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Lebistana yapılacak askeri 
şekli kararlaştırılıyor yardımın 

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

l talyan 1 •• c çısı bu sabah Sirkeci garında mulıarririmizle göriişürken .. 

ltalyan sefirinin HABER'e beyanatı 

'' ltalyada Türklere 
karşı yalnız dostluk 
hisleri mevcuttur, ,, 
·· İtalyan mekteplerinde çocuklara 
Türkiye aleyhinde şarkı söyletildiği 

haberleri doğru değildir . ,, 
liır 

}ı'llltıa ay kadar evvel mezuniyetle sının muntazam surette tntbikma 
tir . Ya giden ltnlyanm Ankara devam ediliyor ve iki memleketin 
~t Ottavyo de Pcppo bu sabahki iktısadi münasebetleri i)i gidiyor. 
~t10n ekspresile fiehrimize gel • ltnlyan mekteplerinde Türkiye a-otr· leyhinde bir §arkı okutulduğuna da-

Leh . - Sovyet Genel 
kurmayları yakında 

temasa geçecekler 
lngiltere Hükumeti, Lehistana bol 

harp n1alzemesi vermeği kararlaştırdı 
Londra, 1 - \·arşovadaki lngiliı 

atasemiliteri albay Claytonun riya-

seti altında bulunan İngiliz heyeti, 
Polonyanın harp malzemesine olan 

ihtiyacına müteallik tetkiklerini ik
mal etmi~ olduğundan yakında ra· 

porunu İngiltere hükumetine vere. 
cektir. 

İngiltere hüktımcti, halihazırda 
Polonya teslihatı için lazım olaı 

parayı temin etmek meselesini tet 
(Devamı 4 iinciidt) 

ltalyanın Fransadan talepleri 

ltalyan gazeteleri Korsikayı 
lstemeJe gene başladılar 

Roma 31 (A.A.) - ltnlyanm • 
Korsika ve Nis hakkındaki mütnle-
batx mUnasebetile Fransa aleyhine 
g'lzct,.kr forafmdan ytıpılma.kta o • 
lan ve Musolininin mutalebatmı Tu 
nus, Cibuti ve Süveyş üzerinde te
merküz ettirdiği ~ndcnbcri arkası 
kesilmiş bulunan neşriyat, yeniden 
başlamışbr. 

rindcn uçan İtalya posta hattı pL 
lotlnrmdan ltalyan Giovanni Figini 
mahkeme tarafından para cezasına 
ırnlıkfun <'rlilmiştir. 

Lehi standa 

Çeklerden 
mürekkep bir 
alay kuruluyor 

t.~ 
lngiliz başvekili Çcmbcrlayn geçen haf ta tatilinde balık avlarken .• 

Molotof un beklenen nutku 

''Taarruza karşı 
mücadelede yerimiz 

ön safdadır,, 
lngiltere, Sovyetlere bir taarruz 

halinde lngiliz yardımının 
muhakkak olduğunu temin etti 
Moskovn, 31 (A.A.) - M:olo - tekabiliyet esasına dayanan bir. 

tof saat 19 da, harlct politika anlaşma arzusuna telrnbtil ct-
hakkmdaki beyanatım okuma - (Devamı 5 incide) 
ğa haşlamıştır. 

Molotof, Fransız - İngiliz -

da tavyo De Peppo, Sirkeci garın- ir bazı gazetelerde çıkan haberleri 
ltaı Sefaret ve konsolosluk crkfınilc tekzip edebilirsiniz. Böyle bir hare. 
clazıl'an kolonisi mensupları tarafın· ket katiyen yoktur. ltalyada Türk
~lıakarşılanmış ve doğruca konso - !ere karşı yalnız dostluk hisleri 

lta neye gitmiştir. I mevcuttur.,, 

Ciyano ailesine ait olan Telgrafo 
gazetesi, bugUn dört sütunluk bir 
makale neşretmiştir. Bu makale?, 
"Korsika dramının son perdesi,, tin. 
vanmı taşımaktadır. 

Bu gazete, ezcümle Korsikanrıı 

"en sonunda zaruri olarak bUyt1k 
ltalynn ailesine kavu§ncağını ve :nl• 

lUm ve itisaf ile tarihi hukukun aı
tnl edilemiyeceğinf,, yazmaktadır. 

-.~.,...,.!'il?! Varşova, _ Eski I S~vyct .~Uzn~e~eıe:in:n henUz 
Çekoslovakyanın , bıtmedığnıi sö~ lemış 'e son ln
Karpatlaraltr Uk· giliz - Frnnsız tckliflcrlnin de 

Bugünkü saynnız 
bir 1l-'nn sefiri, kendisile görüşen Ottnvyo De Peppo, dilnyanın si· 
c~ lrıuharririmizin suallerine §Öyle yası vaziyeti ve Avrupada. harp ih-

ap Vl'rnıiqtir: timalleri hakkında sorulan suallere 
ıııu; 'l'Urkiyc ile İtalya arasındaki evvela gülilmsiyerek: 
lı1ı11nllscbeUcr tnmnmile dostane ve - Hangi harp? .• diye mukabele 

aı Styri.ndedlr. Aramızda hnl -ı etmiş ve sonra gökyüzünü göstere. 
~ ırı ~ hiçbir mesele yok( ur. rek: 
~e yapılan ticaret anlnemn (Devamı 4 füıcüde) 

Memnu mıntakadan 
geçen ltalyan tayyaresi 
Tunus, 31 (A.A.) - Kesif bir siıl 

esnasında. memnu mıntnkamn üze -

Düğünler hakkında 
geni bir tamim 

Umumi salonlarda balo, çay 
ve sair ziyafet verilmeyecek 
Düğün hediyesi götürmek, düğünü bir günden 

l) . . fazla devam ettirmek de yasak 
lahı!ıre Yekiıleti israfın önüne 

l • rn-. · · •ıır t ~ .ı ı~in \'ılayetlere yeniden 
1 tiarn.rn gondcrmi5tir. Bu tamim· 

1ı ayet edilmesi i tenilen mühim 
{ ·a'ar vardır. Bilha sa düğünler
i.. 11' -a mlere ait hükümleri bu 

1 - Geline ait cihaz merasimi ı ması memnudur. 
yapılmıyacak ve cihaz verilmiyecck- 4 - Düğün için her nevi hediye 
tir.. götürülmesi yasaktır. 

2 - Gelin arabasını be5 araba_ 5 - Düğün bir günden fazla de· 
jan ba5ka araba takip etmiyecektir vam etmiyeccktir. 

3 - Gelin odasmda asgı asılma· G - Dübrün için umumi salonlar-
sı, nişan ve çevre merasimi yapıl- (Devamı 4 ü11ciidc) ~m şudur: 

11~ 
Sayfadır 

~----ranyasırilda Valo- Sovyetıer Birliğini hentiz tnt-
sien kabinesinde- min etmcd!l;rini ihsas eylcmiş
ki harbiye ve da- tir. 
hiliye nazırı ve İlk yapılan teklifler Sovyet-
Prag hüklımetinin ler Birliğinin mUsavnt ve mu- .,._,_. ...... _. ..... ~,..--~ 
Rütenyadaki sa· 
bık mümessili ge
neral Leo Prchala, 
geçenler.de Var. 
şovaya gelmiştir. 

General kansı ve 
on dokuz yaşında. 
ki oğlu ile birlikt« 
Pragdan gizli çık· 
mış, Slovakyadan 
geçerek huduttan 

General l'r<'hlo kaçmıştır. 

Gazetecilere verldiği bir müla
katta General Prchalo, Polonya 
ya bir Çek lejiyonu kurup Çc. 
koslovakyanın istiklalini kurtar. 
mak için çalışmak için geçtiğini 

anlatmış ve "zamanı gelince, de· 
miştir, bütün Çekler vatanlarını 

düşman istilasından kurtarmak 
ıçın ayaklanacaklardır. Yalnız 

bugün menfada yaşayanlar değil, 
Çckoslovakyada zulüm altında in
leyenler, hele onlar... Daha bü. 
yük bir ateşle istilacıya karşı is. 
yan edecekleridir.,, 

(Devamı 4 üncüde) 

---------------------------
Yeni tefrikamız: 

.PARTi KURULTAYINDA 
.. Genel sekreter program ve· nizamname 
·~Yişikliklerinin sebep ve zaruretlerini anlattı 

1 

rır a:ı..sı 4 ii. ncüdc) 

Jozef 
Aleksnndr Düma'nın bu şaheser romanını forma halinde tefrikaya 

bugün baeladık.•ı5 inci ve 1G mcı sayfnlamnızda takip ediniz. 



'l'AN 
M. Zekeriya Sertel parti icinde lc-

ıııekkül ı:?decek rniisl:ıkil grupun 
Meclisteki rne\'ki ve rollinü miil:ıle:• 

etmektedir. C. H. P. melıusl:ı rı n111 
hükılmel!en isledikleri z:ınıa n su:ı l 

sormalarının kendi p:ırlileri hiiklı· 
metlerine ccpl;ıe almış göriinıncleri 

vaziyetinin parti disiplinine uymadı 
ğını ve bunun hiçbir yerde tecviz 
edilmediğini işaret ederek mürnka· 
benin faydalı hir şekil :ılm:ısı yolun_ 
da tatbik sahasına koıınuık üzere bu
lunan milslakil grup teşkilinin bizd~· 
müsbct bir netice vcrccl'ği kanaatin
de olduğunu söylemektedir. 

~r. Zekeriya Sertel lıir disiplin '\"(• 
Jca:rdil şart nllında asırlıırca ç::ılış::ııı 

İngiliz muhalefet parlisile bizıle tat
biki düşünülen şeklin hemen hemen 
ayni oJdwğunu kaydettikten sonra 
~öyle diyor: 

"Biı, müstakil grup tesis teşebbü
sünü, !ngillerede muhalefet partisi. 
nJn teşekkülüne benzetiyor ve p:ırlU
mento tarihimizde bir dönüm nok
tası olarak telôkki erli;yoru:ı:. Asırlar

ca evvel, lngillerede müsbet netice 
:veren lıu tecrübenin bizde de krn
illsinden beklenen faydalı neliccyı 
vereceğinden şüphe etmiyoruz .. ,, 

Yunus Nadi, Bugünkü b:ışy:ızısı ıı. 

kla "Te~ri ,.e ınürakabe lıny:ıtımızd:.ı 
inkişaf,,ı gözden geçirmektedir. Par
H içinde viicı.ıt bulacak olnn ınüst:ı
killerden ne beklendiğini, :rnl:ılmaya 
~alışan bu yaıı, hir nevi temenni 
mahiyetiai de hai::dir. Yunus Nadi, 
:Milli Şefin, Meclisle, bir mesele üze
;rinde çok konuşulrıwkl:.ın münakaşa
dan bilyük bir haz duyduğunu, çün_ 
kü bu konuşmaların meseleyi en iyi 
bir şelde götüreceğini ve gene bunun 
efkln umumiye icin bir teminat ol
Uuğıınu işaret ederek Tiirkiye Biiyük 
)[illet Meclisinde zaten mevcut olnıı 
bu faaliyetin ziyadeleş.tirilmesi yolu
na gidildiğini söyliyerek: 

"Yeni hayatın bizden istediği biı 
Jçonuşma tekamülü vardır ki o da 
fiilen tatbik olura oluna labakkuk 
edecektir. Münal;nşa olunan ihlil:'.\flı 
fikre blr nevi (ahs1 hilsumct başlan
gıcının sertliğini ,.e katıJığını karış
tırmamak lazımdır.,. dedikten sonra 
şunları ilave ediyor: 

"Müstakil grup mebusları, mesele. 
Jeri, bHhassa kritik edilebilecek cep
helerinden mütalea etmeye davet o
lunuyorlar demektir. Bu onların ha
kikat öyle icap ettirdi~i zaman tas
vip edici mütalealarrna asla mani 
değildir. Nitekim öt_e tarafta meclis 
ekseriyetinin tenkid ve tasvip hak~ 
lan olduflu gibi mahfuz kalmnklııdır. 

makalelerinin ıkinclsini bugün neş
retmiş bulunuyor. Adı: "Rejimin tah 
lili,,dir. nunda, Iııöniinlin nutkun,la 
Türk sosyC'1esi n in yıkılmaz temeli
nin profilini birka~ ri.imle ile hiilih:ı 
~iliğini söyliycr<'k lınlkçılık ne de
mek olıhığıınn lc~rihe t":ılışo·or vr 
Tüı-k küUesinin bu uğurda zaman za 
ın:ın, hııtıu biitün timrü lıoyunr:ı ynp_ 
lıi'h hamlelerini sayıyor ve netil'eıl 
:mnl:ın söylüyor: 

"Demokrasi davasına büyük bi 
,·üzuhl:.ı, inanla sarılan .Milli Şer, )T 

ni Türk deYletrnin temelini ve ç-;ılı 

~ını dernokr:ılik bir öl~·üre göre lıe· 

sap etmişlir • 
Milli bir kar:ıklerin if::ıdrsi olan 

dcmokra5iyi meclis seçiminde oldu
ğu ~ibi, bütün halk hlzmellerinrlc de 
hakim kılnı:ık :ırzusunu hunrlAn do_ 
lnyı eheınmiyelli bir snre1fe ileri sür 
tnüşli.ir. Beşinci kurultayda da bıı 
ruhun hfıkiın kudreti bariz bir surcl 
le hissolunmnkl::ıdır.,, 

YENİ SABAH 
Hüseyin C:ılıit Yalçın, bugünkü 

makalesinde, Tolaliler devletlerin, 
lıiribi rlerile yanlıkl::ırı askeri illi fa
kın ilk maddesinde bahsettikleri "A' 
nıp:ıda yeni bir medeniyet yarat
mak,, tabirinin hakiki manasının ne 
olabileceğini iz:ıha çalışıyor. Şüph<> 

yok ki l:ırihte, gerek İtalyan ve gerek 
.\lmnnlııra bazı iyi şeyler kazandır

mış olan il itler ve Musoli ninin "her 
5CY olmak, her şeyi herkeslcn iyi bil_ 
mek,, iddialarının hir megalomani 
den ib::ıret olduguııu, iyi bir devle! 
:ıd::ım1 olan lıiı· insanın; iyi bir fili
zof olamıyncnğını, fakat bu iddiada 
bulunmak hareketinin ancak bu iyi 
devlet adamını küçültmekten başka 

bir şeye yaramıyacağını iradeye ~·u· 

lışıınık, iddia edilen yeni mcdrniye
lin ne oitluHunu anlamak için Alm:ın 
.ra Ye 1ta]yada bir seyahatin kafi ol 
tluğunu sö)liyerek şunları yazıyor: 

••oralarda göze çarpan ilk manza. 
ra "terör,, altında yaşıyan milyon· 
larca halkın, meşhur tabiri ile, yüı 

em milyon halkın arzettiği manevi 
inhitat Ye manevi inhilal feHikelidir. 
Buralarda hür düşünme, hür söyle· 
me kalknıışlır. Hür insanlar yok. 
Baştakilerin emirleri dairesinde ha
reket etmiyenler için hayat hakkı 
yoktur. İlim bile lıilrriyetini bybel
miş, mevcut rejimlere llizmetkAr ha. 
le sokulmuştur. Kanun, şeflerin ken· 
disinden ibarettir. Şahsl emniyet knl 
mamıştır. Yani herhangi bir medeni
yetin bfitiln feyizli l:aynaklan kuru· 
ınuş, berhnngi bir medeniyetin bü
tün temelleri J·ıkılmıştır. Faşizm ve 
nasyonal sosyalizm, kuvvetten, leş. 

kilallan teknikten, top Ye tüfeklrn, 
:VAKI'r L:ıyyıır<"dcn, kandan ve ntc;ten bah-

Sadri Ertem, "İnönünü dinlerken,, sedebilir. Fakııt bunlarla ml'deniye1 
umuml başlığı nltında yazdığı seri kurulmaz, medeniyet J,kılır. 

Avrupa trenleri 
neden geç kalıyor ? 
Bulgaırlar, yolcularm Bulgar mallarma rağbet 
gösterebilmeleri için trenlerin Bulgaristandan 

gündüz geçmesinde ısrar ediyorlar. 
Bu sabahki Semplon ekspresi an- arzuları kabul edilmesine rağmen 

~ bir buçuk saat teahhürle gele- tarifelerin muntazam tatbiki bir 
bilmiştir. türlü mümkün olamamaktadır. 

Buna, tren Bulgaristandan geçer· .. . . 
ken lüzumundan fazla t 1 . 1 Eylulde şehnmızde toplanacak o-uza ı an :,o. . 

1 
. . 

cu kontrolleri sebeb oıniu 'tur. Bu lan beynclmıle şımendifer konfe-
münasebetle dikkate değer ş bir me- r~nsında bu ~esele de görüş_üle~~
seleye temas edeceğiz: tır •. ~?n~rans~yonel tren ta:ıfesınm 

Son Avrupa tre tarifeleri , _ tadılı ıhtımalı vardır. Vakıa Kon. 
n ) apı . r ski . k d 

lırken, trenlerin muntazaman gele- van:ı~one .. m e · s~. .. ~. ar geç .. ge~: 
bilmesi için Bulgarların bütün is· mesı imkansız gorüluyo~. Ç~u 
tekleri, batta Avrupa yolcularının ):o~cuıaı:~ Toros ke:presıne yetış
zaranna olarak kabul edilmişti. Bul tırılmesı ıçın saat sekızden sonraya 
gar şimendifer idaresi, Avrupa tren ~a~aması laz~dır. ~u ~okta göz 
!erinin Bulgaristandan ancak gün. o~~nde t_utulara~ tanfe gozden ge
düzleri geçmesine muvafakat etmiş çırılecektır. 
tir. Bu yüzden yeni tarifenin tat· Eylı11 konferansında bütün tari
bikinden sonra konvansiyonel tre- feler yeniden tetkik edilecek, ucuz
ninin Sirkeciye muvasalat saati 6.40 !atma çareleri de aranılacaktır. 
olmuştur. 

Bu kadar erken gelen bir trene 
retişmekt:e yolcu karşılayıcıları müş 
kül~ta uğrıyorlar, Ekseriya yolcula
rını uzun zaman beklemeğe mec
bur oluyorlar. Hele kı~m vaziyet 
büsbütün müşkülleşccektir. 

Bulgaristanm kendi hattında 

trenleri gündüz ge~irmekten asıl 

maksadı, zengin Avrupalı yolcula
rın Bulgar mallarına rağbet göster
mesi için imkın hazırlamaktır. Bu. 
nun kontrol intizamile hiçbir ala.· 
kasr yoktur. Nitekim Bulgaristanm 

Eminönü Halkevinde 
temsil 

Eınlııönü llalke\ hıı1en: 
1 Haziran perııembe, 2 haziran 

cuma ve 3 haziran cumartesi ak -
şamlar1 saat 21 de Evimizin Cağa • 
!oğlundaki salonunda gösterit şu -
bemiz amatörleri tarafından (Dek
bazlık) piyesi temsil edilecektir. 

Davetiyelerin Ev bliroounda.n a -
lmması ma olunur. 

Eer !in ile H aleb arasttıda tayyare seferlerine diln resmen başlammş, ilk tayyare akşamilsttı J7 eşilköye gelmiştir. Tafsilatı diler sütunları· 
mızdadır. Resimde bu tayyare t•e onunla gelen Almanlar, karşılayıcılar arasında, göriilmektedir. 

•• • •••• •' 1 • ' ... f. 

:Hdb:er~ · 
~ •• - " ' • • ' ·, • 1 • •• ~ •• ı f · 

Başına 
düşen 

karyola 
amele 

Ağır yaralanarak hasta
haneye kald1rlldı 

Dün saat 14 de nhtımda bağlı 

olan Aksu vapurunda bir kaza ol
muştur. Vapura yük veren vinç 
lerden birinin sapanı kırılmış ve 
ucundaki demir karyola aksamı 
vapura yanaşık duran sandala 'düş 
müştür • . 

Sandalda çalışan amelelerden 
Rizeli Hacı Mehmet başına düşen 
demirlerle baygın bir halde sanda
lın içine yuvarlanmış, !diğer amele 
ler de korkudan denize atlamışlar
dll'. Yetişenler Mehmetli imdadı 
otomobiliyle Beyoğlu hastahane -
sine götürmüşler, .denize dökü -
lenleri ide kurtarmışlardır. Yara -
lmm vaziyeti ağırdu. 

Amerikah bir profesör 
şehrimizde 

Amerikalı profesörlerden Klarens 
Manning bu sabahki Semplon eks
presile şehrimize gelmiştir. Gardan 
doğruca Parkotele giden Amerikalı 
profesör, yeni dünyanın tanınmış 

ilim adamlarındandır. 
Memleketimizde on beş giin ka

dar kalarak tetkikatta bulunacağı_ 

m söylemiştir. 
-0--

Şehrimizden geçen 

',,. i)- t;' ',' ,, ;. ~· ., •I ' • > .,• • ~· f 

Denizyolları Umum Mali senenin 

sonu 
M ü d ü r 1 ü ğ ü 1aıun maliye şubelerinde 

hesaplar kapatıl~ı uıı 
te Ş e k k U• ' I e d e m e d 11 Mali senenin sonu dolayısile d 

Jütün maliye şubelerinde ve defter· 
la -

B k d 1 b I 
•,,.. d .

1 
d . ..., . Jarlıkta 1938 mali y1lınm hesaP ğ 

ütçe ve a ro ar le ıg e 1 me ıgı :~:ı:p~t~~~::u: :a~::ı z:;;\u: 
için memurların maaş aln1ası geçikti ~~~ı:ce)~Üra~:~~~~~ :l~:m~:r~a~~

0

-
Denizbankrn yerine teşekkül e- yenin her tarafııv.laki limanlarda tazarrır olması ihtimali önlenırıi~ • 

decek limanlar ve Denizyollarx u- çalışan binlerce memur bugün tir. Bu suretle İstanbul maliyesin • 
aıııı. 

mum müdürlüklerinin kanun pro· maaşlarım alamamışlardır. Bütçe <le malünı olup da mururu zaın , 
jeleri tamamlandığından yeni teş- ve kadroların bir kaç gün daha uğrayacak muamelcsiz hiçbir ala 
kilatın tatbiki bir muddet için ge-' gecikeceği haberi memurları çok cak kalmamıştrr. ' 
ri kalmıştır. Denizbank bu suretle fena vaziyete düşürmüştür. Ay Bu arada yüzlerce mükellefiıl tı· 
faaliyetine devam etmekte.dir. sonu on parasız kalan memurlar carethanelerini terketmelerindeıt 

~ur· 
ne yapacaklarını şaşırmışlardır. dolayı adresleri bulunaınaIIl1" 

Yalnız Deniz ticaret müdürlü- Yüksek Deniz Ticaret Mektebi Bu milkelleflerin de hazineye oıaıı . .. a. ... 
ğü teşkilatı dün kanunen hitam muallimleri ıde ayni vaziyette ma- borçlarının mururu zamana ugr 

11 
bulmuş ve bugünden itibaren mer- aşlarını alamamrşlardır. Mali sene maması 1çin kendilerine ilinen te t 
kez liman teşkilatı tatbike başlan- başı olduğundan kadrolar tebliğ e· ligat yapılmış ve bulundukları se~
nuşttr. Fakat bu yeni teşekkülün dilmeden memurların eski esas ü- !erin umumi yerlerine ilanlar 

89 

henüz kadro ve bütçeleri alakadar zerine mauşlar.ni almalarına da mıstrı'. Eu §Ckilde k~ndileri h~ : 
lara tebliğ edilmediğinıden Tiirki- imkan yoktur . 1 kında bulununca muamele yUril 

• , ~ ı , • 1 ~ •• 11 .-ı.ı.ı.ı -.ı; .n ııı , :ro t. •• tı •• , , .k . k. ı ~ 1 lwakt d 

Belediyede 125 
memur kadro harici 
Tekaütlük müddetlerini do~duran 

24 memur da tekaüt edildi 

. rne ım anı ılö.SI o m a ır. .
11 

Dün gece bütün maliye şıtbeıerı 
~!l • 

de gece geç vakile kadar bazı " • 

bclercle sabaha j{adar çalışan ır.e 
muriar 938 in bütün hesapla.rJl'll ıcıı~ 
patmrşlardır. Bugün 938 mali }

1 

' O' 
tahakkuk ve tahsilat nisbeti katı ,, ,.,. 
larak defterdarlığa verilecek 
derhal maliye vekaletine bildiri!<' ' 

ccktir. 
Dün verilmeyen bütün borÇlar i' 

Bulgar çalgıcıları Belediyenin yeni kadrosu dün lı~mış obnlara biriktirme sandığın-
Bulgar çalgıcılanndan mürekkep alakadarlara tebliğ edilmiştir. Tc· da.ki paralarının iki misli verilecek· 

beş kişilik bir heyet bu sabahki kaüt müddetlerini dolduran 24 ki~i tir. Maaşlı olanlara da iki ay açık 
Konvansiyonelle şehrimize gelmiş- a,çığa çıkarılmış 125 kişi de kadro maa~ı veyahut i!<ramiyeleri Yerile. 
tir. Bulgar çalgıcılar, dünya turne- harici kalmıştır. Bunlardan 63 kişi ıek bu mürldetten sonra a:akalan 
sine çıkmışlardır. Burada durma. ücretlidir. Diğerleıi muhtelif beledi- ı(e;ilereklir. 
dan Toros eksprec;ile Suriyeye ha- ye şubelerindendir. Bugün 26 ffi(";cutln olan ikti ~at 

reket etmi~ler?ir. Oradan Bağdat, Aç1:t~ ~rn:~~l~r arasında m~hal~e ı işle~i .~adro:undan _üçü 
0

ürn·tli ol
Tahran, Hındıstan yoluyla seyahat- mat amın Fe:yzı, avukat Hamıt Na mak uzere 11, 111:::ı me,cullu olar. 
!erine devam edeceklerdir. fiz, Ye Omer Cemil de vardır. Hu· muh<i:;ebe teş1dlatm~lan 63 ü ücretli 

---o-

F öniks sigorta şirketinin 
tasfiye müddeti 

!kinci ticaret mahkemesi, Viya -
nadaki merkezinin iflasından dolayı 
!stanbuldaki şubesi de tasfiye edil
mekte bulunan Föniks dö Viyen si
gorta şirketinin tasfiye muamelatı 

henüz hitam bulmaması ve tevzia -
tın arkası alınmaması dolayısile ma 
yısm 21 inde biten tasfiye müddeti· 
ni bir sene daha uzatm:ı.ğa karar 
vermiştir. 

-0--

Fırıncıların istekleri 
Fırıncılar belediyenin şehirde 

ekmek fabrikaları açmamasını, 
buna mukabil istenildiği tipte :ıs
ri fırınlar yapmağı kabul etmek
tedirler. 

Bunlar, esasen bvgünkü fırın· 

larm.n yarısının belediyenin pla.1 
larrna göre in~a eldildiğini söyle • 
mektcrlirler • 

Davet 
Sarıyer Askerlik şubesinden: 
Samsun lisesi tarih öğretmeni 

iken İstanbula gelen yedek teğmeni 
Şevket Oğlu Seyfettin hemen şube
ye gelmesi il~ olunur. 

kuk işleri müdürü 1\.fohtis de tek?.- olmak üzere 100, yazı i~lerinden 

ütlüğür:ü istemiştir. bir maa~!ı memur ve 13 hademe, 
Şimdilik açikta kalmış olanlar L fen islerinden 1 ve hal i~leri müdür_ 

leride açılacak münhallere yerle:ti- Iüğünden de 12 memur açıkta kal· 
rileceklerdir. Bunlardan ücretle ça- mıştır. 

Sirkeci garında yeni yapılan binanın 
sıvaları tamir ediliyor 

<"'·~--- -

Sill•eci g:ırıncla yeni yapılan yolcu salonu binasmm fnyanı lıugii:ı_ 
lerıle kısmen ta.mire r.ıu:ıtaç bir hale gelmiştir. 

Salonun ta.,·anmdaltl sınl:ı.rda çatlaklıklar görülmüı.;ı ,-e iskele ku
rularal{ tamirine başlanmıştır. Vakıa. bu tamir, ehemmiyeti ha.iz de,b-11 -
dir. Blna.nın esaslı kısımlarında. hlçl>ir bozukluk görülmemiş \'e binanın 
kati kabul muamelesi de henllz yapılmamıştır. 

Ancak tamirat dolayıslle yolcularm geçeceği yer daraldığı lçin İ§İD 
çabuk bitirilmesi lizmıdır. 

H ER cla.kilmda insanııır 
• ii:t 

\"C hayYanlar ikı l 
yirmi bin bel gir kunetinde ıı.· 
uali kuvnt sarfederlcr. 

.:~ , 

:ii1J 

D AKİiiADA bin aJtı ) 
metre katcd en bir JoltO• 

motif bir dıı.ldkadıı. beşytiz ıar~ 
litre su sarfeder. 

~·· 

B tR dakl~~ dünyada. biJ.ı 
ttç yüz em kilo nnıon IS· 

tihsal edilir. 

* 
S ALAlllYETTAR ıneııl>S>"' 

lar, ltalyanm bir ~ 
katla; yedi bin altı yfu fr 1' 
baJıri-.·e:sine on bin i1d viiZ frf!.ctl 

., ' " bili 
harbi:qe ne:cnretine ,-e JJc.j 

0 . riJl 
yüz otuz frank ela tayya.rcle 
sarfetiiğinl bildiruler. 

. ~~ 

et· 

ALMANYADA üç yUZ!_~ ... I 
mlı.;ı ton kömür tstıJll"""" 

~~ 

KAN ADADA iki ldşl b~t& 
neye yatırılır. 

• • 
1 NG1Ltz lskoç ,.e trıaıı • ı 

' bf1 
cla.h memurlar ott17. • 

bhİ franklık kazanç. \'ergisi ,-o 
rirler. 
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Bahar hikayeleri 
J{c11an l/ulıisi 

''Kenan Hulôsi,. imz:t~ına ilk ön. r içinde, evlatlığını fabrikaya i~i yaz· 
ce "Yedi Me~ale,. edebi toplulu~ru dınnış, onu bir ne,·i casuslukla tav· 
arasında rastladım. Bilahare, mu· zif etmiştir. Günün birinde, evlat· 
harririn muhtelif gazete \'e mecmu· lık, dili bir karış dı~arıda, köy kah 
alarda okuduğum hikayeleri, kalam vesinin öniinde belirh·eriyor: 
da, Türk edebiyatının görüşleri doğ "- !'\e \'ar üten it? .. zehirlenmiş 
ru, du)-u5lan samimi, değerli bir ;ibi ne koşuyon öyle?,. 

hikayeci kazanmak üzere bulundu· Köy meydanına yetişir yetişmez 
ğu intıbaını yarattı. birdenbire çöküveren, sancısı tut. 
Meslekda~ımın geçen hafta için· muş bir hayvan gibi iki kat olu\'e

de ortaya attığı küçük kitap, daha ren o~lancağızın heyecanı karşısın· 
birkaç yıl ewcl ondan pek çok şe) ia, Ahlamı~lılar, muhtara dönüyor
umanları te~hislerinde aldanmadık· !ar: 

ları için sevindirmekle kalmıyor. "- Sakın ha muhtar, diyorlar, 
Genç edebiyat neslinin de kuwetli ~ninkinin başına bir hal gelme· 
eserler verebileceğini isbat etmi~ 3in? .. Bakı\'erelim hele bir uçkuru. 

~ EÇEN gün bir roman oku· bulunuyor. na!.. .. , 
~ d · · d "Bahar hikfiyeleri,,ni okurken • Kenan Huhlsinin hikayelerinde tsıc· Yor um; hır yerın e gene 

~~~ derdiın kabardı. Bir İngiliz ro· itiraf ederim • mc\·zularmı seçi~tek: çok orijinal tc§bihlcr de var. O, u. 
~~; e~hastan biri bir mektep ço· ince görüsüne; kahramanh:ırının tir: !tursuzluğu ağızdan ağıza dola~an 
• "fıl.llld b · R ve karakterlerini, ruhi halctlerin· bir Anadolu hanında geceleme];: ~ 

0
. an ahsedıyor. cmancı şöy 

llıi. ıror: "O, çocuğun adını söyle. tahlildeki kudretine; dekorlarının mecburiyetinde kalmış bir insanın, 
t ~<>r, bir arabadan bahseder gibi mahalliliğine hayran olduğum nis· tipili bir gecede, isli bir fener ışığm
~ ~uınarasını söylüyordu.,. De· bette, muharririn lüzumsuz tevazu ·la bu hana girerken duyduf,ru koı· 
ta. l kı. ~vrupalılarda da, hiç olmaz :ına kızdım. "Dö~t hanların kulak. \:uyu bakın ne ku\'\"etli ifade edi· 
lep llgıhzlerde de, bir zaman mek- ,;ızı .. hikayesini yazan f:anatkam' yor: 
'arıntalebesine numara takmak adeti kudreti ile şöhreti arasındaki nis· "ilan kapımıı, elinde isli bir fc-

ı~ '>etsı'zlı'ire u··zu'"ldu"m '1erle, sekiz on "-'aşlarmda kadar ki:. b,~ ~ ... Onlar artık kurtulmuşlar, · 0 .:. J 

... rı~._ .. ~iik bir çocuk açtı. Arabamızı I: .· "<Ula kurtulamadık. ' 
!\....,. Kitabın kap:!ğını açar açmaz. ·nen içeri siirdük. l' e ayni saniyeler 

1;_ugrusu .mckt~pte geçirdikleri , "Tarlaya çevrilen s~,, hikftyesik le, başımdan itibaren, ta tırnak ır 
. "'<II'dan bır nevt hasretle bahse- karşılaşıyoruz. Bu bır toprak • ma 'arıma kadar, Olen bir adamm de.;
~i Pek anlamam. Benim o za. kine kaYgasınm hikayesidir. Kenar ·ini iizcriı!c giymişim gibi birdcn~:-
'lkt ara ait öyle tatlı hatıralanm HulCU, biz_e. "Ahlamı_?l~r., köyü re Lilrcdiğini lıisscllim.,, 
~Ur, Talebeye ancak azarlamak, çarıklı erkanı harplcrının. kend ::: 
!ah Verınek, tehdit etmek için hi· menfaatleri uğruna • koca bir fahri- "Dfüthanların kulak~ızr.. hika. 
O:ı eden iri, korkunç bir müdür ve kayı müthiş bir akil:ete mahkum et ·esinde. iki günlük yoldan kasat ı 
ıe lln etrafında, işleri, güçleri ceza mek bahasına da olsa • şehirliye ~ahrirat katibine bir e~ek yükü odu l 

~ek. azarlamak için sebeb ara· p~r:mak ısırtacak bir zeka. ile .?\:ir- ~eti ren bir .\li çocuk ,·ar ki, iloğlu· 
li olan birtakım muba~sırlar. dığı dolabı anlatıyor. Belkı Turkıyr nun aç İn"anı naşıl kull:macağmr 
ltfıccı.Iarıınızm da çoğu 0 müdürden haritasında "Ahlamışlar,. adım ta· pek iyi bilen bir psikologdur. 

................................................................... _ .......................... . 
1lo.t-' 

Halkı bardak kardeşliğinden 
kurtarmak laz11ndır 

Yazan : M. OALKILIÇ 

1 • STAl\'UUl.UX su clrrıli ynlnıT. susuzlu!< ılr.~il, n~ ııi za. 

ınanıla ı;msa~·ııı ıl:ı su l~mck mt•<'buri~·cii111tc ı.nlı}ıtlır ıla. 

~ucııl:ırda az:ımi Lıirk:ıç barda!\ \ardır. U:ızılarını.lıı lmnl:ır 

otornntII< yılmyı<'ı iıletlcrl.c tcnıiz:cni:kr 'c birçokl:ıı·ıııcln şii~·Je 

bir muııluk ıılt ında ~all\alanırlnr '"lalı ut ılu ... at ıcınm b •Jl,i sabun 
ylizüııc ha ret elleriyle .rıl.nııırlnr. nuııuıı ııı:ılızurlnrmd:m balı-

:.ctıııci;.' bilmem lüı:um \'ar mı? 
Bir dııldlm önce h~rlıaıı:;i bir h:ısfanm duıl:ılılarımlnıı :ıyrıl:ın 

bardağı bit 'e~·a ı:ocu~umuı ai,zına ~iitüriir. Ayr:ııı, "er bet \ e lıii. 

tüıı içldlrre ait lı:.ırıl:.ıl•larcla cyni tnrzıl:.ı yılmnırlnr. 

Cu bilhassa ynıın daha fazla ~iiriifür. Sııs:ı):ınlnr tlükkiıııla· 

rm iiıılirıdc biril.irlr.r. \'ıkam:ılı: ihmnl olunur, o!unnı:ı:-.ı da ııck 

: talJliılir. Xllı:ıyet iiı; hnrcl:ıl• n;.rn be~ h:mlnk 'ı:ırılır, folmt mü~-
terj ı:o:<tur. 

Şi-,e ~uyuna ı;clincr, ı;i~rlrr rl•"l'I i~·a rl n1 tnlı:ılı: yıkanan 

mu!:tlukların altııııla hıral\llar:ık lıii~·ırcc lıulıularıın:ı-.ı temin olu. 
nur. Biraz ela soğu{u\nıu!) olur. llı•r rerdc buz clol:ıb!arı yok
tur. lllr~old:ın lıöylccc soi;'lıturl.:ır . 

Sucul:ırın, 5l'1 betı:ilerin ('Jlcıi de p!s:ir. ı:kseriya cin hu lmb. 
ları clkri~ le yıkarlar. 

Göriilii)'Or ki sıısuziııl> ııisııetincle su içınclı: de -:chrin hlr 
derdi hıı!iııdedlr. Bütlin hrrl>e! şlkf;.rctçidir. Fn!:ut, ldın:-.c IJU f:İ· 

kfıyetinde lı:cnılini ha!•lı bulmaz. ~ilıayet su Yc~·a mn) iat bardal;;
l:ı iı:ilir ve Llttnbi bununl:ı iı;nıC'j;c o ela ıliğerlı'ı i gibi mecbur. 
ılur. 

llnlbuki hc<ıab l'dcr.,ek suyun b:lrıl:ıi'.,ı lıir lrnruştur. Dunun 
ınali~·pti on ıı:ırayı ~cçmr1.. Vl' bn ~ iizılen s:ıcıı:ıık1 c·iro..,ıın:ı ııis

Jıt'tine ı:örc ltazançlı bir i tir. Hiçbir ri ki n• nhm:!ti ~·ok~ur. 

Uütün sernın)'C:o.i bir kö~c bulr.ı:ıktan ,·e lılr ihi ':'İ'it', birk:ıı: b:ır • 
dak ıı~·ılurm:ıktnıı ibarettir. 

Şrhirılc Ye alrliıınum medeni bir nwmlrl:cttc lıö~·lc bir şeyP 
CC'\ az 'cıilrmez. Uunun bir yolu \ardır. h:i·;t fabrikamız Yar. 

ımtün malil eti nihayet be::- ıı:ınyı ı;:c~ıni~ en küJıt b:ırclaklar imal 
eUirehillriz. \"c belediye ılc lıiitün ..,ucnlnn bu ı,:ır•ıt lı:ırılakl:ı 

meşruhat sntm:ığa ıneclıur eder. nir iı;t>rı prtar atar. P.elki lıun

ların k:irl:ırına bir nbııct d:ıhilindc Jı:esat arız olur. nı.1:.ı, şehrin 
\l' lı:ıl!un 1c-ıniıli~i frınin olun ır Ye halk lıirilıirlyk ağız ağım 

~elml'k ınana ... ını Yerrn im h. rd:ık k:ırd ::şliğin.lcıı lmrtulur. 
Ye illa daima su iÇl'rl•eıı til;~innıek ,·aıiyctindc kaiUC'ai:'lz, 

tehlil;elerle muhat buhm:ıca~ı:r. ~~ ~ubasmlardan farklı adamlar ~ıran bi~ kö~· ~.·ok. Fakat orası, yol. Kü!;'ük kitabın 26 sayfasını 
~~t ~dı ... Fakat mektep ha)·atına larında ıt rro_z.ukm.ez... kcr;an ger alan "Dörthanların kulaksızı,, bana s ·· 1 ı··· · 11 • 1 • ı· B ·ı i ·ıı 1, slkı-
'l ~ .., :.. ," .ı:r cı ı~ınııT. ~r~ ı r :ızını nlC'~C' esıı ır. «'. • ı < nnc ı " ı· 
tı! .... ~ acı hatıram, numara ile çağ. mez, bulut golg:sı duşmez,. meyda· bu kitabın dokuz hikaye:si arasın· yctleri nıucih ol:ıhilir, ama. ne çıkar, birkaç l•i .:iııin fazla ihtirası 
~ "'ICl.lttır. 280 ... Bunu bazan türkçe, nı gübreden geçılmez dekorıle; şey· da en kuvvetlisi göründü. ! ~11nıncla halkın sıhlıaH ilslünılür. 
~ franc;rzca söyler}crdi. Hala ta~a kül~hı~ı tc~ gi)~direb~len muh Mevzuu kıt'aca §U: ·--··--······00·······-·::::.:········~······················00••••••••••••••••••••••••• 
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1 ~ü__şündüğü~ g~~ 
lınsanlığın hasretini 
çekf ği erkek e 
l<ahran1an ses 1 

Yazan: SUAD DERViŞ 

Hııli: Partisinin Beşinci Kurul
tayı mün:ıı::eb:tiyle Büyük Cum· 
hı:rreisimiz İsmet İnönünün söy. 
lediği nutuk, Türk milletini oldu. 
ğu kadar bütün dünyayı sevindir
.H. Çünl:ü kurultay kürsüsünden 
yükselen bu ses, dünyayı bir kaç 
.;c:ıedir sarmakta olan bir tegallup 
ve tahakküm edasına mukabele e· 
den ilk erkek ve kahraman sesti. 
Ve senelerdenberi ''önüne sed çe. 

kilmcz bii kuvvetim,, vehmiyle ta. 
~an bir hırsın önünde granit bir 
kaya gibi yükselecek böyle bir 
sese bütün insan! k hasret çek
mekteydi. 

Bu sese bütün dünyada layık 

oLcluğu kıymeti veren şey, bütün 
tarih seyrinde sesine, başka bir 
sesin, bileğine başka bir bilef;fo1 

süngüsüne başka bir süngünün. 
izzetinefsine bir başka izzetinefsin 
üstünlüğünü tanımamış olan bir. 
miletten böyle bir sesin yüksel" 
miş olması ve bu sese İsmet lnö .. 
nü gibi bu milletin en üstün bir 
evladının, en şerefli bir askerinin, 
en unut<.ılmaz milli kahramanların 
ôan birinin ifade vermiş bulu:ı. 
masıdır. 

T:.irk milleti, umumi harp fe. 
lakctinden ve Sevr rezaletinden 
sonra bu yüksek ifadeli büyük 
vatandaşının ağziyle insanlık ve 
milletinin haklarını müdafaa eder· 

ken sade milli değil, milli ol:lugu 
kadar da insani bir dav~nın !İl • .:r. 
liğini ediyordu. 

Ve gene bu millet arslan yekli 
vakur başını kaldırarak, gene ayni 
temkinli ağıztdan, gene ayni yu ~

sek kuvvetle konuşuyorsa lbu o-
nun milli olduğu l::ı~ı:1r ; ... •.;mi va· 

voı,ıa fabrika kur.ıcaktır. l='ırka mu· ·r 1 . • ··d "k 1 • · 
• \.1 • • ı c "rını mu rı · o u · • . ı a. 
temedi, bir haftadanberı fabrıkad< ı , . 

if .. 1ll'lda çınlar \'e bir arkadaş se· tarıle; Hı~ogl~.lun .. ı~~~ılc tasta• Kulakt:ız Ali. bir eşek yükii odu· 
'°olsa dahi beni titretir. mamına bı:." Turk koyudur. Anlaya. nu kapr ına yıktıktan sonra, tahri· I duımaktadır. Bu adamlar ''Dört· 

lij .~ ruz ki, muharrir, Anadolu .k?yü· rat katibile konuşuyorlar. hanlar,.a uğramamış mıdır? 
· r hız seksen ... Deu:ı: cent quatre nü çok yakından tanıyor ve bılıyor. Ali 18 ra~ında bir köy delikanlı. ''Dörtlıanlara davul değil, sene· 
~n ... Bu adlarla benim ne ala· Bugünkü köylünün haleti ruhiyesi· sıdır. ''DCirthanlar .. muhtarının gül lerdir tek yolcu bile uğramamıştı. 
ıı ~\'ar? Birtakım adamların beni ni büyük bir isabetle tahlil edecek ~ibi kızı Fadimeye \'Urgundur. A- "J(uş uçmaz, kervan geçmez,, dc
''atd ~erle çağırmağa ne haklan kadar ona nüfuz ctmi§tir. ma, ne çare, eşek yükleri pek de dikleri yer belki de Dörthanlamr 
eı:, ~e ln.s~n oğl~nu? bir .. adı \'ar. Kenan, dekora ehemmiyet \·erdi· mangır getirmemektedir. Binanea- ta J.:wdisi idi. Ama, kiiy halkı da 
ı,,·l ndısıne dogdugu gunlerde o ~i derecede. kahramanlarının, eı:ha· leyh, Fadime, onun için erişilmez brmdmı pek J.:rdcr duymuyordu. Sa· 
~ ır, ölünceye kadar da o devam sın mahalli lehcec;ile konu~maları oir reraptır. dece, şu vergi memıırlart da bir uğ. 
~~~ahlara bi: diyeceğim yok; na da dikkat ediyor. Ali Fadimcsini anlatırken, tahri- ra111asalard1!,, 

,,,. cıır. 

",ahc:acak jc;çileri kaydetmekle meş ı •• ., .. 'll tl · · d d • ~ .., .un mı e erın vıc anır. a 
guldür. . j • sıl"!l<lZ olarak yerlcsme:;i lazım 

Kulak '~· J?örthanlarda~ eş~k .~~ ,, ıı :ınn ;-rcnsip, nüfusu cok mil.. 
kü odun ı~dırmekle fabrı~~ ışçılıt ... b· gibi nü{ıısu az millc~!erin deJ 
:ırac;ında bır zaman tereddutten so· ı ., takil ve milli hayata müsta• 

ra, onbe~ kuruş yc\·~iyeyi duyu?.c. l < ol lukların·n samimi olarn!o; 
hemen kararını ven yor: E~k yuk t· l::·ı ı c iil'11esidir.,, 

~r 1
akablarda bır kasd \'ardrr, Bir muhtar dü~ününiiz ki. köye ·at katibi, bir aralık onun lafını ke- Nihayet, tahrirat katibi, dolaşaı' 

tır, ~~~ vardır; ?n!ar in;anı anla· civar bir tepede bakır madeni fab· ,~ror: "Olen kulaksız, senin habe. da\•ullarm sebebini kulakc;ıza deri· 
~ ~ .. ıf eder; bır muhaubet veya rikası kurulurken, Ahlamışlılantı rın yok! diyor. Bir haftadanbcri Yeriyor: . 

lerilc temin edeme•liği mangırlar. Türk milleti, ı;efinin ağzmdruı 
fabrika ona kazandıracaktır. Ve ne- bt"ltl s2 1ahiyetle söylemeğc vtı 
Lice, itibarile, muhtarın gül gibi bı.. pn:.ısibi ı::alahiyetle müdafaıc 
Fadimesi de onun olacaktır. 

~, 1Stihza eseri olabilir. Fakat ba~ına bir çorap örülmesi e:ıdi~esı . ka abanın köylerinde davul çahnıp Hükumet, kmabaya iiı; günlük 
raı.. 

( Dr.ı•anıı u' iinciidc} 

~~aska çaresi yok! Binlerce talc· 
lJl 

1 ?!asıl ayırt edelim? Deftere na· 
~ &~ireliın?,, diyorlar. Numara 

?~~ın böyle idaıi kolayhkl~n 
~ııı·kır, .fakat mahzurlarını da, çır. 
'.: ~ le~ni de dü~ünmeli. Kolaylık 
~ dıl·e bir insana: "Bizim için 
ct ~ bir ferdiyetin yok, sen sade· 

~~r nesnesin, bir m.:mara!iın!,, 
ili ark doğru mu? Ba~ka bir çaresi· 

a:alardı, elbette bulurlardı. 
ıı~1 

!ı..,i e soyadı kanunu çıktığından· 
llıı t 11Utnara~·a hiç lüzum kalma. 

~ ~· ~ir sınıfta bulunacak üç 
'~ hnıed'i, üç be~ Fatma'yı so· 
:ıtjla arı ıle ayırsınlar. Bir mektepte 

~~~ \·e soyadları bir olan birkaç 

~tl bulunabilirmiş. Ba~ka mem· 
<(terde yok mu? Fransa'daki 

tı.ı:ır.ı 'lllerde de beş on tane Jean 
ile b· nt, Almanra'daki mekteplerde 
· :r ı11taı; Hans Schmidt buluna. 
~~· ~Unun için onlar çocuklarına 
e~ ara takmağa kalkıyo:lar mı? ... 
~lı e d~ bu numara usulü kaldırıl. 
~t hıç olmazsa öğretmenlerin, 
~~ 'Plerdeki idarecilerin talebeyi 
~i il.tatarı ile çağırmaları menedi!· 

r· ~ Ntıınara defterlerde kolaylık 
t~~1dıye ise defterlerde kalsın ve 

'i11, cır adlan ile, soyadları ile 
·!'ln, 

·e· 
~'ıtır arabadan bah~e·ler gibi ... , 

~-. doğru, ln•anın numaraH ol· 
., llL 

ı ~ nıara ancak e~yaya yakı~a-
.ı. · C~nh ınah!Uklarm birer adı 

h 
" ::ı.1cJ!~ onunfa anılırlar. 

Nurullah AT AÇ 

. :ı· - - < ,. : • 

Operetto della Pa:avra l 

BAZI pala' r:ıcı ltalyan gazeteleri §U 

Ama' utluktııki kanlı operetin tem· 
6lli esna.<,ında t-öylc bir pul:ına Sa\ urmuş. 

Iardı: 

- .\rna\'utluk ~imdi J~g-e denizine atl:ı -
mak için bir atlama tahtası olabilir!.. 

\'alan drğll, olabilir. Olnbllk ama, böyle 
taklak da l ine kt•nıiilerinin tnbirile bir 
(Salto mortello • ölüm atlama'<ı) olurdu!. 

ı;imdi d(', ilkmeldcplerindckl ~ocuklara 

adeta milli bir harn ~ibi günde üç defa 

söyle gariı> bir f:&rkı liyletlyorlıırmı : 
Yolumuzu uzatıyoruz, Tilrkiycyi alacağız! 
İşler iyi giderse Atinayı alacağız! .. 
Atin aya gidiyoruz biz eğlenmeye!. 

Galib& bu da bir ı;ocuk opereti!. Çokça 
makama. yiyen bir ı:oeuğun rüyasında. ne
ll'r göreceğini bestelcnıi;:ı olacaklar!! .. 

J1'akat ılikl<ııt buyuruluyor mu? 
Şıırkı~mda bile: 
- hler iyi ızidcr~r. ... 

l\aydi ihtiyatını kol mayı unutmamı~lar. 
M:.ıliım n, bu kayıt, kabaclnyılığın (9) uncu 
nınddcc,inl tr~ı.ıı eder! .. 

Şimdi i~lcr ı;iiıılıcslz l~·i gitmiyor. O hal. 
de ~·akında mr.lıtrıılcrdc i5in . liyle bir ;:.ar. 
lmnnı düzecekln ıll'mcktlr: 
Jşler iyi gitmiyor, eyvah ne halt edeceğiz? 
Alina bile geliyor, bizimle eğlcnmlye! ... 

Şu b~1.1 !talynn hükumet ndamlarınm ııo 
gnr:ıı mcr:ıtu hunlar: 

Çoculı:lar:ı hoJun:ı arlu sö~·Jctip krnı11 • 
!erini ııj;usto böceği, dünyayı karm«'a gii· 
rüyorlar ! l'ııkat ağu ... tos böccğilc l<arıne:ı. 

lıika~·r..,i m:ıliım. Ililha-.sn öınriinü ~arhılnr. 
la ı;ec:ircn ıığu~tos böreğinin Cıkıbetini o 

cocukcnfızlnrn ~c' abıııa öğreti\ emıeli ! ... 

.. 

Doktorca çilek yenirse .. , 

B 1ZiM "Halırr,, in nıuht'crcnı doktoru 
nefl-. bir yazısında ~lll'ğl ıncthcde 

ede lıitiremiyor. ~ ilelı:tc ı:u mııılcnler lıu • 
lunılu~uııu Sa)·ıyor: 

~eker, l•i.ildil't1 foo;for, klor, sodyum, ııo· 

tı yum, klrrç, mag-ncı.~ um, relik, ı;inko, 

b:ıkır, iyot! ... 

J\tuhf«'rrın dol.tor nffcllerlrr ama, Mer
can yoku.,unılnki kaıaııcıl:ıra ~ anlı~lıl•la 

çilek elemi:; olmasın?. UiiylC'sinc eczalı çi. 
leğl nr.rcdc yediklerini bi1.e llıtf(.'n siiyler
ll'r mi? •• 

Zira bizlerin )l'diğimi1. halis çilekte yal· 
nız ~u madeni biliyoruz.: 

~nıı? .. 

* * * 
Vapurun değil, denizin 
istiab haddi esas ! ,. 

P AZ.\R güıı:i yaııılan terti::te, bazı 

\'apurların istiaıı JıadlerinJrn fazla. 
~·olru nldıl.Iarı Aiiı-ülnıii':', 

ı;:linclcrllcn iamiııuk, milr." İ( haımlnra mey 
dan ,·c-rcbilecek olan bu halin öniinc grı;il
mcsi liizumu bildirilmi:;-. 

Jlııyrct, blıler ~Unlerdcnbrri lı:ığırıyoruz 

ela lnanmanu~l:ır! Ya muhferem mlift•ttiş. 
in gorıııc:.:·~ miş nt• ol:ıt'a!•1 ı? lUanmafih 
miirs ... ır hir lmznılaıı k:ı1i~· ı·n endi~c rılil -
mcsln. Zira, lıu \ upurlnr isti:ıı> Jııuhlindrn 

fazla olmak şöyle dursun ii~ le yolcu alıyor
lıır l.i. bir lrn.za 'ıılmunıla rolcular ıfoıılzıle 
C'lrle 'crirlerse en "on ela kini l\ludan~·n. rıhtı 

mına çıl<nnJI tahli iyeye haber 'erebilir • 
ter! .. 

lstanbulu çıplaklar memleketi 
zanne:len b'.r adam 

A l>.\l\UX biri ini, t ... tanbulun ötesin • 
de berisinde açıl• ,.c ınüstelwcn re· 

ıo.ir.ılcr sııf arken ~ a 'mlamı5l:ır1 111 iiddciumu
miliğe tr ... linı ctnıi~ler .. \d:ı.nı ne elese beğc. 
nir ... lniz: 

- nen hu rc..;imlcri Jıcrl>c ·e sn tnııyonım, 
ben hu rc,,imleri lmdın, crlıcl\ muhtelif poz 
lnrıb husu»i fotoğrarııı.rmı !;el•tiren alaka
darlara ı.lpari~ iizrı lııc- \'eriyorum! .. 

İ>rmlş. Bak herifin !;O ~·ediği naneye. 
Herif utanm:ısıı. :nerede~ se: 

- J~fcndlm, ben bu fotoğrafları sılıtınti 
umunıi)·e iı;in ~ekiyorum. Ziihrcd hastalık· 
J:ır riintgen nıiitchns ı:-.ıyını ıla! .• 
Dlyrcekmlş !. .. 

O yakında bildiğimiz 
yakında değil ! 

B İZ ~orultfuk. 1\urb:ığnlrderenin kı~ı· sınıln oyıı:ırclık. Tii o , ·akdlnnberi 
sramofon u ... tiimle unutulmus lılr. pliık ı;ilıi 

l{urh:ı ğn lıılr.rrn in temiz lrmıwslnc lmm r 
Hrihlli;,-tnl lıateftcn hir saılıı tcılnar cclcr, 
durur. 

Yine diinkü gazcfl'ierde sö~ le bir hnhcr 
\ar: 

- 1\urb:ı~ahclerc>nin kiiprüyr. l•adıır o • 
lan kısmının temlzlcnm(':-İ lmrarlaşınışf ır. 
\"akıml:ı işe h:ışl:rn:ıeııkiır! .• 

(füs:ısı ı:nlıiya) ılan lıir ıı:ırç:ı ~·:ınlışlıl•

l:ı diıilnıl':' ol:ıc.ak. Zirn burndakl (~·almıcln) 

tabiri kitabı mulcaılılcsfrki ~·ninnd:ı tnblri
ıllr. 

.!\"ııhıın sakalı Haler kuy ul,lu ~ ılılızınn 

dek ıızııyınenya kadar demektir! .. 

Mim 

etmer e mezundur. 
Çü 1:;,i o, böyle konuşabilmek: 

icin senclcrdenberi en büyük bir, 
enerjiyle hazırlanmış, dünyanrıı 

tayılı askeri kuvvetleri arasınaı 

girmiş, modern ve mükemmel bi~ 

ord • : :4"' ştur. Bu milletin ta. 

iiıtc bS • li• i günden bugüne 1'..a... 
d r d in a. is,cciigi seyi yapmı~ 

1 tl. r sö; ic.li~i sö iı tutmuş bu.. 
.. .1:: r, ka\ g.ıd ,, savaştan. 

· .ı ~.e . · ö.ır ':ten yılmamış b~ 

lunması ise diln} a.•ın knbul ettiği 
inkar c i•l ,.,::z bir vnl:i~ lır. 

f ".::1 L' ı mil!...tin 1:c ıdi 
·~ r~~ıi v i.1 :ıni r ... ileti 

n ncl;>n: 
"in~ n cerpirctlcrinin buyUk.. 

lc:ri tarafından y utuJması muk2d .. 
·le~ oı h gu nl:;:ariyesini hicbir ye: 
ı::.'l., kabul etmediği, J:abu1 ctmiyt 

: ve "lc:ıligine ve şuuruna sa .. 
r ol<ın her miJletin dokunulmar; 

·t ' " bir :levlet o :ı:-al: yaşa • 
.nası na;..ıu, insanlıgın, sarsılmaz 

müşterek bir a'kidesi olarak,, tes
bit edilmesinin lazım geldiğini a· 

çıkça ve mertçe söylemesi ve 
Türk milletinin "şuurlu ve kuv. 
vctli varlığiyle., yalnız kendini 
korumakla kalmayıp "insanl·k ai
lesine ve sulh mefkuresine bir 
hizmet ettiğine de,, kani olması 

ve Türk milletin "bu yüksek id~ali 
ve hayati menfaati kendisiyle be· 
raber olan milletlerle birlikte ko. 
rumak için göz kamaştıracak ye. 
ni kahramanlık menkıbeleri ya· 
ratmak için tamamiylc hazır ve 
kat'i olarak karar vermiş bir hat. 
<le., bulunduğunu il5n etmesi .. ba
tün dünyada yalnız takdirle clcğiı, 
minnetle karşılanacak, ve dünya· 

( D,"i11Ni 11iislıadan drı am} 
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Parti Kurultayında Lehistana yapılacak 
askeri yardım . Ankara, 31 (A.A.) - Parti be. 

şinci büyük kurultayının bugün.. 
kU ikinci umumi toplantısında, 
kurultay program ve nimmname 
encümeni raporunun okunması
nı müteakip parti genel sekreteri 
doktor Fikri Tuzer kürsüye ge. 
lerek program ve nizamnamedeki 
tadillerin sebt'p ve zaruretlerini 
iuı.h eden aşağıdaki beyanatta 
bulunmuştur: 

Aziz arkadaşlarım. 

tasvibinize arzedilen ve parti. 
mizin program ve nizamname -
sindeki esaslara dokunmayan ve 
yr..lnız iç çalışmalarımıza ve par. 
ti t~kilatımızın organizasyonu. 
na taalluk eden bu yeni hüküm. 
!erin mucip sebcplerlle ve sırasile 
mücmelen an.edeceğim: 

Program 
A - lKTISAT: 
1 - Zirai kredi: 
Zirai kredinin en büyük he -

defleri olan çiftçinin i~letmc ser. 
yeni parti program ve nizamna- mayesi unsurlarını tamamlamak, 
mesiıtin tetkikine ba§lamazdan zirai istihsali verimlendirmek ve 
önce bundan evvelki kurultayını. ehilleştirmek, çiftçiyi toprağa 
zın kabul etmiş olduğu program ve zirai işletme vasıtalarına i;a. 
ve nizamnamenin bazı kısımla • 

Yüksek tasvibinlze arzolunan 

hip kılmak, zirai mahsullerin sü. 
rında yapılan değişiklikleri ve riim \'C salI§ını kolaylaştırmak 
konulan yeni hükümleri huHisa. ve artırmak hususlarına ciddi 
tan arzetmeyi \'e bu değişiklik. bir ehemmiyet verdiğimiz için bu 
fere sebep olan hadise ve mec. cihetler 7 nci maddenin ''B" f ık. 
buriyetlerle dört senelik mü5a - rasında yeni bir hUküm olarak 
hede ve tecrübelerimize müste - tavzih edilmiştir, 
nit kanaat ve dlisüncelerimizi kı. 2 _ Ticaret mübaaeıesi: 
saca izah etmeyi lüzumlu e fay. 12 nci maddenin eski şeklin. 
dalİ bularak huzurunuza çıkmış de bulunan ve ticari mübadele • 

bulunuyorum. yi alakalandıran son fıkra, iktı-
Arkadaşlar, satdiyatıınızm istikbali noktasın. 
Hepinizce maJCım olduğu üre- dan faydalı görülmediği için kal. 

re dördUncU büyilk kurultayını. dırılmıştır. 
zm parti programımıza. ilaveten 3 _ El işleri ve küçük sanat. 
koymuş olduğu ana prensiplerle lar: 

parti programımız cidden müte- El işleri de dahil olduğu halde 
kamil bir şekil almış, çalışma küçük sanatlarımızın inki§af et. 
sistemimizi tayin ve gideceğimiz tirilmesi ve halkın mutat işler 
yolun jstikametini sarih olarak haricindeki vakitlerinin heder 
tesbit eden bir yasa mahiyeti ik. edilmiyerek kıymetlendirilmesi 
tisap etmi§tit. gibi zahiren küçük görünen hu. 

Keza, parti nizamnamemizde susların hakikatte ne dereceler
iç çalLsmalarımız için çok ameli de mUhim birer iktısadi amil oL 
ve t.atbikat bakımından da 0 nis. dukları meydanda olduğundan bu 
bette fay dalı bir şekil almıştır. cihetler de programımıza yeni 

Bununla beraber umumi idare bir madde halinde ithal edilmiş. 
heyetiniz dördüncü bUy\ik kurul. tir. (Madde H}. 
ta.yıdan bugiliıe kadar geçen dört 4o - Şoseler devlet yapıları ve 
senel.ik müşah~e ve tecrübeleri şehircilik: ' 

ve bılhassa .~egı§~ez genel b&.§- Memleketi iyi bir şotıe şebeke. 
kanı~ızm yüksel ı~am. ve kıy • sine kavuşturmak için yapılıp 
metlı bı2atları nctıcesı olarak tatbik edilecek olan programda 
g~rek progrn~nnıma. ve ge~:kse milli iktısat icaplarilc yurdun 
nızamnamemızde ba~ı • t.:1d!latın emniyet ve müdafaası düşünce. 
yapılmasısını ve ycnı bır ıkı esa- s;ine dikkat edilmesi ve ehemmi. 
sın konulmasını_ lüzumlu gör~rek yetıe merkezleri bağltı.yıp ana 

buv~ev~lar~ ~t . uırJ rı v: yollardo.n birkısmı ile büyük köp. 
dcgışıklıklerı _ ıhtıva C' len ) ..,nı rUlerfn devlet~e yaptırılması, vL 
p;o.gram \'C mzamn~e proJc1e. tayet yollarının umumi ve mm. 
rını hazırlamış ve yüksek huzu. taka.vt bakımlardan sınıflandı _ 
runuza sunmuştur. Yüksek ku • 
.rul~ayınızca tefrik edilen encü. 
men tarafından tetkik ve yüksek 

nın tapusuna sahip gibi hareket 
eden coşkunları da bir~z ayılta. 
caktır. 

İsmet İnönü ve onun ağziyle 
konu~an Tilrk milleti, bugün yal. 
nız milıt hudutları içinde değil • 
sade milli hudutları içinde kalmak 
ve !dışarıya bir santim bile taşma~ 
malt azmine rağmen - bUtiln diln· 
yada başrolU oynamakta olduğu. 
nu isbat etmiş bulunuyor. 

Ve işte bunun için ismet İnö· 

nü devrl, Türk tarihinin en şeref. 

1i sayfalarından birini dolduracak
tır. 

Suat DERVtŞ 

Hay M. Jlikrele; 
l\.tekti.ıbunuıu' :ıldım. lıalyndn mek 

tep çocukl:ırın:ı okutulın:ıktn olan 
şarkıya ntt ynzı ve o ş:ırkının lercü
mcııinl ben de okudum, Ş:ırkının ter 
cOmes[ böyledir: 

Yol11m11:11 u:atıuoru: .. Tı1rkiyeyl a· 
la cağız 

1$1cr iyi ofdet$e Atlrıcı11a varacağı:. 
Şimdi mıııratorı tnhlil edelim. Tür 

klyeyl nlm:ık htlyenin ~·olunun pek 
kısn ~m:ıdı~ını e<ınsen g!Hlr sohilıi 
ele lnktlir etli~ or. Hele ı\liıınya vnr. 
mnk için 'fiirkiycy~ uıirııılıklnn son
ra işlerin i ·i gitmesini şart olıır:ık 

koyınfisı <'la 11:ıvnnı dlkknt d!!ğil nıl? 
Çünkil ''.riirkiyeye uflrıyan hu nevi 

lOlculnrın lşlerinin pek iyi gitmedi· 
aini Jınlynnlnr pek iyi bilirler. 

O lı:ılclc Türkl)·eyi nlm:ık şöyle dur 
sun Türki:reye uur:ımıık gafletini gö5 
tcrcnlcrln lşleı-inln pek ft'nn gidcce· 
lU mııhnlcknk olclııihınn güre onların 
Alinnrı d)ta,..t arıul4rınıa da şlın

lffden ımra dCl~IOlliinO kendilerinin 
dahi kabul elmiş olmnlorı liızım. 

Bunlar, lif ve giiııırtıın 'e çocuk 
şarkıl:ırından ihnrcllir. Fazla ehrm. 
miyete de~mrr.. s. n. 

rılarak iyi geçit verir bir halde 
bulunmaları için daimi tamir iş. 
lerine dikkat edilmesi ve devlet 
yapıları ile şehircilik işlerinde 

teknik ve planlı esaslara göre 
çal~ılması hususundaki ehem • 
miyet göz önlinde bulundurula -
rak eski 26 ncı m&ddenin son f ık. 
raJarı daha viuh bir şekle kon. 
muş ve yeni 27 ncl maddenin so. 
nunıı eklenmiştir. 

B - MtLLt TALİM VE TER. 
BİYE: 

ı - İlk tahsil: 
Aziz arkada13larımın da malfı. 

mu olduğu veçhile milli talim ve 
terbiyt..'Cle esas düsturumuz cehll 
gidermektir. Öğretmen okulları
nın kifa.ytsizliğine ve köy okul • 
larının azlığına rağmen partimi. 
zin bu yüksek emelini tahakkuk 
ettirebilmek için Maarif Veknle. 
tin.iz son senelerde bu mevzu ü. 
rerinde yaptığı tetkikat netice • 
sinde köy eğitmenleri yet~tirip 
çalıştırmayı muvafık görmüş ve 
az zamanda önemli sonuçlar elde 
etmiştir. öğretmen gönderilme -
sine imkan bulunmıyan köyleri. 
mizin öğretim ve eğitim işlerin
de köylüye rehberlik etmek üze. 
re hususi şekilde yetiştirilen ve 
yetiştirilecek olun bu köy eğit • 
m<'nlerinin <,:alıştırılması ve sayı. 
!arının süratle çoğaltılması mu. 
vafık görülerek köy ilk okul işL 
ni ve programımızın bu mevzua 
ait ana hükümlerini yerine getir. 
mek için bu sistemin - ilk talı. 
sil hakkındaki esaslar gö1.dcn 
uzaklaştırılmn:ksızm -Tamim ve 
inkişaf ettirlmesi maksadile prog 
ramın 45 inci maddesinde gör -
düğünUz "B" fıkrıuıı tedvin edil. 
miştir. 

2 - Yüksek tnhsil: 

t'ııiversilelerimizle yüksek okııllıı
rıınızın kcnılilerlnılcn lıcklcııen lliııı 

\'e lhti~a~ elemoıılıırını ycti~tirecek 

\'e nıenıleket dahilinde ilmi h:ırcket 

lere cleslck ,.e kııynnk ol:ıhilcel'k hir 
ınükeııııııelb ete t•ri§lirilnıclerl Ye 
bunların s:ıyı ililııırile de çoğııltıl:ı -
rpk mııarir vekıiletil1in idaresinde 
hlrle~tirılmeleri makı;adile 45 inci 
m:ıddcnlo eski (p) fıkrası te,·si \'l' 

tavzih edilerek yerine (e) hkrıısı i
kame edilmiştir. 

eılehilmek için cneJrmlr<le l{enel 
sekreterlikle dahiliye vekAlliniıı hlr 
lıiriııılen :ı:nılnııı~ına Jüzıını ıcörül. 

ili iişt ii. 
Ayni sehelıin Yitiıyetlcrılcld lr~ki 

liill:ır üzerinde ınüe~ır;ir olrn::ıc;ı iı•ıtı 

edeceğinden l'iliiyct pArll reislik le -
rinin tle voliliklerden tefrik cılllmc
o;iııc ı:ırurel lıııı;ıl olııcoğıııı tnlali. 
buyurursunuz. 

( Baştara/ı 1 incide) 1 iCk Kalthofda Yukua gelmİ~ 0~ 
'<ik eylemektedir. Polonranın ihti- hadiselerin bütün mı:!ulirctI~·r. 
raçlarım temin edebilecek mcvkick Danzig memurlarına yükletrrııİ~· 
bulunan rc~a.ne müessese olan ha- ''Çünkü Danzig memurları, po rfC' 
'!İnenin ~arantisini temin etmek ya umumi komi erinin m~kC rtl 
maksadile parlamentonun taS\'ibi müdahale!erine rağmen Danzııt .. , 
talep olunacaktır. murlan umumi intizam \'C a~> ;ır 

3 - Türk dili üz.erinde çal~
ır..alar: 

a - Dil işi: 
Progrnmın 44 ünrii nı:ıdılesinin (g) 

Ye (h) fıkrıılıırındnn nnl:ışılııcıığı 

\'Cch üzere milli dilin tl'klimiilii uğ. 
runıl:ı şimdive kıı<lnr s:ır!cdllen ha· 
yırlı ç:ılı5111ıılııra devam edilmekle 
bcrıılırr lııı kııllıı s:ırrctlcr netkrsiıı 

de elde rrl ılcl'c>k s<'ıııerclrrden lıü 

lliıı ilim \'C teılris rnÜt";scsclriııiıı iı> 

tifaıle edebilmesi i~·irı hu işin ~lıııı

rH \'ekilletince sıkı ve şunıullli bir 
nezaret nllında düıenlcnnıe.<ıi uygun 
görülmüştür. 

Esasen geıılıaşkuruıı yulwrıılrı ar 
zetıl~im kıırnrındıın kn~lcdllrn gaye 
hiiküıııct \'e Pıırti işlerinin hir nhcrık 
dohilinde sevk ve hlnre cdllnıeııi lııı 

kiiııının ıe111inindeıı ibaret iken 
maksaıl ı ıı lı:ııoıl ol:ıııııııııası ,.e bun:ı 

nıuk::ıbil ın:ılhıp ahengin h~·lıcml'iınl 

tesis ve teminine zaruret lıuhınnııısı 

genel sekrelerlik ın:ıknınııulıı hulu 
nııcnk :r.alın parti k:ıbiııcslnılc yer 
:ılııı:ısıııı ifnp eıtirmi,tir. 

Leh·So\1•et erkamharbiyelerinin ihltıline tasaddi edenlerin faalt~'t . 
temasa geçmelerine intizaren muh. rini menetmek jçin hiçbir tedbJr h 
tetir l1ir Fransız - İngiliz askeri ko- mamış olduktan gibi serbest ~tl • 
misyonu Polonyaya giderek hiniha· arazisi üzerindeki Polonya h~rı dl 
cette derhal yapılacak olan a keıi )arının emniyetini garanti ctIIlcg• 

yardımın ne şekilde tatbik edilecc- düşünmşülerdir. _ )()11\''l 

<rini kararla~tıracaktır. Polonya hükfımetı, po rı·J1 • . 5, ()" 
Lchistanm notası memurlarından Perkovskı.. 8~r 

llıı sıın•lle ,ceııcl ,ekrcleriıı, lıııl 

kın şlkiıyct, ılikk \ ' e ilııiy:ıı;lıll'ln.ı 

ııılilcallik ınrselcl<'ri kıılıiıır · ' i ııı·
.nı.lnşl:ırllc giiriişüp nnl:ışıır:ı 1c '"·ile 
rnesi ve de\'lelin iç ve dı~ poliliknsı 
ü>:eriııde de\·amh bir suretle lene''
\"Ür ederek pnrti işlerini onn tıörr 

.sevk ve idare edebilmesi müıııkfin 

olacaiiı gibi parti başkanlıklarından 

:ıyrıl:ın Ynlllerin de p:ırtl işlerini az 
çok bir devlet işi addederek bu iş· 

ferle nlYkalarını lemin edecektir. 

Danzi~. 31 (A.A.) - Polonya ve Dr. Schiller aleyhindekı rııtı e<ft' 
ali komi~eri Chodacki, Danzig se- zelerin muhik olduğunu kabul 

nato~u rei.i Greisere bir nota vere- mez.,, / 

Salih 
lı - Türk lug:ıt ve nnsiklopedisl: bir tavzih i 

Milf 
I/} ıııııı ıınnu ııurııınııttıııı. ııcııııınrur.ıırnnınıııı 

Şimdiye kachır tedvini ıniiyesser 
olıımıyan Tiirk lügnt ,.e ıın'iiklopcdi 
sinin bir tın C\'\'el hnzırlıınııbilmc i 
için eski 45 inci madde huna nit biı 
lılikiim ilavesile geni~letilmiş \'e hu 
surelle yeni ~!) uncu maddede göı·jj. 
len şekle konmuştur. 

'SAKARYA 
Simemasında 

Mecliste mevzuu bahs 2 harika, 2 süper film birde~ 
oıan em~iye.t d~rektöru Sahra Bekçilerı 

:-\i:ı.ıınnnmryc koyduğumuz yeni 
hükiimlcrdrn lıir kaçı ıln partimizin 
B. ~I. Meclisindeki ann gnıpıındıııı 

uaşka (Parti ıııü~tııl.:il gnıpıı) ndı i
le yepyeni bir miiraknhe uınınıııı 

ıloğınnsını temine ın:ılu[ olanlanılır. 

l<ımdır • CHARLES VA~EL -
Eski İstanbul i JEA:\' PlERRE AUM01''1' 4 - Halk terbiyesi: 

a - Hıılk oılalıırı: 

Klfısik okul terhiyesiıtclen lıaşk:ı 
Ylll't Jçintleki bilyiik kütlenin kiilliiı 

seviyesini ) ükııı•lhııck \'C ı;öriişlcrini 

diizcllmek, inkıliıbııııızın kıılıınl ha. 
tıra \ ' C heyecanlarını yıı~atm:ık, p:ıı• 
ti umdelcrimizin temiz ııı:ınıılarile 

ic:ıplarıııı öRrctmek, hiil:ıs:ı, vntan 
dıışlnrı bir :ırııdn ve hlr emel uğrun 
dıı yürütınck m:ıksadilc kurulmıı~ o
lan hnlke,·leriınlzin meşkur mesai
sinden h:ılkevi nçılmnsınn imkiın ol 
nııyan )erlerin de istifndeslni temin 
etmek üzere halk od:ılnrı te§kiliilının 
yapılması liizuınhı siiriilerek pro -
gramın 151 :incl

1 
m:ıtldcsinıle ini nok

tnyn da işnrct <'dilrnişlir. 

Emni,-et direk- K .. d o 1 rı 
törü ve ş~~diki a ın yun a 

Partimizi, tıpkı diAer ıınıpıınııız. 

gllıi B. ~[. ~lcclic;inıle tcımil eılrcck 1 
olan mii<;t:ıkil grııp1111 ne surl'llıı le. il 
şekkiil edeceğine , yazife ,-e ı;aliıhi 

yellerinin nelerden ihnret olncn
ğına mllleııllik ıar!ltı:ııı nlınmname. 

nin 117 inci maddesile 124 !inen mııd 
desi arasınd:ıki 6 nıocMede hulııcnk-

Çorum vahsı Sa· 1 LORETTA YOUNG ve 
lih Kılıçtan neş- 1 J w ARNER BAX& 
ri ricasile şu Fiatlara dikkat: 
mektubu aldı~: i Birinci ve Balkon 15 k~ 
"Geçenlerde hır F....-. ·--uınnlllıııtUftlllllı .. ak .. -11-.......... 

J b--- Sinem:ılnr: 
,\rarııızda sinemıınııı, h:ılk küt!~ -

!erinin ııhliik ve kıırokteri liuriııtlr 

yaptığı ıniislıet ve menfi lesi rlcr göz 
Ölliine getirilerek millı!limiıin yiik 
sek :ıhlôkını ve scliıbclli kıırııkt~·ı·iııı 

ifsat ctmlyccck ''e lılliıkiıı mnne\'t 
l.ılinyeınizln ııılıhnl \'e seliımetinl \e. 
mln edecek hir terbi.re vnsıtıısı ola 
r:ık lnzihnl:ı nlınnııısı ve nl5kad:ıı 

sınız. 

Aziz arkaclaşlnrım, 
Çeyrek a~ırlık siyasi tnrihlmizln 

pek dağdnğıılı grçen ~arnhatı göıü -
nüne getirilirse tek fırkalı kıılmnnın 
uz iz ve mübarek vnlı1111nıız111 ~ ü~

sci\ ıııeııfaallerine en uygun bir si. 
y:ısct olduğu teslim cılilir. Fıık:ıı lıu 
n:ı nıuk:ıhll tek bir siynsl te')ck
klile mcno;ııp ııznılnn vücut bulan 
bir ınecli!ıle kenıli kendini tenklı 
ve mürııknlıe iınkiınlnrıııın ılıı te
minine :ı:nrıırcl bulduğu reli rn in
kiır edilemez lıir lı:ıkikatıir. \'ııksck 

tnwih ,.e müınhcretinlıc mıızlı:ır ol 
duğu t:ıkılircle (p:ırti mü~t:ıkil grıı 

Salih Kılıç 

kanun muz ·e-
resi esnasında 
sayın mebuslan
mızdan birinin 
İstanbul Emni. 

yet müdürlQğün· 

de bulunmuş bir :ıat hakkında gazc· 

~lere geçc.u ,~·.an~til~ ~ni kasdet
miş olduğu yolunda herkeste yanlı. 
bir fikir ve kanaat hasıl olduğunu 
bazı tanıdıklarımdan aldığım mek· 

tuplardan anladım. 
Zamanımda böyle bir vaziyet ol. 

mamıc: bulunma~ına göre sayın mc
busun';uz bir mektupla vaki müra
caatime h1tfen telgrafla verdikleri 

m:ıkanılıırc:ı d:ılıa ~ıkı lıir mürnku - pıınun) hu pek mühim 'e lın)ııll kar~ılıkta müzakerede mcvzuubahs 
here t:ihi tııtul:ıhilınesi için eski 50 \'ozlrt-yi ı:ım:ımile ha~nrahflecr.k din~· d ~ 

r l)ı·r kıı"V0l ··e zlnd• bı·r ıııvi.•·et o- olan müdürün ben olma ıgımı \'C inci ınndden in 1111 l~c nl fıkrası te,·si • ~ • " " 
, e yeni ıırogroın pro)l-slnde 30 uncu lacağına kani buhınıı)'orıını. sözlerinde iltibasa mabal bulunma-
m:ıdde olarak ıcshil edilmiştir. Aziz ,.e muhterem ıırkudaılarım: dıi:'lnt bildirmek suretiyle hcp:mizi 

c _ nılli işler: Xiz:ırnnıııııenin şimdi ı;ırn itibarile tenvir ctmi,tir.,. 
Te\'kiflınne Ye Jı:ıpkıneler: 138 ind olan rski 128 inci nıaılde- --------------

llapis:ınelerlıni>:in lc\'kirlıoncler - ;!~eeri~ı~. nazarı ılikkııtinizl C<'lbctınek Oog...,Un toplantıları 
den ayrılması hnkkınd:ı iitedı·nlıeri 
ııiiıUiğünıiit. ııoklai n:ız:ırı nıulıafrız:ı Hu ııı:ıddcııin pnrtili ınelıu~ nrk:ı. 

ılıışlarıınızı bir tnkıın ıııeınıuıb·elle- _... Fa~tıJta/• 1 ıncictt elınekle lıcrnber genç ynştnki ıııe' , 
kur Ye ınalık(ımların lıüyüklerden re d:ıyclle miikrllcr tuıtuğunu lıilir- da balo, çay \·esair ziyafet verilmL 
n) rı hıılıındıırulın:ı~ı lııısıısııırnn le· siniz. nııııdıın maksut olaıı gnye, ar. yecektir. 
nıin edilmesi lüzıırıııı ıl:ı 04 ürıclı kad:ışl:ırımızı haıl<lL~alındn bt'lkl pel,; 7 _ Yalnız akraba ve çocuklara 

mndcleııin son fıkr:ı~ınıl:ı tnsrih edil ~:i11~~ım 0~~~1e1~~:n ~~.~~;c, ı~:~~:ı~~:~ bir gün için ziyafet ,·erilebilir. Bun 
nıl~lir. ınizin )'ilksck otorite~ini ,.e nJa. ların harici kimse davet cdilmiye· 

ç - H:ıyır cemiyclleri: 
Amme Jıiıınell gören hayır cemi knlı :ırkallıı5l:ırın şıılısl şrrd ve lı:ı~ cektir. 

ycllerimizin ve hilhnssıı lıuııtnrd:ın siyetlerini korunıaktun ih:ırcıtlr. 8 - Loğu~a wsilesile de ziyafet 
ıımumt, hususi Ye lıl'lcdl hiilçt•lcr· Bunun da yüksek tııs,·ll.ıinizc Jtıyık vermek, hedi}'e götürmek memnu 
den y:ırdım görenlerinin gelişi sihcl gl>rfilrccğini fımit edrriın. 
sarfiyat ve israfoıt:t hıılunınıılıırın:ı lştc rıziı ıı.rkıuJn~l:ır, ~erek pro. dur. 

gr:ıııı ve ıcrckse nirnınnaıııeye ko. 9 - Sünnet düğünü yapılamaz. 
ınani ol:ır.ıık lıir şckilılc ııııır:ıkalıe

lcri liİ1.llllllll \'e fa~ dolı glirilhliiijilıı 

ılcn hu rıhet ıle yeni tedvin edilen 
liS inci mııdtlcde telıariiz. cıtirilnıi~ 
tir. 

Nizamname 

ıınn belli ha)lı lıükiimlrri Rl'lelnılş Yalnız aile aralarında hU!;USİ eğlen· 
hıılunııyorum. cc yapılabilir. 
Diğer uf:ık tefek tay ve ilhcler 10 _ Sünnet çocukları rnUCe\'hc· 

hnkkııııla :ıyrıcn lzııhat 'eriı> dr 
:atla sokaklarda gezdirilerneıler. 

kıynıelli v:ıkilleriııiıin isrnr cuilıııe-
siııe meydan vcrmeyrc·rğiııı. ~t:ını. Bu hükümlere riayet etmiyenler 

Aziz :ırk::ıd:ışlor; zııtıına nihlll'Ct verirken hepiniti hakkında zabıt \'araka ı tutulacak. 
Programda y:ıpıl:ın tkğişikliklcriıı lıiirmet ve muhııbbctlc ~e!Antlılr, par elde edilen eşyalar muhafaza altına 

,.c yeniliklerin nelerden ibaret 1.ııı ıimizin tekümül ve inkişahnılıı alınarak suçlular mahkemere veri. 
Jıındıığıınu :ırze!)uiş lıulunııyoruın. pek mües<ıir birer iımil olnrııklnrın:ı 
Sazlcrirııe nihayet \'ermeden l.ıiraz emin bulunchıl!11nı bıı liıyihnların leceklerdir. 
d:ı niznmnnmcde göreceijiniz yeni riiksck tasl·ibiııize iktiran etnıe\inl v k· ı · . 
~~~~~~1~~: Jınkkındn m:ıruz:ııtn bu temenni ederim. - Alkışlar - Hariciye e 1 ım ı z 

Bilirsiniz ki, şimdiye kndar nıeri Moskovaya Romanya 
olnn nizanı nıımcıle genci h:ı~kun 

vrkilliğinin kime tC\'Clh ctlilcrc·~i- ihtida ilanı Nazırının ziyaretinden 
ne ıl:ıir lıiçlıir kııyıl ınr."cut ılef;il 
ıli. BU cihetin \azılı \'C her liirliı Beyoğlu müftülü~ünün 7·4·939 SOOra gidecek 

ltalyan sefirinin 
beyanatı 'd' 

_... 1Jaştara1' l ırıCS ~ 
- Havalar güzel gidiyor!. de 

tir. ~ 
ltalyan diplomatı, muharnr tıf 

beyanatını şu sözlerle bitiııtıl~ ı: ~ 
~·1 6 

- İtalya harp için degı • 
1 

,~ 

için çalı§ıyor: Şimdilik hnrı> 0~ ~ ı 
ğını zannetmiyorum. Vnılf c b;-.<f 
dönmek Uzere bu akşam ,Au!t 
git.mckliğtin muhtemeldir.,, • 

Alman sefaretinırı 
bir tavzihi ~ 

.,s.ıc 
Ankara, 30- Bir İstanbul e. ~~ 

Almanya.'daki Türk talebcsilllıı ıeJ'' 
zamanlarda batı haksız muaıııc ıı•' 
re mnruz kaldığı hakkındB bir., t'' 

b .. ,-u .. 
ber nC§retmişti. Almanya u. )tilt't 
çillği, bu ha.berin katiyen bil ıı)"' 
teYnfuk eylemediğlnl ve .Alrtııı. "11' 
daki Türk talebesine iınüyaıl1 ~ 
safirler gibi muamelede dc'ratl1 
diğinl bildirmektedir. ~ 
......... ..___~---

Çeklerden 
mürekkep bir 
alay kuruluya~ 

(Başlara/ ı 1 i7ıcid~ ' 
General Prchalo ÇeJ:oslo~S 6~~ 

yada, Çek işçilerinin, işterı:~ 
çıkarılıp yerylerine Alrnarı~ )e! 
getirilmiş, Alman amelelerin~ ıf 
leştirildiğini, bu suretle Sk0 a.1'1'' 
keri fabrikas:nda yalnız Alrı1 61w 
rm çalışmakta olduğunu s 

miştir. 20l 
lşleriı:ıı:ien çıkarılmış olart >''~ 
den fazla Çek amelesi ,A.trııarı,ııııJ 
götürülmüş ve orada çaıı~tt'ıııt'~ 
g~a ba~Janmıştır. Diğer ıarı.ıf. 1 

• dUS j 
general Prchalo Çek or ttı\ll~t 
tamamiyle orta.dan kaldı~ı 
olduğunu lda il~ve etm~ 

ırn•ılıliide ıııuni olııınsıııcl:ıki ehem. tarih \'e 79 ~o. h belgesi mucibince Ankara., ı _ Romanya hariciye 
ıniyct iwlı:ı ıınıhtıı~· olnınılıı:iıııdaıı kendi arzusu ile cweke dini Orto- nuırı Gatenko, 11 hazir&nda Anka- ket edecektir. ,·e 
:n inri rnnrldc hu ıııııks:ıılı tcıııiıı 1 1 k d. · · ı•·t ' dokst ve ~Jı rini iken ha ınını ra.yı ıi .. ·nct edecektir. Dost misa • Anlaşıldığına göre, Harfe' .• fi 
çiıı ilave eılilınlştir. J b" 
Niznınııamcnin 28 inci mnddesı kabul ederek yeni adı Nebile kon· fir ayın 10 unda 1.atanbulda bulu - kilimiz Moskova scyahnünO 

de yeni bir lıüklını olnrnk nnznrı mu~tuBr. ll~neoluşnur.i n c i naKcak vue aynrı guün. Al ntkarna ya hyarel_. ~n·aretten Aso_:r_aççıka,cak,~~,r. ş ,~ dikkatinizi rellıcdecekllr. llük\ımtl ------~ ' 
\"e Pıırti lıirliğine dnir genbn~kuı 

t:ırnfından 18-6·936 ınrihinde illih:ı' 1 
cdilrn knrarın tııtlılk mevkiindr 
knldıQı üc seneye l·Rkın bir r.anııın 
ıarhncl:ıki müsaheclclcr, bu ''nı.i)'e Töreni ve nutukları filme alınmıştır. rııı' il 
tin idıınıesinde bir fnydıı oJnınclı~ı Bugün matinelerden 1 p E K ve M E L E K sincmalarmda prognırnl:l , 
kannalinl tevlit f'lınl, \'e hlr müra itibaren ilaveten göstcrilecekt~ 
knbe rilıım cılan partiye ıl:ılın emin SSJ:IP" 
ve snllm lıir fnnliyct·imkıinı kmin 
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H A B E R - Akıam ronaaı 
:s: 

Berlinden Kabile IT~~!iT~tfiiijdfiif!IH®lıR 
Sekiz günde gidilecek H A V A K U R U M U 

Berlin - lstanbul -Halep tayyare . 

~Un· B:d~!~~!erı~~u~~n dd~~uk!at~~!!bWa muva~- orduya 4 9 mi 1 yon 1ira1 ık 
lan }~.en kısımlarında i~liyecek o· lat ettiklerini söylemi~ ,.c ezcümle ~ 

ta~ n~yçe Luft Hanza,, Alman dcmi~tirki: yardımda bulundu Si ~'ar: sırketinin dün ilk tayyare- "Tilrki;).·e hudutlarına girdiğimiz 
1' etJınden schnmize gelmiştir. zaman çoktandır ha ret kaldıltrn 

".cd a~Yare saat bes sularında Edir. ~ve mavi semaya kavuştuk.,.----"-----------
"ı'eşe~-g~nıis Kırk dakika sonra Tayyare bu sabah Berline gitmiş Piyan kod an iki mi lyo r: :-&-· ı 
,.ı~'..~~·d::;;~una,:~~~· tirÖündeyaıdı~gibieashare. Milli Şefin 

1 

- l~~4-~} 
kd. 'fPr Türk havacıları ile Yesll· ket programına göre Berlinden teşekkürleri k d t 
ı....:,_nahiye müdilrü Şevki, Alınan kalkan Alınan tayyaresi yolculan na ya 1 n varı a lÇERDE: 1111~on 1 An.ta 31 (A A ) Rl ti * 1ş ycrlrinde mümessil scclmı GtJt· SO o u, Toepke ve şehrimiz lstanbula kadar getirecek, aynı yol· ra, ' · - yue · itln verilen rnilhlt dün bitmişti. Fa· 

tt 
1 

Alrna. gazetecilerinden bazda· cular buradan Türk hava yollan cumhu: umumi kltipliğind:U: t • d • ı d • kat bir tok iş )·erlerinde intihnp ya . 
.;ıe;·danda h::wr bulunmuşlardır. tayyaresi ve Türk pitotlan ile Hale- ~eisıcumhur İsmet !nBnU. c~. • e m 1 n e 1 f pıimad.ığı ıınl:ı~ıldığındnn müddet 

~" ~YYare ile Luft Hanza şirketi be kadar gidecek, oradan gene Al· h~nyet Halk Paz:t1sinın h_eşfnc.ı b~- 15 hımrnnn k:ıdar u:ı:ntıJmı$1ır . 
• l1Yat bu"'ro d" ekt- .. d"rt Al t I ·ı Bağdad Tahra yuk kurultayı milnııscbelıylc temız * Şehrimizde bulunan Paris üni. ın .. _ su ır oru o • man ayyare erı e a, • . .. - k 

3 ~ gaz t . . . l ~ d'rd duyguları ve Partıye bağlılığı hal•i ~ an, l (A.A.) - Türk bava s!Dden çok iyi neticeler almmqtır. Bu vcrsi te'>i devle'l<'r hukuku profcsllrii 
faret' e ecısı ve ayrıca Berlın se- na ve anla~ma ~-apı dıgı tak ı e 1 _._ l l tin h raf d kurumu genel merkez heyeU, bugtın gtın 933 cll~l öğretmen! n mUfettiı. bugün saat 17 de ün!vertitede bir 11\lizin ·· G ı· E • TrAb'l , d ·.:s~-ı.1 b'"t·· bu o aııı.a. mem e :t; er ta m an t'•k"'· ınusteşan a ıp :.vecın n.<ı. ı e ,;:a ar ~l<ıeu:K er ve u un ld kl t 1 afi da d 

1 
saat on buçukta Erzurum mebuau Ge. mekteplerimizde kUc;Uklere modelcilik konferans verecektir. 

qın da\·etl" · 'lk le S ola h t 8 ·• ·• """nkt" Bu ak 
8 1 arı e r. ıar n ° ayı mcm. neral Zeki Soyde-'-'- ba•ı. .. nırıı.. •ı. derileri vermektedirler. h"\ın:lara. fca. * E r hhi ı · b rtk ısı ve 1 yo u u • seya ;ı gun t:ur..~ ır. . n nJ t t A1•kU ] _,_. Jb""ı'>... IUU~ - 6• n • :.sna ın Si muayene erı u· 

§ehrı'm· • 1 d' d ,., }' .;ı b' eh . u ye ve ~UA r euuın wı.mn tında nlzarnnarn :re " alt '·'· beden le\'a%llll ve J.lllr& kurumumuz la. ,.- ~. l:ıma'· t d A' d t l'u k . ıze ge1m15 er ır. ~am a ner uı: C'n ır tayyare ~ n Anadolu Ajan8mı memu ctm~le • e cure ı ayıue rafından temin edllm'•Ur. .,un uaş " a ır. ,,· sonun :ı a-
Grı .... r. diplomatı Ye Alman misa- mize gelecektir • r r- toplantısını Y8Plllll· geçen toplantmm ~ mamlanmış olacaktır. 

"' ı~· dfr. za~rt hWAa:ı.amr. merkez idare hıyeU. Türkkuşunun 2i tayyarcsl vo 1:54 +:· 20 temmuzdan beş e)lüle kad:ır 
<iare · ıa·yoncla de\'let h:ı.va yollan -0- nin altı ayllk mew raporunu, müra. plAnörll vardır. 938 lkincie~rlnir.den. siırecek adliye ~;a:ı: tatilinde birinci ve 
bııft:1 ı !a.rafından hazırlanmış olan lstan'bul - Büknı MÜ nakal e Ve kal eti kiplerin raporunu, billnço ile 939 - beri Tilrklru§U atcolyeslnde 16 lll 1 ve ikinci ceza ile ikincl hukuk \"'e ikill. 
!) c ~~z eG11mi~?erdir. hava seferleri 9tO bUtçealııl taal>'lp ve tasdik ettlkun iki klşil!k akrobasi pIAnörlcri olıruı.k ci ticaret mahkemesi nöbetc-i L:alacak 
~ta ·ı el B l ' teşkı'fa" t ı na daı·r ve Ma.,,,. i'"indo t ...... ıanmaaı !Azım ge_ Uı:crc muhtelif tipte az pltuı6re tam ıardır r~- . Y}"are 1 e g en er ın İftt.anbul ~ BUkreo 'h&VA aeferlerl- J - ,. ~-- • 

"'etı tn"" t · · k !en Kurultayın, gelir vaziyeti dolayııi. revizyon yspılml§, ıo tane U8 ta.Ud, * Belediye Mısır çarşısınrlald dti1' dıti1 k U<; e5
3
rt gahp Evec.ın ·en ne bugUn b&1lanacaltt1. Fakat bu kanun lo kunımı.m yeni bünyesine göre nı_ tamir görmU§, (5) U!'i tamir edil. kıinlıırın istimlAkf fcfn 100 bin Jirıı· 

ile ;e onuşan İstanbul gazetecileri· ~e ait lnukaveleyi imzalamak için Ankara, 31 _ Milnaknlo Vekile· zamıwnenln aıacagr ,eklf te3blt ede. mi§, (3) tayyare ile (12) tayyare mo. nın kUi geleecğinı hesaplamıştır. 
lınt}'ahatin pek iyi geçtiğini, Ber- tayyare ile Ankaraya giden Ro • tt tcskillit ve ''a?Üc't'riylc 1938 mali bilmek için Te~rlnlaanlye bmıktlm:ı..l törUnUn revizyonu yapılmı!J, (28) yeni 1t Sehir pl!nının tasdiki f~ll\ hele
%ten aYln otuzuncu günu on bu· men bcytti henUı; clönmPdiğinden yılt mu\-azenci umumiye kanununa zaruretini kabul ~erek toplaııtıya ni. Ua4 ve bir yeni Bs li p~!Srll in§a edil- di:re imar müdürü Hüsnü ile harita 

ı..A ~:hareket ettiklerini, bir saat ilk ıeferin rar:rı& kalmaaı muht~ • ba,;;lı bazı daire hüt,.elerindc de~ _ hayct vermiştir. mtşUr. şubesi müdürü Galip dün Ankar:ıra 
~ .... ton \r· d kl .., -. b' ?dcırkoz Idare heyeUnln altı aylık Bunılıın ba§ka {25) i haziran 15 te gitmişlerdir, Prost da bugün gide-
\"t cı~ ra ıyanaya var ı armı meldir. Bu serer~eı'de çalxeacak tay- eiklik yapılması hakkmdaki knnun me3al :raporu a:ağldadır: (25 l Temmuz 15 te bitecek olan W cektir. 

hı>~ sabah onda \'jyanadan ayn· yarociler diin f,fiJ;reıten gelmi3ler. projeleri buglinkü resmi go.zcte ile Genel Merkez heyetinin mUhtcrem Ua:i p!Anörü ile Temmuz sonunda ta. * B~cdiye t~•"lnbulun her tarafın-
~ \'e Sof yada yanm saat dir. neşredilmigtir. Uyelerl, maınıanacak ''25,, Bs 5 pIAnörllnUn da huı bulunm:m lcin calıımakta. 

- TUrk Hava Kurumunun aon altı ayr, acrl halinde lnşafima deve.m edilmek. dır. 

Molotof un • lleklenen nutku 

Yeni Hatay pulları 
basılıyor 

Kard~ Hatay iı:in yw posta pul 
ları hazırlanacağmr evvelce yaz -
m~tık. Hatay milli orduya ka\-u.etu. 

cn~ı:n (Ba:§tara/ı 1 incide) rr üzerine Lôrd Halifaksın ııazarı ğu zaman üzerinde A~tilrkUn port· 
bı ekte ldl. Son teklifler ileri dikkatini celbettiğini yazıyor ve di· resi bulunan ııullnrın uzerlne Hnttı,y 
et:s~drnıdır. zırn mUtolcabiliyot yor ki: • ' ' devleti SÜJ"§ar.fı yapılarak ve bıı • 
tat 111 kabul etmektedir. Fa· So•~tt\er, henüz rcsmcn.ı CC\"ap zılannın kıym~tlcrl dcğlştiıilcrck 
ll\'a bit-tok ihtirazı kayıtları ih· vermia değillerdir. Mosko,·adaki ln· Hntayda tcdn\'Ulc ç'rk.arılmıştr. Bnn

bı" 11ettığfnden dolayı itibari giltere büyük elçisi, Molotov ve :an ~o~~a Hatny d içın yeni t.bpullar 

ln erı adım tel~kkl edilebilir. Potemkin ile müzakerelere devam daıı~: ~:~ veğ ~m~a matı nasın. 
)etıeglliz - Fransız projesi, Sav- edi)'Or. Molotov, Fransız - İngiliz ay nlc H .~e e 

11 
aş nnmı br. dn 

t r ~ı . . . . 'f d ·ı..- d . e al4y pu arı gene un n ı~ <l rllğinin üç kllçUk Bnl teklıflerının neyı ı a e ettı!Sıne aır e lk" il . edil 
11 

1o 
lıı:.·ıııe"ıettnın mUdafno.sı ıcın l ngiliz sefirinden bazı şeyler sonnu5 mvvtin: dı di

8
. rsşarJü Ierlnn pdu aHr tay • 

<:. t . . . . e e r \'0 zer e c a yın 
tU\·enıp ,.c F~ansız 'ynrdımına tur. Ingıltere han<:re n~arcti ~ kurtulu5unu, İskenderun ve Antak-

'elesını , gu, ene mi;> eccğl me· suallete ce ... ilbını gondemuş bulu yayı gösteren rcııimler bulunmak -
.\ttı:ı • açık bırakmaktadır. nu)·or. tadrr. Bu pullar Hntayın tama.men 
~ıı ~Ya ticaret m U2akcrelor1. Öyle aniaeılıyor ki, Sovyet hükf1· anavatana ka'VU§acnğr §U gi,inlerde 

>ıroı' hn kalınnsındnh bahseden m~ti, Baltık devletlerinin bitaraf- tedavül mevkline konulacak ve tU 

tun Otor, bu mUıakcr<ılcrln bir tıklan yüıünden sulh cephesinde k eninceye kadnr • sarfolunacaktır: 
~l-'l t(!krar lnışhyabileceCini bir gedik mtvcut kalacajı kanaa· Bu suretle Hatay :pulları dünya pul 
lir ;1~tş ve mUtcakiben demiş- tindedir. kolleksiyonu tarihinde bir defa ba· 

·· .... 1 eılmrş enısalsiı kıymette bir seri o-

>~rıllll aarruıa kar~I mücadelede Zı"raat VekAletı"nı"n tarak kalacaktır. 
Ja ı ön Safta olmalıdır. CI Bunun için Hatay pulları kıynıet-

milli ha.vacılrtmuzın inklşatw ve tcdfr. DIŞARD.'1: 
kuvveUenmeslnl teı:nln yolunda Uiz PlAnör lnp ''e tAmlr lıleriyie tay_ * Alınan hariche naıırı von l\ib· 
mllloUmLıln ve havacı gencııttn hara. yare ve motör revizyonlarllll daha ge- bentrop ile Danfmarkanın Berlin se
reW Çalifmalartyle ,geçmJıtlr. niş ölı;Ude yapabilecek blr at&ycnln firi Zah1e dün Berlinde .'.lnan:ra • 

938 - 939 gelfrfm1%1n (~500.o:m kurulması için haztrlıklarmuz bltml"· Dnnirnnrka ademi tccavQı paktını ll'D 
liraya kadar çıkması ve geçen sene. Ur. Tahmini olarak (300.000) lira zn etmişlerdir. Bu pakt ile her ikı 
nln verimlerine ıuzaran (156.128) lL mura!la vUcuda gctlrilcbllecck bu a.. millet hithir sebeble birföirine karşı 
ralılc bir çoğalma göatemıui kuru. tölye önllmU%dek1 yıllar içinde yapıla. kuv\'et kullanmama~ı taıhhOı, 'tmrl. 
mumU%Un candan yardımlarlyle yqa. cak inşaat ilheleıile gerek M. ?.l. Ve. tedirler. 
tan vat,andqlarm allkalannda hiç bir kA.lellnin gerekse Dcı\•let Hn.v11- yollo.rı * lıoly:ın nımrlnr meC'llsf topl:ınıı· 
cktiklJk mevcut olmadıfmıp delilidir. mn ibtyiıtcını kar§ılayabllecek bfr t:ıb. rıık buı idari meselel~rrn teıklkl lif' 
Son yıl Jçlndc (1.815.159) lira variılnt Tika haline gelccCkUr. Bu hususta ıncşgul olmuştur. '.l\lcdıs, ~ahudi ır. 
temin eden piyangomuzun satı§ı da Baıvckaletıe ve Genel Kurmay Bil§. kından olan kimselerin soyadlarının 
her "11 yllk"~lmekte devam atmekte kanlı5iylc mutabık kalmmıştrr. 

.i ,.,.,. "" • b bir nizam altına alınmasınn dııir bir 
dir. Tllrk nılllcUnc kar§ı duyduğumuz kıırnrnnme knbul etmiştir. 
şllkranı huzurunuJ:da. bir kere daha cr:F.FTtŞ lŞLERt: * lt:ılyndn kralın ve Musolininlıı 
t kr la akl ku ... bir •-''Ayl •Ac.. Son nltr ay içinde (H9) şubemiz 
e ar m a ..,, vı:w.u.. "" önünde 20 bin deniz neferinin i~ti· 

miO oluruz. tefliJ edilml§ ve işlerin daha ptırllzaUz 
L-" ,•UrUmesl 1,.in lUzwnlu biltiln tedbirler rak cdeceiU bü)·ük geçil resmi 10 ha· 

l\!Ustawıu olan k8y1Ulerim1%1n kal. " ~ zinındn Romnda ) apıl.ıcaktır. Bu 
.. mm"·~· fyl bir yardım olmak "'"e almm•rıt.Ir. Türk Hava. Kurumu mer. 
"' ...,..... .... · .., münnscbetlc kr:ıl, hpan~ ada ''C Ar· re hUknme~o, ı Haziran 939 talihin. kez muame!Atmm tefU§lnden aonra, 
den itibaren latllısal maddelerinden Maliye Vekllctl mU!ettiıılert, lstaııbul- na,•utluktoki muh:ıreblt:rdc tt:nlll ·Oz 
% iki ha\'a kurumu aidatı tılınmama 
amm knrarla§trnlına.sı, kurum geliri. 
nin y:ırıyıı indircctği icin bu yeni n 
zlyet kar§ısmda dlm.lzdc kalan gelir 
kaynaklarının verimini artırmak kad_ 
rolamızr mümklln oldu:U kadar da.. 
rııltmnk ve muratımızm son haddine 
kadar azaltmak 6nümUzdeld meııal 

dcvrcalnde, merke:ı idare heyetlmWn 
Uzerfnde UUı bir dikkat \"e huauiyct. 
le duracağı me\"ZUU olacaktır, 

dakf Piyango Genel DirektörlUğU he. eden İtalyan lora nişanlar 'erecektir • 
saplarını ve işlerini de tetkik \"e tetU, * İspanyadan dönen Alman leJyo· 
elml§lerdfr. 8.li.939 tarihli teme npo_ nerlcri Hobsburgdı Karlmunclı; mey. 
nında, AııkaradaJd eski aau, tAnı danında Göring \•e Leyin önünde bir 
tenkit edilmekte ve neUce olarak: geçit yaprnı,lıırdır. J\alıbalık bir 

••:Mühim bir gelir kaynağı haline halk kiltlesi mqhnriplerin ayaklarına 
getirilen piyangonun, hesap "e mua. çiçekler atmıştır. 
Dlelltmda başkaca kayda eayan blr * Diık Spolelte ile Yunan prensesi 
cihet görülmediği, neUcenln umumiyet !renin evlenme meruhni 1 temmuz 
itibarlyle iyi olduğu 'lıe piyangoyu ba. da Floransnda yapılacaktır. 
3arılmı§ bir i~ tıddetmek !Azımgcld!tf,, * Frnnsıı mcbusan meclisi rebl 

tlırıı:cınl•aya s;ellncc, Sovyetler b•ır kararı lcrinin sUratle yUkseleceği muhak • 
ClJt lt lnın ~ış Mogolletanıa mev· kak göıiilmclctedir. Bunun en bariz TURKKuşu: 

teb:ırllz ettirilmektedir. Heryo, Montaragis ch·arında ,edr

ıı hı. a~Ilıkh ynrdrm paktı, bi- misali şimdiki sUraşajlı pulların ik· Bu aene TUrkkuauna müracaat eden Azız arkad&§lar, 
dfiti bir otomobil ka:ı:asında rar:ılan
mıştır. Heryo Parl!le do~ru yoluna 
dcnm edebilmiştir • .. Ilı Enstı'tüdekı' Alman lise talebcstnın sayıat (1074) Wr Son Raponımtı.."'\l bitirirken, 28 . 12. 938 ı !ı..ll eınleketf Japonlara kar- t.i!ap ettiği kıymettir. Bu pullardan · • 

"' d nltı a.y içinde motıSrlU tayarelerle tarth!nde kurumumU%U ytikaek hlma. lacı1r afaaya mecbur tutmak· prOf8SÖr;erİn mukave- Hataycı,.n tedarik edilerek burada j c;.233>, p!Antsrıerle cı.ss2> uçuı ya. yelerine kabul ederek mıuı davalan. 

~~· I I . 'I · k kollelaıfyonculara gelenlere tam bir pılmııtır. mızın en milhir.ılerlndcn birine kıy_ 
lltrı, hakkında, Molotot Stall- 9 9rl yent enmty8C8 misli kıymetindedir. PlAnHr ucu§la.rmm CU16) at harp. metli aldknlıırını lilttetm~ olan '.Mllll 
ııı. b(So\'Yetıer Birliği taarru- Ank ara, aı ( Uuausi) - Zira- --o--- okulu talebesine altUr. Harp okulunun Şef tamet lnönilne Türk Hava Kuru. 
Celttı~d~f olnnlara yardım ede. at n k Alotl yU k aek zira:ıt ensu. Mü le birinci ve ikinci ıınıt talebelerine hat. munun minnettarlık .,,e bağlılık duy_ 
''"ı .. l') F.iözunu h"t1 rlatmıeı v~ tUsUndek l yabancı profeıörla r. ze r umum tada iki gUn pl4ıı8rler U%Mlnde UÇU§ gularmt bir defa daha teyit etmeği 
\. .. cı "' Y deraıeri verilmektedir. ıerenı bir vecibe sayarız. İ§lcrlıniz.1,. 

)''lltı e filhakika bu yardımı <len muka\"eles.i bitmiş Ola nlnl'ln müdu•·rıu·•g..,u•• kaldırldı Genel Kurmay Baıkantıpın tensi. çok yakrnd&n meşgul olarak bizi dl. 
~ı lı:,, denılştır. mukavelelorln ı t ecdit etmemek blle, bu ya:ı Kuruın t aratmdan tir rektıtterlyle a,>•dmlataıı sayın Ba§ve. 

ıııu,, 010
tor, Polonya ne slyast kararındadır. Maarif VekUcti 1stanbuldaki (Hsva gedikli h&ztrtama yuvaaı) açı. kil Doktor Renk Saydam'a ve çalıı. 

"ll. .. eb ıacak .. ıA .. ör kur·'ann'"~- "•Ç"'n ge malıırımızı dalma mUzaheretlclylo kuv 41aıı" etıcrln ge"en sene nor ı Bu meyanda mUtohassı& Ba · müzeler umum mildürlüğünU Jağ. • ı-- "' .,._. .. " • 
e~lt "" dlkliler tedrlı M!lesl baemda hava o. \•eUendiren Genel Kurmay Bqkanbgı 

ltl'a l:lnt ve bu sene d& bir '1enın muıca,·el~ısı hlt11.m bulmuş vetmeğe karar 11ermİ§tir. Müzeler kutları emrine gönderllccek tfr. ııe ıtilll Müdafaa Vektlettne ka~ı 
t. l'tt . .. k"l k"ll d -uı:ı.i b nıuahedcsl aktedıldi • Yek~Jetıe nUknst kesllmtştlr. ayrı, ayn ve musta ı şe ı er c Alt.r ay içinde para,ut ltulelrlrnizde hialerlmlz şükran ile doludur. 

ıq llcl!rınışur. Yı.ikAtk Ziranl EnstıtusU rek çahşacaklarldır. (1.0623) aUayış yapılmı~lır. Bugüne kadar -69.719.02(>- Ura 
"' atıd a"' ı ı t Es1-= Sa k A•a at'k .. Gazi Terbiye F,.ıısUtüsU resırrı • eli§! gelir temin eden ve ordu havacılığına "lıtıı ua arı mesel~s ne O· törü Gla .. •sbeı·• Ae r• ktörltikten ,.., .. r ve .. rı ı a muze. 
tl Cd ., • u "' ı · · kıammdn verl1en derslerin aonunC!ı -•o 071.927- llr&lık yardımda. bulu. 1ttı~ı ~n Molotof• So\'yetler ayrılmıştır. Halen enstitilde 12 ve.~ı Asarıatıka mü~esi ":üdürlü. yap:lan imtihanda 15 genç model öğ. narı Türk Hava I\:urumunun yarınki 
l ı- hı' Sll1'!h1anmasının Sovyet· Alman profesörll ,.e bunlarm gu, Topkapı ve Tlirk İslam eser· rctmon olmu,tur. Modelcilik kursları. me!atsindc de muva!!ak olabilmesi 1. 
bıı 01 tl!~ı al~yhinA olması kıt- • ini tutaellk 81. kişflik tedris leri ve Osmanlr eserleri müzeleri mızdan gecen (72) cıı~ı öğretmeni ııc çtn en kuvvetli U:tinatgtını muhterem 
~""! an bu ndal"rın tekrar as. )her tını 1 . d 9 TU k f "' de tek bir müdürlük halinde idare ilk tedrlSAt mü!ettlşliklerinln meısal. heyetinizin ittm:ıtlarmı olııcaltUr. ' haı · .. e~·e n çın c r pro "'" 
Qıı aıa, e konulması mcsc.>lesln· ı;örU vardır. edileceklerdir. 
llı-. kasıt knlmadı,. dcmtş. _ 0_ Asarıatika müzesi müdürlüğü • 

n e eski mü.dür Aziz. ve Osmanlı 

/11Rilterenin teminatı Yunanistanda silah eserleri müzesi mtil'Jürlüğüne de 
'-<lll{J 1 T opkapr sarayı müzesi müdürü 

llıe. rt,,ra, 31. <A.A.) - De'-·li Eks· altına alınacak ar T tı." J ahsin tayin edilmişlerdir. 
l ı bir ~te ıne göre, So\rctler bir· Atina, 31 (A.A.) - Atina A. Maarif V ekaleti bundan başka 
.., ·li~ . aarruza uğradı ı takdirdr jansı bildiriyor: seyyar bir sergi müzesi kurma~a 
' ~ilrdımının otomatik olarak k k • k · · Ubuı,,. ~ Yunani&tanın bir ço as erı 

1 
·arar vcrmı§tır. 

• ,~to .. c,,, ~ına dair Lord Halifaks m ntakalarında geçen seneler ya·ı---------.. -----
~;r 'a ŞahS<'n kati teminat ver- pıldığr üzere bu ıene de Atina, Ti· Teşekkur 

l'i~~ re ve H alais mrntakaaını ihtiva Bir oğlumu dünyara kusursuz o· 

"' ~1a~ f<Uetesi, Sovyet büyük el· eden biri~ci kolordu dairesin~c, ıarak ~ldığmdan Usküdar Topt~s1 Nevral •i kırıklık ve bütün ağrılannızı derhal ke-
'':ı •1nln dün hariciye nezarc. h~nüt talıf1l görmemlı olanlar sı. cadde:ı 121 numarada ebe Sehıyc J ' .• • • _ 
ı .. tıt 1~1 t. ~·art>t CSP3 ıhd:ı. Fran liıh cıltma alınacaklardır. Bu talim Creten~ alenen t~~e!.l;fü ederim. ~ 5er. icabında gunde 3 kaşe alınabıhr. W 
• "ı ı 1 z oroJesinin bazı noktala· cıcvrcal bit kaç ay ıürccektir. IJc~·Je1hc~·i ı:azclccisi /!ayrı 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

* Frıınsado sıhhat n ezar etinin neş 
rclli~i bir knrarname ile "şıbst ve 
mahrem,, ı;ıhhat karneleri ihdu edJl• 
mcktedir. Her ntnnda~ın doğumunu 
mütc:ıkip ''crUccek olan bu karne, 
kendisinin şahsl malı olacaktır. 

* Kilise tarihinde ilk defı olmak 
üzere papa iki :zeneb i pi!ıkopos ta· 
yin elmişlir. Bunlardan biri Malıa. 
ehi diğeri de Dalu zencilerindendir. 

* Alm:ın iş n:ızırı Ahnıınyo:ra ılön 

rnek il2ere ltıılynd:ın" ıyrılmİştır. 
* Simall ... mcrikada "~lemorinl 

Doy., bnyrnmınm nnancv1 kaıa bilAn 
çosu bu sene 872 ka:ı::ı:zedeye hali~ 
o1maktndır. 

Karabük fabr ikalarına 
alınacak memurlar 

Sllmcrbank, Karabük fabrikala • 
rına l!znn olan 1'ıemurlar için ikin· 
el bir imtihan a~mı~trr. Hulranm 
onunda yapılacak olnn bu imtihana 
ll.9C ve ticaret l~eri meıunlarr gl 
rebilccekt!r. Kuana.nlara ilk verile 
cek maq 80 liradır. Ayrıca 10 lira 
da ıneSken bedeli verilecektir • 

--O--

Yeni Posta ve Telgraf 
umum müdürü 

btanbul Elektrik, Tramvay .,. 

Tünd idareleri mildilıl ...... 
ri Musluoğlu münhal bulunan 
posta ve telgraf umum müdilrlü· 
ğünc tayin cdilmiıtir. 
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İtalyan 
radyolarında 

Opera neşriyat na 
Kiraz insana 
ne dermiş? 

ehemmiyet veriliyor 
.. 

Yazan · Or. G. A. 
Eski zaman annelerinin ri· 

vayetine göre kiraz: 
- Arkamdan dut yeti~ • 

meseydi çocukların boyun • 
tarını çöpüme benzetirdiıtl··· 

1talyım radyolan bu ynz pro
gramlarında opera neşriyatına bil.. 

yilk bir yer ayırmıştır. Zira, ynzın 
tatil yapan tiyatrolara mukabil, 

halkın opera ihtiyacını gidermeyi 
rndyohr fizerlerinc almaktadır. 

Halkı operaya Avrupanin herhan

gi bir memleketinde ziyade düşkün 

olan ltnlynda, bu hakikaten, bir 
ihtiyaçtır. 

İtalyan radyoları opcro. pro
gramlarına 28 mayıstan itibaren 

başlamışlar ve ilk olnrak Verdin in 
''Sicilian Vespcrs'' sonrn da Jine ay 
ni bestekllrın "Fnlstaff" operası 

nC'şrcdilmiştir. Bundan sonra rad _ 
yo ile neşredilecek operalar nra -
sında Puccininin "Altrn gnrblı kız,. 

Leoncavnllonun (Kral Ödipus), 
Massagni'nin "Znnctlo'' operaları 

vardır. Rossininin ''Ory kontu,. ve 
Bellininin "Korsan", Donizettinin 
"Polinti" Strnuss'un "Elektro,. ope_ 
ralan da bu mevsimde neşredilc -
ccktir. 

-------------------------

1 
o:ni~di.kıerimiz ·K· · · ., .. ~- . k ı 

1oiıııiy~ekı?!~~-~~ ası eserle rı ........ '-

"Verdi,, nin bir operası 
(Falstaff) Verdinin yazdığı en son operadır ve en büyük eseri 

sayılır. Bestekar, seksen yaşında iken yazdığı bu operasında sana· 
tının bütün maharetini topladığı gibi, eserine büyii'k bir neş'e ve 
canlılık havası vermiştir ki, bunlar bilhassa genç san'atkarın eser. 
lerin::le görülen şeylerdir. 

(Falstaff), Vagnerin musikiye getirdiği tarz.dan çok ayrı bir 
operadır. Bütün operalar şarkı, (arya) ve çalgı kısımlarından iba
ret olduğu halde, Verdinin bu operası daha kıfoşık, fakat daha 
terkipli ve mükemmel bir musiki eseridir. 

Verdinin sanatı bilhassa meloldi cihetinden çok güzel eserler 
vermiştir. Bu operada da bir çok melodiler vardır ki sonrada ayrı 
ayn meşhur birer parça olmuştur. 

Verdi (Falstaff) mda da onun bütün escrlerin'de olduğu gibi, 
İtalyan musikisine has havalan bulmak kabildir. Opera, bilhassa 
hafif :ıağmeleri ile tam bir İtalyan musikisi taşımaktadır. 

Falstaff bu hafta pazar akşamı Berlin uzun dalga istasyonu 
ile neşredildi. 

Bir. aşk hikayesi ve Vagner'in oğln 
Babasının oğluna tavsiye etmediği, fakat oğlunun her şeye 

rağmen heves edip atıldığı bir meslek v~rsa o da muhakkak alelfı
mum san'at ve hassaten musikidir. Bunun için musfkide bir çok !>es 
tekar ailelerine rastgeliriz. 

Vagnerle oğlu da bunlardan biri!:lir. Richard Vagner, oğlu 

Siegfricd doğduğu zaman ona güzel bir parça yazmıştı. "idyl,. 
(Aşk hikayesi) ismini taşıyan bu eserler oğlunun ruhuna daha 
doğar doğmaz musiki zevkini verdiğini bilmiyordu. Onun ıçın, 
mühendis yapmak üzere yetiştirdiği oğlu musikiye heves ettiği ve 
her şeyi bırakarak kendisini musikiye verdiği zaman kızmamalı idi. 

Fakat, ne çarcki, kendisi sana'ttan maddi bir fayda görmemiş 
olan baba, oğlunu . bu meslekten uzaklaştırmak istiyordu. Onu ha
yalden, fazal maddi hayata, san'attan ziya:ie ilme yakın bir mes
leğe sahip etmek istemiş, oğlunu mühendis yapmıya karar vermişti. 

Lakin, musiki havası içinde büyüyen çocuk, ruhundaki istida· 
öı .claha fazla gizlemiyc muvaffak olamamış ve babasının yoluna 
sapmıştı. . 

Siegfrid Vagner, bizzat bir çok güzel operalar, orkestra par
çalan yaptığı halde, kendisini senelerce babas·nın eserlerini tekrar 
gözden geçirmiye, onları değiştirmeye vermiştir. 

Siegfried Vagner, 1869 da doğmuştu. 193-0 da 58 yaşında ol
cluğu halde ölmüştür. Doğumunun yetmişinci yıldönümü münase
betiyle pazar nkşamı Kolonya radyosunda R. Vagner'in, oğlu doğ· 
duğu zaman yazmış olduğu (İdyl) neşredildi. Siegfried Vagner, 
bahasının eserlerini tekrar gözden geçirip değiştirirken 1930 sene
sin.de de bu parça üzerinde meşgul oluyoıi:iu. Fakat o sene annesi 
hastalanmış, bunun üzerine Siegfried (İdyl) i bırakmıya mecbur 
olmuştu. Ne acı tesadüftür ki Siegfried Vagner de ayni sene, an
nesinde bir iki ay sonra ölmüştür. 

Bu suretle, Vagncrin, oğlu için yazdığı bu parça ona doğum 

kıtdumesi olduğu gibi, gerek oğluna, gerek karıs:na ayni zamanda 
mersiye olmuştur. 

ilk çalınışında fiyasko 
veren bir senfoni 

Bir çol: musiki sevenlerin zevkle, heyecanla dinledikleri, prog
ramlarda bulunduğu zaman sabırsızlıkla bekledikleri bir çok parça· 
lar vardır ki ilk çalındıkları vakit soğuk karşılanmJş, hatta musiki 
tarihinde bir fiyasko teşkil etmiştir. 

Bu, bize, san'at eserinin zamana, muhite ve insanların umumi 
zevkine baglı bir şey olduğunu isbat eden en kuvvetli defütlir. 

Brahms'm ikinci senfonisi de bunlar.dan biridir, Senfoni, bir 
konserde ilk defa calındığı zaman çok soğuk karş lanmıştı. 

Musiki münekkidleri, hatta; Brahms'm takl:iirkarları bile, o. 
nun ikinci senfonisini beğenmemişler, çok hafif bulmuşlar, bu ka
dar büyük bir bcstekura yak:ştıramamışlardı. 

Bugün ise Bra!ı,ms'ın ikinci senfonisi musiki ı:an'atının en bü. 
yük eserlerinden biri sayılır. 
· BJtün senfoniler de okluğu gibi Brahms'ın bu seııfonisi de 

dört parçadan ibarettir. ilk parça başlıca iki ''Theme,, i taş r ki, 
bunların ikisi de çok neşe'li, şuh birer h:ıv::.Jır. iki.ıci pnrça, il:i~i 
birden ve alçak sesli çalgılarla çalınan iki ''Theme., le başlar. tlçün· 
cü parça da ''Skcrzo,, yaQi oynak, titrek bir havadır. Son parça ge
ne evvelce i~idilcn bir melodi üzerindedir, fakat biraz daha ağırdır. 

(Devamı ız incide) 

J!octcetec -- --..... 

Şili' li kız kimdir? 

bilhassa "La Chilenita ( Şilili kız) 

i.smile maruf, Şilili, kabare şantözü 
dür. Asıl şöhretini ve mC§hur ismi
ni Pariste kazanan §antöz, daha s 
onra Berlinc gitmiş ve bütün Al. 
manynda büyük bir rağbet görmü 
ştUr. BugUn de muntazaman Ber
lin radyolannda çalışmaktadır. 

Matmazel Scrrano Şilide Vina 
del :Marda doğmuştur. A vrupaya 
geldikten eonra evvela küçük tlyat 
rolarda çalışmış, daha sonra Porte'. 

l D .t ·d~---i;!~j";~~;;;;;;;;·~·ı· 
l n H il v o u H Dlnllyeceklerlmlz 
ı ............................. _._...._.. •' 

Amerikan radyo fianlözlerindcn 
· ıelcn Caroll ... 

. ---
filmlerde rol nlmı~hr. 

Almanya radyolarının bilhassa 
cenubi Amcrikaya mahsus neşri

yatında şarkıları, mandolini ile se 

sini ve musikisini kendi vat.anına 
dinleten artist, Almanyada birçok 
plaklara şarkı okumuştur. 

La. Chilcnitanın plaklarından 

bazıları önümüzdeki cumartesi (3 

haziran) Türkiye saati ile öğleden 
sonra 4.15 de Dcrlinin Deutsch. 

landscnder (uzun dalga 1571 met 
re) .üıtasyonunda çalınacaktır. 

Fransız ~an tözlerinden mndnm 

Germeainc Rogcr ..• 

Dermiş... Yemişlerin in • 
sanlar gibi dili olup oıınaa1• 
ğını bilmiyorum ama, kiraı 
gerçekten böyle söylemişse 
onun keDdi kendinden habe 
ri yok demektir. ÇünkU ki· 
raz hakkında şimdiye Jcadar 
bizim öğrendiklerimize gö • 

re onun ~ocuklara ~okunup da boyunlarını kiraz çöpü kadar 
inceltmesine bir sebep yoktur. 

Bir kere - elbette bilirsiniz 'ki - kirazın aslı biıill1 
memleketimizdir. Her yerden önce bizim Giresun şehrinde 
yetiştiği için eski Romalıların boğazını pek seven meşhur 
Cenerali Lukülüs kiraz ağacını oradan alarak memleketine 
götürmüş ve bütün dünya kirazı böylece tanımı§tır .•. onu" 
için kiraza kabahat isnat etmek bize hiç yakışmaz. • 

Sonra da, kiraz hem lczzetile, hem güzelliğile en nefıS 
yemişlerden biridir. Lezzetinin iyiliğinden dolayı kiraı..dan 
türlü türlü likörler yapılır. Güzelliğini de, genç kız dudakla· 
nnm kiraza benzetilmesi isbat eder. Onun için güzel kııtar 
kiraz yedikleri zaman dudaklarını bir defa daha kiraza be~· 
zetsinler diye kulaklarına 'küpe gibi kiraz takarak, kendilerı· 
ni görenlere o teşbihi hatırlatmağa çalışırlar. 

Daha sonra da, isterseniz, kirazı birlikte tahlil edelim: 
Vakıa yüztde 80 su ama geri kalanın yüzde 14 ü şek~r 

olduğu için tatlı ve nefis bir su, Albümini yüzde 0,08, yagı 
0,07 olduğundan insanı beslemeğe pek yaramaz. Fakat rııa • 
denle~i bakımından tam, mükemmel bir yemiş. En lüıurıılıl 
on iki türlü madenden on ikisi de onun içinde varilır. ]3ıl 
madenlerin kiraz içinde mikdarlarını miligram hesabile söf 
lerken ne işe yaradıklarını tekrar etmiyeceğim. Çilek yazısı· 
nı okudunuzsa bunlar elbette hatırınızda kalmıştır. 

Kükür!dü 11, f~sforu 20, kloru 3, sodyomu 3, potasY
0
; 

mu 250, manyezyomu 12, kireci 20, çcli~i 0,38, bakırı O,l 
hem de pek çok yemişlerdekinden daha çok, manganczi 0,0

3
• 

iyodu 0,0020. 1 
Sadece bir maden ocağı değil, madenler bankasile orııU 

öpüşmek isteyen bir yemiş... d 
Ya, vitaminleri, diyeceksiniz. Acaba vitaminleri yok ~ 

onun için mi çocukların boyunlarını inceltecek. Kirazda on 
lardan da var· A vitaminin:den 500 ölçü. Halbuki: ,, 

- Arka~dan kış gelmese çocukların bellerini kütUgc 

C benzetirdim... ..1 ii C Diyen dut yemişinde bu A vitamininden ancak 280 ° ç 
var. Zaten Ameri~an ki.ra~ları daha zi~~d~ gün~ş g~ri~U:~~: 
rinden oranın hekımlerı kırazda 1000 olçu A vıtamını 

• . . kl b'. .. w h d onları muşlar. Bu vıtamının çocu arı uyutmege, cm e _ 
anneleri ve babalarile birlikte mikroplu hastalıklardan korıl 
mağa"' yaradığını, .tabi~, ?ilirsiniz. . . ıcıa 

Kirazda C vıtamınınden de 16 mılıgram vaı:t:iır. Va. i 
bu kadarı limonun 50, hele portakalın 200 ölçü C vitarııı~ 
yanında pek az gibi görünüyorsa da taze üzümde C vitarıı1: 
ninden ancak 4, A vitamininden de ancak 50 ölçü bulunt

11a. 
sına göre kiraz vitamin bakımıridan taze üzümden üstün çı 
ka~ f 1 

Kirazın böylece pek değerli bir madenler ocağı, çok. a ; 
dalı vitaminler kaynağı ol<luktan başka bir de idrar getır.~. 
ğe yarar ilaç olduğunu duymuş olsanız ger~'kti.r. Kira~ ~~~e 
}erinden bir avuç kal:lar (30 gram alarak bır lıtre su ıç le 
kaynattıktan sonra §ekerle yahut bir yem.işle tatlılandırara u 
idrar arttırmak üzere içenler hala vardır. Birçokları bun 

en iyi ilaçlardan sayarlar. ·e 
Eski zaman.da Bağdat hekimlerinden meşhur Masu) e 

kirazın çekirdeklerini dövldürerek onların yağını çıkartır ~-
w • 1 ·t el< u romatizma agrılarını ge~ırmek, mesane taş arını erı lTl 

zere hastalarına içirirmiş. .. leri 
Bir de Latin he1cimlerinin kiraz üzerine me~hur şıır 

vardır. Belki Iatinccsinden vazgeçerek mealini bilmek iste!• 

siniz : ·deni 
"Kiraz yemeğe bak, omm sana çok faydası olur. Mı il 

temizler, çekirdeği mesanedeki taşlardan kurtarır, tekı11 
kanın daha iyileşir ... ,, . ~ ) 
~~ ........._ ...-.. ........ ...-..._ ....-.. ...-.. ..-...: ...-.. ....-... ........ ........._ 
~...&.J4,..\.LNL.Nil.A.V...&.J4...~ :::,/ 

Ratf,yoda söz 
söyleyen 

bir Kral oğla . ,tl" 
Bir kral ailesine mensup olup lamış, fakat bu ilk iki Jcelııf1 

ta radyoda söz söyleyen en kü- ı;onra duraklamı§tır. • ıııı11 

çük çocuk, her halde Belçika kra- O zaman babası, Albertıll ı<:J'I' 
lının oğlu prens Alberttir. Be~ ya ğına eğiliyor ve cümlenin ;r rı~' 
şında bir çocuk olan prens, geçe!'\ nı tamamlıyor. Bu sö:ı:ter e s6 ı-' 
gün Liege'de (Su sergisi) açıl. yoda işitiliyor. Sonra çocuJc 
<lığı zaman merasimde mikrofon nün arkas·nı getiriyor : s'f' 
başında. söz söylemiştir. - .... ilan ediyorum: Sil 

S:rgiyi evvela kral açmı~ ve sö· gisi a!:tlmıştır.... • :ıf :• 
zil Liege prensi olan oğluna bı- Prensin söylc.diği ve tcJc~ f · 

Aıneri' an radoylarmdakl tem - Prng opernı:ınm meşhur lın!} sop. ra:cmı§tır. Küçük prens mikrofon tiğl ·Sözler bundan ibar~ttı:~ ~il 
sillerde b;:yük bir ı;öhrct kazanan rnnosu madam Tauberom. l başına gelerek: kat, radyoda söz söyJerıııŞ 
Elliott Levis... - İlan ediyorum, diye söze ba§ çük prens o olmuştur 
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nsnın şaıkasa S. -~-----
c por müzesi ! .. 
tren cii 

\ıJOtrtnz ":. ~.angi gazetedeydi, bil· zayıklarını, meydana çıkarmakta1. , 
sPo, , P.ozumc spor bütçesi iliş- çok zmdur •• 

')ı llıer ~ôkas tolduğu için, büt - Şu vitrinde kitaplar görüyorsu • 
birekt~ la okudum. mu, onlar, maçlar hakkında verı • 

kad orc şu kadar, muavinine len lıokem raporlarıdır. Müzeye ld • 
ar B·1 

ııı lıı k •· 1 rnrm ne federasyonu yık mı bunlar? diye dü.şüneceksi -
~ tr/,-;:Jakdar tahsisat .. Bilmem ne tıiz. Elbette lôy1k .. 1 çlcrindc nclerı 
}• ""'' ~. 1 ~· ı~ bi. · ıan ığı, şıtstl busu... r:ar bılseniz .. Ştt luiğıtlar masaba • 

.ııeıe b· 1 kadro veUıasıl.. şmda tcmi11 edilen galcbclerin bera. 
fır;, 

112
;/1 ~erinde göziimt. ilişti: tı! .. 

'>eyce b~CSi rnüdt7rlilğü! .. llem de Şurada yanyana sekiz ciltlik l.ıir 
':oıı anı 11 Para ile ... l/atırlamıyo. eser göriiyorsımıız .. llayır hayır ow • 
~J'dı .~·1 Joo lira mıydı, ./00 lira J lar nt. meşlzrır Lams ciltleri, ne de, 

'oy b' b~- c ır şey.. Lflgatı Aldm ... Onlar, 4 ay süren 
~·rı~'lldii'11: Spor müzesinde ne lik maçları esnasında hususi katibin 
ırakla olur diye ... Müzeye ne ko- 1 zaptctmeğe muvaffak oldulu işit il • ı 
~: 1·'· ~e gibi bir ufraşması ola·' memiş spor küfür/eridir. 
~a 1/• ıç, Yat .. keka ... Havadan Şu gazoz şişesi, Taksim stadırı 
~oL ·e... Libntos O)'Uncıtlarının kafasına u 

, '({lt b• d lm 
~le ile '.' enbire duraladım. Mü- tı ı§lı. 
~P0t ~ koyacaklar?.. Boş bir vitrinirı örıünc geldik 
tj' ~ltzesi bu.' .. Hem de Türki. içinde göz göz yer ayırmışlar .• Ne. 
41 · '~e konmaz ki?.. 1 dir bunlar acaba? Merakla kartt'i • 

' tseı. . l . .. l . • k 
~ htc •u bir vitrin .. içinde falanca j zıt erın uzer crını o uyoruz. 
' 0Yıl50hada bacaklarını bırak • Anlaşıldı... Bmaları, bacağı veya 
' Yok nrı~ların bacakları .• Kimle-

1 
kolu kırılmağa namzet. ~yunrnlara 

a~J' ' kırn/erin.. işte Mehmet ayrılmış yerler .. Kartt'lzıtlerde e • 
11ıı::11ki ... işte ~r·, . . . t peyce ahbap isimler okr1dum. Fa -
' ''llıı/ "')azının, ış e k k k l d f b l k te ~ SPorfıı Fal . . b kl 1 at or ar ar a ut o ü ter eder. 

vııı ırımn aca arı .. 1 d. k nd'l . . 1. • 
<.: ·tr Besimin A t d O-ı er ıye e ı erını söy ıyemıyorum 
"'tarı mes er am Ş • . "nd d .. ğ.. .. •1• tnda Q'l•ağ b 1 k 1 u sepetın ıçı e gör u unuz ay-, . _, ına a au atı ı . . 

f•tıısı!.. valar, sıze burasının bır meyı•acı 
:ı • itrindek· la .. diikk4nı olduğunu tannellirmesin. 
l:ıı ~An ı taş 11 Haccrules • Bunlar spor tarihimizd• 'l'tr almıs "" neır · H · .. _,. ~ 

~ t, llnz· d ınız.. ayır .efcndım .. meyvalar olduğu için müzeye de 
~''an 17 

e oyu11cuların kafası· kondular. Fakat ah çürünıeseltr .. 
' taşlar .. d··t·· ·· fakı • şıı go~ u umu su.s- Müze mi1diirlüğü alçıdan kalıpları-
ıı,,, • Tak · d d , k 

'.,.,,11 }( sım sta ın a ııa em m alarak muhal aza edecekmiş. 
d .. la k ılıca çekilmiş olan çakı • il eldi olsım miize miidürüniln al-
"Ct Ctıd' • • 
1 \on ısıdır. Zavallı müze mü. dığl veya alacağı para .• Hakikaten 
.' .Q>otıd~ bulabilmek için tam altı zor işmiş meğer .• Artık zerre kada1 

_....., 

.. ~·-
~it" .durdu. Kolay mı zannet· gözüm' yok!.. 1111

L.
1 

" 

it ış, Ayasojya camiinin mo 1 Sacid OGET l\ara • ~- ".,, . ..,..... • r 

9U.mruk klübUnUn Bu haftaki maçlar 

~~~~1~!!~~! v.r. klü Galatasaray· Fener 

'Ankarada tenis 
müsabakaları 

a~uırı tneıı havadisi üzerine karşılaşıyor 
k rUtt klübü gazetemize B d T . . 

Bu hafta Ankarada tenis miisabakaları dömi finali yapılmıştır. 

ilıı tup "oll 1 e eo erbıyesı tatanbul Böl. 
~.... .r amıştır. Bu mek • . F tbol A. 1 • d il ·•ced·ıy gesı u J&n ıgın an. 

·~be oruz· • 
r. t g;u . • 3-6-1939 Cumartesi günü 

~U etesı yazı işleri direk· 
s~ ile. yapılacak maçlar 

Büyük bir alôka takip edilen bu milsabakalarda Ankara foto nıuhabi
rimizin aldığı resimlerden bir kaçını yukarda göriiyorsımuz. Sıra ile 
1 - Seyirciler, 2 - Miisabakalara iştirak edip miikôfal alanlar bir a· 
rada. 3 - 1Hiild1fal tevziinden bir enstantane. -----------·---

1\}~n g~zet . . 1 TAKSIM STADI: 

'

v cnızın 2616 sayılı \'e G 
ı.'939 tar·hı· . . f alata Gençler - Bozkurt. Sa-
~i ı ı 8 ınc:ı say a - 1 H , . 

Ankara haberlerı * 'Por k .. at 4 te. ai<cm: Şcvkı Çanga. ------------------. •tacı ıstr.:".nda (Karagum y h k 1 . 
t~) ı._ r V cfa kl .. b.. .:ı d·ı . an a cm erı: Rıfkı Aksay ve 
~ ~ılı~ • u unc ~evre ı c Halid Uzer. 
~ fi le ~1 altındaki yazıya bir A 
't %, ,~kıı etmek ve keyfiyeti nadoluhisan - Demirspor. 
~c;anıışlığı tashih ma.ksadi _ Saat 15,45 te. Hakem Adnan A. 

Hüsameddin 
Fazll 

ve 

lı ab,,~d terriıniz şu birkat'_ sa - kın. log·ı·z takım na ka 
}td .r."' s .. c. ~ Yan hakemleri: Sıtkı Eryar ve 1 1 1 rşı v ar11llı utunlda yer almasını Fikret Kayral. oynayabilecekler 
) ~cıt1 1/

1
a rica ederiz. Beşiktaş _ Vefa. Saat 17,30 Ankara, :n (Hususi) - Kcıı 

ttte..: .. 1 ardeşJcrimizin muvaffa dil ı b ı t 11 
'it ~ ""·n ap 

1 
• d da. Hakem Şazi Tezcan. er ne oy rn cezası Yer en 

ıİl!j a~anda or gazete erm e ve Yan hakemleri: Feridun Kılı~ Fcnerbah~Nli HUsamettin ile p, 

1 buı yaptıkları maçlarda ve Necdet Gezen. . zılıa yalını hıg·li:: tnlı:ımına kaı 
, 1 ~h .. ,,~nuyoruz. Yalnız kar • 
'•t ••1"'ın 4-6-1939 Pazar eünü şr rı~ r.ar~lnlarına genel <llrektö1 

t il bir .
1
_ unutmamaları lazım. 

tr• ıl\İ yapılacak maçlar. 
1 ı~. noktaya i§arct etmek TAKStM STADI: 

~l~ !(ara ·· Beylerbeyi - Kadıköyspor. Sa 
~ ~ ttıa • ~\Unrük İdmanyurdu: at 14 tc. Hakem: Ahmet Adeıt" 
~· ~aı:, ıisı ~c bugünkü müte - Göğdün. 

ıUl:ı;e hın vcrllmlşt!r. 

-o-

Danyal 

Haşim 
Demirspora girmedi 

Ankara, (Hususi) - İstanbul 
Galatn.sarnymm yetiştirdiği güzide 
futbolcU Haıılmin, vazifesl dolayı • 
sile Ankarada olduğu maliimdur. 

Bu sene oradaki Galatasaray ta· 
kmıında çok muvn.ffakıyetli oyun -

lar çıkaran Haşim son günler Jçer
s!nde Demirs:-orn tescil edileceği 

etrafındaki bir dedikoduya maru:r: 
kalmıgtır. Mesele bir !ormUlden 1 • 

barettir. Haşim, Demirsporun Ro· 
manya seyahatinde takımı takviye 
maksadlle ekipe iştirak edecek ve 

Dinarlı Mehmd Lehli 
pehlivana sırtı yere 

gelerek yenildi 
Bursa, (Hususl) - Pazar gUnU 

Atatürk stadyomunda Acar idman 
yurdunun tertip ettiği gUrc§ mUsa
bakaları bUyük bir knla.bnlık önUn
de yapılmıntır. 

İlk olarak Sellin ve Hasan is • 
minde Türkiyenin en kU~ük pehli • 
va.nları k!Uıiıla.emı§lardır. 

Bundan sonra Acar idman yur • 

1 
:lundan 56 kiloda HUsamettin ve 
3amdi on dakikalık ala.franga gös--

1 ~eri§ müsabakası yapml§lardır. 
! Daha sonra Karacabeyli Hayri ile 
1 
ı rcklrdağlı Ahmet arasmda 20 da. 
: kikahk serbest gUreş müsabakası 
yapdmış, Karacabeyli Hayri Tekir
:lağlı Ahmed.in sekiz daldkada sır • 
tını yere getirerek galip gelmiştir. 

!kinci müsabaka Bursalı Hüseyin 
pehlivanla KaramUreelli HilmJ ara
sında olmuştur. Bu iki güreşçi 30 

dakikalık bir uğraşmadan sonra 
berabere kalmışlardır. 

Son olarak meşhur Dinarlı Meh. 

Gül kupası 
Atletizm müsabakaları 
pazar günü Kadıköy 
stadında yapılacaktır 
İstanbul atletizm ajanlığı tarafm 

dan hazırlanan gül kupası mUsaba
·calan pazar gilnü Kadıköy stadın -
la yapılacaktır. Üçüncü ve dördUn
~il katagorl atletler için hazırlanan 
bu mUsabakalara. yüzden fazla at • 
:et kaydedilmiştir. 

MUsabakalar 5ğlcden sonra bao • 
lıyacak ve bir günde neticelenmiş 
olacaktır. 

met pehlivanla Habe§li pehlivan 
Katsel arasında bir kar§ılaşma ola· 
cağı llft.n edilmişti. Fakat nedense 
Habeşlinin yerine Polonyalı §ampi -
yon Levlski çıkmı;stır. Sabahtanbc-

ri yağmayan yağmur öğleden BOnrn 
her tarafı batırmış, güreş minderini 
de ıslatmI§tı. Bu yil:r:den mUııabaka 
çok tatsız olmuııtur. 

40 dakikahk oyundan sonra gU • 
reş tatil edilmek istenmiş, fakat A
car idman yurdu başkanı mıınI ol -

mu§tur. Tekrar devam edilen gU -

reştcDinarh hasmını Uç defa hava • 
ya knldırtp yere vurduktan sonra 

Polonyalı nasılsa Dinarlıya. !Dl bir 
hamle yaparak onu yere yatırmış 

ve bu suretle galip add~tir. 
Hallı:; müteessir olarak sahadan ay 
rilmIŞt.ır. 

Ha.beşli Kat.sel, Köstencede vapu 
ru kaçırdığmdan müsabakaya yeti .. 
şememiştlr. 

~~i 
Davis kupası 
maçları en 

heyecanlı anında 
Davlıs kupası maçlarının en ha

raretlilerinden biri olan İngiliz _ 
Fransız kar§ılaşması Londrnda yn 

pıJmıııtJr. 

Tek erkeklerde Fransrz Dctremc 
rakibi İngiliz Çeys'e 2 • ı mağlup 
olmuııtur. Çüt erkekler mil.saba -

kasmda ise Franstz Petro • Pelizzn 
çl!U Jngiliz Vayld • Har çiftine mağ 

Bask et b o 1 fi na 1 i lüp olmul}lardır. Maçlarm çimenli 
kortlarda oynanmrş olına111 Fran -

sttlnrı epey mUşkUI mevkide bırnk~ Kurtuluş · Bozkurt 
arasmda yapılacak • mış ve ekseriya Fransız çlfıti kayn

rak dU~Uşlerdir. 
Galatasaray klilbli tarafından ter 

tip edilen basketbol tumuvaamm 
finali önilmüzdeki salı gilnü saat 
sekizde Galatasaray klübü salonun 
da yapılacaktır. 

Kurtuluşla Boz.kurt takınılan a -
rasmda yapılacak bu müsabaka iki 
takım arasındaki ikinci karııılaşma. 
dır. 

Birinci karşılaşmada mUhlın sayı 
farklle müsabakayı Boz.kurt takunı 

kazanmıştı. Kurtulugun yaptığı maç 
!arda kazandığı puvan daha çok ol· 

duğu Jçln iki takmı berabere olduk
larından bu ikinci nlhat müsabaka 
bUyUk bir alaka ile beklenmektedir. 

--o--

--o--

Japonlar 
Kış olimpiyatlarına 

iştirake karar verdiler 
Japon olimpiyat komitesi 1940 

senesinde Sen Morltz'de yapilncak 
olan krıı olimpiyat oyunlarına gir-

meğe karar vermiştir. Fa.kat he .. 

nUz Helsinki'de yapılacak olan o • 

limpiyatlara girecekleri ho.kkmda. 
mUsbet veya menfi bir karar ver. 
mcmişlerdir. 

--o-

Bostonda yapılan 
boks maçları lskırimci Bedii 

Ameriknnni en tanınmış boksör~ 
Müebbet boykot cezasma !erinden Lav Aınbnıs Pol Cunyor'lıı. 

~' t> lllalarılc iftihar dder. 
} <\.Uruıa Yan hakemleri: Rıfkı Aksay ve 

t., ~ lbL• uğu gündcnbcri bir "ld ...... , Neşet Şayan. 

Hakem komitesine seçildi 
Ankara, 31 (Hususi) _ Fut hiçbir suretle Demirsporun malı ol- Çarptırlldl 1 yaptığı bir mllsabakayı UçUncU rn· 

Beıiktaı ldübünden: 45 sicil aa. vundda teknik nakavtla kaµnılU3-
yılı Bedi Teğin. Müebbet bozkot. tir. · e, ltıub~· olrnıyan bir (>aşka Süleymaııiye, Şişli - Kasımpa. bol federasyonu reisi Danyal, mıyacakt.Ir. 

%,. un Ytllarca emek ver ->· "Ya g·· şa, Galataspor. Saat 15,45 te. Ha-
• . %1:_ o. z atmanın, hatta 

·"<il }' kem: Sami Açıköncy. 
, ctınde olmadığını söy 

yüksek hakem lrnmlteslne sc 
çilmlştır. 

-<>-~ Yan hakemleri: Ziya Kuyumlu 
'ı~~ta .. ve Bahacttin Uluöz. Ankaradaki stadyom 

1 'cllıı..: guznrük sahasının eski Galatasaray - Fenerbahçe. Sa. d · 1 • k ld ld =ttcı ·ın yaıııı h ık dan ··ğ avetıye erı a ırı ı 
~ Ctirıı :ı 1 a ın ° - at 17 ,30 da. Hakem Tarık özercn· 
' V tavsiye eder. Ankara, (Hususi) - Ankaradakl 

t İddj,, cfalı kardeşlere üstün - gin. stndyom davtciyeleri, stad direk -
1ı. "'-'nd Yan hakemleri: Nuri Bosut ve 
!ı.'t a""r a bulunmamakla be· 

ıı 'it ~.. c Şazi Tezcan. 
e • t, vaafı t~şıdığımızı i§L 

~ -<>-
....... la 

1 a;ıl-'t:ıta?ıbul spor bölgesi b~ş-
~c,leri .ll'~thi Başaran Vefalı 

haıı~·ızı herhangi bir mak· 
t 1 ı . 
ıı:tn· Çın veyahut anlaşılmı. 
!. . 'Yet hak,- d .. " l~irı ıı;tn a tenevvur 

< tt tabiid~avet etmiş olabilirler, 
•tad ır. Ve fakat KaragUm-

t r &ah· 
~tğiJ. 1Plcriyle göril§mek 

~l tltınruıc •tadı yalnız !atan· 
._~~;"gençliğine değil Türtc 

"!C a ıkt , 
~ ır. Stadımızda gün 

Pendikte güreşler 
yapılacak 

Penclikte 4 hıızlrnnda Kızılay men 
fnatine alaturka gUrcşler yapıla • 
caktır. Baııa 80, yenile.ne 20, başal -
tına 4 O yenilene 10, ortaya 20, ye. 
l'Jene 5, desteye 10, yenilene 2 lira 
verilecektir. 

ve saat istiyenc de kı}ınet verilir. 
Mütaleanı.ıla gazetede yer al • 

masmı tekrar J"ic:a ederiz. 

törlUğUnün son günlerdeki acele 
bir karan ile kaldınlmı~trr. Ayrıca 
gerek ecnebi ve gere:t lstnnbUl ga
zete muharrirleri de bu karara gö. 

re maçı takip etmek için Ucret ver
mcğe mecbur tutulmnkntdırlnr. 

Stad direktörünün sözlerine na -
znran muayyen ve mahdut bir mik 
dar davetiye bastırılacıı.k, bunlar 
gazete \'e neoriyat mUmcssillerlne 
para mukabilinde verilecektir. 

HABER : Bu karar her ne kadar 
stad müdUrlilğilnü allkadıır eder
se de gazetceilere karaı alman bu 
tedbiri yerinde bulmadık. 

-----o-

Galatasaray Yukarda adr, ıoyadı, klübü ve Toni Şavez ise rakibi Mikc Be • 

Güneşi yendi 
bölge sitil sayısı yazılı idmancı loyz'u yedinci rnvundda nakavt et· 
bir müsabaka esnasındaki suiha- mfıjtir. 

M.ilU kUme haricinde kalan klUp
ler arasında tertip edilen Beden 
terbiyesi Gcınel DircktörlUk kupası 
Ankarada da kısa fa.sılalarla de • 

vam etmektedir. Son olarak yapıl· 
maıu icap eden GUneş, Galatasaray 
maçı Gilncşin sahaya gelmemesiyle 

yapılamamış maçı Galatasaray hUk 
men kazanmı;ıtır. Bu kupa her ne 
kadar alAka ile takip ediliyorsa da 
takmılarm zayıflığı bir heyecan ve 
zevk için bUyük bir mani te~kil et
mektedir. 

reketinden dolayı müebbet boykot 

cczasiylc tecziye edilmiştir. Bu 
tarihten itibaren kendisinin mUsa. 
bakalara iştirak ettirilmemesi lü· 
:r:umu tebliğ olunur. 

-0--

Ga~atasaray klUbU Aza 
kaydını yeniliyor 

Galatatınnıy klilbU umumi k.5.tip· 
llğlndcn: 

Galatasaray klübil aı:alarms: 
Beden Terbiyesi kt\nunu hUkUm

lerfne tevfikat klilp azaları için ye. 
Şazi Tezcan nıden derter tanzımi icap etuğın • 

Su sporları ajanı oldu den arkada§lann 6 kıta fotoğraf ve 
Su s1>9rlıırı ajanlığına futbol ha- h'1viyet cllzdanlari1e on be3 gQn 

kemlerlmi1.den Şazi '.l'euan t&J!n e. zarfında klllbe mtıracaatalı1 rica 
dilmlştlr~ olunur. 

--o---

ltalyan milli takı· 
\J 

1111nın yapacagı 

karşıiaşn1alar 
ltalya milli takımı kısa bir mUd

det zarfında liç karşdaşma yapa -

caktır. Bunlardan biri, İngilizlere 

l;arşı kazandığı galibiyetten sonra 

büyük bir ehemmiyet \'erilen Yu -

:;oslavyaya karşı yapılacak maçtır. 
Bu maçlar §unlardır: 
1 temmuzda Belgradda Yuao. 

slavya _ ltalya, ' tsmmllll .. • 
dapeetede Macaristan .. lt&Jfa, 11 
temmuzda Bt1kre§te Roman)".a, 



Vücııdıı en mütenasip yıldız olduğuna ittifakla karar ı•erilen: Beti Grabl 

otnger Rogers \'C 'Fertl Aster '°n tC\lrüiklcri 
fi.imde 

oans 

Holivutta bir anket 
• • 

!
, Holivutda sinema aleminin bü·' 

tün alakadarları arasında gizli 

t bir anket yapılmış ve ankette 

1 
şu sualler sorulmuştur: 

l - En iyi oynıyan kadın j 
t yıldız kimdir? l 
ı 2 - En iyi oynıyan erkek 
f vıldız kimdir? 

t 3 - En çok seksapeli olan 
i erkek ve kadın sanatkar kim

lerdir? 
4 - Gazetecilerin hoşlanma

dıkları kadın \'e erkek sanatkar! 
t haııgileridir? ) 
i i:i - Sinema aleminin en iyi ı 
i · e en fena giyinen yıldızı kiml 
) olabilir? ! 
~ 6 - En tenbel erkek ve ka. ! 
! dm sanatkar olarak kimi ta-i 
} mrsınız? ) 
, 7 - Vücudu en mütenasip o-j 

k 1 
lan kadın yıldız kimdir? , 

ra 1 8 - Sinema dünyasının en İ 
zeki kadın ve erkek yıldızının ı 

p a r i st e t;::::~n güzel kadın \'C erkek 
1 

(Deı.:amı 14 iincüde) 

F red Aster'in Ginger Hogers'le birlikte çevirdikleri 
8 film kendilerine 18 ınilyon dolar temin etmiştir 

Bollvut, &nema llcminde, yıldızların zekaları.. 
m körleten, dlınağlarmı bozan ve kalblcrini kat.I
laı;ıtırnn bir muhit olarak telakki edilmektedir. 
Fakat bu muhitte dahi meziyetlerini muhafaza e. 
denler yok değildir. Frcd Aster de bunlardan bi.. 
rls.idir. 

Şöhret bu yıld.IZI sa.rho3 edememi~. fazla gu

rur vermemiştir. Onu bugün bile ma.hcub bir in
san olarak tellikki etmek kabildir. İsmi halk ara
sında yayıldıkça yxlclızm kibarlığı ve sadeliği artı. 

ror. 

Frcd Asterln en mUmtnz va.sır_ 

arından blrlsl de danslardaki ha· 
lifliğidir. 

Fred Aster on gilndenberl Pa
rlstedir. Fakat onu arryan gazete. 
Hıer bir tUrlU bulamıyorlar. YaL 
hız, yıldız 53.k.lanm.ı~ ve kaçmış de. 
ğildlr. Bir tcsadilf neticesi olarnt 
karşılaştığı gazeteciye Pariste gE'! 

çen hayatını şöyle anlatıyor: 

"- Burada, evinde tatil zama
nını lstira.hatle geçiren bir Parisll 
gibi yaşıyorum. Karımla. beraber 
terzihane terzihane dolaştnn. Mo
ris Şövalycni nşarkılarmx dinledim. 
Parklarda. ağaç altmda dinelndlın.,, 

Fred Aster son filmlnl Gıngers 
Rogersle çevirmiştir. Bu film harb_ 
den evvel yaşıyan işi dans merak. 
1ısınm hayatını anlatır. Bu mevzu 
1911 yılında Kafc dö Paridc rak
sedcn lren ve Vcmon Kastelin ha· 
yatından alınmıştır. Aster bu kan 
kocanın hayatı keneli hayatına ben-
7.ediği fçin filmin mevzuundan çok 
hoşlandığını söylemektedir. 

Frcd Aster Parlste daha birkag 
gUn kaldıktan sonra lrlandaya gi. 
decek vo yaz tatilini 1rlandadaki 
annesile kız kardeşinin evinde ge. 
çireceklir. Üç haftalık bir istira -
h:ıt mUddetlnden sonra tekrar Ho
lh-uda gidecek ve yine Ginger Ro
g C'r8le brraber olarak yeni bir film 
çevirecektir. 

Şimdiye kadar Fred Aster, Glıl. 
,,_ .. gcıa h ~ 11ekiz fill'D 
ı:c,·lnnfl'!tfr. Bu fUml r f'j sanatkL 
!'a 1-' mJ!)'on dolar temin etmiştir. 

"Güzellik mektebi,, bir 
"muvaff akiyetler mektebi,, imi~ 

Bu, dünyanın tahsil müddeti en az olan mektebidir. t'~ 
"mU\·affakiyetler mektebi,, yazılı bir tabeHl.::ı olan bu mektep • 
yorktadır. Talebesi sırf kadınlar ye genç kızlardan mürekkeptir· 
sil müddeti sadece altı haftadır. ti 

Mis Dölafildin idaresinde bulunan bu mektebi. 200 dolard3 

ret olan tahsil ücretini veren her kadın girebilir. Burada k3~ 
zarif duru~lar, güzel baş yapma, güzel boyanma ve güzel danı:t1 

cemiyet hayatında her kadının mm·affakiyetini temin eden del'5 
rilir. 

Mektebin \'azifosi sadece bundan ibaret değildir. Her kadJllı' 
zelliğini, cildinin taravetini, rengini muhafaza etmek, yahut b 
daha arttırmak için hangi yemekleri yemesi ve hangi içkileri _,,., 
lazım olduğu da öğretilir. Fazla toplu olan kadınlan zayıflatın~ 
zayıf olanlara münasip bir \'Ücut temin etmek için icap eden t 
alınır. ~ 

Mektebe devam eden kadınlar arasında en çok göze çarpan ~ 
yıldızlan ile figüranlardır. Bundan sonra daktilolar ve satıcı ı-ııl 
lir. 

Talebe dokuza be~ kalarak mektebe gelir, e\'Yclft soyunma . 
girerek soyunur ve mektebin resmi üniformasını giyer. Bu iit11 

arkası tamamile açık bir mayodan ibarettir. Dersler haftada V. 
dür, dokuzdan öğleye kadar de\'am eder. .et 

Mektebe giren her talebe mektep doktoru taraf mdan ga} 
mucıyeneden geçirilir. Hastalar mektebe alınır.az. Yeni mektebe 
Jar tartılır; vücudunun her kısmı ayn ayn ölçülür. ~ 

Talebenin ilk yapacağı iş, vücuda ideal hatları temin ed 
zellik jimnastikleridir.Talebe, vücutlarının ihtiyaçlarına göre ~ 
kısı'mlara ayrıhr.Her kısım kendi vücutlarına lüzumlu hareke~e 1 

parlar. Bütün talebenin yapmağa mecbur olduğu hareketler -r/ 
dır. Müst'akbel yıldız1ar, güzel olmak maksadile, ba~ları uze!lıetı 
l:rır bir kitap olduğu halde bizzat mektep müdürünün nez'~ 
tında Ritmik yürüyüşler yaparlar. Bütün talebenin yapmağa tif 
tutulduğu egzersizlerden birisi de resimde gördüğünüz harek~ 
!ebe, nyakları başlarından daha yüksek olarak yatarlar. Bu h rııt! 
m ve ihtiva ettiği besleyici maddeleri yüze ve vücuda naklet 
kınımdan çok faydalı sa}1lır. Talebeler bn vaziyette yatarkefl 
de yüzlerin~ masaj yaparlar. .. #_ 

Jimnastık yapıldıkta? sonra talebe te~e:fu~ zc:m~n?1~ . Jl1 b'! 
barında geçirir. Bar deyınce hatıra alkollu 1çkılerın ıçıld~ğ:. çV: 
gelmemelidir. Burada yalnız limonata ve meyve şurupları ıçılıl"· 

da bulmak mümkündür. . . . . . tııl' 
Teneffüsten sonra makyaJ dershanesıne gınlır. Burada ' 

mütehassıs muallimlerin nezareti altında kendine uygun gelel1 ô! 
jı öğrenir. Ve bir çok tecrübelerle tatbik ederler. Sonra ku,-af 
hanesine geçilir. Son ders nazari gıda dersidir. Bu derste tale~ .. 
lif gıdaların ve vitaminlerin güzellik üzerine olan tesirlerint ti 

Altı haftalık tahsil • SO{ıtıf. 
mektebi bitiren talcbeletı11 ~r 
lmır. Ve bu küçük filmin b 

• yesi hatıra olarak talebelere' 



P. AIU Emperyalin neı'eli daha çocuk Oeııecek yqta iken ev- oyııa.rlcen 'ben evde çalıJmak mec· 
griıpTar1a k!olu !Uk:a ye· 1enmeğe mecbur olan .uvalh '.lc:Izm buriyetiıttdeydim. 

~ lalOntanndayxz .• Orkestra a- hiklyesini öğrendiği zaman ne O müthiı latlrk senesine ka· 
~ ttth parçalar: çahyor. :lnsana; alSyliyeceğini dll!ünüyorum. \::tar hayatrm ayni ıekilde devam 

! kederlerini tınutturan hoı etti. İlk önce en küçük, sonra ben 
lıava çalıyor, B ~ tren yolundan iki yüz den bir yaı küçük olan erkek 'kar-

• lUtdenbir~ arkammlaki mau· mil uzaktaki dağlık arazi- dt§imi kaybettim. Ne muthi~ se-
:; Sabah gazete.sinde okuduğu nin küçük bir çiftliğinde doğmuı- neydi o 1 •• Dü§ündükçe vücudum, 
~ ll~cllseyi yanmdakilere anlatan tum. En yakın köy dahi kırk mil hili sıtmaya tutulmuş gibi titri • 
~ak bir kadm sesi !duyuyorum: uzağmuzlda bulunuyordu. yor .• 
~ şey, diyor, buna ibenzer Ailemiz kelimelerin analata· Sefaletin ikibüklüm yaptığı ba-
"-k'alar salgın bir hastalık gibi mıyacağx ikadar fakirdi. Babam, bamın, çiftlik sahibine giderek 
lllcrnteketi sarıyor. HUkfimet Donald Papesin 5iftliğinde ame- ölen çocukları için yardım dilenişi 
adanıiannm böyle şeylere göz Ieyai, 1'ek odalı ibir kulübede otu- her an gözümün önünde... • 
~an çok garip .• Geçen haf.. ruyorduk. Annem dokuzuncu ço· Merhametsiz efcn!disinin bom

:1021 ~ ~~dald ili: kızcağtzm cuğunu doğururken ölldü .. Ben b~ı .. ~~virdiği baba~ .kulübe~e 
b.ı Ctİdirildigıni okudugum zaman o zaman on yaşında ve ailenin en dondugil zaman hepırnız ateşsız 
de'Yret e~ştim, i~te bu yen.i ge~ büyü~ çocuğuydum.. Çok güzel sobanın e;rafında. dizi!miş, açlık-

• 0 n yaşındaynuş, tam bcnım ku- oldugum çe bana benzediğini söy tan ve soguktan tıtreşıyorduk. 
Siik M · • d ! d" · Y .. d ~-·· d k. ennın yaşın a .,, le ıklerı annemin yüzünü hayal orgun vucu unu KOŞe e ı ot 
llla l>armaklamn gayri ihtiyari meyal hatırlıyorum, fakat, durma- minderin üzerine attr ve bir ldaha 

sanın kenarım kavrıyor, ba- dan tarlalarda çalışırken yahut kalkmadı. 
§un d.. .. .. 1 . k • . 
~ onuyor, goz erım aranyor. kulübemizin yegane göze çarpar Bıraz sonra korkak adımlarla 

.. rşrnHa oturan Dik Kambelin eşyası olan soba.da bize yemek ha- yanına yaklaştım, omuzlarından 
gUzct es " ·· ·· rt k ·· l""k k d 
1 mer yuzunu a I guç u • zırlarken ara sıra yorgun, ümitsiz tutara sarstım, cevap verme i .. 
e farkedebiliyorum. gözlerle bana baktığım şimkli bi· Henüz on bir yaşında olduğum 

h O hadiseyi ben de okumuştum; le görüyorum. halde ölüme yabancI deği~dim .. 
;ı:n de okuduktan sonra gazeteyi Annem öldükten sonra ailenin Artık bu kadarına tahamm'ü:l ede-

ll ak Parçalara ayırarak ateıe at. bütün işi benim küçük omuzları· medim . Haykırarak kulübeden 
:ıtııı, Okuduğumu unutmağa çalı§- ma yüklenmişti. Onun yokluğu-' çıktım, koyu karanlığın örttüğü 
~!tx111, çünkü eğer o hikaye li.ize- nu belli etmemek için elimden çıplak tarlaları haykırarak geçtim. 
tinde fazla düşünseydim zıldrra • geldiği kadar çalışıyordum. Ba- Papes binasının geniş, aydınlık 
~·· Halbu iki daha yapmalı. bam ubahtan akşama kadar Do· pencerelerini .görünciye kadar hay 

naltların tarlalariyle meşguldü. kırdım, yere çömelerek ku!::lur • 
i .Bugünkü vaziyetime erişmek 
~ın Çetin müca'delelere girişen 
U en, hayattan daha çok şeyler bek-

Yotutn. 

Ilı J;'akat içimde kabaran vahşi bir 

1 
:le kalkıp o kadına, her türlü 

r c~etten uzak, küçük km ile be
~ r emin, yuvasında yaşayan 
ı dına bağırmak istiyorum; Ga· 

1 
Cte de okuduğum hadise yeni bir 

h
ey değil, buna benzer vak'alar 
er ı "l aman oluyor .. 

Donald bizim nazarımızda muşçasına kapıyı yumruklamağa 
bir yanm Allahtı. Dört odalı şirin ~aşl~dım ~~ 1:'~.naldin iri ~ücudu 
bir evi vardı. Sağılan sütleri evine uterıme egıldıgı zaman bagırdım: 
taşLdığım zaman Odaların güzel "Babamın sesi çıkmıyor, babam 
halılar, divanlar ve resimlerle ws- öldü.,, 
lü olduğunu görınÜJtÜm. Ben da- Ben ikollarına aldı. Sıcak, ay
ha çok küçük iken o evde bir de dınlık odaya götürerek köşede
ihtiyar anne ile baba vardı. Fakat ki divanın üzerine bıraktiktan 
sonra onlar öldü ve bize hariku· sor.ra acele ile giyiniz evden çık

lade görülen o güzel ev bütün eı- tı .. 
yasiyle beraber Donald Papese Büzüldüğüm divanın üstünde 
kaldı. hafifçe doğruldum. Hasretini çek 

Yirmi iki yaşında iri yarı bir tiğim sıcak, aydınlık d::laya aç 
genç olan Donaldin vahşi bir gü- gözlerle doya doya baktım. 

gidiyorum.., dedt. 
Gidip brdeglerimle ve!dala~r 

mak istedim ,fakat korktum .. Ha
kikat olduğuna ibir türlü inanama.. 

'.Aradan bir sene geçti; bana fa
kir kulübemiz!deki en sefil gün • 
leri bile aratan uzun bir sene ... 

dığnn ıbu mcak hayali evden çı- B IR gün, kap;nm önünde 
karsaın bir daha giremiyeceğimi bir araba durdu. Arabacı. 
tandım. Donalda onları da yanr- lar tarlada çalışan Donaldla 'ko
na alması için yalvarmak iste'di· nuşmak üzere uzakia§tıldan za

Derslerim, beni dü§ünmelC ve 
hatırlamaktan kurtarıyordu. lşim

den çok memrıun olan amirlerinı 

bana daha yüksek bir mevki ver .. 
diler. islahanenin direktörleri, i{. 
tihar ediyorlardı.. Artık maziyi 
tamamiyle unutabilirdim. 

ğim halde cesaret edemedim. Sa- man bütün cesaretimi toplayarak, ı ŞTE bu sırada Ch1 Tay .. 
bahki öpüşü beni ürkütmüştü. aşağıya indim. Arabadaki boş san· lorla 'karşılaştım.. Erkek· 
Fakat !bulduğum güzel yemek ve dıklann içine saklandım. Jerden .duyduğum korku eskisi 
sıcak odanın bedeli eğer o ise Ö- Zihnim yalruz bir şeyle meş. kadar kuvvetli değildi. Hala nef .. 
derneğe razıydım. _guldii: Kaçmak.. ponaldin vahşi ret ediyordum, fakat korkmuyor• 

Donald, köyden !döndüğü za- arzularla parlayan gözlerini bir dum. 
man ylizü çok endişeliydi. !çeri &ha gönnemek için k'a'çmak... Memleketin en tannunış terzi .. 
girdi, şapkasmt masanın üzerine Hep, kardeşlerimin yanında ge- }erinden biri olan madam Kleriıı 
fırlattr. Sonra öfkeli öfkeli söy. çirecegım saatleri düşünüyor- atölyesinde modellik yapıyordum. 
lenmeğe başladı: "Seni .de kar- dum. Onlara kavuştuktan sonra Ma1dam Kler, modellernin içind~ 
deşlerinin yanına götürmek isti- çektiklerimi belki unutabilirdim. en fazla benimle meşgul louyordu~ 
yorlar. Gitmene mani olmak için Fakat mazimin biraz karışrk oldu- Hatta atölyeye girdiğimden biı: 
çok uğraştım, fakat yabancı bir ğunu ve çocukların üzerinde fena kaç gün sonra beni yanma çağır. 
adamın yanında oturman !doğru tesir yapacağımı söyliyerek beni mış: "Sen güzel ve .becerikli bir. 
olmadığım söyliyerek fikirlerin- yetimhaneye değil genç kızlar ıs. kızsın Enid, bu güzel yüz ve vü"' 
de inat ettiler.,, Uih yurduna götürdüler. cudu atölye arkalannda ziyan et• 

Sessizce ağlamağa ba~ladım ... Hayatımın hatırlamak isteme- miyeceğiz. Hem görüyorum ki 
Kalmak istiyordum. O sıcak, se. tliğim bir devresini geçirdiğim o senin kafan kızların bir çoğundt( 
vimli evde kalmak istiyordum. yerde beni az çok hayata hazırla- olduğu gi~i erkek ve buna benz~ 

Donald yavaşça yanıma yaklaş· dılar. • manasız şeylerle dolu değil, ıtlıni1\ 
tx. ve beni dizlerine oturtarak ge- Sonrada oldukça iyi bir iş bu. ederim ki daima böyle makul <>b! 
ne: "Sen, yaşına göre, çok güzel lup tekpr o kadar korktuğum ve makta .devam edeceksin.,, demi~ 
ve olgun bir kızsın Eni::l, dedi, bir türlü anlayamadığım dünyaya ti. 
burada kalmanı ben de çok isti- yolladılar. Erkeklerl::len bahsettiği zam~ 
yorum. Uzun kirpikli yeşil göz. Enstitüdeki günlerim çok ız. Cimi kasettiğini anlamıştım. Maı.t 

lerin, kıvırcık saçların hoşuma tıraplı geçmişti. Fakat ora.da ge. dam Klerin daima alış veriş yap.
gidiyor. İyi bakılırsan bir kat .da· çirldiğim altı sene zarfında her ci- tığı t.üyük bir kumaş fabrikatö~ 
ha güzelleşeceğin muhakkak. A- hctten tekamül etmiş, benim ya- nün oğlu olan Cim, babasının fab-j 
caba yarın şu seyyar papazı çağı- şımdaki kızların bilmediği birçok rikasında çalışıyordu ve atölyenin, 
rıp nikahımızı kıydırsak nasıl o- §eyler öğrenmiştim. Islahaneye bütün kızları ona adeta tapıyor. 
lur?. O ,.zaman artık hiç kimse de· giren her kızın öğreneceği bir lardı. 

dikodu yapmağa cesaret edemez.,. çok şeyler.. Cim fazla yo:kışıklı, kendisinden 
Hıçkmklarımı zaptetmeğo ça- Bana "sen güzel bir kızsın, sen fazla emin bir erkekti. ilk önce-

lışarak cevap ver:iim: "Siz bilir- de bu güzellik varken çalışmağa leri ben de onun tehlikeli cazibesi. 
siniz,, • iht;yacın olmıyacak dediler .. Ya. ne kapılmamak için hep uzak dur• 

Sebebini bilmeden korkuyor· pacağın tek şey var: O da erkek. tlum, fakat inatla arkamdan koşan 
dum .. Evlenmek!... Daha on iki lcrle iyi geçinmek.,, Cim, nihayet beni de mağlup et. 
yaşına bile basmadan evlenmek .. İsyanla bağırdım: ''iyi geçin- ti ... 

ı:: " alnız gazetecilerin duyamıya. 
t ilgr, öğrenemiyeceği kadar kuy
~ ~öıcıe~e.. Ondüleli saçların, 
1 nılciirlü tırnakların ve omuz
l~~daki kürkiinle daima böyle u,., .. 
Clb ıçınde }'°<lşamağa alışan sen 
"-·ette bunun manasını anlaya. 
··1e1ı11ın .. 

r• ~fer sen .de vücudunu samanla 
.. rtaı:: ,_ 
buıt a,. kadar çıplak, patates ka-

zelliği vardı. Köydeki mektebe 
gğitmiş, biraz okuma yazma öğ· 

renmişti. 

Ben ona yaklaşmaktan daima 
çekinirdim, çünkü yakaladığı kız
lan zorla öptüğünü aıksık duyu
yorldum. Hatta annemin sağlığın· 
da bir kere de beni kovalamış, fa. 
kat yakalayamamıştı. Bunu anne
me anlattığım zaman büyük ev· 
den mümkün mertebe uzak dur
mamı, sabahları sütün erkek kar
deşimle göndermemi söyledi. 

Mademki kavuştuğum rahatlığı mek mi? Onlardan nefret ediyo- Gene bir akşam kapıda bekli .. 
muhafaza etmek için yegane yol rum ! Ben bir daha aç ve çıplak yordu. Çıktığımı görür görmez 
buydu, çaresiz kabul edcektim. kalıp erketken yardım ldilenmeğe yanıma yaklaşarak amirane bir ta. 

E RTES1 sabah Donald kah· iki gün sonra evlendik; henüz gitmemek için kendi hayatımı ken vırla koluma girdi. Her zamanki 
valtı masasına yüz"ıime ba 1 on iki yaşındaydım.. Sefalet, iş- dim kazanmağa çalışacağım.,, lemin ve büyüleyici tebessümiyle 

kaıak sordu: "Her zaman bu evde kence ve ölüm acısiyle geçen bu Müsamaha ile gülerek: "Sen "bugün seninle 'klübe gidip hem 
oturup bana yardım etmek ister on iki seneden sonra .saal:lete ka- de zamanla söylediklerimizde güzel bir kokteyl alemi yapacağız~ 
misin?. Sen, yaşına göre çok çalış· vuşacağımı ümit ederek evlenmiş- haklı olduğumuzu göereceksin.,, hem de tanışacağız, dedi .. Anlamı. 
kan ve güzel bir kızsın .. Söyle ha· tim. Fakat daha bir hafta geçme· dediler. 1 yorum, Eni.el, benden niçin böyle 
kalım, 'kalmak istiyor musun?.,, den yaptığım hatanın büyüklüğü. iş hayatına alışmam kolay ol. kaçıyorsun?. Görüyorsun, senin 

&a larını kemirecek kadar aç ol
•· Yd.ın, küçük kaıideşlerinin açlık· 
-.n ·ı·· ta 0 uşlerine seyirci kalsaydın o 
§•illan başka türlü düşünürdün .. 
!?ı.1.Jrıdt belki, bu derece sefaletin 
li':;ut olduğuna bile inanmazsın. 
he .t emin ol, söylediklerimin 

Pıı hakikat' l)" .... 
'1tcn ık Kaınbelin, ahenktar sesile 
~c dlrne geliyorum, gülümseme
Ça Çalışıyorum. Fakat unutma~a 
ld lıştıfl'nl ıeyt bir türlü zihnim-

cn 18\ıilı- • ha -wp atamıyorum. Ve, Dikı:ı 
l1?ll.dan geçen h i k a y e y i ı, 

O günden sonra Donald Pape· 
si bir türlü aklım!dan çıkarama

dım. Komşu çiftliklerdeki kızların 
onun hakkında gizli gizli konuşa
rak gülüştüklerini görüyordum .. 
Fakat onların muhaveresine işti· 

ra'k etmek için vakit bulamıyor • 
clum. Yaşımın çocukları kırlarda 

Kalmak istiyordum... nü anladım . Donalddan, daha madı .. Çünkü erkek görür gör- için gurunımu bile.feda ettim.. 
Cennete en yakın bir yer tahay doğrusu bütün erkeklerden nefret mez tüylerim ürperiyor, bütün vü Söyle Enid, bende hoşuna gitmi

yül ettiğim bu evin emin rahat· el:iiyodum.. cudum titremiye başhyotXiu, fa _ yen ne var? Ufak bir fırsat verir· 
lığında kalmak, bir yarım Allah Bana sığınacak yer, yiyecek ek. kat yavaş yavaş kendimi alıştır. sen ne iyi arkadaş olabileceğimizi 
tasavvur ettiğim bu iriyarı iliam· k d ı 1 kt d ·· ksi me veren o a am a ev enme en- ım.. gorece n., , 
la beraber oturmak... k k v "h se aç ve çıpla almagı tercı et· Erkeklere olan kin ve nefretimi işte Cimle olan maceraları• 

Kekeleyerek düşündüklerimi meliydim. • içimde saklıyara'k sakin görün- mızın başlangıcı.. Yavaı yavaş 
söylemeğe çalışırken yanıma gel- Kaçacaktım; fakat kime? ... Ne.~ meğe çalıştım. Vakit buldukça ben de hayatın zevk ve heyecanla. 
di; çenemi kaldırarak dudakla • reye? Donaldin korkusundan köy-1 gece mekteplerine de devam edi - rını duymağa başlamıştım. Teşhir 
nmdan öptü ve sonra "Haydi sen 

1 
de hiç kimse beni evine almağa 1 yordum. Bana öyle geliyordu ki ettiğim güzel tuvalet ve elbisele• 

ş:mdi kendi evinl:le imişsin gibi is- 1 cesaret edemiyecekti. .Belki yetim 
1 
ne kadar öğrensem sefalet ve ız- rin bazılarını satın aldım. Artılı: 

tirahat et; ben 'kardeşlerini şehir-! hanedeki kardeşlerimin yanına tırapt~n ibaret olan mazim1::1_en...r.o sade olmaktan ziyade şıklığa h,e~ 
deki yetimhaneye gön.dermeğe sığınabilirdim. kadar uzaklaşacağım.. (Devamı 13 üncüde) 
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- Bu sabah elbiseniz pek buru_ 
şu.k görUnUyor. Acaba neden? 

- Evet, haklxsınız. Bütün gece 
J-ercle yatıp durdu, onun için ... 

- Yani karınız, elbisenizi yere 
attx ve bütün gece öylece kaldı de. 
mek istiyorsunuz öyle mi? 

- Evet efendim. Fa.kııt içersin
de ben de vardım. 

- Kocan oyuna aii§kün müdür? 
- Sorma karde~. Dün at yarışları 

için balısimüşterek bileti alsın diye 
'jJara vermiştim, onunla fJiyango bi

leti almıı. 
- Fransız karikatürü -

AmerDkalfil 
fıkrası 

- BlitUn ciddi ve bilhassa artis
tik mesaiden vazgeçmelisin. Muh
taç <>lduğun istirahati ancak böyle 
temin edebilirsin. 

- Fakat nasıl olur? Ben caz -
band müziği bestekA.rıymı. 

- Ona devam edebilirsin. 

DALGINLIK ŞAMPiYONU 
SANTRFOR 

- Bılraya ben niçin •koşmuştum 
acaba? 

Dmkansnzlok 
- Kocanız hala yola gelmedi 
") nu .. 
- Ne gezer ,eskisinden beter! 

- Hiç bir çareye baş vurmadı-
nız mı?. 

-- 1/ırsızlıkİan on altı defa marahkum olmuşsun. 
- Evet bay hdlıim. Ondatı sonra hırsızlık bende bir mani lıali11e 

geldi ve şimdi ben kleptoman ol dmn. 

VumtYıırta 

Delikanlı, genç kıza evlenmek 
teklif etti: 

- Benimle evlenmeği ister mi-
siniz?. 

Genç kız kızardı, bozardı: 
- İsterim ama .• 

-Aması ne?. 

Genç kız kararını vererek sor-

du: 
- Yumurta sever misiniz?. 
Delikanlı şaşırdx: 

- Bu sualin talebimle alakası 

ne?. 
- Başka yemek pişirmesini bil· 

miyorum dal 

- Fransız karikatürü -

Felaket • 
Plajda dolaşırken ikide bir içini 

çekiyordu. Yanındaki arkadaşı 

merak ederek sordu : 

- Ne oluyorsun yahu?. 

- Sorma birader.. tık kayna
nam beş sene evvel bu plajda bo
ğulmuştu. 

- Başın sağ olsun. Beş senede 
insanın kaynanasının ölümünü u 
nutması lazım gelir .. Hem şimdi 

ki karının annesi de sağ olıduğu

na göre, kaynanasız kalmadın. 

- öyle ama şimdiki kaynanam 

o kadar teklif ettiğim halde bir 

türlü denize girmek istemiyor. 

llk insanlar - Bıı Jıerhalde tarihten önceki deııirlerde )'aşamış 
bir hayvan olacak. 

- Doktor, hastanın hiç canını sıkmamak lazımgeldiğini ıöylemiş
ti de ... 

Mukabele 
Bir marangoz bazı küçük tamir. ... 

ler yapmak üzere bir evden çağ. 
rıl.mı§tx. Bittabi çırağı da kendisile 
beraber gitti. Eve girdikleri zaman 
ev sahibinin hizmetçisine şöyle de

diğıni işittiler: 

- Kıınn, bak benim mücevher 
kutusu kilitli mi? Değilse, kilitle 

de gel. 

1939 senesinin Venüsü 

Bu senenin güzellik 
ölçüsü nedir ? 

neler bilmeli ? 

Nas il 
uyanmah? 
Kocanızı seviyor musunuz? 
Onun muhabbetini daima 

muhafaza etmek istiyor musu
nuz? 

O halde o evden sokağa çık. 

madan evvel, ona 
sakın çirkin ve bakımsız gös. 
termeyiniz. Aksi baldo koca
nız akşama kadar işinin ba
şında hep sizin hayalinizi da
ğınık saçlı, bakımsız olarak 

gözünün önüne getirir. 
Siz şimdi düşUnürsünüz: ~ 

"Sabahleyin yataktan kalkar 
kalkmaz hemen saçımı tara.. 
yıp makiyajmu nasıl yaparım? 
Bunda hakkınız vardır ama, 
bir de şunu düşUnUnUz ki, in_ 
san her sabah tasvir gibi gü

zel uyanmaz. 
Kahvaltıda kocanız muhak

kak sizi güzel görmelidir. 
Uyanır uyanmaz bir kadının 

kendisine göstermesi lazım -
gelen ihtimamı beraberce göz. 

den geçirelim: 
Bütiln gece yastık üstünde 

ezilmiş olan saçlarınızın hava_ 
lanmağa ihtiyacı vardır. Ya
taktan kalkar kalkmaz onları 

geriye ve- arkaya doğru Jyice 

fırçalaymrz. Saçlarınızı tepeni-ı 
ze doğru kaldırınız ve başını -
zm etrafına sarık şeklinde bir 
kordela yahut bir mendil sarı.

1
~ 

DJZ. 

Teniniz bir az bozuksa he_ 
men boyanmayınız, teninizi 

(Devamı 14 iinciide) 
~vvvvvvvv 

~t~ ~ ıı\ . rv \ . j 
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Her sene dünyada yen! Up bir gtlzel moda olur. Bu sene ınod:ı. 
olan güzellik ölçüsü şudur: 

Boy 1,68; boyun 0,40; göğüs 0,85; kol üst kısmı 0,24; bel 0.
6
0 ·w 

kalça 0,85; bilek 0,15; bacak üst kısım 0,50; baldır 0,31; ayak bl 

ği 0,20. santimdir. 
Bu modern güzel kadının sıkle ti de 56 kilo olacaktır. .. 

d 
o 

y' 
n·~. ~~ ı~ 

w. ı 11 ı ıı : 11 ,, l i\ ~J ·\ ır 1•" 
Soldan sağa. 
1 - Siyah düz manto. Ağır bir yünlüdendir. }lanfonun yakaM, omuzları, lkl ' önll, kol bpaJdafl 

ı.iya.h lutrda.mlır. ,zY}\._, ~r-1"' ..-...... _, -
Bunun üzerine marMgoz çırağı- 2 - Düz renk :vünlüıkn bir fanör. Yakası astra.gandır. 

na dönerek yüksek sesle: - Bu ne rezalet! llar,? tehlikesi 3 - Natlenden ya.ılılmıti olan bu elbLenin yegane silsü yakasının etrafına lionulmu, olan bt-rıt" rl-
olduğıı bir sırada şu duğmcnin JıalL lmlir. 

- Oğlum, şu saatimle kösteğimi o ne bak! 4 - Siyah satf'nden yapılmıs bu öğle el.biscsinin yakası 'e kol ağ ızlan saif"nin par1ıık tanifmda.JI " 
o.ı ve dükkti.na. götür!.. Bu ev pek 
emniyetli değil gibi görünüyor. Fransız karikaliirü -

t'lbbc mat tnrafındıı.n yapılmıştır, 
rı - Bu gece elbisesi siyah ılant<'ldcn ;yapılmıgtır. Çok sadetllr \'C bir biçimdedir. 

yaşlı kadınlara fevka'adc yakı~arak 

Zaı~afetin yaşı . olamaz ! 
ihtiyar yaşında bilt. aeye çirkin görUnmemelc, ~ 

'!açlı ve kılıksız olmamak lçln 
Zarafetin yaşı yoktur. Fakat ğu gibi, 

her kadın muhakkak yaşına göre 
İhtiyar bir kadının (yaşına ~ö.. 

giyinmek mecburiyetindedir. Tıpkı re) süslenmesi, giyinip ku§anması 
tipine göre giyinmek mecburiyetin-
de olduğu gibi. 

bir erkeğin boşuna gitmek, kendL 

yinmek mecburiyetindedir. 

~ Yalnız orta yaşlı, yaşlıc& ve , 

YAZISIZ HiKAYE: General, fotoğrafçı ve magnezyum .. 
1 

Her kadın her yaşta süslenme -
ğe, hoşa. gitmek için çabalamağa 

necburdur. Çok genç yaşında oldu. 

sine bir ni~anh veya bir sevgili 

bulmak Jçin değildir. Bunu akla ge 

tirınek bile ayıptır. O sadece kim-

lı kadmlann değil, ihtiyar k~e 
rm bile zarif olmalarme. ın 

etmek icab eder9 
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Meşhur 
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Fransız romancısı 

Mopassan'ın 
macerası 
sevdiği kadın, çok cesur 
kullanan bir kadındı 

ve 

'
-· ... •···· . . . . . ....... . ... . . . .. ~ 

Orman insanları arasında: 17 f 
············--------~~~~~~~ 

YAZAN: L. Busch 35 Yılım vahşiler arasında geç!rm:ş bir Atman seyyah 

lngoa sivri dişlerini dudaklarından fırlalan acı 
bir gülüşle: · Yalan mı, dedi. Hiç yalan değil! 

Ingoa birdenbire müthiş bir 
hiddetle yerinden fırladı ve: 

- Melun ecinli işkemb~si ! di
ye bağırdı. Buna nasıl cesaret et
ti?. 

- Ben emir veıı:lim l • 
-Ya? .• 
- Evet!.. 
- Niçin?. 
Derhal yapıştırdım : 

- Goril insanların yerini bula· 
bilmek için!. 

İngoanın kalın du.daklarr titri • 
yordu. Y üzünü korkunç bir hid
det sarmıştı. Yüzüme alev fışkı

rır gibi bakan gözlerini hışımla 

çevirerek homurdandı: 
- Goril insanlar mı?. 
- Evet! .. Senin orada çocukla-

Hotanto!ar Korrobarri ôyinlerinde 'gençlere böyle garip garip ttaziyct
ler aldırarak onları birçok esrar içi ne sokmuş olurlar. 

) 

Bantularm rei~i pchliYan yapılı 
bir zenciydi. Gayet adali vücutlu 
bir adam .. Faka~ yüzü buruşuklar L 
çindeycli. lhtiyar mı. g-enç mi anla
~ılamıran bir aclam .. lngoanın bu 
cc\'abına o kadar hayret etti ki ta
rif olunamaz. Gayet saf bir halde 
koc:l dudakları ağzını hayretle açtp 
bize hakakalmt:;-tr. Sonra ı~cndini 
toparladı. 

lngoa\'a: 
. Senin do::,tun benim doı:tum

dur! dedi. 
Fakat m(>ral·mı Yenememic:ti. 
- Yalnız. di"e i!a\'e e:tti, \iman 

'<ralı dedi~iıı do·tunu tanımıyo-

·um ! Bu mbm mıdır? 
r rıgoa ta ~dik mabmınrhı 1-

allach. Bantnlamı re!~ btma ~~ 
çok hayret etmi~ti; 

( Dct•amı Vl'T ı 
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•I Bir harp halinde 
Denizlere tayyare mi, 
zırhlı mı hllkinı olacak 

Bu mesele daha 1935 kanunuev
velinde mcvzuubahs oluyordu. O 
zaman İngiliz - Italyan - Habeşis
tan ihtilafının buhranlı günlerinde 
bulunuyorduk. l ngilterenin ana va
tan filosu e..."<ts limanlanru terket· 
mişti. Bu mec:ele günün en mühim 
bahsini te~kil ediyordu. 

Maalesef bu mesele bugiln de tek 
rar ehemmiyet almış bulunuyor, 
Esasen, dört senedcnberi meselenin 
şekli biraz değişmiş olacak. 

Bunda bilhassa lc:panya harbinde 
edinilen tecrübeler ~ildir. lspan
ya, iki buçuk sene hava ve kara mu 
harcbeleri için tecrübe sahası oldu. 
Motörlü kuvvetler, tanklar, tayya
reye karşı toplar, bombardıman 

tayyareleri vesaire. Hepsi tecrübe
den geçti ve gerek hava, gerek kara 
orduları erkinıharpleri bunlardan 
faydalı neticeler aldılar. Fakat, bah 

Tayyartler tarafından koı•alana11 bir harp gtmisi 

riyeliler için pek fazla tecrübe elde 1 çinde yapılırsa yapılsın, gene vazi-1 dip ona göre kendisine bir yol çiz. 
edılemedi. yet müdafaa eden tarafın lehinedir. mesi, manevralarda bile güç bir şey-

Ispanya harbi esnasında bir iki Çünkü, bir bombardıman tayyare- dir. Bir muharebe esnasında bunun 
aeniz muharebesile, tüccar gemileri- si en iyi şekilde at{ş edebilecek daha güçleştiğine şüphe yok. 
nin havadan bombardımanı görül- şerait içine girdiği zaman kendisi- Bu güçlük bilhassa. tepeden inme 
dü. "Espana,, gemisi tayyareden a· ne de en isabetli ateş edilebilir bir hareket esna mda pilotun maruz 
ttlan bir bomba ile battı zannedili- vaziyete düsmü' olur. Düşmanının kaldığı ba~öndürücü ,·aziyetten i· 
liyor. "Doyçland,, da Rus yapısı hedefinden uzakla~aya çalıştığı !eri gelmektedir. O vaziyette pilota 
bir çift motörlü tayyarenin tepeden nisbette kendisi de isabet kabiliyeti adeta muvakkat bir körlük gelir. 
hücumu ile hacıara uğradı. kaybedecektir. Bununla beraber. tayyareyi idareye 

Fakat hiçbir zaman tesadüf bir Bugün öğrenildiğine göre, ağır muktedirdir. Fakat, o sürat ve baş-
harp gmıisi ile onun en son ortaya yüklü tayyarelerin orta irtifadan döndürüdi vaziyet içinde daha ince 
çıkan dü~manını, yani tayyareyi (3·4 bin metreden) yapacakları bir manevra yapamaz. Bombasını 
karşı karşıya getirmedi ve her ne bombardımanları·. açık veya hafif da, pek tabii olarak, isabetli atamı. 
:Kadar ince yapılırsa yapılsın, hiçbir bulutlu havalarda pek tesirli olmı- yacaktır. Çünkü, saatte beı; yüz 
tetkikle tamamile cevap verilemiye yacaktır. kırk kilometre gibi bir süratle giden 
cek olan bu meseleyi bilfiil tecrübe Diğer taraftan, tayyarenin ufki tayyareden, bombanın atılmasında 
cdeınedik. istikamette uçarken yaptığı atışlar ~niyenin üçte biri kadar bir gecik-

!I'ayyarenin gemilere hakim olup umumiyetle pek orta nctice1er verir. me dahi olsa, tayyarenin 1500 mct
olamıyacağı meselesi son senelerde Bundan başka, harp gemileri, ilk rede bulunduğunu farzederse, bom
miı1ıim münakaşa mevzuu teşkil et· atışlarındaki sürati büyük toplarla ba hedeften 80 metre uzağa düşe
mi~tir. Bu hususta tecrübelere giri- (Fransız kruvazör veya zırhlıların. cektir. İrtifa 2500 metre olurı:a bu 
şilmis \'C eski gemiler veya telsizle da 130 mm. ,·eya 203 mm. lik top· ayrılık 130 metre eder. 
isletilen hedef gemileri havadan !arla) tan-areye kar~c mlidafaa e-
bombardıman edilmistir. dilmiş bulunuyorlar. 

Bu tecrübelerde atışlar hedefe i- Bir hafif bombardıman tayyare. 
sabeti bakımından çok tatmin edi- sinin tepeden hücumu, son senelen· 
ci neticeler vermi5tir. Fakat,, bu kadar, gemi için son derece büyük 
tecrübelerin hiçbiri tam bir harbin bir tehlike teşkil eder sanılıyordu. 
normal şeraiti içinde cereyan etme- Gerek müdafaası tam bi.r gemiye 
miş, yani gemilerden hiçbiri tayya· 250-500 kiloluk bomba atarken. 
reye ateş açriıamiştır. l kisi de ateş gerek zırhısz gemilere 50 kiloluk 
açtığı zaman geminin mi batacağı, kadar bomba ile ateş ederken tay
yoksa tayyarenin mi dü~eği tecrü- yare, dü~anına tamamile hakim. 
be edilmemiştir. dir sayılırdı. 

Bir hava 'e deniz muharebesin· Bugün bu kanaat deği~mi~tir. 
de gerek geminin,, gerek tayyare- Çünkü, 70 derece bir vaziye ile te
nin galip geleceğini iddia edenlerin peden aşağı inen tayyarenin çizdiği 
ikisi de kendi tezlerini müdafaa e· hat ile gemi toplarının atış hattı, 

decek he·apl<\ra girişiyorlar. Biz tayyare iki bin metre irtifada bulun 
yalnız umumi neticeleri alalım: duğu zaman, biribiri üzerine gelmek 

Hücum ne kadar müsait şerait i- tedir. Tayyarecinin bunu hesap e-

Tayyare, hedef olarak, tek başına 
bulunan bir gemiyi aldıysa bu tak
dirde isabet etmek imkanı hiç yok-
tur. 

Bundan ba~ka, tayyareden, gemi
nin c:üratini, nızgarın istikam< tini 
ve hızını da hec:ap etmek lazımdır. 

Pilotların bunları hesap için ha. 
vada biran vakit kaybetmemesi la· 
zımdır. Ancak o zamandır ki, bom· 
bardımamnda isabet için zaruri şe
raiti elde etmiş olacaktır. Fakat, 
bombardımanı için en müc:ait vazi
yete girdiği o anda kendisi de ge
miden yapılacak ateşlere en fazla 
maruz bir hal almı5 olur. Bu se· 
bebten, tanare, bombardımanı için 
ne kadar müsait şerait altında bu. 
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Sevimli katiheyi görmek için can 

atmakla i5C de hiıdi::ıenin biraz unu· 
!ulup yatışma"ı için sahrctmeği mü 
ı:ı~ip ~örüyordu. Ondan sonra 1\Ion 
~ardı ~ıRara çekecek, hareketinin 

tA1JtÖ~\ 
rarak, ölilm hadisesinin ertesi günü 1 fcrrüata müteallik nok )loll-
dilckatini çeken ıapka iğne.sini ara. sözlerinin daima ayni oluftl, 'b ,-e 

:: ahını soracaktı. 
Parsonun cenaze merasimi, ölü· 

nünden tam on iki gUn sonra, Tıb
bıadlide otopsiyi müteakip yapıldı. 
Artık Hellis için şahsan tahkikata 
btı'.jlamak zamanı gelmişti. 

Mahallenin polis komiserine yap· 
tığı nezaket ziyaretinde memurun 
tahkikat sonuna kadar Paristen ay. 
nlmamak tavsiyesi He11isi enclişeyr 
düşürmüş bulunmaktaydı. Poli::; 
1<0miserine sormuştu: 

- Tahkikat mı dediniz? Ne mak· 
'3tla tahkikat yapılıyor? 

- Şüpheli her ölümden sonra tah 
kikat yapmak Mettir. 

- Kayınbiraderimln ölUmU ne 
noktadan ıUphell görlllUyor? 

- BütUn intihar hldUıelerinl, 
intihar olduğu ıUbut buluncaya 
kadar şUpheli addederiz. 

"ŞUpheli" keliıneıl Helli.al endi
şelendirdi. Komiserin bu kelime U. 
zerinde fazla durmadığına dikkat 
etmiş olmakla beraber vaziyeti teb 
likeli görmUştU. Eve dönUnce doğ_ 
ru portmantoya giderek pardöaU -
sUnü yokladı ve ceblerini kanetı. 1 

lunursa kendisini de o kadar tehli
keye koymuş olur denebilir. 

Torpil ve tahtelbahir icat edildiği 

zaman olduğu gibi, harp gemileri 
bugün de tayyarere karşı müdafaa 
tertibatı alıyorlar. Bir taraftan, ge· 
milere mukabil ateş için en müsait 
toplar konuyor, bir taraftan da ge
miler, muhtemel bir isabet takdirin 
de mümkün olduğu kadar az hasa. 
ra uğrayacakları bir şekle konuyor. 

lngilterede halen inşa halinde bu· 
lunan otuz ~ bin tonluk beş ge· 
mide tayyareler ateş için, on altı~r 
tane 132 mm. lik, otuz ikişer tane 
de 40 mm. lik top konuluyor. Bun· 
!ardan başka a)•rıca mitralyözler de 

''ardır. 
Fran.::ız gemilerinden "Dunkerk .. 

le, "Strac:burg., da 16 şar tane 130 
mm. lik, 8 tane de 37 mm. lik top 
\'e 32 mitralyöz bulunuyor. Kara 
ordusunda bu kadar küçük bir c:a. 
hada bu miktarda topun bir araycı 
toplandığı görülmez. 

---o-

Tarihi 
Tefrikamız 

Rsrarerıni:. inıparalorice tefrik'' 
mı: b119ün ko111ılam11mı1tır: ii:ür 
ıliltri:. 

dı. gardın kısa ifadesindeki garı\j)~ 
İğne kaybolmuştu, akıl kabul etmez n:ahiyeUie. b )'eııı 

\ 'il 

Helliıin cndişPsi 

ibaret de#lldl. 

bir tezad teşkil ctmcktcydı. ~te 
d'lillcr bulmağa ı;alıııarak 0 d•r 
kadar Mongarda kar1ıı !AkaYt ~ 

yalnız bundan ranmak en muvafık tarıt hll~ol• 
olacaktı. Şimdilik tabancanın f"1 
topundan, şapka iğnesinden \"..ııt 
döstinUn el yazıaryla bulduğu ~~ 

Mongard, belki de, onları teskin 
edebilirdi, fakat Hclliı için ona 
mUracaat, endişelerinin asıl ıcbo -
bini ıöylemekslzin kabil olamazdı. 

Helliıin Mongardan §Uphclerl, ilk 

parçasından bahsetmek ınu 
değildi. 5ııct 

Pardösünün lililmUndcıt ....., 
.. d• ,..-

ifadeıinde dalına ısrar eden Ade!L 
yidle birkaç defa daha görüştük.. 
ten ıonra kuvvet bulmugtu. Adela· 
yidin lfadeııindt>ki samimiyet ve le. 

yaptığı en son iş bu Jc{ıgt ıdt 
knmlar yazmak olmuştu hCrbll 

ilk çalınışında fiyasko 
bir senfoni 

veren 

dı) 
( Baştarafı 6 1."~1 dlıı• 

Bu lda kuvvetli çalman, heyecanlı bir parçadır ki scnofnıyı 
canlı bir hale koymaktadır. rad• 

Brahmı'ın bugüul senfonisi dün akıam (çar§amba) :Srno 11cıa 
y9ıu ile neıredildi. Şüphesiz bugün artık onu dinleyenler araJI 
beatekara yak·ıtıramıyacak kadar "hafif,, bulanlar yoktur. 

Donızeffi' nin opereti 
ttJ) 

Bertin (Orta dalga 356.7 metr') istasyonunun yarı~. (c~P~ 
akıam'ki programında (Tilrkiye saati ile 9,5 de) Donizettının teıı" 
Paaquale) opereti bulunuyor. Operet, ra•dyonun stüdyosunda rgef• 
ıil edilecektir. Temıilde meıhur operet artistlerinden Erna 13e re~ıı 
eserdeki dul kadın, yani Norina rolünü, Eduard Kandl. ope ı~ 
baı kahramanı olan Pasquale rolünü, Gino Sinimberghı de 

Yani Ernesto rolünü alacaktır. ut r 11'" 
Gactano Donizetti 1797 - 184~ arasın.da yaşamış, meşhll rJerl 

İtalyan bestekarıldır ve bilhaaaa operetleriyle tanınmıştı.r .. f;f!1'~ 
arasında "gözde,, ''alaym kızı., ve yukarıda bahsettiğırnız 
Pasquale,,. en· me,hurları.dır. 

Schubert, Kuintet'ini 
hazırlamışh ? 

d•' ııf' 
Schubert'i ıcvenler arasında belki bu gece sabaha ka rtıldl 

kusuz kalmayı göze alacaklar vardır. Zira, Holandanın llil~ ,pe 
1 (uzun dalga - 1875) radyosu bizim saatimizle 4.55 e tesad 1'ıJİI" 
uygunsuz bir vakitte ''Bitmemiş senfoni,, san'atkaruun La 
teti'ni çalacaktır. sııa' 

Bildiğimiz gibi, musikide "Kuintet,, diye beş par~a~an J'eııtc' 
rekkep eserlere derler. (Bı.ı kelimeyi Fransızca telaffuzu ıle b'f 
şeklinde söyleyenlerimiz varsa lda yanlıştır). Ayni zarnand•• 
musiki aletinden mürekep gruplara da Kuintet denir. . .,rıat• 

Schubert'in La ses üzerine tertip edilmiş olan Kuintetı .,,ştff 
karın, bir fikri, bir hissi ifadedeki zenginliğine misal olarak ~tıi.,3' 
rilen bir parçasıdır ve 1819 de ilk defa çalınması musiki tarı 
adeta bir bayram teşkil etmiştir. te~ 

O tarihte Sshubert, Linz civarında güzel bir köy olan.~ ord"' 
idi ve h·sım akrabası ile, eıi dostu ile güzel bir yaz gcçırıY b'cl 
Sanatkara da bu eserini ilham e:len o muhit olmuştur. ScbUça~ 
Kuinteti hemen hemen irticalen bestelemiş ve birinci pariyaı'o 
piyano kısmını kendisi evveli notasını yazıp hazırlamadan, P 
baıına oturup çalrru§tır • t' 

~ 
HABER'in Edebi Romant feden mantoyu giymeden omuzla- gözya~larını gi>rmeğe hiç de hacet ruhunu yüzünün daima terli hissini hazretlerini gönnefe geldim. - Beyim, Omıan Fazıl btY 

rına attı. Sevim mantosunu tutan yoktu. .. veren balmumu rengindeki şi~man - NiÇin? denizi tanır... )(sl< _,. 
Atıfa teeşkkür etti . Çünkü Kevserin aylardır göc.ter- yanaklarının hututunda bu şişman - Hususi bir işim vardı onun i. - Kılığından belli, muh8J\ ttJS-
Taş merdh·enlerden bahçeye çık· diği tahammUJ iflas etmişti. yanaklara gömülen gözlerde ,·e bu ;in? . ni şirkette heyeti idare azası~JeŞd: 

tılar. Güzelliği paraya mağlQp olmuş şişman yanakların ya~ları a. Bekçi güldü. Bu cevaba polis de Polisin sesi birdenbire se dedi 
bulunan genç kadın tıpkı bir çocuk rasında kaybolan ağız kenarlarında dayana11famı~tı; - Hem ~a falan yetişir 

Bahçe pek kalabalıktı. Bütün biz gibi hıçkıra, hıçkıra, tıpkı bir ço· :>kumak imkansızdı. - Beyin ortağı mısın? serseri! .. Haydi dU5 önüme. 1 
metkarlar bir polis bir de bekçi ora· cuk gibi içini çeke çeke ağlıyordu. Kev:;er aşkının bütün i yanı için· Senin gibi bir adamla Oınıan Fazıl - Benim ne kusurum ,.ar~ıflıJf 
ya dolmuşlardı. Şoförlerden biri Sevim kenara büzülmüştü. Bu de hıçkmror, Muhsin Atlısoy kan. beyin hususi bir i~i olur mu hiç? - Otomobillerin hepsi 50~ 
dert anlatıyor. üstünde yıkana, yı- yeis tezahüriinü Muhsin Athsoyun sının sarı c:açlarını okşıyor. - Onun benimle değil, fakat be- ·-- Ben sormadım. ~B / 

kana kısalmış beyaz bir kostüm gi. nasıl telakki edeceğini kendikendi- Sevim Atıfı düşünüyor. nim onunla husust bir işim vardı. - - Bu civarda scnd~ ba. gfJ~f( 
yen çıplak ayaklarında yırtık kun- ne soruyordu. Ve otomobil en kısa yollardan - Söyle bari bize biz de anlıya- zünıe şüpheli bir tek ınsart ~-
duralar bulunan bir ihtiyar etrafı· Muhsin Atlısoy kamının belini 3p3rt1manlanna gidiyordu. hm. medi. Saatlerdenberi burada 
nı saranlann hepsine dert anlatma· biraz daha sıkıyor. Onun ba.,ım Çünkü ~förün ayazda bekliye, - Söyliyemcm. Ancak kendisine ~ıyorsmı? b0)11ııtl~ 
ğa çabalıyordu. Sevim meraklı göz okşıyor. Ve tatlı bir se·le: bekliye sol ayağının romatizması söyliyebilirim. Sabık veznedar Vacıf 
!erle bu adamın kim olduğunu an· - Sen içki içmez~in diyordu. müthi~ tutmu~tu. - Gel de şimdi sen bunu benim bü:,tü: tırıiıİ fi' 
lamak için dikkatle bakıyordu. Fa. Gördün mü şampanya nasıl asabı- gteelik kavuğuma anlat. Otomobil· - Beyim dedi merhame "rı fS(ı 

-15- osrn" ,_,. kat bu kalabalığı Kevser hiç gör- m mahvetti. !erin içinden aşırdığın şeyler ne- ca ederim. Ben buraya dıı"ll" 
medi. Ortalarından geçti. Kevc:er inliyordu. Baheçnin içerisine getirilmiş olan rede?. beyi görrneğe geldim. Akş~rrt J'efl' 

Ootomobiline binerken büyük bir - Anlayamıyon;un .. Anlasan. beyaz dar ceketli \'e çıplak ayakla· - Beğim i~te görüyorsunuz kar. ri kaç kere bu kapıya getdırrt~1~1ı 
- 64 - hürmetle elini öpen gencin Atıf ol· - Ben mi anla..'11ıyonım. Oyle iyi rına kocaman kunduralar gtÇirrniş şınızdayun. Akşamdanberi buradan disini görmek istedim. Bir; rt f. 

- Ama erken gel. Saat dörtte duğunu da farketmedi. 1 anlıyorum ki şekerim .. Bilirsin se· olan bir ihtiyar adam etraf mı saran ayrılmadım, eğer üstümde bir şey niyeti olan insan gelir akıl ~ti' 
olur mu? • * * nin hiçbir şeyine karışmam. Fakat ların hepsine dert anlatmağa u~ra· buiu:sanız ... o zaman hırsız deyiniz. mamak, nazarı dikkati celbt' 

0 
ıt<' 

- Peki!.. bir daha içtiğin şampanyaların he· ~ıyordu. - Ustünde bir şey bulunmry.aca- çin kendisini seksen kere g 
- Bugünlerde bir at gezinti i de Otomobilin sağına oturmuştu . sabı benim kontrolumdan geçecek. - . \'allahi, billahi, ben bir şe)' 'hm biliyoruz. mi? 

yapalım • Muhsin bir kolunu onun beline ge· Sahiden anlamıyor muydu? almadım! Ü tümü başımı arayınız. .....- ~im yemin ederim. Ben bu- - Bunlar numara. 
1 

r f1I 
- Olur. çirmişti. Genç kadın başını koca ı- Yoksa. anladığını mı karı ına - Akşamdanberi buralarda l1t' ·ala kötü ~ak~atıarla dola,madım. - Haşa böyle numara 0 tı 
Kapıya gelmişlerdi. Mantolarını nın omuzuna dayamıştı. Otomobi. anlatml!•tan çekini:;ordu. ~ezinip duruyorsun? ~~m&n Fazıl beyefendiyi.. Bekçi söze atıldı. . et ı' 

' d · tr ıZ ) omuzlarına aldılar. Kevser yeşil tül !in içi karanlıktı. Fakat onun ağ· Bu ~apsan yüzlli şı~man a am - Fena bir maksatla dolaşma· - Sen bir ke:-c Osman Fazıl be· - &-ni ak~mdanben " ~ 
!erin üstQne daha koyu ye~il kadi. tadı~ını anlamak için yilzünü ve bir buda gibi esrarengizdi. Onun dım. Ben Osman Fazıl beyefendi yt/endiyi rahat bırak. rum. ,( Dev•SllS 

t 

' 

b 
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Maziyi itiraf Küçük bir yelkenli ile 

~ l!cU 1Baştarafı 9 uncuda) nim ıibi bit celim elbette itatemeı tığım fedak~rlı~a. Madam Kleri ter 
ç le 10rdum. yeceklerdi. kettiğime memnundum, ~ilnkO eğer 

Dünyanın bütün 
~le 0 

geçmeden Cim, benimle Susadığım sevgi ve hayatı bana o şekilde hareket etmeseydim Dik 
linı;ınek istediğini söyledi. "Sen öğreten Cime ilrnitsi.ıcı sarıldım.· Kambcli asla tammıyataktım. 
tın ~r• k~?ar tanıdığım kadınla. Mademki evlenmek teklifinde bu- Dikin bürosunda benden kat kat 
nid, d:d.birıne benzemiyorsun E· lunmuyordu, teklif edebileceği güzel bir çok genç kız vardr, hattfı 

~enizlerini aşan adam 
de C" ı .. Çok güzel oldufun hal- ~yi kabul etmekte niçin tereddüt bunlardan bazıları kollej mezunu, Mu"th'ıc fırtınalar patladıgv 1 zaman kamarasına 
ilin uzeUiğinden bihaber göriinU. cdiyor(ium?. bazıları da yüksek SOS\'<'te kızlan '6 

trıiz·:u~~k.:nasurniyeti okunan te· Dudaklarımı arayan dudakları idiler. \·e.hep.~i de dir~1.örlerine kapanıyor Ve ölümü bekliyordu 
tiriyo unu bir kat aha tevimleı· ı yalvarıyordu: "Bu hafta, delil mi prestı~ ettıklerı halde Dık gayetle 
liıa r. Tıpkı modern bir ''Mona sevıilitn?.,, • 'ddt ı 

" Ye b . cı da\'ranıror, l:x-n de dahil ol. 1:::23 senesi ma,,'Is armm on ikin. 
llıeı; enzıyorsun.. Sen, C:Sp. Dütünmeden cevap verdim· ak ·· h · · .J 

be ce · m uzere epımıze ayni §tlıldc ci gtinü uat altıda kUrük bir yel-
dın &aret eöemedi~im ilk ka· "Bu hafta " 

tın .,, muamele ediyordu. l ·r . ~ i Kan ıehrlnin limanından 
11, '.'' Geçirdiğim ıztıraplı seneler 

\tııa nı kendine doğru çekerken o beni tahminimden fazla ihtiyatlı B tR cumartcsi)•di. Büroyu tc. ·. r. au küçlik yelkenliyi bir tek 

lllclt rl ~eyecanlıydım ki düşme- yapmııtı. O hafta söz vc.rdifim ketmeğe hazırlanırken Dit 
Seni .~ın omuzlarına tutundum .. h~lde av eğlencesine ittirak etme. çekingen adımlarla yanıma yakin· 
trıa ;P:nesini, kollarını vücudu. dim ve Cimi mümkün mertebe ~ı şarak: "Enid, dedi. Seni annemlr 
( 0tku olamasını istediğim halde görmeğe gayret ettim. !Ik öncele- tanıştırmak İ!;tirorwn. Jş hayatile 
rlttıı Yordum. Donaldin hayali a· ri gene eaki günleri Y,aıamamu aile hayatım karıstırmak hiç ftdc· 

Zda dur d o 'ki · · k v Jınıd uyor u. n ı ya.· ıçın ço ugraıtı. tim değildir . .Fakat sen elinde Ma· 
anber' h' b 

lcltild 
1 ıç ir erkek bana ° Fakat sonra o da vazgeçerek dam Klerin mektubuyla bana gel. 

Şi e. do_kunmamıştı. atölyenin diğer kızlarına randevu di~in ilk anda neticenin ba~ka tilr-
llorı:~ yırmi üç yaşındaydım ve vermefe baıladı. Nihayet batka lii olaca~rnı anlamı~tım.,, 
tcıa1t1t· 1 

"':dece korkunç bir kibus bir it bulmağa karar verdim. Ba. Günlerce beklediğim bu davet• 
de ıı" 

1 
tdıyordum, fakat bugün na bir anne ıefkati ~österen ma- kabul etmeden evvel bütün hikavc· 

t>Otdijm k' .. 'ğ. .ı 
lt}' b • ı, ruya :zannettı ım dam Klerden ayrılmak çok &üç mi anlatmak istediğim halde cesaret 
illa ~' e.dı bir hakikat olarak dai· geldiği halde gidecektim.. edemedim. 

Cirra7ıı:af~;P e.dece:.. 
0

. .. ÇünkU orada kald ğım takdirde Dikin beni se\nıesini, beni evinr 
tlirıu b' çe ıtme ıste ım, yu· ergeç aşka susamı§ kalbime mağ götürme.tjni o kadar istiyordum ki.. 
tırdı : ,,•~a~ daha yüzüme yaklı§- lüp olup Cimle tekrar buJupca • Müşfik madam Kambel, anne ka' 
btnd nıd, dedi. sevgilim ni~in 

en '- ftmı hissediyordum. Yepyeni bir binde bana da geniş bir yer verdi. 
"a ı-;orkuyorsun? . ., 
ı va§ç hayat kazanmak için muhitimle İçimde senelerce gurbetlerde dolaş· 

dckil c· a fısıldadım: "Senden yorulmadan çarpı§an ben tekrar tıktan sonra fekrar evine kan1~an· 
~Ot'- ım, senden değil, hayattan ~ 

ıı:uyorum o çamura yuvarlanmamalıydım .. !arın seYnici Yardı. Benim yerim İ§. 
Ona h ... Cime k&r§ı beslediiim hissin aık te orac:ıydı. Hayatın bütün igvrenç· 

llıi'tı' ayatımdan hiç bahsetme· 
ttı;t ıtı., Yalnız ona değil madam değil, sadece yalnızlığın doğurdu· liklerinden, bütün acılarından uzak 

e d ğu bir ihtiyar otdu~unu ancık bu o tcmiı ~.,·va 
h~n.d e ... Çi.:.nkü Donaldi ve Isla. ~ " ~.... .. .. 

~ e gün anlryabiJiyorum. Dike hayatımı anlatmağa tekrru de ha geçen senelerimi kendim 
tat C~rlaınak istemiyordum, fa· Madam Klere, istemeden kendisin karar \·ermiştim, fakat Cimi hatır-
%tı ~tnin teklifi karşısın.da yü. den ayrılmak mecburiyetinde kaldı· !adım. Hayır, hayır, ayni deği':ik· 
ltıt a r:zara kızara bütün hayatı· ~rmı söylediğim zaman düşünceli !iği Dikte de görmele tahammül e-

li tılattrrn. ba~ını salhyarak: ''Sen iyi bir kız· demjyecektim. 
llıirı ıkayerni bitirdikten sonra Ci sın Enid, dedi. Buradan ayrılmana .Nihayet hedefime eri~miştim. Dik 
törÜ &anki bamba§ka bir kadını sebeb o güzel serseri Cim Taylor beni seviyordu, l:tnirnle evlenmek 
tc~1;01 rrnuı gibi bana yabancı olduğunu biliyorum. Ben de senin istedi~ini !Öylüyordu. Bütün haya. 
ttııe t. e baktıgını gördüm. Beni gibi güzel ve becerikli bir km kay- tımca beklediğim bu himayckar sev 
~ttı~ ıatediği belliydi, fakat.. ben bcttiğim idn ç.ok müteessirim. Ma· giyi nasıl reddedebilirdim? ... Dü· 
tii~.u~o.dcrn "Mona Lisa,, yahut amafih ~u mcf,tubu model büro·u şünmek i~in iki hafta istedim. 
1 ' I~ fil.11 • P'I( .. 'I ')1f:111"1Pl;q .J.ı..•ı. ! • ..F'k . h 
ij laf fitnden bihaber masum yüz. direktörü uıx Kambele gotürürsen uuşumı.rorum. ı rıme, ru uma 

in!a:ı uğurlamağa gelmi&ti. Bu tek 
insan, bu küçük yelkenli i~inde tek 
ha~ında gidenin en samimi arka":ı 
eıydt. Ve b\ı &eyde!ı kimseye :ı.ıh 

A lain Cubaıılt 

set.mlyeceğini ona vaadetmJjti. 
Bu günden tam yUı kırk iki ıtıa 

!onra on tonluk ve otı mette bo • 
ıın :fa bulunan kilçUk yelkenli NeT 

k limanma re:ıd.L 

r •minin içinde bulunan adam il. 
ı . TUrkiyede de çok mevzub:ıhl e
dllmi.§ olan Alain Gerbault idi. Fire 
Crcst isimli gemi.!i.nde tek bqtııA 
olarak bu uıun yolculuğu ~"llpıtl.If, 

müthiş fırtınalara tutuldufu u. .. 
man yelkcnlbinin yeglne kamara -
sma kapanıp beklmıl3 ve fn"tma dl 
nlnce tekrar yoluna koyularak ıtt• 
yüz kll'k fki glliıde N evyorka cet .. 
mişti. Bu suretle akıllan dW'd'llra. 
cak bir denizcilik muvaf!aluyetf 
kuanm11tı. 

Harb zamanmda tayyare mwa • 
zimi olan ve blrlnd amtf tenis tılım 
cularmdan ltulunan Gerbault A. • 
merlkada, çok itibar ıörmijt, bem 
tayyareci hem de tenis ıamplyonıa 
olarak muvaf!aluyetten muvaf!&Ja 
yete yUkaelıniltir. Ancü onun ye. 
niden deniz daUuılaaı tutmuı n 
Fransaya avdet etmek istemiı, fa• 
kat Fransaya bir devrillem aey&ba 
tinden aonra dönmeğe karar ver. 
mişti. Yine Fire • Crest ismindeki 
on metrelik gemisile :)!'Ola çıkmıı, 

bu seyahat eanasmda ela onu ken. 
dine bağlıyan Polir.ezya adal&rm • 

dan geçmı, ve ilk defa olarak on
ları tanmuştır. Fa.kat Frauada da 
çok kalmanuıttr. 1935 te Alaiıı 

Gerbault bu defa Fire • T~ 
bir metre daha UZUll olan bfr bq
kn yelkenliyle evveli Markiz ft 

Tahiti adalarma gf ~tlr. Sonra 
gcmisile PollnU}.. ada..lunun hep. 
sini gezip dolq!Dlltrr. Bu ad&1a • 
rm beyulara fazla 801rulmıyan a&· 

llttclt kız değil, sadece çocuk de· eminim sana münasip bir i~ bulur.,. vücuduma bütiln varhtuna silin· 
~Ca' ~aşta iken evlenen ve altı Genç direktörU daha ilk görüşte mez bir leke gibi yapışan o maziyi 
ltı~ •nı Islahanede geçiren bir beğcnmi~tim. Madam Kler tarafın· anlatabilecek kuweti ne zaman 

.. ~· dan gönderildi~imi anlayınca bana bulabileceğimi düşünüyorum. 
. . . kinlerinin dostluğunu kazannıqtır. 

medığım ~ylen yaımağa karar ver- mı okud~tan son'.3 her şe.ye ~- Alain Gerbault şimdi ilk Ut! ıe. 
11: avaııı k" ··~.. d' · b h d 1 1 · · b' 'c: bul Acaba Dike artık ivi \'e fe.'1a''l ·oı tc1t uçugum., ıyere.~ e. emen o gun maaş ı ıyı ır ı,. • J J 

~eı; tar kollarına aldı ve teselli du. Me!'-ut olmamakla beraber bed· tefrik edemi yen o eski cahil köylü 
t~'tıa "'' Çalıştı.. ''Söylediklerini baht ta de~ildim.Çok yalnızdım, fa kızı olmadı~ımı anlatabilecek miy· 
l1~~en unut ve düşün ki bütün kat işimle o kadar me,gul oluyor. diın? ... Anlatabilecekmirim ki sefa· 
~il ar 0 na benzemezler .. Müte· dum ki yalnızhğnru eskisi kadar let, ıstırab ve hayati tecrübeler be· 
b:.r ~ erlteklerin hiçbiri küçük his!'oetmiyor, Cimi hergün biraz da· ni olduğum gibi değil, olmak iste· 
~lti~CUltla evlenmek istemez. O, ha az dü~ünüyôrdum. Hislerimin di~im bir kız haline getirmiştir! 

dir.1. Kimbilir belki yanlı sayfala· men benı kabul edıp sefaletın gelın misinden daha kilçtl.k, ft daha q. 
rı önüne koyarak. "lşte hik~yem ... etti~i .d.aha yüzlerce çocuğu kurta~; laylıkla aevkedilebilir yen! bir yel. 
... 1 k k d t' . k d. d bul mak ıçın bana yardım edecek mı. kenll yapml§br. Onunla P'raıı1&J"& 

so\ eme u re ını en ım e L v k d c· 'b' det' · · 
• w • • ı o sa o a un gı ı saa unızın dönmeği dil§Unmektedir. 

madıgım mazırnı bu yapracıklar sa· bir gün Donaldm gölgesile karara· Maksadı adadayken yum.ıı oldu. 

~dır ;en, '7Ücudunun dünyada.-ı irademe hakim olmamım için yap· Nihayet. söylemeğe cesaret ede· 
~rıav 1 fl1ası lazımgelen alçak bir 

na anlatacak,, demek daha kolay o· cağını zannederek beni gene o ka· ğu üç kitabı neıretmelttir. Kitab • 
lacak... dar çok korktuğum yalnızlıiın de- ian basıldıktan 90nra tekrar cenü 

Bekliyorum ... Acaba Dik yazıları· 1 rinliklerine mi bırakacak?!... denizlerine dönecektir. 

s lrınış ... 
"- onra "(lttlr nasıl oldu bilmem, du. 
~t lJ tror;z birleşti .. öpüyordu. Fa 
~l>ıııu 0

1
naldin vahşi, hırpalayıcı 

~tarı{ lte değil, karanlık mAzimin 
~U!le 1 hatıralarını silen bir ö. 

C)"' günü takip eden günler· 
'ılc buıde Cirnle &ene esldsi kadar 
t l'lıft 'b~ltuğumuz halde tavırla. 
lltrıi e 

1
.r başkalık hissediyordum. 

1iltı tt "ınc götürüp ailesine tak. 
erı~c ~ekten hiç bahsetmiyor, ev 
dıı., afını ağzına bile almıyor • 1 

~ C,rıe b' . 
da11~ ır gün hafta sonunda ar. 

1 'llctıc ~nrn tertip ettiği bir av ı 
~~ '•ıne · · tılırJc ııtırak etmek üzere 
~lcıar1 e2, s~çlarımı ok~ayan du. 
l~talt senı yalnız kendime ait 

dtdi. Siörınek istiyorum Enid, ı 
t • e . 
~~ ~kınnı daima kollarımdA arka ı 
~l'laai 

1 
ne demek olduğunu tam 

~it i,; e öğretmek ve hatırlat. 
~tt atı erncd~ğin o maziyi ti geri 
r~lc ~ hakıkat olmadığ·na ina.,. 
~e d ıatiyorum.,. 

~,,. '&tıek · t d'ğ' 'k" d cı ··ı hala . . ıs e ı ı aşı ar ı .... 
~t:.L ıatıyordu · fakat kansı 

'il: de· ·ı ' . ll,tıi gı .... 
~ııe,irı,rn gi~i mazisi olan bir km 
tıı~ 

12 
gottirüp: "İşte kanm, . 

~ille tv]e }'a~ındayken mecburi o-
~ 1:tden k n:nıs, fakat ertesi ıene 
\ ~~•c, k aç~ış: sonra kocasını 
t•..., endıs: . 1 lAh •• 

~ "•ı!·1 .nı s a aneye gon. 
~- ı er İl . 
~·'«tl d,·d. crıde duyduğunuz 
t 111-rı . ıkodu olmasın diye ben 
~it\., d~llJldi.den size anlatıyo. •• • ıy 

t hlik 1~rnezdi. Oh, hay:ır, bl:Sy. 
~ıtl e ı bir · · · d' l}'dı ışc gırışemez ı ve 
1 ar Cdda .. · Biricik oğullariyle 

en zengin ana baba be. 

c delip dlifen adam 
d uzatıl&D tahta 

I' 

e k1ll't&ncmnl f tlurlnde • 
uzandığı (yattığl) mcr
dinn 

H. F: le aauvetage d'une per. 
ıonqe qui eat tombCe a 
l'eau i. travers la glace 
ala glace 
b le trou !orme dans la 
ııace 

e la peraonne tombee dans 
le trou 

d la plıuıcbe que !'on 
glişse 

e l'echelle sur la'luelle le 
aauveteur f s'est allonge 
(s'e9t couche) 

10. t: the reaeue of aomeone 
wbo hu !&llen through 
the ice 

a the ice (the frozen sur
facc) 

b the hole in the ice 
c the child who has fal

len in 
d the board that iıı sho· 

ved out to the child who 
bas fallen in 

v 

a das Eia (elle Eiaflache) 
b du Locb im Eia (Eis-

loch) 
c der Eingebrochene 
d das Brett, das dem Ein. 

gebrochenen 
ben wird 

zugescho 

e die Leiter, au! der der 
Retter f liegt 

11. PANSIDL.\:S YAPILMASI 

a yaralı kol 
b sargı 

c panııumıuı' 

11. F: la pose d'un panıement: 
a le braı bleaıe 
b la bande 
c le panaement 

11. t: the put.ting on of & 

bandagc 
a the injured arm 
b the b:ındage 
c the bandage 

11. A: das Anlegen eines Ver• 
b:ı.ndes 

a der verletzte Arın 
b die Binde 
c der Verband 

e the ladder upon which 

1 
12. KiRiK BlR BACAGA 

the rescuer f lies MU\'AKKAT CEBİRE 

10. A: die Rettung eineı im 
El.s Eingebrochencn 

KOXUŞU 

a kınk buak 

l'LANŞ 8 

a the injured ma:a 
b the helper 
c the bande croued to 

form the seat or la
dy .chair 

ı: A: die Beförderung elnes 
Verlebten im Trapitz 
a der Verletzte 
b der Helfer 
c die zum Tragsita 

eehrinkten Hande 
ver. 

S, BAO SAltlL,'WASI (kan 
damarmm raptı) 

& yara (ceriha) 
b kan 
c llıtik bağ 

a. F: la pue d'une Ugature 
(ligature d'un vaisaeau 
eanruin) 
a la blell!!ure (la leslon) 
b le ııa.ng 
c la hande ela.stique 

S, f: the putting on of a com. 
pressing bandage (the li
gature, the tying-up of a 
blood-vessel) 
a the wound (the injury) 
b the blood 
~ lhe compreuing elutic 

bandage 
a. A: du Anlegen elner Um· 

schnlirung (die Unterbin. ı 

n 

dunr. 4u Ulltarbsada 81. 
nes Blutıefi8• 
a elle Wuncı. (Verlct-
zunı) 

b du Blut 
c dle abachnllreııde, elu

tilche Binde 

4. KU\.VETl nstı.U B1B 
Kl\ISE~1N BIB "fOZCeci 
TilAF!l\'DAN ~T4• 
RILM'ill 

a boğulan adam 
b 1aırt.rıcı (~) 

4. F: le sauvetage, par un na
geur d'un bai&'neur epui,U 
(a bout de forceı} 
a le baigneur qui 11 nolıe 

b le .aauveteur (le na. 
geur) 

4. t: transport in nimming 
(the rescue of an e:shau .. 
ted swimmer) 
a· the exhausted mu1 
h the resculng swimmer 

4. A: das Transportachwim
men < die Rcttun~ eincs 
Ermattetcn) 
a der Ermattete CErmU.. 

det') 

•der aett.s ('it 9 
mer) 

57 
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IDün ve Yarın 
Tercüme külliyat 

Bahar hikayeleri 
( Baştarafı 3 iitıcüde); "- Arlık fabrika bitti sayılır de· 

Satış yeri: 
Nihayet, işçi yazılıyor. Ali çalış· ğil mi Ali? 

rnn ve akıllı bir delikanlıdır. Fab· Kulaksız boynunu biıklii: 

VAKiT KITAPEVl 1 ikanın temelleri kazılmağa başlan· -- Biliyon efendim; dedi, şu kalı· 
1 iığından on bes gün sonra, yeni ge benin işlediğini de bir gorüversey-

1-1 O kitaf'lık birinci serı 'en amele takımının üstüne amele .tim? 
Numcıra Kurur iaşı oluyor. Komiser kulaksızın ne demek is· 1 1 S"o 100 Fabrikanın temelleri atılmış, falı. tediğini pek anlamamıştı; fakat J\ıı 
2 A'iıe Çemberi 100 ·ika yükselmeğc başlamıştır. Bir la/ısız da, usta //iç olmadığı halde 

1 3 Ticaret, Banka, 75 l "Ilüddet sonra, civardan devşirilen makineyi işletmek/eki kabalıati>ı. 
Borsa ameleye, bu arada kulaksıza· da i~ 'Jir tiirlii apk açık söylemek istemı 

4 Devlet ve !htilal 75 kalmıyacak ve topuna birden yol yor; btt kabahati itirafa katiyetı ya 
5 Sosyalizm 751 ,·erilecektir. Kulaksız Alinin tek dü 1aşmıyordıı. 
6 J. Rasin külliyatı ı 75 ~üncesi, pek alıştığı bu işte kalma 

t - 11.rafı'a ko01ıı"scrı· elı'tıdeki bir kita· 7 f1Çi sınıfı ihtilali 60 nın bir yolunu bulabilil)ek; analı· " " 
8 Ruhi hayatta lfişuur 60 ğınr muhtarın Fadimeyi yanına ge bın yapral:lamıı bir kaç dakika dal-
9 ISfahana doğru ıoo tirt~ek.. ve Dörthanlarla kasaba gm dalgm çevirdil:teu soma ye11i 

10 J R S• k"'ll" t Il 75 ' hatırlamış gibi, sözii tekrar, J(ulak· · a ın u ıya ı arasındaki odun taşıma işine dön· 
sızı kapıdau ilk hissettiği yerden al· 

795 
Bu serinin fiyatı 795 kuruş. 

tur. Hepsini alanlara % 20 
iskonto yapılır. 236 kuruşu 
peşin nlrndıktan sonra kalan 

4 lirası ayda birer lira öden. 
nek üzere dört taksite bağla-
mr. 

memek.. d 
Bina tamamlanıyor. Makineler ~. 

bu .. tu··n - Eı·et. fabrika bitiyor Kulaksız .. 
yerleştiriliyor. Kuruluşuna 

ln:clclcr için de yapılan evler lıe
~cüyle yardım ettiği makineyi, ku· 

ınw hemen bitmek iiurc; gel gele. 
faksız, muhtarın Fadimesinden ol. 

'im se11 nerede yalacaksm? 
"IlUŞ bir çocuk gibi seviyor. J\ıtlakw:. tanımadığı bir ses işite1. 

Bir gün, bir umumi müfettiş, a· '>ir eşek gibi tek kulağım şöyle bir 
panc;ız fabrika inşaatım kontrola 1il:ti: 

~~~~~~~~~~~~~~ 'geliyor. Garip bir tesadüf eseri o· -- hılamıyom cf cndim. 

H I • b • k larak, makine ustası Rus, kasabaya Jfomi:;cr başım birden çevirmişti; 
Q fYUtta lf an et ~itmiş bulunuyor. ve, kulakqz Ali. 'ıemen kapmın ağ.zuıda, sanki, lfo 

(Devamı 8 incide) onu aratmıyacak kadar yanlı~sız 'aksızın sdsini ;?iymiş bir adam, iir· 
Bu suaflere verilen cevaplar tas· harek~t~erle koca makineleri hareke ;ek bit tavırla orada durnyor; kapı 

nif edilmi~ ve şu neticeye vanlmı~- te getırıyor. . nın dışrnda küçük bir lıcybe, dalıa 
tır: En iyi oynayan yıldız kadınlar. ~~Ha ko~iserı art~ ~a;a~n~ \"Cr van taraf ta parıl parıl bir çizmeyle 
dan Beti Davis erkeklerden Pol mıştır. Fabnka makınelerını ışlct· ·i~tiiııe bırakılmış bir elbise gözii.kü-
M .. ·a· n·r ' ·· kk"dl B t" mck için bir müddet sonra Rus us- yordu. 

un ır. u un mune ı er c ı k O . . . l·· oı:ıiscr Alinin izzeti nefsini bir· Davisin hiçbir fena filmi olmadığı tabaşıya lüzum yo ·tur. nun ışını • 
fikrindedir. İki defa sinema akadc· kulakc;ız Ali görecektir. çok kereler tecrübe etmişti; Nuh de 

l ren"de gel beni gör' divor füi zoman, Pevgambcr demediğini misinden mükafat almış olan bu - :.- · · · ~ -' 
ld b ·· h f d 130 OOO f nk Ali, yanlış bir iş yaptığına, fab. bilirdi; bımımla beraber kitabı az 

)krı ız, akugtund aptal al\
1 

.. : . b:.3 .. rikanın inac;atı bitmeden kovulaca· 1 'lcrdeli:i masanın ı"lzerinc bıraktı; ı•c 
azanm a ır. o um ıse utun .d.~ B'' ük' b" t .. · v- ti 1 d K ı k ba lı•a 

k lb• · h t -1 tt·~· 1 ğına kanı ır. uy ır eessur ı· or lan ar a11 11 a •sıza, ş, a mı ve ru unu emsı c ıgı ro e . . . . ı·· ·· 
, b" tktt 1 ak t "f ~ınde heybeS.inı hazırlıyor; fabrıka· lıiçbir şey söylemeye uzum gorme-
\eren ır sana ar o ar avsı e· . . lb" 1 • • l · d 
dilmektedir. mn verdığı c ı'le erı, çızme en çı- en: 

!rnnyor. - Ali, dedi; biraz evvel nıiif etti· En çok seksapeli olan erkek sıfa· 
tıru senede 9 milyon kazanan Şarl 
Buvaye kazanını~. kadın yıldızlar a. 
rasında bu sıfat Jan Harlovu ha· 
tırlatan An Şcridan'a verilmiştir. 

Kulaksızın, nafia serkorniserinin şin yanında iş/ettiğin makine yok 
odasındaki heyecanım, korkusunu mu; artık or.u sen işlcteceksi11! 
ve nihayet sevincini anlatan parça. Kulaksız eğer öteki kulağı olM. 
yı beraber okuyalım: omm ! ::e olıırda rahata çekilmiş. 

bir cş1ı·,· kula.~ı gibi yayvan lzarcket 
lerlc gcl'şcdi&ini Jıissedccekti; <ide· 
la, Di:! -'I mot.jriiıı işlediği ilk daki. 
k{lda Rus mta uaşı11111 boynuna 11a· 
sıl atıldıysa, J:omiserin karşısında 

da oy1;i hissi duyuyor; fakat bir· 
1/rnbirr bil_l'iık bir sarsıntıya tutul
' wş 111l1111uıa. rıiicudımım sol tara. 
1tnfl dağılmış bir hareketsizlik na/ia 
'ıomiserfrıi1. boynuna atılmaktan o· 
'Zil alıko yuyordı:.,, 

Kuia~sız. füıs ustat:aşının yanın· 

da iki aylık bir staj devresi geçiri
pJr ,.e u ta İliç başka bir fabrika. 
;un mak:ne c~fliğine tayin edildiğ; 

zaman verdi~i raporda. K u!akc;ızın 
Dizel motörü i~!etmekte mütehassır 

hir i;çi ~ldul"runu ilc'.h·e ediyor. 
Ka:>aba t:lhrirat katibinin kapı.:.ı 

önüne odu'l yığan "Dörthanlar .. ır 
K~ıb\sız:!lı. hir müddet sonra san· 
tral daire,inc.lr huluyo-uz: Ona avrı 
bir oda Yerilmi~tir; fabrikanın iki 
radyosundan Liri onun odasında· 

dır. 

İ5leri ~üçleri c;ütunlarda do~t vr 
ahbab ka~ ırm:!ktan i'J3~ct mi.inek· 
!..idlerimizin "Bahar hikaye!eri .. i. 
:ın ııe siıyliycccklerini merakla bek· 
!erken. ki!a}ı;nı zevkle oku~·an bir 
karii c;ıfat:le Kenan Hulusiyi tebrik 
:diyorum. 

Sülıcyla ŞEFiK 

4l ~33~ 
Resimli Hafta 
mecmuası 

Bu hafta çıkan 
son sayısı 

Birçok güzel yazılar ve resimlerle 
doludur. Almağı unulmayımz. 

Gazetecilerin hoşlanmadığı sanat· 
k!r ·vasfını kazananlar da Con 
Kravford ile Klark Gebldir. En i· 

miştir. ı 
Holh'Utun en ıeh1 kadını sıfatı. 

yi giyinen yıldızın Karol Lombar m gene Beti Davis almıştır. Erkek
ve en fena giyinen yıldızın Luiz !erden ekseriyet kazanan Ceyms 
Rayner olduğu bu anket münasebe· Kagneydlr. 

Türkiye Şeker Fabrika'.arı Anonim Şirketinden 

tilf meydana çıkmıştır. En güzel kadın olarak "heyecan., 

Carşamba 31-5-939 
ıs.:ırı Pro1{ram. 18.3j Müzik C~c"lclı 

ııırıkl:ırı Pi. Hl Konu~ın:ı. 19.15 Tüı k 
ıııü1. iı:lı ( Fıı ... ıı heyeti). 20 Mt'mlek<-t 
':ı:ıl ııqırı. ııjıın' ,.c mcıcoroloji ha. 
heı lerı. '.!11. lj Türk ıııiiziAi; 1 - Ma. 
lııır PC'>l"l'\"I. 2 - Şeref lnrilinin nııı
hur şnrkı: !.\l:ımum cloğrımıl. :ı -
Dedenin mahıır şıırkı: <Sııııu lııyıl.:· 

ını>. 4 - nl:ırnet taksimi. 5 - Kür· 
dili hicıızkfır :;.::ırkı: (~akınlıı <lolıın 

siııcmeı. li - l'ürdili hicat.kar ~ııı 

seın:ıi"ii. 7 - Artııkınin C\'İÇ ~ıırkı: 

(ı\-şkıııl:ı lı:ır:ıp ulılııj!ıııııııl. 8 - Ye
o;ari Asımın eviç ~:ırkı: <llenirıı ök 1 
'Iİ7. hcnliğıııulel. !I - llalk lürküsü 
IEl:ı ı;ıöıleriııe kıırh:ın .. ). 10 - Sıırı 

kurdele. 21 ll:ıftıılık ııoc.ln kıılıı"ı 

21.1;, E••ı ·ını. l:tlı\'ilfıl, kııııılıiyo · nu 
kııl ,.e zıı·:ı:ıl lıor-.:ı-.ı !fiyatı. 21.2:• 
:\l''><·lı pl;"ıkl:ır . il. 21.:rn :'ıliizık ı l\ü 
ı;iik orkestra - Şer: :\<'<'İP A5kııı) 

1 - llt'rlier. llkh:ıh:ır. melodi. 2 -
O<;c:ır Felra~ - lklıwı :ı,·cıl:ırı . Fan· 
leıi. :ı - Deıııer~~eııı;ın · Ar:ınjueı dt· 
hir lıa~ r:ıııı . .ı - Driı.:o . Scrcıı:ıt. fi 
- Paul l.ıncke • Olırııpiynll:ırd.ı • 
:'ılor~. li - J. Slr:ıu's • Artht ha):ılı 

!vals!. 7 - Clıopin • .\'okluı·ııc • Mı 
minör. 22.30 :'ılüzik (Melodiler • pi.) 

rt 
i....UMa 2-6-939 

12.30 Proı:rarn. ı:.ı.:ı:; Türk mili 
si - Pl. 13 :'ılcııılekel s:ı::ıt nyarı, a 
j:ıns \'e meteoroloji lı:ıberleri. 13.Li 
it :'ıliiıik (l\:mşık progrnnı • i'l.) 
l!l Progr:ıın. t!},Oj l\liiıik <Oııeretlc-ı 

l'l.l. l!l.30 Koııu5111:ı. 19..15 Tiiık mli. 
ziği (Fasıl heyeti). 20.30 fllemlek(•I 
s:ı·ıt nyarı, ajans \'e meteoroloji ha 
lıerleri. :.ıo.1;; Tlırk miiziği: 1 - Su 
ıinak pe5reYİ. 2 - :'ılu"it:ıfo :\nri:r.in 
~mzin:ık şarkı: (Sensiz L>ıı s:ıh:ıhl. 

3 - .Mııstrıra Nafizin suzinak ş:ırkı. 

CCnıil~it. bir se\·işle). 4 - Ahmer 
R:ısimiıı suzin:ık şarkı: (Söyle ey c:ı
n:ını ruhum). 5 - !.eminin hüsc~·ni 
ş:ırkı: (O giizel ı.:özlerle). (i - S::ı1 

seıııııhi. 7 - Keıııen~·e lak~iıııi. 8 -
.\rlfiıı: CBir mcır:, ~iııı:ı ııcriJ. !l -
~c\·kirıin: (l>u~·:ırı hicri )·ar). 10 -
:'ıf:ıhıııul Ccl:ilettin paşanın: CN:ıri 

rirk:ıl). 11 - i\lusıarn çanış: (Canını 

lc:t.dir). 21.30 Konuşm:ı. 21.45 E~ 

ham, l:ıln·il:it, lambi)·on • nukut \•r 
zirnnl borsası (riyal). 21.5j NcıH~li 
r>lfıklar. :!2 i.lüt.ik <Riyaseti cumhuı 
filarmonik ürk. Şef: Practoriu~): r •. 
\':ın Beet110,·en: 2 nci senfoni, Rı· 
nınjör, on. :rn. :ı) Adaı;ıio ınollo - Al· 
l(•gro con lırio. hl Larghetto. c) Seher En tcnbel sanatkar olmak sıfatı- filmile nazan dikkati celbeden He· 

nı alanlar Alis Fay ve Geri Kupcr- di Lamar seçilmi~, en güzel erkek 
dir. olarak da sinema aleminin en ten 

Vücudu en müt~n~sip yıldı~ o~a 1 bel yıldızı Geri Kuper beğenilmiş· 

Kesme ve Kıristal 5.000 (Beş bin) ton kadar ecnebi şekeri 

satın alınacaktır. Tediye serbest dövizlc<lir. En geç temmuz 

1939 sonuna kadar cif Istanbul teslimi teklif edenler arasınl:la, 

fiat ve en kısa teslim müddetlileri tercihan nazarı dikkate alı· 
nacaktır. zo • Trio. ç) AlleJıro ınolto. ni1t•I 

Teklif mektuplan, 6 Haziran salı günü saat 15 de Bahçe. 

kapı, Taş Han 42 numarada teklif sahiplerinin önünde tetkik e· 

dilecek ve en geç 7 Haziran 1939 çarşamba günü saat 12 ye 
ka:iar karar verilecektir. 

1 HAZiRAN" - ıs~o 

Yabancı Radyolard•" 
Seçilmiş Parçalar 

Pro"raın Tlirkivc •mal~ üzeriıır ., . ~ 

öğleclen sonraki s:ıal ol:ır:ık ' 
miştir. 

or.ı:m \LAR VE SE~Fo:"\1 
KO:\SEnr.ımt 

i.30 J.ondra (:\'.) "Comıt~ .• 
ne) 

8.30 Bııd:ıııe~le: "Silıirll I; ' 
(~.lo:r.arl) opcrnc;ınd:ın ııP 

9.15 Jlresla\· Macar he5fel;{ırl. 
rsı;rleri. 

ıo. Hrıma ı;r. "Polinto,, 
ı i) 

10.30 lstuklıolm: Sil.ıelins. 

ODı\ ~n;st ı.; ısı \'E 1<m:sı:uı.: 
Ci.:10 Pr:ı;i: 1'cın:ın, piyıımı. 

li.:I~> P:ıri~ P. T. T: Org, 'ı.11' 1 • 
7.l:i llcrlin (ıızun d.) kl·ııı· :. 

~:ıno. . 
s.:ı:; Bük ı·cş: piynno konscı •· 

ıo.:ıo ı.o'nılr:ı: (:\'.) Kııartel tll 

11 
12 

n:ınyi) 

Urnlisl:ıv:ı: ~arkı. ııi)•:ı 11" 
Burl:ıpeşle, Bcrlin (ıt1· 

Torino ~rul.ıu: Uohnııın 1 

yano) !; 
JL\Flı-" .:'ıll'Sll'l \'E OPEfll~·rı 
li.10 :'ılünih: Orkestrıı. 
8 Slutgarl.; varyete kon'rr' 
8.:i \':ırşoqı: h:ıfif mu iki. 

1 9.15 Frnııkfurı: operet Jlıırç 1 

!l.15 ~liinilı: operet lcınsilİ· 
!J.:ıo Strnslıurıı: Bize! proJ!r· 

IO llııclaııt·şlc: Çignıı rır:,c• r 
11.Jj lliikrc~: lı:ıfif orkesır:ı· , 
1 l.30 llirc;ok Alman islns)O \

1
, 

Jı:ılk h:t\'Ol:ırı \e Jınfif ili 

D,\:\S :'ılUSll<ISI . 
l 1.20 Lontlra ( :'.'.): 1 UO ~~ 

Jır; 12.:; Londm ot>.: , 
'forino gr; ı 1.30 Jladı<> • 
ınandie. 

\",\HYI:TE \'E K.\11,\HEl.l·:t 
ıı.:iO Jo;ıokholnı: Kal.ııırr. , 
8.45 l'aris p 1' T.: rall)O r.1 11 

9 l.on ıl rn (:\'.) "Ltıeky l)ıf' 
l'o~lc l'arbieıı: knL:ıre· 

PlYES, KO:\FEn.\:\S \'6 

KO::\liŞ:'ı!,\I. \fl 

fi.:; Paric; P T T: ":'ılasscıı1 1" 
ıt Hııdio Eircann (.\tl110 

"H:ıy:ın J.ondrııd:ı,, 

9 Praj';: komedi. 
9.30 ::\:ıpoli gr. üç J)erdclik ıılt 

yes. 
9.30 l'aris P T T: "Trislof1111 

j:!ıımu,, ti claı::ll\~\ • ~ 
l.l(i, 8.11\ lloııı:ı l; ~.l:i, JJ.IJ 

lon~ :ı: _ fı 

9.l:i, 1 l.:!O Jlamburg: 11.4J 
rak hemen hemen ıttifakla Cekı l\.O. j tir. Rober Taylorun aldığı reyler de 
ğanın genç kansı Beti Grabl seçil· Geyi Kupere yakındır. ı ..... .. t : • , r , ' : t • • • 

lloma ~fıili. a) Andante tranguillu 
.\llegro :u:itııto. b) Allegro vh·ace. c) 
.\rıclante molto. ç) Allt'gro Yi\'arisc;i· 
nıo. 23 Son ajans halıcrleri ve ynrın 
ki progr:ıııı. 23.1:> • !!C ~lüz:ik (Caz 
banıl) Pi. 

rc~:t~ 
::..-:...-:....--- '·ı;fl \ 
r~~ Şelu:atlebaşı 1 ~ 

FJ.ANŞ 8 

5. EOGUJ,AN ntn Kll\ISE
NfN l{L'Rl'ARIUI \Si 

n bo~ulmu~ adam 
b kurtancı 

ts. F: le sauvctage d'un noyc 

(d'une pcrsonnc qui sc 

noie, d'un asphyxie par 
su bmerslon) 
a le noyc 

b le sauvcteur 

5. t: thc rcı;cue of a drowning 

rnan by seizing him undcr 

the shouldc>rs 

a thc c!rownin"' man 

b thc rescuer wbo snves 

1 
his life 

6. A: die Rctlung <'inc3 Er. 
trinkcnd,. 1 durch den ı 

AC'hsclgrlff 

a drr Ertrinkcnde 

b ı!"r r.cttcr (LC'bc>ns. 
r t er) 

1 

6. rcr. 'L '>N 

sn·r:n.;ıA: 

ı\D..\:\l~AN 1 
lnırtarJ<"ı n 

1 o~ı• 1:-n ncJamın h 

J.ı ynl.:nl:unas:ntlnn 

~ or 

6. r: 11 manrre du 

sılcı "'
ıyrılı. 

sauvc. 
tcur n ::c d. gooe dt' rc

treinte de la personne qui 
s:ı nole b 

6. ı: the rclensing or libcra-

58 

nı 

tlng trick, the rcscuer 

n frccs himsclf from the 

cmbrace of thc drowning 
man b 

6. A: der Befreiungsgıiff: 

der Rettcr a befrclt sich 

aus der Umklammerung 
dcs Ertrinkcndc,n h 

7. KUflTARICil'\JN b l"liT
TUGU St'LARI Çil\AilT
UAI\ 1('1.N noGlJL.\.S 
ADA-'llN a KARNIN,\ 
YAI'TIGI TAZ1'1K 

7. ı~: la prcssion cxcrccc sur 

l'abdomcn d'un noyc a 
par lC' sauveteur b qui lui 

foit rcndre l'cau avnlce 

i. İ: foreing thc wntcr out of 

a rescucd man ; tbe res

cucd man a is frcrd h)' 

hi.s rescucr b !rom the 
waler he has swnllowcd 

7 . .\: dns Auspressen einc!I 

Gcrettet"'n; der Gcrcttete 
n wird dilreh den Retler 

h von dem gesehluckten 
(verschlucktcn) Ylnsser 
b~frt'ft 

8. Sl:N'l TE...~El'1'·Cs: zefir 

a knrtancı 

b lmzazede 

c dili tutmaaı lçln bağla-

PJ,Al'\Ş 8 

nan mcnclil 
d güğsll kaldırmak f<;ln ,, 

yastık yerine katlanarak 

Jrnnan b3Haniye 

8. F: la rcspiration ortificiclle 

a le sauveteur 

b la victimc de l'ncidcnt 

(l'inanimc 111. le noyc) 
(' 1~ mouchoir servant a 

mnintcnir la languc 
ı1 in cou,·erture pliec ser. 

vant de coussin et sou
lcvnnt la cagc horacique 

n .• : rcanimation (artüicial 
rcspirntion): cxhalation 

n the rescuer 

h thc unconscious man 

c tbe bandaı;c to hold 

dow n his tonı;uc 

d the cloths or mnt he is 
lying upon 

n . .\: clic Wicdcrbclebung 

{ltilnstlicbc Atmung): 

Ausnlmun~ 

a der Retler 
h der VerunglUekte 

lose) 

(Leh_ 

e dic Binde zum I~csthal
tcn der Zunı;e 

d dic Unterlage 

1 . SUN'I TENEFFÜS: mehl.k 

a kurtnrıcı 

o. 

h boğulan 
c ıllll tutnn mendil 

el ı:;iiğsü kaldırmak için 

~·a5tıl< ~·erine konan bat. 
tnnlyo 

F: la rcspiralion artifi-
cicllc: l'inııpiration {. 

a le sauvetcur 
h le noy6 
c le mouchair maintc. 

nnnt Jıı. lan;;ue 
d l:ı eou\·erturc pliee ser

vant de coussin et sou

levant la cagc thoracique 

!l. 1: reanimation: inhalatlon 

a the r"scucr 
b lhc uneon::ıcious man 
c tbc bandagc to hold 

down his tongue 

ı1 thc eloths or mat he is 
lying upon 

9. A: die ''\'icdcrbclebung: 
Einatmung-
n d('r Rcttcr 
b der Venınglückte 

c dic Binde 

d die Unterlage 

10. CUZ ICINDJ: SUY,\ ntt 
ŞJ;.N BİR KtMSl~NlN 

KURTAnILl\IASI 

a buz 

• buzda açılan cı~mr 

r tiy:ıtrosuntla JıLI di 1 

J her yer 20, p;ır:ı 
• locnlar ıoO 0~ 

(Y,\~IŞ YOi.) yeni büyük eser 
.}llCUAys~ 
~v~~ 

~ 
) 
> 
> 
> 

Evli bir kad ın 

neler bilmeli ? 

Nasıl 
uyanmalı? 

·tı'''' . ~ JJa~ıuru/ı ıu '"" {i!' 
gül suyu ile silip üstüne bil ol· 

- r 5 
> çe pudra sürünüz. Ege bil' 

gunııanız yanaklarını~. i.ııit 
az da pembelik koyabıllr!I 19rı 

> Fakat gözlerinizi ve duds.1' 

~ nızı kafiyyen boyamaY1tı'~ııır 
~ Kocanızın karşısında u> dJll 

dan gözleri §İşmiş bir ~~et• 
görmekten memnun ols..b1

9 
15. 

, ğini tahmin eder mtsintı rlııı$1 
, yanır uyanmaz götle <W 
> kuvvetli bir çayla yahut sŞ ,-t 

ce tuzlu bir su ile ylkayın~st' 
göz kapaklarınızın Ustilne 

, lı bndemyağı oomlatınıı'.,ıı· 
, Eğer sabahları uyanır u;l'"~ 
; maz bir bardak su içrnc1' 11'~9~ 
~ dında değilseniz, muhil ıı;ll• 
~ ağzınızı tir diş suyu !le çs ıl• 
~ laymız; nefesinizin agtrıığt 
' de~ u~ 

Rob dö §ambnnı:zı tHıtUn ·•r I• 
§Öyle bir atmayınız! tttıı9 

giyiniz. !J%1J$ 
; Eğer kocanm sevfyors •ctl· 
~ ve onun d& sizi sevdiğini ~111 
~ yorsanız bütlin bunları ib 
> $ etme}iniz. 



~~ bedellerile rniktar\'e vasıflan aşa~da yazılı (2) grup 
ıa:. ~ her grup arn ayn ihale edilmek üzere 8.6.1939 per-
• le u. saat (10.30) on buçukta Haydarpaşada gar binası dahi· 

Olnisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 
nu. 

· t ~~ &irrnek istiyenlerin her grup hizasında yazılı muvakkat k 
ko ~unun tayin ettiği \'esaikJe birlikte eksiltme günü saatim 

lllısyona müracaatları lfimndır. 

Bu İ§e ait 
ır, ~er komisyondan parasız olarak dağıtılmak-

~·~1~ metrelik dekovil malzemesi (Demir traversleri ve küçük 
Ca~ t-.. ıle komple olarak) muhammen bedeli 3000 lira ve muvak· 

""'lllnatı 225 l'rad ı ır. 

2 ...... ?vı 
i 18• ~telif eb'atta demir gaz borusu ve teferrüatı muhammen 

20 lıra 5 kurus muvakkat teminatı 136 lira 52 kuruştur. 

(3566) .... ,,. 

!CsJ~Uhtclif eb'atta olmak üzere 157,698 m 2 simili kristal cam açık 
~. ıı~SUlile mübayaa edilecektir. Muhammen bedeli 2778,65 lira· 

kat teminat 208,40 lira dır. 
~Sil ~ }·a 1nıe 16-6-939 cuma günü saat 11 de Sirkecide 9 işletme bina 

~s,.0 l>ılac:aktır. lsteklilerin kanuni vesika ve teminatlarile ayni gün 
~-J· nam" 
-~ uracaatlan lazımdır. Şartnameler parasız olarak komis. 

\'eritmektedir. (3855) 

'--------~~~~~~~~~~-

, ;~ 
, ~Yük Piyangosu 
&~~~keşide: 11 Ha:i ran 939 dadır. 
~llıı '« ikramiye: 45 bin liradır ... 

t'llli~ da.n baıka: 15 bin, 12 bin, 10 bin liralık ik. 
tı\iihfelerle (20 bin ve 10 bin) liralık iki adet 

·~ a.t \'e 'Vardır ... 
~ ~iılli tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyt-
1, de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına girmiş o. 

Ilı., 

0&3!!** 

1939 Resimli Hafta 
Memleketimizin en güzel ve en ucuz 

'7 haftalık gazetesidir 

H A B E R - Aktam Postııın 

'l'Orkiye Cumburıyet 

AK T 1 F 
Ka.~a: 

Altın sarı klosr:ıru 17 164 2Gl 2 t.142.010,17 
llanknot • • • • • • • 
Ufaklık • • • • • • • 

Dahildeki &fohablrler: 
Türk lirosı • . • • • • 

l/arl~leki lluhubirlu: 
Altın: safl kligram 9058821 
Altına tahvili kolıil serbest 
dövizler , . • . 
DiSer dövizler ve borı:lu 
kliring bakiyeleri 

lla::ine tahvilleri: 
Deruhte edilen C\"rakı nok. 
diye karşılığı • • • • . 

Kanunun 6-8 maddelerine 
tevfikan Hnzlne tnrafınl.lan 
,·:ıki tcdlynl • . • • , • 

Sened<.t cü:danı: 

ı 6.28:1.220,-
1.436.972,75 

7-61.254.98 

1 2. 7 41.2:i2,4S 

D:>0,07 

1 l.100.210,7~ 

1 58.748.563,-

ı 1.o:;ı.4ı;o,-

Tir.art senetler • • • l 14.806.784.5{] 
E.f!ıam ve talwl/dt cü:danı: 

Deruhte edilen e\•rakı nak 
A I ti yenin karşılığı esham ,.c 

l tahvilıit itlharl J.:ıynıclle 4 
B · Serbest c~hnın \'C tııh"ilat: 

Avan$/ur: 
H01.ineye kısa vadeli uons 
Altın ve döviz üzerine • • 
TahvilAt üzerine • • • • 
Hissed:ırl:ır • • • • 
Muhtelif • • • • • • • 

3.107.683,47 
7.807.104,-

8.574.000,-
33.4.83,11 

7.808.704,11'5 

J'ekdn 

1 Temmuz 1038 tarihinden itibaren: 

----=-ura 

41.804.102,0~ 

701.2:>4,0f 

23.041 ..ı22:3r. 

141.697.l O>,l 
ı 14.806.784,5i 

1 
1 

51.004.787,47' 

16.416.277,26 

15 

1939 vaL.ıyet.ı 

PAS 1 F Ura 
us.000.000,-Sermaye • • • • 

lhtluat akreli: 
• • 

ı\dl ve fevkalAde • • • • 
Hususi • • • • • • • 

TtdavOldtkl Banknotlar: 
Oeruhte edilen evrakı nakliye 

Konunun 6.8 inci maatle
lerine tevfikan haıine tara. 
tından vaki tediynt • • • 
Deruhte edilen evrakı nak. 
diye bakiyesi • • . • • 

Karşılılı tamamen altın olarak 
ılhelen tedavüle vazedilen 

Reeskont mukabili llhelen 
teda. vazed. • • • • 
Tllrk lirası lltvduatı 
Dövl: Taahhüdatı: 

• • 

Allına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve al:ıc:ıklı 

kllrlna bakiyeleri , • • • 
l\luhlelif • • • • • • 

4.217.131',25 
0.000.000,-

158.748.1563,-
17.051.450,-

141.607.104,-

10.000.000,- 220.607.104,-

60.000.000,- 22.537.800,4-1 

4.608.0( 20. 767.432,20 
20.762.823.24 102.264.097,11 

4.500.ooo.::J 
14.401 .D24,4,, 

Yckfın 400.483.MS,-
400.483.658,- ıı 

j 

İskonto haddi o/o 4 Allın nzerfne r " S 

BaşvekAlet Beden Terbiyesi Genel 
Direktörlüğünden : 

1 - Genel dlrektörlUkçc lstanbulda ÇengelköyUnde altı ay 
mUddetli bir leyli beden terbiyesi ve spor eğitmen kursu açıl. 
mıştır. 

2 - Bu kursa imtihanda en iyi derecede muvaffak olan. 
hırdan sıraslyle azamt "50" kişi alınacaktır. 

3 - 26 Haziran 939 pazartesi gUnU tedrisata başlayacak 

olan bu kursa girmek isteyenler beden terbiyesi b6lge baş. 
t 

kanlıklarından kursa girme ve diğer şartları öğrenebnlrler. 
4 - MUracaat müddeti, 16 Hazirana kadardır. 

(2020) (3773) 

VAK 1 T 
Cep Kütüp!Jıanıesn 

Nı.. Yazan ve Türkçeye çevirenin adı Sayıra Krş. 

1 Kader (Volterden) Asım Us 208 15 
2 
3 

• 5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 

Ollmplynd oyunları Vildan Aşir 120 10 
Kılerans Terra:5 esrnn (G:ılopln'dcn) G. V. 304 20 
Yugoslavya scy:ıh:ıt noll:ırı Asım Us 112 10 
Ş:ırk Ekspresinde cinayet (Chrlstie'den) V. G. 360 20 
Etrüsk Vaıosu (Prosper Meirme'den) l:l:ıydnr Rifot 64 20 
Her memlekette birkaç gün (Muhtelif rnüelliflcrden) 
Ahmet Ekrem 352 
Son kors:ın (Fon Lfiknerde'den) Fethi Kardeş 376 
Kafkas hikayeleri (Keıbck'tcn) Nil'Ozi Ahmet 120 
Son Ehfüalip muharebeleri (Kolllns'tcn) Ahmet Ekrem 276 
Futbol kaideleri Nih:het Abbas 40 

20 
20 
10 
20 
10 '~ 

~~----~~~....:..--''--·~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~ 

qu ltıinı '\ 
tı ın11unıı Yavrunuzun sıhhalin i 
,~"ııı ltraı~· On tara çocuk •arhala· 
t11 1lıııı~. :~csı olan ve en iyi imal 
\'trııı,, en f:ız.ı:ı tekemmül etıl
lat~ llelcn 1~ıhht arabayı alınız. 

t~fd' 39 modelinin 50 den 
lıt ti;ı 1 ,.c' vardır. Her )Crden 

aak tnü :ıiı ş:ırtlıırlw )'alnız 

er rnağazalarmda 
~ buınbilirslni• 
~~~~ .. ~·~ 

aşkam 
Qınun 9aıetesi 

en son haberlerin: 
lst verendir 

P.tı a nb ulda 
\'o 
t lly~ttP' o•Ht 

"1~ ~11 z., lt-
"" 1;;ıE:R'dir 
10L1L~~ 

4 JOZEF BALSAMO 

çekerek ağaca bağladı. Hay· 
van ormanın vahş~tinden ürl:
müş olmalı ki acı acı kişnedi. 

Yolcu: 
- Merak etme, işte tamam on 

iki mil yol aldık, arh1< sen se· 
yahatinin sonuna va~dın. diye 
SÖ} lendi. 

Sonra ağaçların sık yaprak. 
ları araııından ilerisini görmek 
istiyormuş gibi tetkikata koyul· 
du, fakat gecenin karanlığı or. 
manın karanlığını bir kat arttır
mıJ olduğundan gözleri, ileriye 
nUfuz: edemiyordu. Hiç birşey 

göremddi. 
Yolcu, bu faydasız tetkikten 

sonra, cins bir arap atı olan 
hayvan nı öptü ve: 

- Allahısmarladık güzel a-
tım, belki bir daha görüşemeyiz, 

diy e mmldandı. 
O, bu sözleri !:öylediği za· 

man sesini kimsenin İ§İtmemesi
ni, yahut işitmesini istiyormuş 

gibi etrafına bakınmıştı. Hay -
van sanki sahibinin sözlerini 
anlamıı ve tehlilteyi hissetmiş 

gibi aya~ınt yere vurarak ki§ne· 
di .. 

Yolcu: 
- Evet yavrum, haklcrn var, 

tehlike burada, diye söylendi ... 
Yolcu, bu tehlikeye karşı, 

her halde mukabele ve müdafaa 

etmerneğe karar vermiJ olmalı 
Jri eğerin arasmdm! çıkardrft 

gümüş kundaklı gayet güzel bir 
çift tabancanın içindeki kurşun 

ve barutunu boşalttı, tabancaları 
boş olarak tekrar yerlerine koy
du, bu kadarla da kalmadı. Be. 
line bağlı bulunan kılıcı çö. 
züp kemeri demirin üzerine gü
zelce sardıktan sonra eğerin al
tına koyup üzengi kayışlanyJe 

ıdc sımsıkı bağladı. 

Sonra eldivenlerini çıkararak 
ceplerini aradı, orada bulduğu 

çakıyı ve küçük makası da bir 
tarafa fırlattı. 

Uzerinde silah ve silaha ben· 
zer bir şey kalmadığına emin 
olduktan sonra eliyle atını bir 
kere daha okşadı, kendisine kuv
vet ve cesart't vermek istiyor • 
muş gibi geniş bir nefes aldı, 

ve metanetle ormanın sık ağaç· 
lan arasına daldı. 

Bu kitabınuzda bahsettiğimiz 

hik~yenin en mühim eşhasından 
okn bu yolcu hakkında okuyu. 
culanmrza biraz malumat vere
lim: 

Atından inerek silahları terlc-
ett:kten ıcnra ceı:aretle ve meta. 
neti~ ormana giren ac!am, otuz, 
otuz iki yaşlarında görünüyor
du. Biraz uzun boylu ve güze] 
endamlı idi. Vaziyetiriden, kur 
vetli ve çevı"k olduğu anlaşılı • 
yordu. Siyah kadifeden bir nevi 
ser.abat ce'keti, ~erlden dar bfıı 

]OZEF 
BALSAMO 

VAZ~N 

ALEKSANDR DOMA 

Büyük Fransa ihtilaline ait tarihi bir roman 

HABER G!zg~esı 
Neşu oyaı\coın<dlan 

193 g 
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ŞAKAR 
\ Müessesesinde 
/ TAKSiTLE 

SATIŞ 

ııuı~. \'1'110:-.: .. 

ve 
Alman KAPPEL 
ynzr makineleri 

6 AY 
VERESiYE 

Galata: Ban-
kalar Cad. No. 
4 7, Voyvo.da 
han zemin kat, 
Tel: 42i69. 
Beyazıt: üni-
versite Cadde-
si No. 28. 
Kadıköy: iske
le caddesi. N o. 

33 - 2 . 

Diğer satı~ yerleri: Beyoğlu İstiklal Cad. 316 Foto Spor 
mağazası (Şark pazarı yamnda), Büyükada iskelesi Gülistan 

••••••• cad. No. 2 Ligeros Mağazası. ••••••• 

ALA 
ALEM RAKISI 
Rakımıza gösterilen rağbet üzeri

ne, büyük bir fedakarlıkla ve mo
dern teşkilatla sıhhi şerait altında 

temiz ve itinalı çekilen ALE:\1: RA
KISI'nı yeni etiketle piyasaya çı

kardır11mı sayın müşterilerime say
gılarımla bildiririm. 

ti A B E R - Akfam FosfaH 

8 .... 
e 
R 

.• • ' ' . . 1 . -

~ •• ~"". • 4'" ... • ,. .. • 1 ~-.~ 1 • 

Dün ve yarın 

tercüme külliyat! 
7 nci seriden 

61 - 67 • 7 kitap 

r:r 
61 Vikontun ölümü ' 301 1 
62 Leneit II. ı. 

63 Liza ı. 

64 Evlilik 20 

ı - Şartname ve nümunesi mucibince 18.000 Kg. Baş ipi ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli 9900, muvakkat teminatı 742.50 lira-
dır. 

III - Eksiltme 13 - VI - 939 pazartesi günü saat 15 te Kaba 
taşta levazım ve mfrbayaat şubesindeki alım komisyonunda yapıla-
caktır. 

!V - Şartname ve nümunesi her gün SÖZÜ geçen §Ubeden pa 
rasız alınacaktır. 

ve 

renkte sıhhi saç boyalafldJf· 

lngiliz Kanzuk Ecnazesi 

L:YOGLU - 1STA:::;!ıfl' 

Saç Bakı mı ... ~ 
Güz~lliğin en birinci .-rtı 

65 Gizli Pamuk harbi 50 V - İsteklilerin mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaiklc •1•••••••••~:; 
65 
67 

Bizans tarihi 
Senyolbeos Avrupa 

ı. 

60 
yüzde 7.5 güvenme parası makbuz veya banka teminat mektubunu 
ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale günü eksiltme saatinden bir ı 
saat evveline kadar mezkur komisyon başkanlığına makbuz mukabi 
linlde vermeleri lazımdır. (3737) 

T. H. K. PiY ANGOStJ 

Sevimli sanatkar. Naşid, daha ilk ayda sattığı biletlere büyük ikramiye v~ yüzde sek:enine de muhtelif mi.kt~rda . ikra:ııire ~·e am?Z:i vermek suretile say:n müşter~l~rini .kaz~~şt~:· ?enelerdenberi S::: 
havatında muvaffak olan sevimli sanatkar N A Ş 1 D bu i~te de tam bır muvaffakıyet kazanmıştır. !kıncı keşıde biletlerı gelmıştır. Kazanmak ve zengın olmak ıçın bıletlennızı degıştırmek üzere be 

• X A S t D gişc;;inc koşunuz. Beyazıt meydanı muhallebici yanında ~o. 3 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~; F E 1 tesiri kat'i, alımı kolay en iyi :nüshil şekeridir. Bilur111Jt9' 

Ren nehrinin sol sahilinde 
Vorm denen bir kasaba varidı. 
Bu kasabanın 'Üç kilometre ö
tesin.de ise yalçxn kayalardan 
müteşekkil tepeler yükseliyor· 
ldu. 

Bu tepelerin birer ismi bulu. 
nuyordu: Birisine (Kral sandal
yesi), birisine (Şahinkaya) ü
çüncüsüne de (Yılanlar tepesi) 
.denirdi. 

Bunların içinde en yükseği 
ise (Yıldmm dağı) denilen dör
ı.::üncü bir tepe idi. 

Bu havalide, herşey korkunç 
biL sessizliğe bürünmüştü. 

Bu sessizlik içinde yalnız kü
çük bir derenin suların.dan çı· 

kan hışırtılar duyuluyordu •.. 
Bu derenin ismi (Selsbah) dr. 

Ren nehrine akan Selsbah de
resinin kenarlan beyaz ve par. 
lak kumlarla ve kamışlarla kap
lı idi. 

Bu !derenin membamdan bi
raz üst taraftaki sarp kayalar 
arasından geçen dolambaçlı bir 
yol (Danenfel) kasabasına ka
dar gider ve kasabanın öte ta· 
rafıncla bir patika· halin~ alır, 

bu patikanın gitgide küçülerek, 

zanelerde bulunur. __/ 

incelerek bütün bütün kaybol
duğu noktada (Yıldırım dağı). 

nın etekleri başlar. 
Oral:ia hiç bir eser ve iz gö· 

rülmez olur. İşte bu nokta.dan 
kesif ormanlarla kaplı tepele~ 

ihtişam ile görünür. Bu orman. 
lar o kadar sık ve kesiftir ki 
bir kere içine giren yolcuyu 
gündüz bile dışarıdan görmek 
kabil olamaz, bindiği hayvan, 
bir İspanyol katırı gibi bir çok 
çanlarla yüklü olsa bile dışarı. 

dan bir ses işidilmez. 
Bugün bile YıDdmm .dağının 

eteğinde, ormanın kenarında 

küçük derenin akmtxsmdan isti
fade için yaprlan birkaç değirmen 
den başka bir hayat eseri yoktur. 
Oralarda üç beş değirmenci.den 

başka insana rasgelinemez. 
1770 senesi mayısının altıncı 

günü, akşamdan sonra Mayens. 
ten gelen bir atlı Danenfel ka· 
sabasının kenanna vardr. 

Kasabayı bir kenara bırakıp, 

yukarıda bahsettiğimiz pati1ca. 
yr takip ederek dağrn eteğine t'• 

rişti.. İşte bu nokta evvelce söy. 
lediğimiz gibi patikanın sonu idi, 
Orada atın.dan inip bir kenara 

.ı ........ 
Rahat ve aağJanıoP • 

Ju ayakkapları aJmakla 
~tmiı olacaksınız. Hal' 
J erli \'e ecnebi rnah f.I. • 

:eıitlerimiz vardır. G 
ıörünüz ve intihaP ~ 

~~~~~~-----~ 
VAKiT Kitab8~1 

"ffı' 
Dün ve yarın terciJ 

külliyatı 

No. 41.50 S ci seri 
41 Dö Profundis ~ 
42 Günün hukuki ve Jç ~ 

JDeseleleri 
1 

43 Eflatun 
44 Gizli harpler j I 
45 Disraeelinin bayatı ~ 
46 Metafizik nedir? ~ 
47 Yeni adam ' ~ 
48 İrsiyetin tesirleri 1 
49 Politika felsefesi 
50 Estetik 

~ 
Bu serinin fiatı 610 20 ~ 

Hepsini alanlara yüzde ~~· 
to yapılrr. Kalan .f,SS ~#'O 1 
1.88 kuruşu peşin a.ıınıır ad~ 
hakisi ayda birer ura 
Uzere Uç taksite bağıaıııt· 


