ve stadlar mli.stahkcm 
mevki haline gelmeden zabıtamızın dikkat ve teyakkuzu netlc~lnde Ö• 

nüne geçilir bir hal almı~tır. 
Bu böyle olmakla beraber bUttın bu pUrUzJU işlerin yoluna girdiği 

! iddia edilemez. Çünkü hakemlerimiz in ufak bir müsamahası futbol mU
sabakalannı meı:bahaya ç,e\'ireceğf gibi zabrtamızm küçük bir Jikaydlsl 
oyuncuların, ha.kemin dayakla, kUf ürle !!abadan dışa.n çıkmasma se
bcb olabilir. 

\'ine yalnız Dcmlrspor killbUm üzün İzmir seyahati dolayısUe g6n. 

1 
derilen müşnhldln blr defaya lnhlsa n da doğru olmayıp idaresiz n bll· 
gf lzlik gibi kusurlardan İzmirli hakemJerimlzJn tamamen ibrası hoau· 
ısundıı. bundan ııonrakl müsabakalarda da mU!')&hltlerln gönderilmesi Jtt. 
ıumuna kalllz. Müspet lcraatlle bilt Un sporcuların se\•gl n aaygmmı 

kazanan futbol federasyonu başkanı Ziya Ateşten klllblerlmlziıı Udn.. 
el dileği de bundan evnlkl bir yazımızda da yazdığımız gibi bondan 
böyle futbol ,.e mllli ktlıne flk!lturU nün mllsabakalar bqhunadan bir 
iki ay en·cJ tesblt ,.e ilanıdır. Bun nn milapct semeresini kltıblerlmlzlo 
boş 1.amanlarmı en-elden bilerek hususi n ecnebi temas programlarını 
vaktiyle hazırlamalannda göreceğiz. 

lngiliz futbolcular I 
Dün şehrimizdeki 
lngilizlerin takımile 

oynadılar 

Adil YURDAKUL 

Dolma bahçe 
stadyomu 

Eski yerinde yapılacak 

günler burkulan bir istifhamı çöz Ş h . · -':l b 1 t ·1· f .. .. Ş f ' .• 
1 

• . md e rımıo e u unan ngı ız ut-
muştu. ere ın goz ermı yu u - .... _1 .. 1 d'' ş·-ı·d k' 1 ·ı 

Dolmabahçe stadr üzerinde son 
günlerde dönen dedikodular ma
liımdur. 

ğ uhakk k O ii bü ::- li: -vu cu er un ıil"ı e ı • .z aa-
u m a tı. g n, t...,. 1 :ı .i.L. n.d i b ld ki 1 ·ı· 1 . 

1 d f 1 d .. .. 1i d' öl" ~sı a stan u a .. b, ız erın er en az a uşunce y un. um- . . . . . 
den her zamankirlden başka ıekil. teşkıl ettıklcrı takımla hır krıket 
de korkmağa başlayaral:: maçı yapmışlar ve misafirler bu 

.. Sen de gittin, senin de arkan. müsabakayı 2000 ze karşı 206 sayı 
ile kazanmışlardır. dan,, .. 

Mısramı mınldanmağa başladım 

Ertesi gün, kalabalık bir mü • 
nevver kütlesile onu, Ortaköydeki 
Yahyaefendi mezarlığına tderin, 
çınlayan gözyaşları içinde göm • 
dük. .. 

O, kimdi? .• 
İyi bir muallimdi. Sporu bütün 

--o--

lngiliz takımı 
Tayyare ile yarın 
Ankaraya gidiyor 

YapılmıJ olan stad projesiriin, 
ayrılan yere sığmaması ve Gaz. 
hanelden bir kısmın istimlakine 
mecburiyet hasıl olması, işi ade
ta bir çıkmaza sokmuştu. 

Vali ve şehrimiz.de bulunan Be· 
den Terbiyesi umum direktrü ge
neral Tanerin bu işin bir an evvel 
ve ilk projeye göre halledilmesi 

teferrüatile kafasına yerleştirmiJ 

~~thL * iyi bir sporcuydu .. Avrupalı takım 
"'

1Pa•" h • • 'k' · ~ ~ astanesının ı ıncı lar 1stanbula geldikleri zaman, 
\ , ~koğuşunda iki hasır kol. (hakem) kelimesinin bütün ma -

Şehrimizde bulunan İngiliz takımı 
yarın kendileri fçln kiralanan dör -
der motörlU üç t..ıyyare ile Anka • 
raya hareket edeceklerdir. 

Fenerbahçenin 31 ine' yıldönU -
milnde Feneri 2 • O yenen lngilizle-

hususundaki haklı israrları üzeri
ne şehircilik mütehassısı Prost ile 
arkadaşı mühendis Viyıoti, arazi 
üzerinde yenUden tetkikat yapıp, 

işe bir çare bulmak için iki gün 
daha müsaade istemişlerdi. 

t'..' 'b. r karyolalı, hususi bir o • rıasının, centilmenligv inin, onun 
;"Cll ~ Od rin Ankarada ne gibi bir derece a-

den .. adaki karyolada yatan, ruhun.da yerleşmiş olduğunu söy ıacakları merak l'dilmelttedir. 
•ıı. il ~gune zayıflayan, • hatta liyerek maçlarda hakemlik istem~
'tcet' az görerek iskeletleşcn sini kendisinden rica ederlerdi. 
~~ l 'rn • sevimli, fakat daha o, bütün Türk gençliğini, spo. F enerbahçeyi Londraya 
k :ı:llrapı b' • 
·~tta . ı ır sıma var... ru seven mükemmel bir insandı. davet ettiler 
taı· bırçok geceler, bu ıztıra • Klübüne bir saha kazandırmak i • 

~i ~trı Pençesine, bütün koğuş. çin, öleceği dakikalara kadar has- Fencrbahçcnln 31 inci yılı milna. 
dı.ı talar dayananuyarak tees- ta kafasını yormaktan usanmıyan sebeUle şehrimize gelmi§ bulunan 

~-~'<! hı:vorlar... bu mükemmel insana karşı, bil • Midlseks Wanderers takımı Fener
~t a'i.i 'l/e ameliyata, Viyanaya mem ki bir zamanlar (Şeref stadı) bahçeden gördilğU bilyilk hilsnil 
~lt~'di.p • dönen, oradaki pro- levhasım kaldırmak isteyen dost- 1 kabul ve alakaya teşekkilr ederek, 
~ ~ ~·r ınsan tahammülü hak • lan ıztırap duymamışlar mıydı? önilmilzdeki teşrinde, olmazsa 11 ay 
it 1111 lt, tnak ısırtan, bu memle - Ben, yazımın başında da söyle - 1 sonra, yani mayısta Fenerlileri Lon 

Bu iki günlük çalışma nihayet 
semer~sini vermiş ve Dolmabahçe 
stadyomunun projede ufaktcfek 
bazı tadilatla eskiden düşüniil -
müş ve tesviyesine başlanmış olan 
yerde yapılması çaresi bulunmuş
tur. 
Mütehassıs bugün toplanacak 

olan istişare heyetine hazırladığı 
yeni şekli izah edecek ve bundan 
sonra planın tasdiki için Nafıa 

Vekaletine gönderilecektir. 
Vekalet tasdik ettikten sonra 

tstanbulun 20 - 25 bin kişilik sta
dının inşası işi münakasaya konu 
lacaktır. 

Boksör Kani infikam maçı istiyor 
etmiyor fakat rakibi kabul 

Kt1ni ııe Ekrem geçen seferki maça btı~7amac1an ~eı 

En eski ve kıymeW bok.e8rlerl -! tinde tecelll eden bu mağlübiyet 
mlzden olan Kani , Uç ay kadar ev- boks Alemlmlzce o gilndenberl lide
vel Taksimdeki İzzet gazinosunda ta bir dedikodu mevzuu olmWJtur. 
Ekrem isminde kendi.sinden ldlolar- Sebeb de §Udur: 
ca ajır bir rnkible karuılaşmış ve 
mağlüb olmu§tu. O vakit nakavt 
şeklinde yazılan fakat, suvanyl>rler 
tarafından vaktinden evvel acele 
veril,miş bir kararla abandon eek.. 

Motosikletle dünya 
seyyaha ti ne çıkan 

Amerikalı 
Motosikletle dilnya seyahatine 

çıkan Amerikalı genç turist Hart • 
man Edlrneye kadar geldikten son
ra makine bozulması yUzUnden tren 
le yoluna devam ederek dün ııehrL 
mlze gelmiatir. 

Motosikletli seyyah bu sabah va
purla: Marsilyaya hareket etml§tir. 

Amerikalı seyyah motosikleUe 
seyahate devıımdan vazg~. 

Acı .hir kayıp 
Boksör 

Küçük Kemal öldü 
Taksimde Fransız hastahane-

sinde zatürree ve tifodan yatmak
ta olan boksör Küçük Kemal bu 
gün vefat etmiştir. 

Cenazesi öğleden sonra hasta
haneden kaldırılarak ikindi namazı 
Teşvikiye camiinde kılml~ıktan 

sonra Feriköy mezarlığına defne· 
dilecektir. 

Küçük Kemal, Türkiyede yeti
şen boksörlerin en kıymethsi idi. 
Kendi sikletin.de Türkiye şampi

yonu bulunan bpksör Küçük Ke
malin ayni zamanıda bir çok ecnebi 
temaslarda da nakvatlarla temin 
ettiği kıymetli galebeler, boks me· 
raklılarının daima heyecanla an. 
dığı hatıralardandır. 

Kemal, yetiştiği Galatasaray 
ki.übü taraftarları tarafından mu· 
hitinide sevilen bir boksördü. Çok 
temiz ahlakı ve sevimli hareketle-
riyle herkesin takdirini kazanmış· 
tı. Ölümile kendisini sevenlere 
ailesine ve klübü Galatasaraya lbaş 
sağlığı dileriz. 

Klnl rakibinden bir revanı maçı 
istediği halde Ekrem bunu kabul 
etmek istememektedir. Amatöı: 

boks nizama.tında geref içln dövU. " 
eenlerln iklııcl bir k8J'§Jlaşmada. 

kuvvet ve kabiliyetini ikinci det& 
denemesi bir hak olarak tA.nmm11-

trr. Öyle olduğu halde Ekrem KA.· 
nin1n karamma ikinci defa çıkmak
tan adet& çekinmekte ve rev&n11 
kabul etmemektedir. Genç bobö • 
rUn bu hareketi, 1llt gallbtyethıl de 
şüpheye düşürmekte ve bu =uVaf
fakıyetin kuvveW yumruktan ziya.. 
de Tayyare plyankosu gibi ba.g& ko 
nuvermfş bir te,,adllfiln malıauln ol
duğu hissini vermektedir. 

Genç boksar EkrCJDin bu vazl -
yetten kurtulmak için revaDf ma
çmı hemen kabul etmeslnl bekllyo. 
ruz. 

Büyük deniz 
bayramı 

Hazırhkları başladı 
Her sene kabotaj bayramına te· 

s:ıdüf eden 1 temmuzda yapılan 

deniz bayramının bu sene çok ge. 
niş bir mikyasta yapılması için lıü
yük hazırlıklara başlanmıştır. 

Bayram Ortaköy.le Deniz Tica .. 
ret mektebi önünde yapılacaktır. 

Müsabakaların bütün teferrüa· 
tiyle meşgul olacak komisyona 
Dcnizbanktan Hamid Saracoğlu, 

Yüksek Deniz Ticaret mektebi 
müdürü Remzi Baran, Liman reis
liğin.den Refik, armatörlerden Ba~ 
zilay, KaJkavanzade İsmail, Şirke
ti Hayriye müdürü" ishak, De· 
nizyollan İşletme mildürü Na
suhi ve Su sporları ajanı Şazi 

Tezcan seçilmişlerdir. 

ilk toplantısını ldUn yapan ko
misyon, deniz müsabakalarının 

parlak bir şekilde yapılabilmesi 

i~in icap eden ilk tedbirleri almış 
tır • 

Müsabakalar iki kısma ayrılmış· 
tır. 

~~tti~l?ıetJi evladını kanser, öy- dim. dört seneye yakın bir zaman. 1 drayn davet etmişlerdir. 
~t~hhl,ooun~wz~eL ~rbmad~ım .. Y~ioo~n.~un ---------------------------------------~ 
~'. lı ıfe icabı karşrlaştığım gömüldüğü topraktan çok uzakt'! .. 1 
b Ço~ a.stane eczacısı olduğu - Kendisini çok seven, onun ıztı
~"l~U zan_ıan nedamet ederdim... raplarile öldüğü dakikaya kadar 
~ ıql, bn kı, en sevdiğiniz bir ar- kavrulan bir kardeşi sıfatile, şinı
~~llda ~ gün hastalığın şiddeti di nerede olduklarını bilemediğim 
~"llılati) ranıp, ölüme doğru .dev annesile babasına, karısile yavru -

1 - Mektep filikaları, kayık 

gösterişleri, mübareze, tekne o. 
yunlan, tahlisiye manevraları, pro 
fesyoneller arasında alamana kan 
cabaş müsabakaları. 

2 - Klüpler arasında klasik tek 
neler yarışları. 

~tır e Yol almakta... Siz de !arma, bütün sporcu Türk gençli. 
~\~,ip karşısında vazifenizi ğine, bilhassa Beıiktaşlılara, altı 
~tt ın doğurduğu mecburiyet • yıl evel bugün ölen ağabeyleri için ':Un, salnh, akşam teessür baş sağısı dileyerek şu kara "Satlr· 

tasınız. tarımı burada düğümlemek iste • 

~~~ ,_ * rim ... 
• ,_ <>ıtuy · ıı:at ucularım, buraya ka • BOR 

> da.11 aıadığırn birkaç satırla, S .. 1 . h 
\~ llltı sene evvel bugün ha - u eymanıye sa asın-
~· ta:ı:ıc . d k. 1 
\~an ti~j yuman, kıymetli bir a 1 maç ar 
~ et, 'S'/a.n, sporcu, _mualim, ga • Süleymaniye stadında pazar gU • 
~ti ş .. C§\ktag klübünün belke • nll yapılacak kupa maırları tunlar • 

lldiautcften bahsetmek istedim. dır: 
\~ ~ ne tekilde taruştığınu, Topkapı - Alt.tok saat 14. 

ftltJc el Yazdığım bu arkadaşın SUle\ımaniye - Ey1lp Mat 15,30. 
Ctli a.}"larnu berabet ge • Alem~ • .Altmspor saat 17,15.. 

Saat 14 tek çifte klasik. 
.. 14,15 iki sifte klasik bayan

lar. 
,, 14,3-0 4 tek klasik. 

. .. 15.15 2 çifte klasik. 
4 tek klasik bayanlar. 

Bir temmuz deniz yarışlarına 

iştirak edecek klüplerin vesaitini 
Deniz Ticaret mektebi vasıtaları 

bulundukları mahalden yarış ye
rine götürecek ve tekrar klüpleri
nc bırakacaktır. 

Müsabakalarda galip gelenlere 
kupa ve madalyalar verilecektir. 

Müsabakaları Şeref ıtadiyle 

yirminci mektep 6nünden ıeyret
mek için tertibat almacs\t!r. 

Berlin ve Münih kadın h·entbol tal<ımları geçenler.de bir müsaönı<a yapmışlar ve neticede Münih Gece muhtelif fener alayı ve de
J-2 ~alib gelmiştir. Res~imiz büyük bir. heyecanla takib e2_ilan ve erkeklere_!~ . 2ıkartacak bir niz eğlenceleri yapılacak, Eğe va· 
aoctUkto oynanan bu müsabakadan bir. en8'tantlnedlt.a ,..- z P.urwıda biı:: balo verilecktir. 

.-J 



KADIN MODA 

Emprime kumaşlar 

günden güne daha / '-............._.~~ 
r 

fazla çiçekli oluyor 
Emprime kumaşlar gündengilne 

daha fazla çiçekli oluyor, bu ku
maşlar güzel havalı mevsimlerin 
başlangıcını bildiren bir işarettir. 

Emprime kumaşlardan yapılan 

ropların şekli gayet basittir. Bu 
kumaşlarla yapılan robun zarafe
tini temin eden renkler ve resim· 
ler arasında mevcut olan ince a
henktir. 

Bu yılın gör.düğümüz yeni mo
delleri bu kaPdedc.1 biraz ayrıl· 

mış gibidir. Biçimler biraz daha 
karı§.!k, işler daha inceleşiyor, 

büzgüler, kıvrımlar, gizli dikişler, 
robu daha esrarlı bir güzellik ile 
örtüyor. 

Bu sayfada emprime kumaşlarla 
yapacağınız roplar için hazırlan· 
mış modeller görüyorsunuz. Bu 
roblan seçerken yalnız bir tek 
noktayı göz önünde tuttuk. Mo

dellerimiz umumiyetle kolay di -

kilir. Mahallenizf:le çalışan terzi, 
bu roblan dikebilir, hatta eliniz 
işe yatkınsa çok kolay olarak siz 
de keser ve dikebilirsiniz. 

Şimdi bir numaralı modele hala
nız. Bu sene çok beğenilen ve çok 
rast gelinen bir modeldir. Geniş 

çiçek resimleri ile süslenmiş emp· 
rime krepten yapılır. Bu çeşit 

emprimelerde çiçekler biribirine 
mütenazır değildir. Bu zevk .deği
şikliği yeni roplar üzeri,ılde çok 
hoşa giden bir yenilik vücuda ge
tiriyor, 

Bu rop açık renk bir krepten 
kesilir. Kumaş beyaz da olur. Çi

çekler göze çarpan renklerde ya
hut koyu olmalıdır. Bilhassa deniz 
mavisi bir zemin üzerinde pembe, 

eçık mavf, çağala yeşili, pastel 
renklerle yapılmış bir rob ço~ gü· 
zel olur. 

Bu kadar basit olan bu m~l 
Paris terzihanelerine bir çok ye
ni fikirler ilham etmiştir. Bir çok 
terzihaneler bu pastel çiçekleri 
düz bir bez üzerine ipekle brdje 
olarak işlemişler, bazr terzihane -
ler ise beyaz zemin üzerine kır • 
mızı ve açık yeşil yün ipliği ile 
işleyerek daha orijinal bir yenilik 
yapmışlardır. 

2 numaralı model ise tabii şa!:l
tungdan yapılır, fon rengi bilhassa 
deniz mavisi olmalıdır. Bu mode
lin yeniliği bilhassa robun korsajı
nın bir bolero şeklinde olmasıdır. 
Bu seneki modeller bu yeni fikir
tden çok istifade etmiştir. 

Bu elbise bilhassa §ehirde gez -
mek için çok uygundur. 

4 numaralı model biribiriyle 
tezad teşkil eden fazla çizgili çi· 
çekleri ve çok sade biçimiyle na -
zarı dikkati celbediyor. Etekler 
de ve kol kenarlarındaki ince diş
ler beyaz ipekliden pike olarak -:li· 
kilmiştir. Bu dişlerin temadisi gü
zel birkravat halinde yakada topla 
nıyor. 

Bu rop, üzerine herkesin nazarı 
dikkatini toplayacak garip bir ye. 
nilik göstermiyor. Buna mukabil 
ikindi çaylarında giyilebilecek ka
dar ağır bir elbisedir. 

Yirminci asırda -engizisyon! 
Kadınlar güzel olabilmek i~in 

1elcre tahammül edebilirler? 

Bunu görmek için AvrupaDJıll 
güzellik enstitUlerini bir kerre do 
laşmak kifayet eder. 

Buralarda envai şekilde usul· 
lerle cildler tazelendirilir. Vücu· 
dün §İ$manlamağa başlıyan kı. 

sımlan el veya elektrik masajla
riyle inceltilmeğe gayret edilir. 
Yüze, cildi gerecek alçı gibi kalıp 
ile çamurdan maskeler yapmak, 
başa elektrikle ihtizaz eden garib 
kasklar geçirmek mesamatı aç- ~ 
mak için hormon maskeleri tak
mak, belkemiğini düzeltmek için 
kendisini boynundan asmak ... 

Elhasıl kurunu vustada mah
kumlara eziyet etmek için kulla
nılan aletler gibi aletlerle nefsini 
eziyete sokmak yirminci asnn 
güzel kalmak istiyen kadınları
nın paralan olduğu zaman seve 
seve baş vurdukları çarelerdtr. 

ğünüz kısa kol örneği başka 

modelde tatbik cldebilirsiniz. 

Mesela beş numaralı modele ba
kınız, biçimi ne kadar basit, fakat 

Dördüncü model surahtan ya· uzun jile, endamınızı inceltir ve 
pılmıştı r, zemin mavildir, noktalar size çok güzel bir görünüş verir. 
pembe .. • 

Bu model yazın giyeceğiniz el
biselerin en hoş ve en pratiğidir. 

Onun için bu örnekte yapılmış bir 
roba daima ihtiyacınız olacaktır. 

Bu rop eteği, ince plise, bacağın 
yansına kadar önlüğü ile vücuda 
mevzun ve ahenktar bir manzara 
verir. 

Bu elbisenin modelin.de gördU· 

Emprime kumaşların en mükem 
meli şüphe yok ki Surahtır ve gün 
delik roplar için surahtan daha mü 
nasip bir kumaş bulunamaz. 

Çiçekli motifler kadar benekli 
motifler<le bu kumaşa çok yakışır. 
Hatta muhtelif renkli benekler· 
den yapılmJş roplar lda yapmak 
mümkündilr. 

Ropta siyah ve beyaz benekler, 

kemerde yeşil ve siyah benekler, r 
etekte knmızı ve siyah benekler. 

TERZİ 

Azize Aşar Emprime kumaşlardan tivil de 

şayanı tavsiyedir, bu kumaşlar ya 

çizgili yahut küçük hendesi şekil

leri ihtiva eden güzel emp~ime -

lerıdir, 

Yazlık son modelleri gelmi,. 
tir. 184 Galataaaray lisesi 
kar~ısı. Kat: 2. 

Katerin Hepbur~ 
111fı Bir hırsızı korkut 

ve kaçırmış 1 
f 

- Burada ne arıyorsun~ · 
t .. poe 

l{aterin Hcpburn, üs_ u ttl 
jaması, arkasında metrı-d0 ti'' 
aşçısı olduğu halde NeyS~.~ 
apartımanının küçük bud0 

na girince bu suali sordu: 

Karşısında duran adan'\ 
vuann içini alt üst eden bl 
sızılı. 

. "i 
Sabah olmak üzereydı. 

Jir gürülüt ile uynnnıış nff 
ve metri-dotelini arkasınn ııil. 

. .. "ll 
''emalı cesaretle bu gufll ·.:t' 
;ebcbini anlamak için gclf111 

Artisti karşısında görilıtc.c 
ziyade şaşıran hırsız, çaJdığl 
leri bırakıp kaçmıştır. 

# 
Katerin Hepburn bu. ııı { 

den kimseye bahsetmcrnıŞ. 
hizmetkarİan ayni şckild~ ı 
masını bilemedikleri için 

1 

Juyulmuştur. 



Se~Bnç 

l'a 'l'ayYare piyangosundan bin U. 
ae kaza.nmıştr. Öyle sevindi öyle 
la '>1.ncli ki sevincinden şarkı söy· 
~fneğe, bağınp çağırmağa baş1a-

.ı\partmıan komşuları geldiler: 
~ .... IIey! dediler, burası havra 
~l! 
lıa A.danıcağız, o sevinçle kalkıp 

\'raya. giderek orada şarkı söy 
~eğe koyuldu. Haham itiraz et· 

...... Bay burası meyhane değil! 
~ lıeınen meyhaneye koştu, bu 
l er bir iki kadeh de attığı için 
"'a~ avaz şarkıya h~ladı. 
~teybaneci omuzundan dürttü: 
~ ...... IIey! evinde değilsin, kendi. 

gel! 

' Garip şey! Bıt kirazları11 içiw 
~~e. manavdan aldıklarımızda ol· 
'" gibi, kurt var. 

irelnl on ke 

~iç bir işte tutunmaz ıpsızın 
tıd 
cıı ır. Birkaç aydır ortalarda 

11 ıı:tll, Bugün ahbablarmdan biri 
r :ı Rene Beyoğlu kaldırımlarını 
%1}~ .. k .. il ... en gor nce: 

in.~ lia.y.rola, dedi, nerclerdcy-

...... Ayvalık civarında bir çiftlik~ 
k't• a ıplik yapıyordum. 
...... Simdi izinli mi geldin? 
':"' liayır, temelli geldim, daha 
h'u3u kaçtım. 
ı\r•· d ·" a~ı !"aştı: ..... . . 

:-.;eye kaçtın? 

~~»tına başıma gelenleri bira· 
· E:vvela işler yolunda gidıyor. 
'airgün çiftlikte bir tavuk öl· 

'. lü. Ak"am yemeğinde baktım 
lllb·· 

Uz~ Çerkes tavuğu çıkardı· 

; l3ir gUn koyun öldü, akşama 
~ 1\1~ haslaması yedik. Başka 
:ıı ~~~ bir tavşan ölmüştü, ak· 
a Onümüzc tavşan yahnisi 

Yllular. 

k 1hayet günün birinde çiftlik 
1bin1· k ··1·· k '\ı. • n aynanası o unce a 
a ~l'tneğini beklemeden vapura 
l'ıp ka<'tım . . 

ARASINDA 

HA B ER - Akşam f'' . .,_: 

1 Zabıta bilmecesi 1 

Zengin amcayı ) / 
öldüren, r 

yeğen mi ? 
-1-

_ ._.....-.--

4 nisan 19 ... gUnü evin kahya 
kadını olan Lina Beck, yanında 
çalıştığı M. Metzleri yediden bi
raz evvel uyandırmak için odası. , 
rut girdi. M. Metzler o sabah cenu ' 
ba uzun bir seyahate çıkmak isti 
yordu. Halbuki, küçük villadaki 
yatak odasına giren kahya kadın 

Eski kazazede (yenisitıt) - Be nim bıtrada çok canım S1kılıyordu. onu yatağının içinde, rovelverle . 
Fakat tımarım ki siz memnun kala caksımz. yaralanmış ve bayğın bir halde J 

Saçmalar 
Aşkta evet, hayır gayet ça· 

buk söylenebilir. Fakat bunla 
rı söylemezden önce çok dü· 
şünmek lazımdır. 

* Bir çok kadınlar "hayır,,ı 

''evet,. manasına söylerler. 

* 
Kediye ciğer, kadına sı 

tevdi edilmez. 

* 
Acele baıılanılan iş geç bi· 

ter. 

Uykudan tatlı şey yoktur 
diyenlere inanmayınız. Dedi. 
kodu uykudnn da tatlıdır .. 
Çünkü onun uğrunda uyku bi 
le feda edilir. 

* 
İki kadını biribirinden so· 

ğutan ekseriya dedikodudur, 
fakat onların biribirine bağ · 
layanm da gene ekseriya de· 
dikodu olduğu gibi... 

* 
Dedikodunun girdiği 

can sıkıntısı girmez. 
~ ........... ........... . 

~Dır d e fa 

Kadın kır.arak söylendi: 

- Evet, sen öylesindir zaten 
benim her söylediğime yanlıştır 

dersin. 

- Hayır, karıcığım, dedi, her 

söylediğin yanlış değil.. Mesela 
geçen hafta gayet doğru bir şe) 
söyledin. 

- Öyle mi? ne dedim. 

Hata ettiğini söylemiştin. 

- Amcacığım rok teşekkür cde
im. E11 giizel hediye senin verr/iği11 
]orazan oldu. 

- Çok lıoşuna gitti demek? , 

1 

- Gitmez olur mu? Borazan çal· 
mamak için Jıcrgiln babamdan on 
beş kuruş alıyomm. 

- Fransız karikatürü - buldu. 

-2-
~u r li1cS\Z0 Ik Tahkikat için gelen polis mil-] 

fettişi komşulara bazı sualler sor. 
Bavulun,u trende yere koymağa duğu vakit tam villanın kar§ısm

kıyamıyarak yanı ba:ımda yolcu· da oturan madam Drittlcr, M. 1 
ların yerine bırakmıştı. Oturacak Metzlerin kapısı önünde yeğeni- --
yer bulamıyan bir yolcu: nin otomobilini görmUş olduğunu 

- Müsaade eder misiniz? dedi. söyledi. Bir haftadanberi bu ye
Beriki kurnazca bir usul bul· ğen her gün otomobiliyle ihti 

muştu: yar adamcağızı ziyarete gcıa· ı 
- Bavul benim değil efendim. çin madam Drittler arabayı çabt: 

Sahibi yeri kapılmasın diye onu cak tanımıştı. ' 
buraya bırakıp istasyondan gaze· Araba o kapının önünde altı· 
tc almağa gitti. danberl durmakta imİ§. Yediye 

Tren hareket etmişti. Ne gelen bir kaç dakika kala Metzlerin ye 
vardı, ne giden. Ayakta kalan yol ğeni evden çıkını§ ve otomobile 
cu kurnazlığı anlamış ve fena binerek uzakla.§lp gitmi§ti. Hadi· t"'"' 

halde kızmıştı. Bavulu kaptığı gi. seyi çok iyi hatırlıyordu. Çünkü 
bi vagonun penceresinden dışarı o sabah yağmur yağdığı için iki 
atıverdi. kere penceresini açmış, yağmu 

Bavulun sahibi yerinden fırla· run dinip dinmediğini anlamak i-
dı: çin dışan bakmış ve bundan do-

1 
- Ne yaptınız? layı da bunları görmüştü. 

- Gazete a1mağa gittiği sırada - 3 -
treni kaçıran yolcuya iyilik et· İhtiyar Metzlerin hizmetine ba 
tim, hiç olmazsa bavulunu kay- kan madam Beck polise şöyle bir 
betmesi11. ifade vermişti: "Saat altıdan bi· 

· raz evvel koridorda. bir ses işif... 

STADYOMDA 

tim. Fakat, ehemmiyet verme
dim. Çünkü dışarda müthiş bir 
rilzgar esiyoröu. Bundan iola}'\ 
kapı çarptı zannetti:aı.~• 

-4-
1\f. Metzlerin yeğenini·bulan po 

lis müfettişi ona felaket haberini 
verdiği zaman o hiç şaşırmadı: 

"Evet biliyorum, dedi. Amcamla 
sekiz gündenberi darğındık. Onun 
benimle bütün mlinasebetlerinf 
kesmek istediğini biliyordum. Bu 
na rağmen bu sabah bana tele
fon ettiler ve hadise)i haber Yer 
diler." 

Polis müfettişi: "Bütiln bunlar 
dan malClmatım var! dedi. Yal
nız sizin bilmediğiniz bir şeyi de 
ben söyliyeyim: Şüphe altında bu 
lunuyorsunuz. Bu sabah saat altı - ll angi biletle içe .. i girdin ba-
ile yedi arasında otomobilinizi am 

kayım? 
camzın evinin kapısı önünde gör 

- Arkadaşımın biletile.. müşler." 
- Arkadaşm nerede? Delikanlı: 
- Biletini arıyor. ,, p k d . • tt 1 k 'k c· - - e e saçma hır itham, de 

- ayan ·arı ·a uru - di. Benim otobomilim dündenbcrl 

16) e_ O O ft O 0 liiJil al~ i bozulmuştur. Deposu delindiği i-
152> çin benzini akıyor. Geliniz, oto. 

mobilimin altına bakınız. Göre
f!asta - Ağrısız diş çeker misi- ceksiniz delik olduğunu. Ben onu 

niz? b b u gece urada bıraktım. garaja 
Dişçi - Her zaman değil. Geçen bile götüremedim." 

gün bir diş çekerken bileğim çık- Polis müfettişi eğildi. Yere bak 
tı. Sancıdan deli oluyordum. 

tı. Hakikaten yerde benzin var· 
dı . Fakat, o, otomobilin altını mu 
ayene etmedi. Sadece genç ada
ma: "bana yardım ediniz, otomobi 

Yeni evlenen iki erkek biribirle- li biraz itelim." dedi. 
rine öğünUyorlardr. Bir tanesi: 

- Benim karını, diyordu. Bir 
mevzu üzerinde saatlerce konuşa • 1 

bilir. 
öteki ccvab verdi: 
- Benim karnnın konu§ması i- l 

çin mevzua ihtiyaç yoktur. 

Beraber otomobili ittiler. 

Otomobil biraz geriye gitti. . 
Polis müfettişi başını genç a· 

dama çevirdi: 
"- Siz, otomobili daha bu sa

(DeYamı JS üncüde) 

l'azısız hlkllye: bisiklet ve ot-0mo- bil 

1 



B t1Y0KLERtN mufına çı· 
kan ıenif merdivenleri a. 

ğrr ağır çıkıyordum. Yukanda ka· 
palı kapılarm arkaaında bir uğultu 
vardı. Koridordaki sıralaridan bi· 
rinin üzerine oturarak bekleme· 
ğe batladım. Bu, bulunduğum bi. 
na bir mektepti; benim mektebim. 

Bir sene evvel bu mektepten çık 
mıştım. Şimdi teneffüs umanını 

beklerken buraya ait binbir tatlı 

batıra batmıda canlanıyordu. 

Mektebi bitirip buradan bU. • 
bütün çıktıktan sonra arkamdan 
kapanan ağır kapı beni bu hayat. 
tan ayırmııtı. 

Fakat bili baflDlda burada ge. 
çirdiğim uzun senelerin tatlı ve 
hazan da acı hatrralarmı olduğu 

gibi saklıyordum. 
Oturduğum yerlde geçmit gün· 

leri dütünürken çan çalmıttı .Te
neffüs zamanı idi. 

Sınıflar bof8Jlm8dan bahçeye 
· koıtum. Biraz sonra, orada eski 
dostlarmun arasında idim. Bazı 

muallimlerim beni görünce sevin
mitleıdi. ikinci teneffüste de ara· 
larında olmağı vaad ederek onlar
dan ayrıldım. Ana smıfına mah. 
sus olan paviyona doğru gittim ... 
içeri girince eskiden benim de 
muallimim olan madam Annette'i 
aalonun ortasında glSrdUm. 

Küçücük çocuklar orıu, e~rafını 
.ıınıtlar, neı'ey1e 13rkt ıöylüyor 

la~dı. Fakat beni görünce birden
bire sustular. O zaman, kendileri
ne emniyet vermek için onların a· 

z 

tu.Madam Annette'e yavatça ıor. 1 s u AT D E R v ı ş 1 !:r:ii:.iyordum. Her zaman ber•· 

dum: Ç eviren: 1 Fraklin bana yazıyordu. Mek • 
- Kim bu küçük? : uplarından onun ne kadar sabır• 
- Çok betbaht bir çocuk .. tı- ' __________ _..______ :ız ve asabi olduğu belli oluyord~ 

mi Fred Taylordur. mesut olmıyan bir izdivaçtı. Ev- Fraklin sık sık oğlunu ziyrct Oğlunu, anensini çok merak cdi• 
Kilçil'k Frdd beni bir an içinde lendiklerinden bir kaç gün sonra, ediyordu. Oğlunu alıp gezmeğ._ ıordu. Ve nihayet cndan sabırsıı" 

kendisine bağlamııtı. Ona gülilm· Janet, diğer gençlerle flort etmeğe götürüyordu. Arasıra beni de bu tık ve heyecanla beklediğim nıe1': 
siyerek baktım ve: ba;ıladr. Onların en iyi zama.,ı gezintilere alıyorlardı. Çünkü ben tubu aldım. Fraklin beni sevdiğini 

_ Fred, diye seslendim, Fred Franklinin mühim bir itle Hin - her zaman beraber olmak istemi. yazıyordu. 
gel yanuna .. Buraya gel. , distana gittiği zaman olmuıtu. iş· yordum. Babayla oğlun ba;ı başa Yaz, sonra sonbahar gelip ıeÇ• 

tama girdim. Ve l>u 'defa ben bir 
tarkı tutturarak onlarla beraber 
dönmeğe baflaldım. Nef'e avdet 
etmitti. 

Oyunumuz bitince eaki mualli. 
mimin yanına yaklattım. Bugün.o 
nun doğduğu glin olduğu için 
dersler bir kaç saat bırakılmııtı. 

Çocuklar onun tcrefine böyle 
eğleniyorlardı. 

Madam Annette, beni lSperek 
- Bugün beni diltüııdilğlin için 

ne kadar memnunum ya\fl'Um 1 ... 
Dedi. Ben de kendisini CSptüm 

Çocuk yanıma yakla1mı1tı. Ken 
disine uzattığım elime, büyük bir 
emniyetle minicik elini koymuıtu. 
Onu dizlerimin üstüne oturttum 
•e yavaı yavaı sualler sormafa 
baıladrm. 

tık önce biraz Urkmilı gibiydi . 
Fakat aoııradan emniyetle bana a· 

• 

!dlı.. 'lmitl ebe! yttzUnde tatlı 
bir tebeullmle, bütün aırlarm 

ıöylUyordu. Bir kaç dakika içinde 
en MVdiil OJUDlann neler olduiu 
nu öğrenmiıtim. 

Şeker gibi bir ıeydi. Kalbimde 
ona kartı derin bir tefkat uyan. 
miftI. Bir aralık dostum minicik 
kollarını ~uma dolayarak be· 
ni öpt.ü. Ben ide hemen onun bu 
öpütüne mukabele ettim. Bu su
retle bizi bütün hayatımızca bi· 
ribirine rapt eden dostluk mua • 
hedesini imzalamıt bulunuyorduk. 

Artık gitmekliğim l!zımdı. A
nette'e veda ederken Fredin elini 
tutuyordum. Tam kendine vdda 
edecefim bir sırada hayretle onun 
yanaklarmdAn göz yaılannın ak
tığmr c8rdllm. KUçUk dostum. 
büyük bir adam cibi ıe11izce af· 
lıyordu. 

TeliıJa ıordum: 

- Nen var ıekerim?. Ne oldun? 
Çocuğun ıeai hıçkırıklarla tit. 

riyordu: 
- Korkuyorum. Beni yalnız bı

rakma.. Gitme .. 
Fred bunlan ICSylerken limit · 

siıce eteklerime aanlıyordu. Müm 
kün olduğu kadar kendisini te· 
selliye çalııtmı, ve çok geçmeden 
yeniden geleceğimi vaad ederek 
ayrıMım. 

ve: E rteai glln gene mektebe 
- Sizi nasıl unutabilirdim ?. döndüm. Hem Fredi gör. 
Diye cevap verdim .. Bu kadını mek, hemde Annette'e bir el iti 

çok ıeveıidim.. öyle iyi, öyle aall, modeli getirmek için... Anrıette, 
öyle tatlı bir ahlila vardı ki .. Ken beni paviyonun kapısı önünde kar 
disi betbaht bir kadındı. Vaktiyle ııladı. Bugün onu kederli görü
n:es'ud bir izdivaç yapnuıtı. Fa· yordum. 
kat pek kısa süren bir saadetten - Neniz var?. 
sonra kocası, arkadan da çocuğu Dedim. Beni eliıri:ien tuttu ve 
olmuttu. büyük salonun bir köıesine götür-

tşte bu felaketlerden ıonra ma. dil: 
dam Annette bizim mektebe mual· - Zavallı Fred, diye mırıldan· 
tim olmuttu. Bu kal:iının bütün dı.. Annesi öldü. 
kederlerine rağmen, dudaklarında Son derecede müteessir olmuı
hiç eksik olmıyan tath ve hazin tum. Kadını tanımıyoıidum, ama, 
bir tebessümü varldı. İtte ben küçük dostumun anneıiz kahtı be· 
madam Annette'in elinde büyü • ni çok müteessir ediyordu. Annet
mÜJtiim. Çünkü annem, arhhati te: 
iyi olımyan erkek kardeıiyle dai· - Belki bayle olmuı çocuk lçin 
ma ıeyahatteydi. daha iyi olacak, diye mırıldandı ... 

BugUn Annettl'!'ln talebeleri a. · Çünkü onun an,eai iyi bir ana de· 
rasında yeni bir çehre gCSrüyor · ı ği11i.. Hakikaten Fraklin Tay • 
dum. Bu, timdi bir kenarda otu.

1 
lorun o Amerikalı kadmla niçin 

ran ancak bet yaılannda ca~unen evlenmiı otdufuına bir tilrlU akıl 

gözleri kederli güzel bir çocuk· erdiremedim. Onların izdivacı hiç 

te Frcldde orada doğdu. İki sene !ralmaları lazımdı. Onları rahat· .nifti. Bu sene dehşetli bir kış. ol· 
sonra Avrupaya avdet ettiler. A- !iız etme\ten çekiniyordum. Frak I nustu. Fraklinden son aldığtll' 
sıl bundan sonra Franklin için bir lini tanıdıkça daha fazla ta!<dir c- ı:ektup ta kanunusani:ie bura:Sa 
cehennem hayatı batladı. Janet, Jiyordum. O dünyanın en iyi, en >!acağını öğrenmiştim .. Noel b~f" 
kocasiyle hiç al.ikadar değildi. ısil, en temiz bir insanı idi. Dü. ~asında Fred ile beraber her 1"°1 

Kendi kendine ıeyahatler yapıyor 1Uncelerini gayet açık ve sa.de bir 3eziyorduk .. Camekanları susliJ 
kendi dostları ile ıezip ldolaııyor- mretle söylüyordu. Küçük Fred, Jt:kkanbrı seyretmeğe duyaıııı ; 
du. !>abasına adeta perestiş ediyordu. ; ordu!c. Fakat benim gizli bir d~ 

Fraklin yalnız olarak çok sev · Bütün bir kıt Fraklin hemen he· Ji:n vardı. Epey zamanı:Ianbet1 
diği oğluyla meıguldü. İşte bu nen bütün akşamlarını bizde ge · Frankilinden mektup yoktu. fJ~ 
son defa da gene Janet Amerika • çirdi. Ailemin iyi bir dostu olmu~. rak i;indeydim. Annesinin bu fl't 
dan gelen dostlariyle bir otomobil tu. karşısında teliit etmeyişine hayr:. 
seyahatine çıkmıştı. Dün akşam Kışın sonlarında Fraklinin b3· ediyordum. Her halr.le ihtiyarll 
kocasi bir telgraf almıf, karısının harda yen~:icn Hindistana gitme tan olacaktı. 
bir otomobil kazasında ö)düğünü si tekarrür etmişti. Bu defa Fred Noel gecesi her şey hazı~ı ·: 
haber veriyorlarmıf. Zavallı Frak de beraber gidecekti. Çocuktan Hediyeler Noel ağacının aıtıııd~ 
lin çok fena bir halde .. Dün altf&Dl aynlacağımı düşündükçe ked:r· ';i masanın üzerine yerleştirilnıİf~ 
bana bu haberi vermek ve oğlunu den çıldırıyordum. Onu o kadar Büyük anne bu ağacın buJund~~ 
bırakmak için geldiği zaman çeh- 3eviyordum ki onsuz kalırsam ö. ::alonun kapısını örtmüştü. t>ı!w 
resinin solgunluğundan korktum. leceğimi zanc-diyordum. Fraklinin :alonda piyanonun başına geÇ oel 
bitkin bir halde.. Şimdi küçü:C annesinin gelişi beni kurtardı. s:· Fred küçük arkşadaşlarına 1' 
Fred benimle oturacak. .Çünkü zim 1ehrin havasının torununa çok ~arkıları çalıyor.du. 
Fraklin bizim ıehre muvakkat bir y&ramıı olduğunu görerek kendi· Birden evin içinde bir teı:s 
zaman için gelmiı olduğundan si de FrakUn avdet edinciye kadar bir gürültü oldu. Bu sesler 1' • 
kimseyi tanmuyor. bu sene de kalmağa karar ver - ağacının bulunduğu küçük ~ 

Annette euamuttu. Şimdi ben di. Bu suretle Fred bilyük anne • londan geliyordu. Ne olduğunu 
tanmıadıfım Fraklini dütilnüyor- sinin yanında kalacalctı. Fredden lamak üzere odaya doğru gid~ 
dum. O zavallı adamın hayatı be· ayrılmak tehlikesi tfmdilik uzak· ken büyük anne beni kolurndat' 
ni son derece alakadar etmiıti. laımıt bulunuyordu. tarak: 

~·l(l!tlflplll~.tl yak• Çocuklana y~ ...... 
zaman Fred sev!nç1e b!l!!İ't'l 11 r 

JııiAI ıtı~.- ııif e deki müntü 
büyüyordu. Artık §Üpheye mahal 
yoktu .. Ben Fraldini seviyordum. 
Bütün kalbimle, bütün benliğimle 
her halini beğendiğim bu çok iyi 
adamı seviyordum. 

- Dunmas, yavrucuğum,_,'..t\S 

oraya girmeyiniz. size bir sns:ıet 
hazırlıyorum. Bu i;ıittiğiniz F 

onun hazırlığından geliyor. ;, 

ma koıtu. Onu kollamnm 
alarak öptüm.. Küçük dostum: 

- Benimle oynayacaksın de
ğil ·mi?. 

Diyordu. Onunla oynarken hep 
dlifilnilyoıldum. Aklıma yer etmif 
olan ıeyden Annette'e bahsetmek 
llzmıdı. Onun için Fredin lSnilne 
bir oyuncak bırakarak Annette'in 
yanma celc:lim. 

- Ben küçük Fredi yanıma a
tacatun-. 

Diye mmldandmı. Annette' hay 
retle ytl&Ume baktı. Ve bilatered 
düt bu teklifimi reddetti. tarar 
ediyordum. Bir aralık bana hid • 
detlenmit göründü. Fakat niha
yet razı oldu. Öğle üstü eve dön
düğüm zaman kıymetli küçüğü • 
mün elini tutuyordum. 

G UNLER geçiyordu. Evi. 
miz Fredin net'e ve gü· 

rilltilsüyle canlanmrıtı. Her kö· 
ıede onun oyuncaklan •ardı. Son 
derece bahtiyardım. Nihayet bir 
eğlencem, bir metculiyetim ~1-

mu1tu. Bu güzel yüzlü sarıtm ço. 
cuk bana dünyanın en tatlı saade· 
tini vermiıti. Sabahlan onu pydi· 
riyor ve mektebine götürüyordum. 
öğle üstü onu mektepten gene 
ben alıyoridum. Bazı günler öğle
den ıonra uzun gezintiler yapı -
yorduk. Bazan bu gezintilerimize 
Annette' de ittirak ediyordu .. 

Bir ıün Annette bana Fraklinin 
avdet d:ieceğini haber ver.eli. Bu 
habere üzüldüm. Fre<lden ayrıl· 

mak icap edecekti. 
Fraklin çok hOf bir adamdı. U· 

zun boylu, güzel yüzlü ve sanım· 
dı. Annemle bana, çocuğu hakkın. 
da ıöstermit olduğumuz dostluk 
için aade, fakat samimi sözlerle 
te1ekkür etti. 

Fraklin her zaman bizim tehir 
de oturmadığı için bir evi yoktu. 
Otelde kalıyordu. Bunun için Fre
din gene yanımızda kalmasına m:n 
nettarlıkla razı oıctu. O kadar se. 
vtnmi1tim ki bUlihtiyar g6zlerirr 
ya13rdı. Bir müddet ıonra Fraldir 
bizim ıehirde bütün ltı'ı geçire· 
ceğini öğrendiğim zaman bu ıe • 
vincim bir kata daha artmıttr. 

Onunla iyi dost olmuıtuk. Büyük 
seyahati için hazırlanıken kendisi· 
ne yarıdım ettim. Onun &ideceği 

gündenbir hafta evvel gene bera · 
berce alıt verit etmek için tehrin 
merkeıine inmittik. f timiz bittik 
ten sonra beni bir pastahaneye da. 
vet etti. Yorgunluk almak için kah 
ve içecektik. 

Pastahane çok tenha idi. Bir 
"en Fraklin elimi tuttu. Ve heye· 
canlı bir iesle bana hissiyatını an
latmağa bafladı. izdivacından bah 
ıctti. Bu izdivacı kendi babasının 
iırariyle olmuttu. Hiçbir zaman 
anlayamadıfı bir 1uduun ıeçen 

uzun ııtırap senelerinden bahset. 
ti. O k&drnı ithaıa etmiyordu. Yal· 
nız biribirJerine beıuemeyen iki 
insandılar. Hepei bu 'kadar. Son
ra bana uzun uzun Fredden hah· 
setti. Ellerimi avuçlan içinde ıı

karak gCSzlerime baktı. Bana daha 
batka ıeyler 16yleyeceğini zan· 

1 

nelderek yllrep titredi. Fakat 
hiç bir ıey 16ylemedi. Yalnız ka· 
pıdan çıkarken: 

- Size annemle çocuğumu e. 
manet ediyorum, dedi. Onlarla 
me11ul olduğunuzu düf(inerek o. 
rada mU.terih olabileceğim. 

Cevap vermedim. Yalnız ellerini 
sıktım. Beraberce eve dönldük. 

N İHA YET Fraldinin gide· 
ceği gün geJmitti .. Fred, 

büyük annesi ve ben onu gara gö
türdük. Hepimiz müteeuirdik .. 
Ben göz yatlarımı zor tutuyor
dum. Fraklin trene girerken anne. 
sini ve çocuğunu öptü. Sonra bir 
den bire bana dönerek beni de gıı 
yet tabit bir feymİf gibi kollan a • 
rurna aldı ve 8ptU. Dehtetli ıu

rttte f&t11"DUttlm. Yllretfm çar
!'ıyorfdu. 

Hayretle geriye döndüm. • 
raz sonra küçük talonun ka~ 
mn iki kanadı birden açılmıt~"'* 
natılmış Noel ağacının par~ 
ğiyle gözlerimiz kamaımııtı. 
kotarak yanıma geldi ve mini" 
tiyle elimi tutarak beni ağacıll 
nına doğru sürükledi. Birden 
cm arkasından bir insan giS 
Onu benimle beraber Frend 
gönnii§tü. ikimiz birden ha 
haykırdık: 

- Baba! .• 
- Fraklin! .• ' Bir saniye çinide F t ~ 

babasının kucağında i.di. on~ 
tükten sonra Fraklin bana , 
ilerledi. Ve hiç dütünmede~ 
sıl olduğunu bilmeden, birib~ 
zin kolları arasına atıldı. Si ~ 
ne kadar zaman baıım orıuıı 
sü üzerinde heyecan ve aaad 
ideta sarhot bir halde kaldııll' ~ 

Bapmı 'kaldırıp etrafııot: ; 
ağım zaman büyük anne~J 
vinç dolu gözlerle bize ~ 
görünce kıpkırmızı keaildirılo 

F RED oynamağa gi~' 
Davetliler dafıbnıttı· 

yük anne bizimle me11ul de 
Fraklin ile yan yana bir 
de oturuyorduk. Ellerimi 
ve nihayet aramıza döndUtil 
ne kadar mesut olduğunu "' 
yordu. Yalnız kaldığmu• 

ona bir çok teyler söyleY 
zannetmi;ıtim.. Fakat bu aııcll 
söyleyecek bir söz bul 
Ylnız gözlerine bakıyor,~ 
gili sesini zevkle dinliyordutd' 

Benim de eve döneceğhll 
gelmitti. Gitmeden evvel 
ile beraber Fredin oduın8 
Onu yatağında oyurkeıı 
utiyorduk. 

Ayni tehalUkle çoculU '6"J 
için ona dotru batmuzı e~; 
Bir.den Fraldin ellerimi tutarr" 
b ft yavaş bir sesle: fili' 

Fraklin gittikten aorıra günler - Saadetimizi bu kUçUIC 
eskisi gibi geçmeğe baflamııtı •• luyuz, değil mi?. ; 
Ben her cUn Fredcifimi g8rme ,_ Diye mıntdandı. c 
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sırrını biliyor ! 
15 Yaşında olan bir kadın, güzelliğ ini ve 
~evikliğini hala nasıl mu haf aza edebiliyormuş ? 

Bazutolar, ulur gibi bağrışarak ateş lerin 
etrnf ında sıçrayorlard ı 

Gayet müteheyyiç bir halde o· 
lan Baharangoya: 

~~a VaUace Hoppçr ismini ta. 10-Gilcünün yettiğinden faı- 'I' 
" bu Amerikalı kadına: la çalışmamak. 
~~ gencliğe malik olan ka- İşte, Edna Vallace Hoppcr bu 
~ ıs~ hiç şüphesiz daha iyi tarzda yaşayarak gcncliğini yet
,~bıhr. Kimse onun yaşını miş beş sene muhafaza etmiş bir 

- Bu acı acı bağrışmalar ne
dir? diye sordum. 

Eliyle miibhem bir işaret yaptı, 
hiç cevap vermedi. Başile de: 

- Çabuk beni takip edin! 
Manasında bir işaret yaparak 

ormanın sağ taraf ta ki sık ağaçla.. 
rı arasına dahtı yürümeye ba§la
dı. 

ttt . ın edemiyor. Doktorlar hay- 'mdınclır. 
~içindeler. Ona bu ebedi gene 
~ nasıı muhafaza edebildiğini 
Ot:Ukları zaman şu cevabı veri-
., 

~t:' l\endimi hiç bir §eyle üz
Jtt'ek ••• o . 

~. ı:aYatında iki defa evlenmiş
'~90 ~a Nev-Yorkun tanınmı:ı 
~ ennden biri idi. Hala da 
letd numaralan yaparak sahne 

he görünmektedir. 
~~Yoda kadınlara ihtiyarlama 
t,ı'Çin nasihatlar Yermektedir. 
'~a San-Fransiskoda 1864 se 
'~ doğmuştur. Bugün yet 
~ btr Yaşında bir kadındır. Bo. 
4tı;ij~ metre elli dokuz santim. 
~ç r kırk kilodur. E~na:ıı~ı 
': almasına sebeb şu on Şt:) 
l,ıı 
'-.. er zaman neşeli olmak; 
a...._ ller gün jimnastik yapmak; 
'~aftada bir gün öğleden ak 
t...ci~ar açık havada kalmak 

\ Unde asgari yedi saat uy. 

1 
Baharangoyu takip ediyorduk. 

, Nihayet B:ızutoların Nan-Huta 
t ziyafetlerini gizlice seyredeceği

mi?. tribünümüze geldik. 
Burası yüksek ağaçların bulun

duğu ve önü sarmaşıklarla tabii 
• bir §ekilde adeta perdelenmiş 

gibi bir yerdi. 
Bu sarmaşık siperlerin arka.. 

~ .. ~ 1 smda Bazutolar kadınlı erkekli 
~ hep bir ağızdan acı feryatlarına 

67 yaşında akrobatik "danslar 
oynamakta devam ediyordu. Bü 
yük bir maharetle oynamakta ol 
duğu bu danslarda vücudünün 

devam etmekteydiler 

İ .iııl'. ~ güzelliğini göstermek için tülle-
re pnrlak dantellere bile ihtiyacı 

52 ya~ında daha gencleşınişti. I yoktu. 

Balıarango cinler tarafından 

konuşmanm memnu olduğu bu 
sahada bize ne yapacağınıızı gene 
işaretlerle anlatıyordu. 

Gayet geniş göğdeli olan ağaç
lara. ~ıkına.mızı işaretle anlattı. 

en yorucu boks ekzersizleri ynp-
'lınktan çekinmezdi. • 

Ben de ayni şekilde işaretle ko
nuT-Jlaya mecbur oldum. İşaretle: 

Z11l11 ka'dıntarı saç 1ıwalt'tlerinl "yt:qpfırırTarken 

_ Sen de gidecek misin? - Huta ayinlerini yaptıkları ağaç. smiia yumruklarını sıkarak tepl
Diye eordum. Eliyle anlatarak sız, oldukça. geniş bir meydanda nlp durmakta ve acı acı feryatlar 

~u cevabı verdi: yakılmış olan ateşlerin aydınlığı koparmalttaydılar. Bazutoların 
_Sonra. geleceğim.. idi. bu kor~ raksları ve acı çığ-
Bfz Hansla beraber sinirlerimi· Bu meydanın etrafı kamilen sık hldarı sinirlerimi tahrik etmişti. ~~liaftada bir gün on iki saat 

~A .. UYutnak ve sabahleyin uzun 
~~ ~ 
l.._li Yatakta kalmak. 

zi sön derece rahatsız eden bu orman ağaçlarilc kapalı olduğu Hansa: 
bafrışmalarm sebebini biran ev- için burası herhalde rüzgar al- - Kuzmn Hans! galiba herif
vel nnlııyabilmek için derhal ağaç mıyan bir yerdi. Onun için orma- Ier iyine başlamışlar!.. Ateşler \ hey er gün yeni bir şey hakkm 

?.....,~can duymak. 
~\lrırıJ ~adan evvel, sinirleri 
~U 6~ek i in bir fincan şe 
8 Ut içmek 
~ ~iç içki içmemek, eti çok 
' t sebze ile meyvayı çok 

~;~ 
gara içmemek. 

63 yaşın.da mis Hopper daha 
kuvvetli bir artistti. iki sene bir 
dans mualliminden Rus baleleri 
için ders alınış bulunuyordu. Bu 
güç dansın viicudunu büsbütün 

ıar:ı. tırmandık. run tutu~ması tehlikesi olmadan üzerinde bir şey görebiliyor mu 
Akşam bastırdığı için bizim Bazutolar bu meydanda Ulaletta- sun? Şu ormanda. avladıkları in-

bulunduğumuz yer hemen tama. Y.in §ekilde birkaç ateş yakmış. s~an yoksa pişirmckteler mi? 
mile kar3nlık kesilmişti. Fakat a· lardt, dıye sordum. 
ğaca çık:ı.r çıkmaz gözlerimiz şid- Ateşlerin alevleri ormanm bu Bqmr dallar arasmdan uzatıp 
det.li bir aydınlıkla karşılaşınca çıplak, fakat etrafı kapalı mey- ileriye doğru dikkatle bakan 
hayrete düştü}{. Halbuki, bu or- danını hemen tamamile aydınlat· Hmıs: 
manın ortasında Bazutoların Nan mıştr. Bazutolar işte bu ate~n - HaY,Ir!., Ateşlerih üstünde 

-az olmak lizere. yer. Sabahları 
ıaat yedide kalkar. Geceleri tam 
on ikide uyur. Yaş yalnız ellerin
de kendini göstermiştir. 

aY,dmlıkta gayet Yahşi bir ta.Knn bir §eY yok! dedi. 
tavırlarla havaya sıçraya sıçraya• - İY.ice görüyor musun? 
adeta. ulur gibi bağrışmakta. ve - Evet! katiyen eminim! 
ateşlc~n etrafında dönüp dur- - O halde adamları çiğ mi yi· 
maktaydılar • Y.ecckler acaba? 

Onlu acaba nerede? 
Biraz dikkat edi.nce bu sıçrar O sırada ateşin etrafında tepi-

' çevikleştirnıiş olduğunu bu resim
de de görüyoruz. 

Ellerinin mafsalları şişkin, da
Bugün 75 yaşında hala güzel, ınarları çok çıkıktır. Başka hiç 

hal! çevik bir kadındır. Günde i- bir. yerinde ihtiyarlığın bir afa
ki saat jimnastik yapar, her ,eyi\ meti görünmemektedir. 

yışların aynen gorıl sıçra.yışlan nerek dönmekte olan Bazutola.rm 
olduğunu hayretle görm~ştüli. . teşkil ettikleri halka seyrekleşi_ 
Bazu~lar ~~en .. ~.~aga. k~k- verince bu halkanın ~çindeki kı

mış gorıller gıbı goguslerı hıza· snnda, yerde insan bqlarma ben 

q .. 
y .... 

b 1 .. 'l'ld;ı bulun~h v ıı znman 
)'1·~~ Olıtıak nıocla idi. Süt:in 
dil ~ 1\ Oldueru p:ibi, o zaman 
'tıdı.~rke~:n çok b::Gcndiği bir 

------------------------------------------·---------- zer bir yığın görerek ürperdik. 
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Hans kolumu dürterek: 
- Işte! İşte! diye bağırdı. Gö

rebildin mi? Herifler yerd<.-ki in
san kaf alarmm etraf mda. dönU
yorlar! 

- Evet, gördüm! Bunlar aca. 
ba kesilmiş insan liaşları mı? 

Halbuki Hans hata ediyordu. 
Bazutolann teşkil ettikleri milte 
hanik halka tekrar aralıklandığı 
zaman, yanan ateşlerin aydmlr 
ğmda bu yerdeki insan l>a§larma 
bütün dikkatimizle balfüli. 

Bu başlar, vakia. insan pqlarıy 
dı. Fakat yüzleri kıpkırmm ve 
şimdiye kadar hiç görülmemi§ 
şekildeydi. 

Acaba Bazutolar bu adamlann 
yüzlerini boyamışlar mıydı? 

Hans yanı başımda birdenbi
re ürperdi: 

- Oh! .. dedi. Bunlar kesilmiş 
ba§lar değil!. . Bu zavallıları top· 
rağa gömmüşler! .. 

Filhakika ateşlerin etrafında 

gördüğümüz bu başlar vücutları 

toprağa gömülmüş, sadece başla· 
rı dışarıda bırakılmış insanlar_ 
dı! 

İçlerinde b:ışlarmı nihayetsiz 
bir ıstırabla kımıldatanlar da ol
du~nu görünce Hans tUyleri
ürpermiş bir halde boğuk bir scs
çıkardı: 

- Oh! .. dedi. Bu zavallılar be
nüa sağ! 

- Sağ mı? .. 
( Denmı nr) 
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Molli Çu, gözlerini açmadan, artık kalkma vak
ti gelmiş oldugunu anladı. Saat on ikiye geliyor -
du. Odasmm eski ta§ dö§emesi üzerinde hizmetçi 
kımı ays.k seslerini duyuyordu. Hizmetçi ona kah
valtı için çay ve şekerli çörekler getirmifU. 

Yatağında gerindi, 801lra teerar gözlerini ka
padı. Kollejde her sabah )~ği o güzel Amerikan 
u.sulll kahvaltıyı bulmak için herşeyini vermeye 
hıızırdı. Sabah kahvalbsmda kollejde yedikleri 
gözUnUn onllne gelince birdenbire kamı acıktı: 

Portakal şerbeti, kremalı yula! çöreği, domuz su
cuğu ile P~ yumurta, 1kızarnua ekmek ve kah
ve. Ah! hele o kahve! SJC&k kokusu burnunun u
cunda tütüyordu. 

- Çayı koyayun mI, ikllçUkhanmı ! 
Orhldenln tatlı sesi ıbir fmıltı halinde idi. 
Burada, ba.bumm ev.inde, Molll Çu'yu kimse 

gllrllltU lle birdenbire uyandmnaya cesaret ede

mezdi. O, babaamm bir :teik evlldı idi. Onu uyku
dan uyandıracak aeeledn tatlı ve ölçUlU olmıuıı Ja
mndI. Sonra Orhide bir :iki :kelime fıstldar, Molll 
yavq yavq gözlerini ~-

Bu hizmetçi km, daha çok ktlçUk bir yqta, 
Molll'nfn kölesi olına.k bere para ile aJmıelardı. 
Orhlde ondan iki yq kadar bUyüktU ve hannnı 
dört sene Amcrikada kaldığı müddetçe ona en gü

zel, en ince ça.maşırlar l§1emi3 g&ıdermişt.1. Molli
nfn Amertkalı arkadaoJan .bunlara hayran kalırlar: 

- O! Molll! Ne güzel 19yler bunlar! derlerdi. 
Ne Jnce it! Ne güzel "dMBln,, ler! Ne taınıll kız
anı, Moill! 

Genç kız bunlara sadece glllllms1yerek muka
bele ederdi. ÇtlnkU, Çtnll kl>lesfnfn kendJıdne ince 
ince ieliyerek, gllzel çl9ekler, kutlar, kelebekler 
ya;mı&8DU pek tabi! ibulurdu. Bazan, Orhlde'yl gU

neete avluya oturm1J1, eUndeki iğneyi çekerken 
gözlerinin önUne getirir, yalnız bu dUştlnce ile bi
le içinde derin bfr memleket hasreti duyardı. Fa
ka.t, tın hMret pek devam etmezdi. Çilnktl Molll 
Çu çalJJka.n bir kmir, Ameriltan kollejinde de o 
kadar öğrenilecek, meegul ob:macalt oey '9ardl ki! 
Dört sene sikı bir ça.lıpnaya ahatıktaıı eonra, §im

di yapacak bir it bulam•mut da o kadar cannıı 
mıyordu ki! 

Babası ile anası kabil değil onu anlayamazlar
dı! 

G<Szlerln1 a~ :A.çrp da ne yapsm ! Kalk-
' ea da, yatsa .da, uyansa <la, uyuea da ayni Çinin 

cenubundaki bu kttÇ'lllt eehlrde yapacak bir iş yok
tu. 

Orhlde'nln o kt1Ç{lc11k ell hafifçe yorganm U -
zerine değdi: 

- Sonra, gözleıiııJzl açsanız de. baksanız .. Si
ze bl..r§ey getirdim, gU.zet b~y •.• 

Orhlde hllA ona sanki karpmda A.nsı.z bir ço
cul ~1' gibi hareket ediyordu. Halbuki Molli, 
okuduğu mektepte talebelere reJalJlı: etmiş, Univer 
siteden birçok diplmıalar abmt lbfr kızdı! 

Kollejln en yqlı muallimi bir gU.n ona: 
- Sende hariJmlAde bir kuvvet var, Molll Çu, 

dem.Jşti: Verdl.ğfn em!rlerl dfnletmesfnl bilen bir 
kuvvet. 

O gQ.n de Orhidenln '5yle bqmm ucunda söy
lenmt'Si Mollin.in canını sıkmıştı. YU.zünil buruştur 
du. Fa.kat gözlerini açtı O zaman Uzeri balmumu 
sansı "kllçUcllk çiçeklerlo dolu bir dal gördü. 

Kalkıp karyolasında oturarak: 
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- Lamayı diye haykırdı . Dunek bambu bah
çesindeki o bizim eski çalı çiçek açtı ha! 

Orhide gUIUmsiyerek: 
- Hem de öyle çiçek açtı ki! dedi. Üzeri pıL 

rak gibi! Koncalarııı bugün açacağını dıinden anla_ 
mı3tun. Bu sabah, görmeyin, ağaç bir kUlçe al
tın! 

Genç kız: 
- Bahar! diy·e haykırdı ve karyoladan fırla

dı. Açtı mı, kış geçti demektir! 
Hemen, bUyUk bakır ibrikteki kokulu su ile 

yüzünü gözünü yıkadı, sonra sıcak çayı yudum yu
dum içti. Orhide dalını yeşil cllah bir toprak vazo_ 
ya koymuştu. Molli bu çiçeklere bakmaya doyamı. 
yordu. 

Sonra birdenbire: 
- Beni bu sabah bu kadar sinirlendiren bu 

çiçekler olacak, dedi. 
İçinde çabuk yUrllmek, aceleyle konuşmak, 

her yaptığı iııte acele etmek için duyduğu histen 
adeti utandı. Annesini bile acele ettirmeye ça
ltşmI§tı. 

Annesi: 
- Bir şey unuttuk mu, Mn-li? diye 8-0ruyor. 

du. TUssUyU, mabeddc yakacağımız ayakkabıları, 

mabuda vereceğimiz hediyeleri, benim su çubuğu. 
nu, mendilim!... Hepsini aldık, değil mi? Orhide, 
kwm, yiyecek sepetini koydun :mu? Ça~,? Bir iki 
çörek de koy; belki acıkırız ... NcbaU yağlı olsun, 
lç yağh olmasın, mabudlara hUrmetsizllk olur. 

"Allahlar içyağ kokusunu derhal duyarlar, bi
lirsin değil mi, Ma-li? Bu kokuyu da hiç sevmez_ 
lcr onlar! Daima söylerim: kardeşinin dilnyaya ge
lir gelmez ölmesi bir gün evvel mabede gittiğim 

zaman domuz eti yediğim içindi::-. İlahlar nefe. 
simden bunun kokusunu almış olacak ... 

Sargı içindeki kUçilctik ayaklan Uzerinde, ade
t! !allanan bu güzel, minnacık annenin manasız 

sözlerine kızmakta fayda yoktu! Molll onu haki. 
katan çok severdi. Fakat kendini tutamadı, içini 
çektl: 

- Bıktım artık! dedi. Mab(:de gitmekten, 
böyle saçmalar dinlemekten bıktnn artık! 

Annesini, himallann W~ tahtrevana 

kolundan tutup ..J>indirirken de, sabredemedi, birr 
denbire coştu, hiddetli bir sesle: 

- Sana daha evvel de söyledim, anne, dedi. Bu 
eski, manasız mabudlara gidip dua etmek bo§ şey! 

Annesi §iddetle: 

- Sus! diye onun sözünü kesti. Yanımızda 
cinler vardır, duyar! 

Molll, ciddi bir tavırla tekrar söze başladı: 
- Anne, dedi, Amerikada ... 
- Onların da il8.hlan var, değil mi? Her 

memlekC'tin kendine göre mukaddesatı vardır. 

Bunlar ya topraktan doğmuşlardır, ya sulardan, 
yahut da rüzgardan. 

- Hiçbirinden korkmam ben. 

Molli bunları söylerken, yoldan geçenler anne
sinin yUzilnU görmesin diye tahtrevanm perdesini 
dilzeltiyordu. 

Çangçov'da hlçblr kadın, hele memleketin en 
zengin ve en eski aUelcrinden birinin bUyU.k oğlu_ 

nun karısı olan bir kadın caddelerden başı açık 

geçemezdi. 

- Olabilir. Altıncı kattaki iki 
karde~ İngiliz de dahil olmak Uze 
re binanm bütün aakinlerinin ci. 
nayet .saatinde evlerinde olduğu· 
nu unutmamalıyız. Bu vaziyet bi· 
!&istisna her kiracıyı birer birer 
taramamız ıazım. 

Kapı vurulmuştu. Komiser: 
- Giriniz, dedi. 
Gelen bir hademe idi: 
- Sizin için bir telgraf efen 

dim. Şimdi getirildi. 
- Teşekkür ederim. 

Telgrafı açarken konuşmasına 
detam etti: 

- Şimdilik şöyle bir faraziye 
yürütebiliriz. İlk cinayetin faili 
Mongarddı. Belki mildaf aainefs 
vaziyetinde kaldı, bu tarafını bil· 
miyoruz. Muhakkak olan cihet 
tahkikata mani olmak için cina
yete intihar şekli vermiş olduğu· 
dur. 

İkinci cinayete gelinre bu mak· 
tulün karısı intikam maksadile 
karısı veya kayınbiraderi tarafın· 
dan intikam maksadile işlendi. 
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ııede bir telgraf yazıp eve dön. 
m\i3, alelacele öğle yemeği ye· 
mitti. 

O vakittenberi bekliyordu. Ak· 
şa.m erken olmasına rağmen e· 
lektrik yakmıyarak karanlıkta o 
turmağı tercih etmişti. 

Planı hazırdı. Katilin kim ol. 
duğunu keşfetmişti. Fakat elin 
de delil yoktu. Tahminlerle kimsf' 
yi itham edemezdi. Delil bira1 
·onra biz1.at katil getirecekti. 

Kol saatine baktı : Yediyi çey 
rek geçiyor. Kapıcı odasmdak• 
randevu saati ge' - · ti. Aşağıyıı 

in.ip polislerle beraber tekrar yu· 
kanya çıkacak ve tuzak böylec<' 
kurulmuş olacaktı. 

Ayağa kalktı. Karanlıkta hah 
üstünde yürüyerek hiç gürültü 
yapmadan koridora çıktı. Mühim 
nokta kapıyı gUrült etmeden ka 
pamaktı. Anahtarı dışarıdan kili. 
de sokup kilidi yavaşça kapamak 
suretile buna da muvaffak oldu. 

- Pekfıla, dedi, çıkalun. 
Avluyu geçtiler. BüyUk nıe 

vende Tüliye birden donerek 
!isin ceplerini yokladı: 

• - Silil.h yok değil mi? şak 
-;-elmez ha! 

- Benim de şakaya hiç ~ 
;im yok zaten ... Nasıl hareke 
neniz lfızımgeldiğini söylctrle 
'llÜSa.ade eder misiniz? Bu no 
:ok mühimdir. 

- Söyleyin. 

- Benim yaptıklarnna bil 
mrak siz katiyen gUrültU e 
ıcceksiniz. Apartımana c 
')en girece-"im. Siz st'ssızce 

. "k s 
>eni takip edecek ve kuçu 1 
m geçerek koltuk ve kana~ 
ırkasına saklanacaksınız. il 
ıale etme<Te ha"'Ir olunu2'· ı; 

o "1 -ııııı 
elılike vardır? Fakat YıJ.J 

1im için ... 

- Ne tehlikesi? 

- Ölüm tehlikesi! bU 
"{atil beni öldiinnc~e te§eb 
:lecek. Lakin ne suretle ııa 

Koşarak aşağı indi. Kapıcı Mo
ro odasında yalnızdı. Hellis "Çok "dcccıYini bilmiyorum. 

Komiser sözU.nU bitirinle tel· şkür!,. diye düşündü. "Sokakta _ Mazur, görün. fakat 
grafı okudu hayretle: tesadüf vaki olsaydı i§e yenider. bir vaziyete müsaade ed~~ 

Tesadüf bak ded
. t 1 af başlamak icap edecekti. Daha e· )izin için tehlike varsa ' 8 _1 

- e m, ı, e gr · l ak · · k k" t d. ·1 bed~ 
k. d bil" ? T'\--t mın om ıçın eş ı saa ye ' sizi korumaktır, katı e 
ım en ıyor musunuz uuıı u. . 

H 11
. K ld buçukta randevu verseydım ... , mak değil.. 

muz e ıs ampe en.. . 
1 ŞapeU sordu: Kapıcıya: 1 - l\lesuliyet bana rac~'. 

- Ne istiyor? - Komiser Tüliyeyi bekliyo· mi kabul etmezseniz bu ışıııi 
- Garip bir davet: "Bu ak§am rum, dedi. k tek başıma da yaparım. J3e 

PMaonun evine gelmenizi rica e- _ Ya? gelecek demek? :lan menedemezsiniz ki ... 
derim. Katil orada olacaktır, bek-
Ziyonım. Benimle g~ a· 

- Evet. Cinayet meselesim 
halledip bitireoeğiz. İçeriye giren 

Üç memur aralarında. ya\ 
le konuştular. Komiser: 

partımandan çıkmayıtn.ı. Saat ye oldu mu? • 
diyi çeyrek geçe kapws odaatnda - Pekala, dedi. PeŞin 
.!izi bekliyeceğim.,, diyor. Hayır. Nerede buluşacaksı • partımana girecegız. Ç1k 

JUZT }lalı, ı.*' ..ıel~:yo~lar. j tlhlı olduğumuzu haber 
Bu nazik daveti kabul etmeU· 

yiz arkadaşlar. Saat yediyi çey. Hellis, kendilerine. doğrµ ge. me lüzum var mı? 
rek geçe Kolonel Jak eokaflnda· len üç sivil memurdan önde yürü· Hellis öne geçti. Aıtıııcl 
yız. Geliyorsunuz değil mi? yeni tanıdı. Bu, Mongardm ölü- kapıyı anahtarile, gUrUltU 

- BaşUatUne efendim. 1 mU gUnU Hellisin merdiven başın den çekınmeksizin açtı. Ö~ 

Komiser illve etti: 
da gördüğü, kırık kapıyı çekip Koridorda yürüyerek e 
kapayan adamdı. O da Bellisi ta- komüntatörün yanına gitti 

- Bu şakacı zata birkaç sual nıdı ve kendisini takdim etti: UÇ 
lektriği yakıncaya kadar 

sormamız fena olmıyacak sanı· 1<U 
- Komiser Tüliye... yava!]çn içeri girmiş ve ard1' 

rım. 
- Müşerref oldum efendim. lona geçerek saklanınışl 

XVIII - Arkadaşlarım ve Şapsil Tay! Hellis elektriği yaktıJ<ts!' 
fer.. ra kapıyı kapattı. BüyUl< 

geçti. Parsonun masası ili 
ki lambayı yaktı. Fakat ı:,ı 
önüne oturmazdan önce 61J 
biraz dolaştı. Kütüphane 

KüçUk salonun karanlığında El sıkıştılar. Tüliyc esas mevzu 
bir koltukta hareketsiz duran Hel a geçti: 
lis kulak kabarttı. Hafif bir see _ Katil nerede? 
işitmişti. Yavaşça bir kapı kapan 

kitaplara baktı. dı. Oh! Rahat bir nefes aldı. Ona - Parsonun dairesinde .. • 
- Delilleriniz nelerdir ? 

gelen yoktu. Sonra masa bacıma _..,.ıp - Yukarıya çıkalım, göstere- s gıı::;r 

Saatlerdenberl habrrsızhğını cegım . du. (}nüne bir kitap nçtı· 
yenmeğe çalışarak beklemektey· - Buraya getirin. polıslere karı;ı, aynen l' 
di. Matmaz.el Verpen gittikten - üç memur Hellisi süzdü. Biri' öldüğ \ gece bulunduğu 
sonra. Kolonel Jak sokağındaki tuzak mı? bu fikre güldüler. Bire aldı. tf/) 
sütçüye uğramış, en yakm poeta· karşı Uc; kişi idiler. Komiser: (De\•all11 

- Nasıl, Necdet bey, siz buralardası· 
nız ha .. Halbuki ben sizi Mlft Emır.umda 
sanıyordum. İnsan btanbula geleceğini 
bir mektupla olsun haber yermez mi? 

MASAL çoc·uKLARI 
Bu ne~li sözleri söyliyen çok güzel bir 

kızdı. İnce, uzun boylu, saçları kestane 
renginde bir kız, pencerelerden dökülen 
ikindi güneşi bu saçlarda altın aksile dal. 
galar halinde dolaşıyor.lnce ve hafif kıv
rımlarla başı üzerinde toplanan bu altın 
ışıklı bukleler, şeffaf denecek kadar ma· 
vi ve engin denizler kadar derin olan bu 
gözler, yeryer zemine dökülen bu ışık 

genç kızı; peri masallarını tablolarında 

canlandırmaktan hoşlanan bir ressamın 
fırçasından çıkmış güzel bir tabloya ben· 
zetiyordu. 

HABER'I N AŞK V E HiS ROMANI 1 • • 

ve kimsesiz bir kıza yer olarn~ 
Eğer erkek olsaydım belki bu 1 b 
yam başlarında bana bir yer vere 
benim de iş ve eğlence hayatlarJ~ 
dilerine ortak olmama razı olab~ 
Fakat bekar bir erkeğin yan~.n~a, ti' 
akraba olunca, genç bir kız kuçill' IJ 
yük olur. Binaenaleyh demin de 1' 
ğim gibi yalnız, tamamile yatnıs 
tım. Valda Allaha çok şükür. P~~iP 
ğildirn. Babam, şağlığında anneı"~ • 
t\in servetini yiyip bitirnıekle .. ~ ıı 
mişti. Fakat bu muazzam sen':r. 
!:ıımtıla.-ı bile, belki ölünceye k3 

~ye muhtaç olmadan yaşaına: 
gelir. Eğar bu para da olmasa). 
benim için hakikaten çekilmez bır 
luıdu. F..ıı., · vaşamak için }oru!' ;tı 
didınc dıdine ç~Jıc;mak mecburı~rd' 
maması L1na bi; parça kuvvet ,,e 
nız busbütiin :ş~;z kalmak da iste p 
Boş \ °< J.;t:~ı imı fant;ızi el ic:leri )·a,rı' 
öldürüyorum. \'aVia bıı çahşrna ~ti 
r·t.cı temin et:1ıiycır rma busbilt 0 
'e mi~!\in bir ha~ at ıçeri inde 8~ 

Akşam güneşinin, ince bir altın yaldız 
halinde elendiği bu dekor içerisinde genç 
kızın teşkil ettiği güzel manzarasında 
Necdet adeta şaşırdı. t'zunca biran kapı· 

nm eşiğinden aynlaması. Sonra, yerinden 
kalkarak kendisine doğru ilerliyen genç 
kızın uzattığı narin eli yürekten gelen 
tılr hürmet hissile w çok kibar bir hare
ketle sıktı. 

Genç k1ı tekrar söze başlamıştı: 
- Sizi bugün burada görCnce ne kadar 

Nakleden: MUZAFFER ESEN 
sevindiğimi bilemezsiniz. lstanbula gele· 
li çok oldu mu? 

- Sekiz gün kadar oluyor. Fakat daha 
kimseyi ziyaret etmiş değilim. llk çaldı
ğım kapı sizinki oldu. 

• 
Genç kız, odasına giren adama hakiki 

bir memnuniyetle bakıyordu. 

Necdet, uzun boylu kumral bir gençti. 
Yüzba~ı üniformasile ve }'Üzünün bakır· 
laşan rengile çok kibar, çok yakışıklı bir 
erkek hissini veriyordu. 

Genç kız: 
- Necdet bey, dedi, sizi görmiyeli ~· 

deta gençleşmişsiniz. Sizi bu gorüşüm ba 
na mazimizin bütün kıymetli hatıraları
nı yüreğimi sızlatarak hatırlattı.E kiden 
gene bize gelirdiniz.Fakat o vakitler daha 
annem c:ağdı. Zavallı annemin yanında 

geçirdiğimiz o mesut günler, bugün hiz· 
den tatlı bir rüyanın yadı gibi uzak kaldı. 

- Evet, o günleri ben de hatırlıyorum. 
Ve .;meale bu acı hatıralar sayesindedir ki 
hayali cihan değen geçmiş zamanın ne de· 
mek olduğunu anlıyorum. 

Necdet bir lfilua sustu, gurur ve zara
fetle damgalanmış güzel yüzünde tatlı bir 
heyecanın gölgesi dolaştı. Sesi bir ıstırab 
manasında yavaşladı: 

- Bilseniz Behire hanım, dedi. Anne. 
nizin ölümünü haber aldığım vakit ne 
kadar sarsıldım. Sizden uzakta, çok u· 
zakta idim. Fakat kalbim hazin eleminize. 
tıpkı yanmmıda imiş gibi, iştirak etti. 

Bchirenin güzel siması mağmun bir 
sonbahar günü kadar karardı: 

- O kadar karanlık günlerde ıstırabla 
nn en korkuncile inledim, işkencelerin en 
acı~ma katlandım. Annem benim için 
hayatta her şeydi. Tapmırca-;ına ~evdi· 

ğim anneciğimin birdenbire evimizden ek· 

siliverdiğini ve artık bir daha göremiye. 
ceğimi havsalam almıyordu. Bu acı ha· 
kikate bir türlü inanamıyordum. Kendi
mi korkunç bir rüya içerisind~ çırpınıyor 
sanıyordum. 

- Zavallı Behire! 
- Evet, bana acıyabilirsiniz. Ben a-

cınmağa çok layık bir za\'alhyun. Bu ö. 
lümün verdiği ıstırab yetmiyormuş gibi 
birdenbire hayatta yapayalnız kaldım. 

Kimsesiz ve tecrübesiz bir kız ... 

- Fakat ben bu kadar yalnız kalacağı· 
nm aklımdan bile geçirmemiştim, U.ıak· 
tan bazı akrabalarınız olacaktı sizin ... 

- Evet .. dayızadelerim var. Fakat on· 
lar kendi he·ıe~krinde. ömürlerini bir ta· 
raftan hayatl3nnı kazanmakla, diğer ta. 
raftan ihtirastannın sürüklediği yollarda 
oyalanmakla geçi~n bir takım tecrübesiz 
genç:erctir. Bu çeşit insanların yanı öksiız 

ce!ere kır.ıtm~l tan ~ rko) uyor. ,,ı 
le kimseye yi.ık olmadan. kim ) e 

. . b' }la' t etmeden ~·.;:m ,.c ~<' ız •r 
1 

biliyorum. 'Dcvor.tı 
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-6- Nakleden: Fethi KARDEŞ 

t:""elkl tefrllr:alann MlA~a~ı: oturdu. Eczacı ona biraz eter kok- diği boş taksiye atlayıp şoföre 
Be11dere lıtnsyon ıeff Mehmet (attı. Bir kaşe ile biraz su verdi. emretti: 

Yeni gençlik 
Aalinln karısı Ze11nep dobma bil· Gözlerini genç kadından ayıramı. - Parkotele ..• 
11 me oralıdır. Genç ve çok qü- .. 
ıeldlr. Okudukları, onda bilme· yordu. Bu yuzden ayağı yerde bod· Otomobil otelin bahçesinde bi· 
di§l ıehre "uüksek hayat .. a kar nırnun demir kapağına takıldı, az nanın önünde durdu. Koşup kapı· 
fı büyük bir merak ve teceHüı kaldı düşüyordu. yı açtılar. Zeynep bir rUyada gi· 
11Ucuıdırmııtrr. :üynep "çok güzel olduğumu ar- biydi. Artık tabii görüyordu. Ken 

Mehmet Ali onu, her erkeDiıı tık biliyorum ... diyordu. Eczacının disinc hayatı hep bu §ekil geç. 
her qüut kadına du11abileceDı " . • . 
bir ıevgl ile ıevmektedir. Fakaı gulilmsemesıne mukabelede bır miş gibi geliyordu. Beydere ne 
bu aldka, Zeunebl tatmin etmek mahzur görm~i. kadar uzakta kalmıştı! 
ten uzaktır. O kendlslle daha ıi· İçeri girdi. Elindeki eski robu-
1/ade aldkadar olunmaıını, ken· Kendisini biraz toplayınca karan nun bulunduğu paketi vestiyere 
dili de pek farkında olmadan, nı verdi: 
icttn içt arzulamaktadır. - Telefon etmek istiyorum. bıraktı ve iç salona geçerek bir 

Günün birinde Zeynep illan· Hüsrev Keklik, e\.incle idi. Tele- koltuğa oturdu. Kimse ona kimi 
buıa gitmek va:iyetile .karıılaıı· fonda onu tanıyamadı. Mütemadi. istediğini sormamıştı. Kendi ken
Uor. lstanbulda akrabasından bi· dine "ne tuhaf!,, diye söylendi. 
ri ölmüştilr. Ze11nep miras meıe· yen kimsiniz? affedersiniz tanrya· "1-lerhalde beni bura.ıım devamlı 
itli için gidecek, para111 alıp do· ınadrm ... diyordu. Genç kadın cevap 

mHsterilerinden biri sanmış ola-llecektlr. veriyordu: "Ben Zeynep .. ,. '"":l 

1'.°ihauet genç kadın bir gün caklar.,. 
lleydereden trene biniyor. Beu· Beydere istasyon şefinin kansı de- Salondan gelip geçen §ık kadın· 
derede bir kereıte fabrikası aç meğe bir türlü dili varmıyordu. Te· lar onu şöyle bir süzUyorlardı. 
tnıı olan Ktkllk:adtltrln dlu lefonda Hüsrev "Beydereden mi? .. Zeynep bu bakışlarda kıskançlık 
llüırev dı tesadüf en a11ni tren diye sordu. "Eyet, evet. Beni Istar. işaretleri sezdi ve bunu da. tabii 
dedir. bulda gezdirmek istiyordunuz.,, Hüs buldu. Kendisi o kadınların hep. 

Gene kar:ınıa aldkadar olu11or. rev teklifi çoktan unutmuştu gali· sinden güzeldi, robu ise onlardan 
Onu ylı/tct41 11ere kadar otomo· 
bitlle olitDrliuor ve geceleyin be ba, .. Nereleri görmek istiyorsunuz?., bir çoğunun robundan daha şıktı. 
l'al•tr oc:nıeJl teklif eaı11or. Bu dedi. "Her yeri görmek istiyorum.,, Zeynep o kadar yorgundu ki, 
ttlclıftn zedtledilmeıl ü:erlne Telefonda tekrar sordu: "neredesi· eğer sırtında o şık elbise olmasa 
ona ihtli]rıfen itle/on ruımaraıı niı? Sizi nerede bulabilirim?.. hemen yatmak istiyecektl. Fa.kat 
ııı bırakıyor. - Parkoteldey.im! yorgunluk duymuyordu, mavi rob 

leunep mlraıtan hissesine dil· Yalan gayri ihtiyari ve hiç kendi- onun bütUn yorgunluğun,u gid~ 
Jen 300 lira ctblnde oldu6a hal. • w kı . 
"de Beyo~lunda dolaıırken bir nı. y~rmaksızm agzmdan çı \er· misti. 
tna~azanın vitrininde gördüDil mııtı. Gazete okumak ne kadar Hüsrev geldiği zaman onu der
'ok ıık bir ıuare robunu almak da iıine yaramıştı. Parkotel ismi- hal tanıyamadı. Tanıdığı vakit de 
faUuor. Fiyatı çok uiJ.ksektlr. ni gazete okumasa nereden bile- hayretten bakakaldı. Boyuna: 
J'az geçiyor. ce,_.i N k d d V• • -1.,.ftıı-
Fcıkat ba arada treni kaçırnu' n.ı. • - c a ar cgışmış, ,,,~ --y" 

tır. Anı bir kararla geri d~na Hüsrev cevap verdi: mişsiniz. diye tekrarlıyordu. 
L'or ve btDendiğl robu ve daha - Peki, ben sizi oradan alının. Otelde, diğer erkeklerin, yanm· 
baıka bir ıDrü tuvalet levazımı Zeynep parasını verdikten son· da Hüsrev, Zeyncbin nazarmdaki 
alıuor ve ıonra HD.ırcııe.telefon r & çıkarken eczacıya.: yUksek mevkiinden düşmiiftil,şim 
tdfpor. - Alla.hatsmarladık. Teşekkür dl o, ikinci sınıf bir adam olmU§-

* * * ederim. tu. Hü.srevin Beyderedc trenden 

JiUyet, dalgm bir halde: 
- Saçlarımı ke•tirmek Umn l 
Diye mırıldandı. Açık yine bir 

sa.bahlık giyiyordu. Gilzel sarı saç 
larını yave!§ yavaı fırçalıyordu. 

Aynanın önündo trat olmakta olan 
koeatı onun bu sözlerini duyunca 
birden başını çevirerek kansına 

ciikkatle baktı. Hiddetini auirVden 
belli etmemeğe ~arak: 

- Eğer bunu yaparsaruz, dedi, 
yemin ederim ki bO~ağa teteb
büs ederim. 

Jülyet, bu tiddete gi.ildü. Tatlı 

ıesile: 

- C2nım, dedi, benim saçları. 
mı kesmeğe o kadar hevesim yok .. 
Bunu aklıma Beatrls getirdi. 

Kocası ona sevgi dolu gözlerle 
bakıyordu. Hali asabiyetinden 
titreyen bir sesle: 

- Sanki, ldedi, Beatrisin uçma· 
tarının bir ehemmiyeti varını§ gibi 
konuşuyorsun 1 Sizin uzun saçla -
rmızı seviyorum. Sizi olduğunuz 

gibi ıeviyorum. Beatria budalası • 
ıun sizin i§lerinize bnıma.arru is
temiyorum. 

Bu defa da Jlllyet hiddetleni -
yordu. 

- P'ilip, ktztnua nuıl bayle 
r.özler 11öylüyorsunuz? Esasen 
Rip.r da saçlarımı kesince çok da. 
ha genç görUneceğimi söylüyor. 

- Çocuklarmızm ikisine ~e. 
sizin daha genç görünmenizi iste· 
diğiml haber veriniz. Hoıuna git
m.iyorsamz ve bu halinizle sizi 
sevmiyorlar.a bu kendi tabiatsiz -
likJerlndendir. 

mıyacaksınız... Saçlannrzı kesmi
yeceksiniz 1. 

Jülyet hayretle koca:ıına bakı -
yordu. Bu güzel yüz heyecan ve 
asabiyetle kızarmıştı. Filip devam 
etti: 

- Hatıriryor musunuz? Eski. 
den her sabah bu uzun saçları ben 
kendi elimle fırçalaıi:lım. Sonra 
kısa saç modası çıktığı halde, on· 
lan ben seviyorum diye kesme -
mittinizt 

Jülyet muhabbetle onun yüzü -
nü okşadı ve tebessüm etti: 

- Peki <"arrm, dedi. Nasıl is -
terscn, saçlarmu kesmiyeceğim, 

~n her za~m.n yalnız senin istedi
ğin şeyleri yaı;mıı değil miyim? 

Filip sev:nçle kanaıru kollan a
raıına alarak öptü. Jülyet: 

- Ge!r ohiu, diye mınldandı, 

buglln çok !glerfm var. 
- Neme l!zrml Sizi §imdi o 

kadar az yalnız görüyorum ki! 
Dünyadaki bütün kadınlardan da
ha güzelsiniz Jülyet. 

- Fakat kocacığım, siz beni 
her zaman görüyorsunuz! 

- Haydi canım, benim her za -
man gördüğilm kadm benim ka • 
mn ldeğil. Beatrisle Rişann anne· 
sidir. Ben sizi yalnız bugün gö • 
rüyorum. Bugiln tıpla eski.den ol • 
duğu gibi benim kanmsmız. Jül • 
yet seni öyle seviyorum ki... 

Jülyet güldü, ve şefkatle koca
sına sokuldu: 

- Bizim yaşımızda da böyle :Je. 
v:pnek olur mu ya! 

Diye mmldandı. Biriden şiddetle 
kapı açılarak Beatris bir fırtına 

- Anneciğim, diyo?ldu. Raketi 
bıtlanuyorum §U budala hizmetçi .• 
Oh babam daha burada mı? 

Filip hiddetle: 
- Hayır, burada değilim 1 
Diye mmldanidı. Ve asabiyetle 

edadan çıktı. Hiddetten yüzünde 
bir damla kan bile kalmamıştı. 
Beatrisle Riıar hayretle anneleri. 
ne baktılar. Rişar mahcup bir ta· 

vırla: 

- Nedir bu Ani hiddeti? 
Diye &<>rdu. Beatris: -
- Kapıya vurmadan içeri gir· 

dim, diye bana hiddetlendi. 
Rişar geniş bir nefes alınıştı: 
- Yalnız bu ise mesele ldeğilt 
Diye gülümsedi. Beatris: 
- Anneciğim, dedi. Siz de dar .. 

gma benziyorsunuz 1 
Jülyet kızardığını hissetti. He • 

yecarunı göstermemek için elin • 
deki fırça ile saçlarını fırçalamağa 
baıladr. 

- Anneciğim saçlarınızı ben 
fır~alayayım. Bu modaar geçmiı 

f.açlarlı:1an ne zaman kurtulacakar • 
ruz? Şunlan bir kesi verelim. 

- Baban, onları kestiiime razı 
değil.~ 

Ve gilliimsiyerek devam etti: 
- Hattl onları kestirirsem beni 

boş<ıyacağmx bile söyledi. 
Beatris güldü ve: 
- Canım, dedi. Ona evvelden 

habcı: vermeğe lüzum var mı? Ke• 
siveriniz... Görünce yavaş yavaı 

ahırr; ne olacak 1 
- O saçlarımı her uman ço~ 

ıeverdi. 

iti~ tekrar caddeye çlktı~ va· - F.&ağfurullah efendim. indiği vakit gördükçe şıklığımı 
'1i t ~nçten çılgına d&unü, gibiy- Yiyeceknils gibı ;bwralC ı uy h yranlı v dilştl-

Jülyetin çehresinden kendisine gibi içeri girmişti. 
- Oh, evet ..• Genç olduğunu.ı 

zaman çok iyi imi§ ama. •• Şiırl:!i .• , 

. I<arıııa~tığı erkeklerin kaldın· ka.dmı gözlerlle tulp .etti:ı • nerek Zoynep dudak büktU; o za.-
~ iki tarafında Adeta saf halin· man da ne toymuş meğer! 
ile dizilerek ona hayran hayran Zeynep ancak dL~anya çıktığı Hüsrev sevincinden oltluğu yer· 
baıttıklannı gördükçe bu sevinci zaman söylediği yalanın azameti- de duramryor, ağzı kulaklarma 
~ ıaınanda hem artıyor, hem de ni kavraya.bildi. Parkotele nasıl varıyordu. Söylendi: 
bir lllahcubiyet hissile birle,iyordu. girecekti? Nerede olduğunu bile _ Ne güzel bir gece geçireoe. 
Faııa yürüyemiyeceğini anlaya. bilmiyordu. Ne yapacaktı? ğiz! 
~ilk rastgeldi~i bir ecıaneye gir- Otomobil gene imdadına yetiş- Zeynep kıyafetini deği§tirince 
·· ti. Beyderede yaylı köy arabasm· Hüsrevin ona muamelesi de de· 
~ Bayılacak gibiyim, dedi. Ba· dan batka. nakil vasıtası tanımaz.. ğişmiş, daha mUitcfit Ye nazik ol· 

dönüyor. ken !stanbula geldiği gün otomo- muştu. Genç kadının koluna gire-
llı~ eczacı kalfası onu ~öyle bir bilsiz adım atmamıştr. !ık rastgel rek: (Devam• var) 
~ü. Sonra: 
..... Buyurun oturun, dedi. Siıe bir 
lç Vtreyim. 
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darıldığım ıören Filip koıarak - Anne ..• Anne, diye hayktn • 
onun yanına gelmiıti. iki ellerini yordu, Şarl telefone etti... Oh ... 
bi~en tutarak: Af!edersiniz böyle sabah karanlığı 

- Cannn, dedi. Beni dinlcyi • sizi öpü~Urken bulacağımı zannet
niz, eğer çocukla.mnıs uçlarının miyordum .•• Mazur görünüz .. Ra -
ktsmeğe sizi icbar ederlerse kcn - hatSl.Z' ettim galiba .• 
dilerini hiç affedemem. Onlar ıiri, Filipin acsi hiddetinden titri • 

benim elimden aldılar. Bütün za ·ı · yoı:ldu: 
manınızr, blitlln dütllncelerinizi, - Bir odaya girerken kaprya 
blitün muhabbetinizi onlar gas • 1 vurmak !dettir. Bunu bildiğini 

bettiler. Eaki kannidan bana 'ka - zannediyordum. 
lan yeglne 1ey bu harikullde saç. Bu sırada Rişar da kaprya vur· 
lannrzdır. Kancrğmı bunu yap - mM!an içeri girmitti. 

u 

ltabıta bilmecesi] 4. A: der wciche Hut (hohe ıı 7. t: the (hlgh) fur cap (al. 
Form) so: the aatrakhan cap) 

18. t: turned - up halr 
a the knot 

~ ( BQltaraf' 9 uncuda) 
>aJa buraya bıraJrmıpınız. Niçin 
~ 11 aöyIUyoreunuz? Vicdanı te
llıi Olan insanlar yalan anyler 
ııa hıç? Benzin akıyor. Fakat, de 
~ tl.z kendiniz delmlpiniz." 

~ ~ Polis mU!etti§ini bu kara 
~ sebeb ne idi? 

~tıç adamı ha.ngt delUlerle lt. 
l> ediyordu?. 

a die Krempı 7. A: die (hohe) PelzmUtze 

b der Hutro.nd (auch: dio Kriırunermüt-

c da.s Hutband ze) 

d der Kopf 
e der Kniff 

5. ŞAPKA (alttan görünüı:ü) 
a kayış (meııln) 
b astar 

5. F: le chapcau (vu de 
dcssous) 

8. HASm ŞAPKA (kanot-
ye) 

8. F: le chapeau de paille (le 
canotier) 

8. İ: the straw bat (flat 
~hape) 

8, A: der Strohhut (flache 

18. A: das aufgesteckte Ha.ar 
a der Knoten (Kau%, 

da.s Kliuzchen) 

19. ÇİFT ÖRG'O 
19. F: la coiffure ~ deux nat

t es ( tresses) 

19. t: the pigtails 
19. A: dic Zöpfe (Hlingezöpfe) 

20. TAÇ ÖRGtl 

- Ey ,Şimdi ne olmuş? O kadar 
ihtiyar mtyun? Yii:zUm o kadat 
buruımuı, vficudumun biçimi bo • 
zulmuı mu? Ver §U fırça mı be • 
nim, ve şimdi haydi odana çekiL 
Bir de, bir daha bura~ glrliiğin 
zaman kapıya vunnağı ihmal et • 
me:. Anlaşıldı mı? 

Beatrie o 'kadar zavallı bir çeh .. 
re almıştı ki, annesi hiddetini u ~ 
nutarak §efkatle gülümsedi: 

- Haydi bırak bu hali! Ortada 
(LUtfen sayfayı çeviriniz) 

ıv 

21. A: d1e Schneckenfıisur 
a die Schnecke 

22. KISA SAÇ 
22. F: les cheveux m. courtıı 

22. ı: bobbed hair 

22. A: der Bubikopf 

2S. BEBE SAÇ 
a larlmıa 

2S. F: la. coiffure de pare (l 
la chien, ~ frange) 
a la frange h .. ~Ua nıUfetti§inin bu ithamı 

~ \'e haksız değildi. a le culr (le pourtour in
tcrieur de cuir) 

Form; Butterblume) 20. F: la. coüfure en couronne 
tressee (diadcme) 

28. t: the page coiffure 

t~ kikat genç adam o sabah er 
~~ anıcasına gelmiş, ıeyaha.ta 
~ ldan evvel yeni bir borcunu 
~ ~eaı için l!rar etıniı, aıncaeı 
~ olmayınca hiddetle taban 
' Uzerine ate§lemi§ ve kaç-

bıtbtlikanıı amcasından isted\ğt 
~ra Ue o gün saat ona kadar 
~ ı:e nıecbur olduğu bir bono 

I> • Ye edecekti. 
~lıı müfettiti hldiıeyi 

ilgi delil ile 
:Y~ınlatmıştı 
~0Ua rnUfettigi arabayı ittiği 
g~~ll. zeminin ıslak olduğunu 
~U. Halbuki gece yağmur 
11 ~ ıetı. Otomobil gecedenbe 

' da durmuı olsaydı zeminin 
c,2 °lına.eı lizımdı. 

ııq., hıcı ~e 5 inci reame . balo-

h la doubluro 
5. t: hal (secn from below) 

a tho ımeat band 
h the ha.t lining 

5. A: Hut (von unten gcse. 
hen) 
a das SchweiBleder 
b das Hutfulter 

G. F()Tn ŞAPKA (düz Ust. 
lil) 

(;. F: le chapcau mou (A fond 
plat, A fonne plate) 

6. İ: tho soft felt hat (low 
shnpc) 

6. A: der wcichc Hut (flache 
Form) 

7. K \l..PAK Ckilrk ta.kim) 
7. F: lo bonnet de fourrure 

(le kalpak) 

ltG 

9. PANAHA ŞAPKA 
9. F: le panama 
9. t: tlıc Panama hat (a. 

etraw hat) 
9. A: der Panamahut 

(Strohhut) 

10. IlAllRll~ SUBAU KAS
JiETl \'EY A RF..S)U 
ŞAPKA 

a iper (gUne~llk) 
b nı abe (çene) 
c üst 
d sakandmk 

10. F: la casquette d'offic!Pr 
de marino ou d'unl!orme 
a la vlslerc 
b le pourtour 
c le fond 
d lıı jugulaire 

a la couronno 
20. t: the cbaplct coüfure 

a thc chnplet (of plaited 
hair) 

20. A: die Kranzfrisur 
a der Kranz 

21. l'AN DOLAMA [lkl sat 
örgüsünün Jrunlk 
de toplanm:ısı 1 
a dolama 

üzerin· 

21. F: la coiffure ~ mncaron.s 
tress6s 
a le me.caron 

21. t: the ear - phone coiffure 
(thc car - phoncs) 
a the ear - phonc 

a thc fringe (the bang) 

23. A: der Pagenkopf 
a der Pony (die Ponyıı, 

Ponies, Pony-, Sin:ıpel. 

fra.nscn) 
24. ALAGARSON SAÇ 

a akrol) (çengel) 
24. F: la coiffure a la 

çonne 
gar. 

a la guiche (l'accroche • 
cceur m., la meche de 
cheveux) 

24. t: shlngled halr (the Etoıı 
crop) 
a thc side curl 

2.J. A : der Herrenschnltt 
a das Schlll.fcnlöckcbeıı 
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TDrkiye Cumhuriyet Merkez Hankaıı 10 6 ı 1939 vaziyeti 
, 

AK Ti F 
Kasa: 

AJlın sarı klograml7 164 264 
Ballknot • • • • • • • 
Ufaklık • • • • • , • 

Dahildeki Jluhablrler: 
TOrk lirası • • • • • • 

Hariçteki Jluhabirltr: 
Altın: san kligram 9 Oô8 821 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler • • • • 
Di~er dövizler ve borçlu 
kllrlng bakiyeleri • • • 

Hazine tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı nak. 
diye karşıııaı • • • • • 
Kanunun ft.8 maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından 
nkl tediyat • • • • 1 , 

SenedG.t cüzdanı: 
1 ... 

Ticari senetler • • • • 

Esham ve tahvlldt caıdanı: 
Deruhte edilen evrakı nak 

A {tiyenln karşılığı esham ve 
tahvlllt itibarı kıymetle 

B - Serbest esham ve tahviUt: 
Avamlar: 

Hazineye kısa vadeli uans 
Altın ve döviz üzerine • • 
TabvilAt üzerine • • • • 

Jllssedarlar • • • • • • 
Muhtelif , • • • • • • 

2i.142.910,l.7 
13.58 ı. 788,:; 

1.207.200,D 

7.731.871,4 

158. 7-18.563, 

17.153.233, 

120.728.888,4. 

43.312.823,47 
7.807.tO.ı, 

8.429.000, 
23.435,11 

7.808.70.t,1"" 

Yıkdn 

! Temmuz 193S tarihinden itibaren: 

===:!-.~-==-
Lira PAS 1 F Lira 

38.971.081,6' 

731.767.t! 

Sermaue • • , 
lhtiuat akC'tsi: 

Adl ve fevbllde • 
Husus! • • • • 

• • • 

• • • 
• • • 

Tedavilldekl Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakliye 

Kanunun 6.8 inci mantıe. 
terine tevfikan haılne tara. 
tından vaki tediyat • • • 

Ueruhte edilen evrakı nak. 
20.403.072,1 ı diye bal.: iyesi • • • 

Kar~ılığı tamamen altın olarak 
il~Yeten tedavüle vazedilen 

ReesL:ont mulı;abi!İ ilheten 
teda. vazed. • • • 

Türk lfra81 llrvd11atı 
Döviz Taahhüdatı: 
Altına tahvili kabil dövizler 

141.50:>.330,-, 

Uiğer dö,.izler n ılacıltlı 
120.728.888.-10 klirinıı balı;iyclcrl. 

1 
Muhtelif • • • • • • 

51.209.027..17 

16.26t.229,2t 1 

4.500.000,ı 

ı :S.445.594, 7211 
409.940. 749,05 

;'. 

İskonto haddi 9'f 4 Altın üzerine r ,_. S 

4.217.13-&-,2:. 
6.000.000,-

1:>8.718.:;03,-

17. 1:>3.233.-

14ı.:;o:;.aso,-

10.000.000,-

69.000,000,-

:l.O 12. • 
:l0.61 !l.603.D: 

Yekun 

ı;;.000.000,-

10.217.131,2;; 

2:!:-l.:i!>:>.:":33.
:!:l.882.33~,(j.j 

!l0.fı1s.711. tt 
00.6!!7.!!03,'i' 1 

100.U 10.749,0:i 

r ' 1 iNHiSARLAR UMUM MÜDÜRLOGONDEN 1 

1 

Minimini yavrunuzun sıhhatini 
dQşQnQnüz. Onlara çocuk ııarbala· 
rının kraliçesi olan ve en iyi imal 
edilmiş, en fazla tekemmül etti· 
rilmfş, en sıhhi arabayı alınız. 

Yeııf gelen 1939 modelinin 50 den 
fazla çeşidi vnrdır. Her yerden 
ucuz fiat ,.o müsait şartlarla yalnız 

Baker mağazalarmda 
bulabilir.siniz. 

Naklolunacak tuz 
miktarı ton 

18.000 
12.000 
10.000 

40.000 

Sevk mınta. 
kalarr 

Karadeniz mmtakalan 
Akdeniz 

" Marmara denizi 

' . . 

Ton başına 
nakliye üc_ 
reti kuruş 

350 
300 
150 

M. Bedeli teminatı 

Lira 
\ 

Lira 
63.000 4.725 
36.000 2.700 
15.000 1.125 

114.000 
1 - 939 malt sene~d zarfında Çamaltı ve Foça tuzlalarından Karadeniz, Akdeniz ve l\1arma. 

ra denizi limanlarına ceman 40.000 ton tuzun nakli işi 5-VI-93!> tarihinde ihale edilmediğinden 
yeniden pazarlık 8uretile eksiltmeye konmu§tur. 

)"ıs HAZlRAN-195f rS 

,: Devlet Demiryoi~ar.ı ·ve··/ .. Limanları 
işletme Umum idaresi· ilanrar1 

Muhammen bedeli 1900 lira olan 5000 m2 bağdadilik kafes tt11 
27.6.939 salı günü saat (10,30) on buçukta llaydarpaşada Gar~ 
dahilindeki kornis.ron tarafından açık eksiltme usulile satın a1JD8Cak' 
trr. 

Bu ise girmek istiyenlerin 142 lira 50 kuru;luk muvakkat teıni~ 
\'c kanunun tayin ettiği vcsaikle birlikte eksiltme günü saatine ~ 
komi.;;yoııa müracaatları lazımdır. 

Bıı ise ait şartnameler komic;yondan parasız ol:trak dağıtıtınaktr 
dır. (4114) 

**~ . 
l\luhammen bedel ve muvakkat teminat miktarı aşağıda ayn ~~ 

gö terilmiş olan 7 liste muhteviyat: tıbbi ecza \C malzeme ~ı 7 Mr 
pazarte-i günü saat 15 den itib:tren sıra ile \'e kapalı zarf usulılt iO 
karada ida-e binasında satın alınacaktır. Bu ise ~irrnek istiye!'!te 

111 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesi~:alan ve tek!'f!e-; 
arni 11iin saat 11 e kadar komi~y0n rei:sliğine vermeleri lazımdır f 

Ş-:ırtnameler parasız olarak An!rnrada l\falzeme dairesinden. llB 
darpa5ada Tesellüm \'C s~vk Şefliğıadcn da~ıtılacaktır. ('1210) 

1 !'\o. lı li.te muhtc\'İ)'Jlı 
2 .. 
3 

" " .. 
4 " .. 
5 

" " .. 
6 

" " .. 
7 .. .. " 

15-6-939 Perşembe 
12,30 Program, 12,30 'fUrk müzlğı 

l - Hicaz peşrevi, :.ı - LAUt ağa _ 
Hicaz şarkı _ Niçın ııeb ta seher, 3 -
Mustafa Nafiz • Hicaz şarkı • Uöğ. 
sUnde açılmış, t - Ahmet Ha.sim • 
Hicaz §arkı _ Can hasta gônUI, 5 -

Muhammen J\tu·. ! '.3t 

bedel tem;~· t 
Li"a 

2!15:; 
20017 

91:;0 
1:2rı1 

4118 
!?IH 

3937 

J,i· ·ı 
]:111 G3 
1~ "'3 

,. ... 1 75 
1 ':":! s .. o 

5 
r 

rlm kıyma bana. ı.O - Halk tUrkO: G' 
Bir lmçı blrle~crck, 21,00 Konı: 
lZlrnat sa'\tll, 21,1 ... l!Uzlk ır: C'
plCılttnrı. 21,::0 :.Hlzlk; konuşma ( ~ 
\'at Memduh tarafından _ opc,.. , 
t.cMmUIU ıson) pH'ı.klar ma:t 1 
22,00 MUzik ı KUçUk orkestra • ~ 
Xecip Aşkın), 1 - Lcpold • ı.; 

Artnkl _ Kürdili hlcazkO.r şarkı • At. melodilerinden ıpotpurıı 2 _ l ar. • 
tık ne siyah ı;özlerlnln, 6 - KUrd Jı '>ergcr _ Efsaneler ot ırıu:ında. 3 - J,.I. 
hlcazkA.r şarkı • Güller a~'llll§ bUlbU, opold Nil nehri kenarlaruıda· 4 
olmuı: 13,00 Memleket ıaat ayarı, 1.. ı Hans 8°chneider • Tlrol da~larınıtı ~ 
janı ~e meteoroloji haberler!, 13,15 - ııarkı ve dans'arından Potpuri. 1 
u l\iilzik (Karışık program • Pi.) , ı ~illi Lnutenschlaı.Pr p~a 

~- L d k! y .. b II - Her mmtakaya. naklolunacak mikta.r ve muhammen bedellerlle teminatları yukarıda ya. 
ou: 1a a yo .. avrucugum u... 1 d 

19,00 Program, 19.0ô Müzik <Kaab. 1 jantln serenadı, 6 _ Mlcheli • " 

re • Pi.). 19,15 TUrk mUzlgi (Fasıl • yol serenadı, 1 _ J, Strausa Pil~ 
heyeti), 20,00 Memleket saat ayarı, a. meler seni sarsın ey dllnya • ~ 

b . . . ı· . Od ld' ZI I ır. g'iln ıraz sınır ıyım. ama ge ı . .. . 
~· b b" .. 

1 
k fil- Pazarlık 30-VI-939 günü saat 15 de Kabataşta levazım ve mubayaat şubcsındeki a. jans ve meteoroloji ha.berlerl, 20,16 Ne_ _ Chopln ~ol<tUm, 23,00 soıs ·-~·· 

şell plA.klar _ R., 20,20 TUrk mUziği, haberleri, ziraat, eı:ham tahvtılt. ~ zamd~ ana. ıbr şey soy eme hm komisyonunda yapılacaktır. 
uzerey ın, neyldı u? TT., Şart 1 h ·· l be · · d !z · Ank b "d" l''kl · ı v - name er er gun evazım şu sı veznesın en ve mır, ara aşmu ur u · enn • 1 - Hllzam peşrevi, 2 - Sadi • Se. blyo nukut borsası (flyaU 23 

ı;-A.h şarkı • Ruhumd .. ölen, 3 - Ze. zlk (Ca.zbant Pi.), 23,~ .:_ 2• 
- Anneciğim, bu akşamki ziya. 

!etten sana bahsedecektim. Aca • 

ba iki kişi daha fazla kabul ede -
bilir miyiz? 

(Sonu yarın) ı 

den 570 kuruş mukabilinde alınabilir. 
V - Talipler gerek üç mm taka için birden Vl gerek 1 veya 2 mmtaka için teklif atta bulu. 

nabilirler. Bu takdirde verecekleri teminat akçesi teklif edecekleri mıntakaya ait miktarlarda 
olmalıdır. Fiatlar haddi li.ytk görüldüğü takdirde 3 mmtaka için birden yapılan teklif tercih edi. 
lir. 

ki Arif _ Scglh şarkı _ Mızrabı bı. -ınkl program· 
rak, t - Ney:ı;en Rız- efendi • Suzi. ' 

% 

nak §arkı • Çaldll'tp çaıı:ıyı, :ı _ Cum"" 
., •Ar .... fi s 1 k 16-5.939 .... ..us ..... a .~a z • uz na oarkı • Son. 

VI - İstekliler % 7,5 güvenme paralarile birlikte pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
7,5 güvenme paralarile birlikte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri. (4182J 

bahar gonc:esl, 6 - Kemençe taksimi, 
7 - Halk tUrkfüıO • Emfn,.m hopla da 
~el, 8 - halk tUrkUsU • Develer ka 
tl\r katar, 9 - halk tUrkUsU _ F~smc~ 

ŞAPKALAR Plaş: 16 

P'ı L•• colff ure• ( I •• couvre. chefe) 
, lı H e adwear A: l'l.opft>edec:kungen 

l. 

l. 

StIJNDİR ŞAPKA 
~ 

(kla.k) 

F: le chapeau ha ut de 
forme (le haut de forme, 
le lıuit rcflets, coll.: le 
tuyau de poNe; quand il 

.s'aplatit, c'est un chapeau 

claque (un claque, un gi
bus) 

1 . t: the silk hat (when 
collapaible: the crush hat, 

the opera hat) 
l. ,\: der Zylinder (wenn zu-

11ammenklappbar: der 

Klapphut, Chapcau 
claque) 

2. ım~ı,o~ ŞAPKA 

2. F: le chapeau melon (le 

melon, la cape) 
2. t: the hard. felt hat (the 

bowler, the billycock, the 
pot hat, the round felt 
hat) 

1 

2 . ,\ : der stei!e, hartc Hut 
(die Melone) 

I' 

3. F()TR ŞAPKA f geni' ı 
l\enarh] (artist ~apkn.sı) ı 

3. F. le chapcau mou [a 

larges bordsJ (le chapcau 
d'artiste) 

3. 1: thc slouch - hat 

3. A: der Schlapphut ( Künsl-
lerhut, Kalabrescr) 

4. YU~IUŞAK 1-·üTR ŞAP· 

K.\ (tf'pC:"ii "kalotu" 
~·ük,ek) 

a kemer 
b kemer ~crltll 
c kordeli 
d tepe (kalot) 

e baskı 
4. F: le chapeau mou 

fond eleve) 

a. le bord (le rebord) 

b la bordure 

c le ruban de chapcau 
d le fond de chapeau 
e lcs plis m. 

(a 

4. t: the soft felt hat (high 
shape, the Homburg hat) 

a the brim 
h the e<lge of thc brim 

c the hatband 

d thc crown 

~ the dtnt 

ıt~ 

12,30 Program, 12,3G Türk rn , 
rı. 13,00 Memleltet saat ayarı. S' 
ve meteoroloji haberleri, 13,15 -
~Iüzlk \Kaı·ışık program Pl.)• 1 
Pro;ram, 19,05 Mllzlk • (UV8'ıor, 
Pi.), 19,15 'füık mUzigi (lnce _. 
yeti), :.ıo ,oo Memleket 1&&t a~ 
jaruı ve meteoroloji haberleri. 
Ne§ell plfı.klar • &. 20,20 TUrlr 
ğl, l - Şevki bey • uuak 
ıJUlzara nazar kıI, 2 - TamtJıitl 
.ze • Uşşak şarkı • Niçin nal• 
3 - ŞemscUtn Ziya • Uff&k J.; 
Şu salkım söğildilD altı da.hllllt 
Ugşak tUrü _ Söyieyln &iln.,. 
Şehnaz peşrevi, 6 - Naznıt • f 
ng-ır semaı • Didem yWIUDe nastr'-
Dellal zade • Şehrıu .-~ _ ~ 
bir lft.hza ihya, 8 - Santur ~·~ 
9 - Şemsettin Ziya • ŞeJın&I ıt' :.
Hem aldandım hem aldat~:..... .. 
Rahmi • Şehnaz §&rkı • Ey CIJJ~ 
vebal':. 21,00 Konuıma, 21,15 p. 
(Radyo orkestrası • şer: ~ ~ 
rll Al nar), l - Jıl. GUnıc. • fJf11 
ve ludmilla uvertllrtı, 2 - cıpocll t 

1 bussy _ L'apres midi d'un fa8118• ~ 
A. Borodin _ Asya çöllertnde, ~ -;, 
Rlmsky • Korsakov, Capptcclo 
pagııol, 22,16 konuıma . 22.ao 
fŞen tıarkılar, kabare .,.. .ıre • t. 
23.00 Son ajans haberleri, .ıraa~ 
'ıam tahvfıtı.t kambl....,. nukUt c • .T~. .,... 

,ı, {flyot ı. 23.20 Jılllslk (C&I __., 
r>u, ?ı ".:') - 24 Yarmld P~ 

• 

\:\KARA T1'1·4_..111t4' 
•hı ı;rece: Yenl!J'I'•"..--" 
~:ı n'atkll r 7.f'kl Al.ra-191 
'llüz:roni~t F.mln 

birlikte: ~S 
nC'Yt'K Mt'SAMG 

ETITUGRl'I· SADi ~ 
Schzadcbaı,ı (tvJ'~ 
Tiy:ıtro~und• b• ~ 
S:ın:ılkAr Naşlt • Sf.t' 

·: rıu!-rıı ı S:ıdi - Halide Plı,k~s1 fi 
"h'c Toksıız Jıirlikte (HA 

· m·"\ı~ 
l·r.E Tı' TE:\tSILI 

,., ' • 1. • .. 

·urcttin GenC'dur ,.ı 
·ıd:ışları 16 fili 
unıa akı,:ımı se 
i f nşirab bıb ' 
(iki ıüngü araıııı 



...,, l5 HAZiRAN - 1939 H A B E R - Aktam Potta .. 

10·000Ma o, n Me __ ,,,. a t ~-·"........ z yv uzu 
iN K 1 B A Z 1 defeder, M i D E ve B A R S A K L A R 1 
kolaylıkla ve mülayim bir şekilde boşaltarak rahatlık ve ferahlık verir. HAZIMSIZLIK, ŞiŞ
KiNLİK, BULANTI, GAZ, SANCI, MtDE BOZUKLUGU, BARSAK A TALETt, tNKIBAZ. 
SARILIK, SAFRA, KARACIGER, MiDE EKŞlLIK ve Y ANMALARINDA ve bütün mide ve 

barsak bozukluklarında kullanınız. 

tSTANBUL 

tU!ıanun 
~~elik en 

<ıra becı ı· 
1 

e ı 
2.00 

4,0Q 

48,0Q 

ırıo.oo 

2'1.00 

18,0Q 

12.00 

48,0Q 

20.oo 

4800 

l~.OQ 

Teminat 

miktarı 

0,90 

0.30 

3,60 

13,50 

1,80 

1,35 

0,90 

3,60 

1,50 

3.60 

1.43 

2,70 

3.00 

O,SO 

Zeyrekte Çinili hamam sokak No. 
2 Hacı Kasımağa mektebi 
Kapalıçarşıda tekeciler sokak 16 
No. lı dükkan 
Unkapanında kayık iskelesi sokak 
15 numaralı kahve yeri 
Çenberlitaşta Mehmetpaşa sokak 
3, 5, 7 No, 1ı kagir ev ve dükkan 
Hasekide Mehmetpaşa sokak 18 
~o. h Haseki medresesi 
Kapalıçarşıda Ressam sokak 27 

numaralı dükkan 
Kapalıçar~ıda Cevahirci Bedesten 
Şerifağa sokak 9, 11 No, lı dolap, 
Burgazadasmda gezinti caddesinde 
gazino 
Kapalıçarşıda Gelincik sokak 21 
numaralı dükkan 
Cibalide Karamehmet l\1ah. Fener 
caddesinde 18 n maralı arsa 
Uluköyde mektep sokağında 17 
numaralı dükkan 
Üsküdar Tenbel hacı Mehmet Mah. 
Demirciler sokak 1 No, h arsa 
Eyüpte Debağhane soka~nda 102 
numaralı yol artığı 
Vluköyde kız m:!ktep sokak 9 mı. 
maralı dükk~n 

Beton arme köprü inşaatı 

Nafıa Vekaletinden 
1 - Ama.sya vilflyeti dahilinde Amasya - Samsun yolu Uzerinde-

1 k.1 ah§ab Ye§ilırmak k5prilsünUn betonarme olarak yeniden inşaatı 
"38.500" lira keşi! bedeli üzerinden kapalı zarf usulile eksiltmeye çı_ 

karılm~tır. 

2 - Eksiltme, 22.6-939 tarihi ne mUsadif perşembe gUnU öğle

den evvel saat "11" de Nafia Veklletlnde Şose ve köprUler reisliği 

odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltmtı şartnamesi ve buna mUtcfcrri diğer evrak "193'' 
kuruş mukabilinde adı gec;cn reislik ten alınabilir. 

4 - İsteklilerin, eksiltme tarihinden en az sekiz gUn evvel ynzı 
ile Nafia vekfıletlne mUracaıı.t ederek bu gıöi ln3aatı yapabilecekleri. 
ne dair ehliyet vesikası almalan lli.zrmdır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin dördUncU maddede bahsedilen vesi
ka ile 939 senesine alt ticaret odası vesikasını ve "2888" liralık mu. 
vakkat teminatlannı hıı.vi olarak 2490 sayılı kanunun tarifatı daire
sinde hazırlıyııcaklan kap:ı.lı zarflarını ikinci maddede yazılı vakitten 
bir saat evveline kadar makbuz mu kıı.bilinde komisyon reisliğine ver_ 
meleri muktezidir. (2097) (3892) 

iktisat Vekilliğinden 
1 - Halen F. O. B. 7..onguldak 17 lira 25 kuruş olan bir ton ~ömi· 

kok kömürü fiyatları 15·6-939 dan itibaren Zonguldakta limanda ve. 
ya istasyonda teslim (tahmil mac:rafı dahil) 15 lira olarak tesbit edil· 
mi~tir. 

2 - Ankara, htanbul lzmir ve çok miktarda sömikok istihlak e
den diğer şehirlerde mahalli fiyatlar yukardaki F.0.B. fiyat esasına gö· 
re ,·e zaruri masraflar ila\'esi suretile belediyelerce tayin ve il~n oluna-
caktır. (2267) (4197) 

Liseler Alım Salim Komisyonu Başkanhğmdan : 

~<'lik nıuhammen kira be'iellerile teminat miktarları ve bulunduk 
ı 1\ ~~~eri yukarıda gö terilen bina ve arsaların talibi bulunmama

·~"!.lt müddetleri 10 gün temdit edilmiştir. Bunlara ait şartna-
~ labıt ve muamelat müdürduğü }{aleminde göı:ülebilir. Tahp o
~~ bu baptaki teminat makbuz veya mektublarile r.e\'mİ ihale 

6.939 salı günü saat 14,30 da Daimi erıcfiırie"nde ... hAaZır 'bulun
, ftn olunur. (4098) 

Ne\'İ Kilo Kuru§ tik teminat 
lira kuruş 

Zeytinyağı 17450 50 1007 18 
Sabun 4704 32 

I ·::::ı:x::::::=:::::r.::::c:::::::::::-.:::::::: 

;~ N e c ati P a k ş ii~ 

l stanbulda pansiyonlu yatılı liselerin 1939 mali yılma ait jhti· 
yaçları olan miktar ve muhammen iyat ari e ilk teminatı yukarda ~·azı 
lı ieytinyağı ve sabunun 3 temmuz 1939 pazartesi günü saat 14 te 
Beyoğlu istiklal caddesi 349 No. da liseler alım satım komisyonunda 
kapalı zarflar eksiltmesi yapılacaktır. 

lsteklilerin yeni yıl ticaret odası vesikası ve ilk teminat makbuzu ve 
ticarethane namına hareket edenlerin noterlikten tasdikli vektlletname 
lcrile birlikte 2490 sayılı arttmna ve eksiltme kanununun tarifatı da· 
iresindc hazırlıyacaklan teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir 

rinall 
li ile geçer 1 
ııaı 

~ııııı. ' karaciğer, böbrek ,ta§ 
!arından mUtevellid san. 

~~ damar sertlikleri ve 

tt(;:: Vikayctıerinizi URL~ AL 
... llliı. 

,.inal 
<le to t Planan asid Urik ve 

~ tlbi maddeleri eritir. Ka-

1- ler. Lezzeti hoş, almma· 
l'd•r 
b • • Yemeklerden ıonra 

l'daıt l!U lı;:ersi.'l.de almır. 
~ ltuizuK ECZANESt 

I..l.J - lST ANBUL 

aı= Diş doktoru ii 
! Pazıırdan maada hcrRiln '>anı !~ 
U 9 ılan akşam J 8,30 za kadar lıns· İ 
:: talarını knlıul ,.e teda\·i eder. ff 
ij Adres: Glata Tünel meydanı 

1
.i 

ij Tersane caddesi başında 1/2 
:1:aDr No. h mu:ıycnch:ıne. "C::r. 

aat evveline kadar sözü geçen komisyon ba,kanlığına makbuz muka
bilinde vermeleri. şartnameyi görmek ve liseler muhasebeciliği vezne. 
sine yatıracakları teminat tezkeresini almak için Galatasaray lisesine 
müracaatları (4267) 

• 
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- Terakki etmek .. 
- Nereye kadar terakki et-

mek istersın ?. 
Delikanlı bu suale biraz te· 

rcddüt tderck cevap verdi: 
- 1n.;ı:ının varabileceği en 

)+ '.-ı:sek mevkie kadar. 
- ŞimJiye kadar bir şey tah· 

sil ettin mi?. 
- Hiç bir şey, zengin deği· 

lim, şatoda dağ başında oturuyo· 
rurr., nasıl tahsil edebileceğim ? .. 

- Hiç cl;nazsa biraz hes:ıp 

bilmez misin?. 
- Hayır .. 
- Tal~' malilmat?. 
- Hayır .. 
- Kimya? .. 
- Hayır .. Ben ancak biraz o· 

kumak yazmak bilirim. Fakat 
bütün bu söylediğiniz şeyleri 

tahsil edeceğim .. 
- Ne vakit?. 
- Elbette bir gün gelecek ... 
- Ne vasıta ile?. 

' - Şimdilik bilemem, fakat o· 
nu bulacağım .. 

Yoku, kendi kendine söylen· 

di: 
- Garip ve tuhaf bir çocuk 1. 
Delikanlı sözüne devam etti: 
- Ve o Hkit ... 
- O vakit ne clacak?. 
Delikanlı kendi kendine ce 

vapverir gibi: 
- Evet, dedi. 

- Evet 11.Q demek•-

- Hiç bir şey değil, mösyö .. 
Jilbcr, ve yolcu bu suretle ko

nu~arak bir çeyrek saat kc:J:iar 
yürümüşlerdi. Yağmur bütün 
bütün durmuş, bava açılmıştı. 
Yağmurdan ısl2nan topraktan 

güzel bir koku yükseliyordu . 
Jilber, gayet derin düşünüyor. 

du. Birdenbire sordu: 
- Mösyö fırtınanın ne oldu. 

ğunu bilir misiniz?. 
- Şüphesiz .. 
-Siz mi?. 
- Evet ben .. 
- Demek fırtınanın ne oJ:lu-

ğunu, yıldırımın neden hasıl ol
duğunu biliyorsunuz?. 

Yolcu gülerek cevap verdi: 
- Yıldırım ve fırtına iki C• 

lektrik kuvvetinin birle§mesi
<lir, bulutlardaki elektrik ile top 
raktaki elektn1c birleşerek bun
ları meydana getirir .. 

Delikanlı hayretle: 
- Anlamıyorum ki! dedi.. 
Yolcu delikanlının anlayabi • 

leceği surette izahat vermek ü
zereyken ağaçların arasından 

bir ışık göründü. 
Yolcu: 
- Bu ııık nedir? diye sordu. 
- Taverney .. 
- Demek ki ge}lik .. 
- İ§te §2.tonun arka kapısı ., 
- Aç bakalım, • 

' - Möey8 Tavemey ntceunun 
kap11ı ~yJc ~ ~ • ~ 

Orta okulu 
Gedikli 

bitiren 
Tayyareci 

gençlerden 
altnacak 

1 - Genelkurmay Başkanlığının tensiplerile Türkkuşu genel di· 
rektörlüğünün emri altında bu yıl açılmakta olan Hava Gedikli hazır
lama yuvasına ortaokul mezunlan alınacaktır. 

2 - Hava Gedikli hazırlaına yuvasına girmek istiyenlerde ara· 
nacak bellibaşlı şartlar a~da gösterilmiştir. 

A - Türk olmak, anası ve babası Türk ve Türk soyundan olmak 
B - Bekttr olmak ya~ı en az 16 en çok 18 olmak 
C - Sağlık durumu uçuculuğa elverişli olmak 
D - lyi hal sahibi bulunmak 
E - Ana ve babası yoksa, velisinin rizasıru gösteren vazih adres

li vesika göstermek 
F - Hava Gedikli hazırlama yuvasını ve hava okullarını bitirdik. 

ten sonra hava birliklerinde on iki yıl hava gedikli erbaş olarak vazife 
görmeği taahhüt etmek bu taahhüt gedikli hazırlama yuvasına geldik
ten ve hava sağlık heyetince yapılacak kati muayene iyi netice verdik" 
ten sonra masrafı Türkkuşunca ödenmek suretile yapılacaktır. 

3 - Gedikli olmadan evvel ve olduktan sonra alınacak aylık ve 
tayyarec;j zamlarının miktarlarile diğer esas ve şartlar hakkında daha 
fazla malumat almak istiyenler ortaokul lise ve kültür direktö:lilkleri• 
ne askerlik ~ubeleri başkanlıklarına Türk Hava kurumu ile Tükku· 
şu şubelerine gönderilen matbu broşürleri görebilirler. 

4 - Kayıt muamelesine 30 haziranda son verilecektir. Lazımgelen 
şartları haiz olduğu görülen gençler temmuz ayı içinde Atlkarada 
Türkku~una sevkedilecektir. 

5 - Hava Gedikli hazırlama yuvasına girmek istiyen ortaokul 
mezunları kaydedilmek üzere Türk Hava Kurumu şubelerine müracaat 
etmelidirler. (3845) 

Bak k.. lh hukuk h~,.· 1·~· 1,liğ makamına kaim olmak üzere hu-
ır ·oy su · d.l\tm ıgın· 

den. 1 kuk usulu muhax~r.ıe~~i kanunu-

K
: 'd K d' b b k'. _ d nun maddei mah:ıusa:;ına tC\'fil~an 

Ali ~u!~ e a ır a a oyun e ilan olunur. (K. l. 139) 

Baktrköyünde mukim kannrz Sc- Us~üdar hukuk hakimliğinden: . . . ====~ tarafından Kadıköyünde 
h:O.~ al~yhinıze a~tığı sulh te_şelı· Modada Atifet sokağında 11 nu· 
busu davasından dolayı berayı teb· marada sakin kocası r~t aleyhi
liğ gönderilen daveti:rede ~ahal V<' ne açı 1 an boşa rt m a da. 
ikametiniz meçhfıl bulunduğu ve vası üzerine müddeaaleyh ya· 
bulunmadığınızdan bilatebliğ da· pılan kan.~~i te~liga!a. rağ· 

. . . . . . • men gelmedıgınden muddeının tale· 
vetıye ıa~e ed~dığinden ~iane? 'e bile hakkında gıyap karan ittihaz 
on beş gun muddetle teblıgat ıcra. ve tahkikat 18-9·939 pazartesi saat 
sına karar verilerek ve muhake- 14 e talik edilmh ve bu babtaki gı· 
menin 7·7-939 cuma günü saat ıc yap karan ile ilfunının bir sureti 
na talik kılındığı yevmü muhakeme mahkeme divanhanesine asılmı~ 

w • olmakla yazılı gün ve $aatte ırene 
de hazır bulunmadıgınız takdırde gelmediği takdirde gıyabında tabki. 
gıyabınızda muhakemeye devam o- kata devam olunacağı aynca g~ 
lunarak intaç olunacağı cihetle teb. te ile ilan olunur. 
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- Bana bu hizmeti yapmak 
istemiyor musun?. 

- Hayır mösyö, Iakat.. • 
- Ey, fakat .... 
- Çünkü baron sizi kabul 

etmez <le .. , 
- Yolunu kaybetmiş ve ken

disin.den misafir olarak kabulünü 
ricaya gelmi§ olan bir asil zade
yi kabul etmez mi? O halde si
zin baronunuz adeta bir ayı .. 

- Evet, mösyö, insandan zi
yade ona benzer ... 

- Ne olursa olsun bir kere 
tecrübe edelim ... 

- Tecrübe etmeseniz daha iyi 
edersiniz .. 

- Sizin baronunuz canavar
sa beni yemez ya?. 

- Yemez ama belki kapıyı 
yüzünüze kapar ... 

- O halde ben de kapıyı kı
rar girerim, ancak siz beni ora

ya götürmekten çekinirseniı 

o başka ... 
- Çekinmem, mösyö ... 
- Öyle ise yolu göster .. 
- Başüstüne .... 

Yolcu, arabanın içinden bir 
küçük fener çıkardı. Feneri yak· 
mak için, arabanın arka tarafın
daki kısmına girerken delikanlı 
kapının aralığından içerislııi gö
receğini ümit etmiıti .. Fakat yol
cu arabanın arkasına gi~di. 

hsıeri Jllberln eline verdi. O 

da bunu elin.den evirip çeviıidilt .. 
ten sonra: 

- Mösyö bununla ne yapa
cağım? diye sordu. 

- Fenerle yol göstereceksin.4 
- Fakat fenerde ışık yok, 

yanmıyor .. 
- Şimdi yakacağrm .. 
- Şimdi anldım, arabanm 

içinde ateş var değil mi?. 
- Ceplerimde var ... 
- Bu yağmurda kavla feneı; 

yakmak ne kadar müşkül .. 
Yolcu gülerek: 
- Sen şu feneri aç, dedi .. 
- Peki mösyö .. 
- Şimdi şapkanı benim iki e-

limin üzerine tut ... 
- Peki mösyö .. 
Jilber bu hareketleri merak ile 

tetkik ediyordu. Çünkü o, çak
mak ile kavdan başka bir vasıta 
bilmiyordu. 

Yolcu cebinden bir gümüş ku· 
tu çıkarıp içiri:ien bir kibrit ÇÖ· 

pil aLdı, sonra kutunun diğer ta· 
rafını açıp içinde bulunan bir 
macuna kibrit çöpünün ucunu 
bulaştırdı, derhal parlayan kib
ritle fenerin mumunu yaktı ve 
kapağını kapadı, sonra kutuyu 
cebine koydu. 

Delikanlı bu hale .- ._ 
hayret etti. 

Çilnkn o zamaruar 4a kftjı4t 
ldaha ~cat edilmcmifti. Hallt pu• 
nu bllmiY,Or& 
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D • 
1 KKAT 

En • • • • 
oırıncı kan, kuvvet, iştiha şurubudur. 

FORF ARSOL'u, bütün kuvvet şuruplarından ayıran başlıca hassa: Devamlı bir surette Kan, kuvvet ve İ§tah temin etmesi 

ve ilk kullananlarda bile tesirini derJıal göstermesidir. Her Eczanede bulunur. 

Bütün dünya yalnız 

MARKA 
PREZERVA -

TİFLERtNt 

tercih ediyor. 

Çünkü: 
sağlamdır. ve 
gayet ince 

ipekli 
lastikten 

yapılmxıtır. 
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- Şimdi fener yandı, haydi 
&idelim. .• 

- Buyurunuz moayo., 
Jilber ilerden gidiyor ve yolcu 

araba atlannm dizginlerinden 
tutmuı olduğu halde çekerek 
dalikanlryx takip ediyordu. O 
.sıralarda yağmur azalnuJ, frrtma 
da sakinleıııılıti. 

Yolcu: 
- Doetum, Jilber ıiz galiba, 

Baronu pek güzel tanıyorsunuz? 
diye ıordu. 

- Evet, mösyö. bu pek sal:le 
bir şey,, çünkü çocukluğumdan 
beri onun yanmdaymı.. 

- Belki akrabanız?• , 
- Hayır, mösyö .• 
- Vasin iz mi?. 
- Hayır .. 
- Efendiniz ml?. 

Bu sual Uzerine genç titriye -
rek yüzü kıpkırmızı oldu ve ke· 
keleyerek: 

- Ben hizmetkar değilim 

mösyö.. dedi. 
- Peki ama elbette bir ıeysi· 

• ? 
nız .. 

- Ben baronun eski kihyaaı· 
.nm oiluyum. Annem, matmazel 

Adrenln sUt ninesiydi. 
- Anl&:lım, aiz orada matma· 

ı:elin .Utkardeıi eıfatiyle bulu· 
1111yommus, zannederim ki 
bar~ .... rençtir .. 

- Oıi altı Y8'1tıaıda m<Siya .. 

Yolcu biraz dUttı'nerek· tekrar 
acrdu: 

- Böyle fırtınalt bir gecede 
nasıl oldu da yolda bulundunuz? 

- Yolda değildim, yolun ke· 
nanndaki kayanın altındaydım. 

- Orada ne yapıyoıidun?. 
- Okuyordum .. 
-Okuyor muydun?. 

- Evet ..• 
- Ne okuyordun?. 
- Jan Jak Rosonun ''Kontra 

Sosyal adlı eserini.. 
Yolcu hayretle gencin yüzü· 

ne bakarak sordu: 
- Bu kitabı baronun kütüp· 

hanesinden mi aldınız?. 
- Hayır mösyö satın aldım .• 
- Nerclden Barlödük kasaba· 

ımdan mı?. 

- Hayır mösyö buradan ge· 
çen bir seyyar kitapçıdan. Bir 
müddettenberi kırlarda bu güzel 
kitapları satan adamlar geçiyor· 
lar .. 
- Bu kitabın size iyi bir kitap 
olduğunu kim söyledi?. 

- Ben okuyarak anladım .. 
- Bu mukayeseyi yapabil-

mek için fena kitaplan lda bilmek 
lazım .• Fena kitap okudun mu? 

-Evet okudum .• 
- Hanci kitapları?. 
-Sofa, Tamai ve Nealdarm 

sfbl kitaptan.. 
- Bu kitaptan nerede bul• 

wıı?. . . 

..... 
En büyük sergilerde 18 diploma, 

48 madalya kazanmıştır 
Böyle güzel dişler yalnız 

Radyolin 
Kullananların 

dişleridir, 

Diş tabipleri diyor ki: 
"Dişlerin ve ağzın sıhhati sabah, öğle ve akşam her yemek· 

ten sonra günde 3 defa dişleri temizlemekle kabildir.,, 
. . - .... -· . -· .. . - ... -·· - ... . ---- -. - -

~ . ~ ~ 

1 

Yastık, yatak ve yorganlarmı mutlaka kullanınız 
Yazın sıcak havalarda yorgun başınızın serin ve yumuşak 

kuştüyü yastık ile rahatını temin eder. 

Fennin yarai:tığı asri yeniliklerin bir es 
rak EMİR yerli traş bıçaklarımızın y· 

Kuıtüyü yorıan, ıilte ve yashk fiatlarmda mühim tenzilat 
yapıldı. ( 1) liraya alacağınız bir kuıtüyü yastık bu ucuzluğu 

1 
ispata kafidir. 

1 
Gayet keskin olmasının sırrı bunda 

ADRES: İstanbul Çakmakçılarda Sandalyacılar sokak kuş

tüyü fabrikası. Satıı yerleri: Ankara ve Beyoğlunda Sümer 
bank Yerlimallar pazarlarında satılır. 

~ ........................... .-ııı 
CiLDiNE 

GAZOZUNU tercih ediniz 
IHlaraıretn keseır - Soll'illha'ltn 

koruır 

1 KIVM 

ER TRA 

Merva usan ve ~erle mamuldür. 

Şişelere el değmeden 
Asri ve sıhhi şekilde doldurulur. 

BIÇAÖ 

1 
KULLANI 

Her Yerde POKER Traş Bıçaklarını Ara 

-----~~~~~~~~~ 
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·- Baronun kütUphanesinde .. 
- Bu yeni çıkan kitapları ba

ron burada dağ batında nereden 
buluyor?. 

- Paristen gönl:ieriyorlar .. 
- Dostum, baron fakir oldu-

ğu halde elindeki cüz'i parayı 

böyle 1Jeylere mi veriyor? • 
- Satın almaz, gönderirler. 
- Kim gönderiyor?. 
- Dostlarından büyük bir 

zat .. 
- Bu büyük zat kim? İsmini 

biliyor mus;.ın?. 
- Evet, ismi dün dö Rişliyö-

dür .. 
- Nasıl, ihtiyar mareşal mı? 
- Evet, evet, mareşal .. 
- Zannd:iersem baron bu 

kitapları matmazel Andrenin ö· 
nünde açık saçık bırakmaz. 

- Bilakis mösyö .. Bu kitap -
lar şatonun her tarafında sörü 
nür. 

- Matmazel Andre de bu ki· 
tapların fenalığına sizin gibi ka
ni midir?. 

- Matmazel bu kitapları oku
mak 1öyle dursun eline bile al
maz. 

- Mademki bu kitaplann f e
na ıeyler olduğunu biliyoıi:iun, 

ne için okudun?. 
- Bmılan açtıiım vakit ne 

olduğunu bilmiyordum. 
- Her halde pek kolay Yt 

çabuk antadıııu. 

- Evet mösyö, bir iki sayfa 
okuyunca bildim. 

- Böyle iken gene okumak-
ta devam ettiniz mi?. 

- Evet devam ettim. 
- Niçin?. 
- Bilmcldiğim şeyleri öğren· 

mek için?. 
- Kontra Sosyalı ne mak .. 

satla okudunuz?. 
- Hissettiğim şeyleri tama· 

miyle öğrenmek için .. 
- Ne gibi şeyler hissediyor .. 

dun?. 
- Mesela: Bütün insanlar kar. 

deştir, cemiyeti beşeriyenin te
şekkülatı pek fena bir haldedir. 
insanlar arasında esirler, kullar 
kabul etmek doğru değrn:Iir. Bir 
gün gelecek ki insanlar hep mü· 
sav~ olacaktır. 

- Al A!.. 
Biraz susarak yollarına devam 

ettiler. 
Jilber, fener elinde yol gös• 

teriyor, yolcu da hayvanları çe· 
kerek onu takip ediyordu. 

Sessizliği gene yolcu bozdu: 
- Görüyorum ki siz herşeyi 

öğrenmeği pek arzu ediyorsu· 
:ıaz".'. 

- Evet, mösyö, en bUyük ar> 
zum buldur. 

- Ne gibi ıeyler öirenmek 
istiyorsun?. 

·-Her §eylP. 
- Bundan maksadın nedir?. 

• 

r Baker Ayakk 

Rahat ve ıağlaın 

3u ayakkaplan a 

::tmiı olacaksınız. }I 

yerli ve ecnebi mal 
;eıitlerimiz vardır. 

,:örünüz ve intihaP 

Saç 
Güzelliğin en birİJI 

Kepekleri ve saç dö 
tedavi eden tesiri ıııUc 

Ulçtır 

· ı 
Uilümum h:ış:ırııtı 0 

KATO 
• ·n el ,.e sivrisinekler lÇl 

KATOL O 
kullanınız. En mOkel1l 
müessirdirler. BüyOk ul 

n ecıanelerde b 
DEPOSU: B~uoğlrıııd~e: 
ljaraıı, Nakamura, Te 


