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lngiltere, Berline bir nota verdi 
Cumhur Reisimiz 

o fil © fil lÜ1 
l Cumartesi akşamı 
ı Ankaraya dönecek 
1 Milli Şefin, Marmaranın Trakya 
.) sahillerine de uğramaları muhtemel 

Cumhurrcislmiz !smct İnönü, dün nü, adaya çıkarak tetkiklerde bu -

lğieden sonra saat 15,30 da Yalo - lunmugtur. 

\'adan ayrılmış ve Savorana yatile 

lınraıı adasına gitmiştir. İsmet !nö-

Reisicumhurumuzun Mudanyayı 

(Devamı. 5 incide) 

Romanya milli 
müdafaasını 

takviqe ediyor 
Ecnebi memleketlere 26 milyar 
leylik harp mal- ~ · 
zemesi sipariş 

edildi 

Notada deniliyor ki : 
Almanya Avrupada bir tarruza girişmedikçe 

Ingiltere harp etmek 
niyetinde ·değildir 

l ınumz··s·iy3Setinin bir çenber içine alma 1 

1~~.Y.~~-~~_i_ diY.~ tavsif edilmesu.~~ d~_g_i_l_~~!...i 
Berlin 29 (A.A.) - !ngiliz sefi· :\'otada ezcümle s()yle deniliyor : metinin muhtırasında telmihte bu· 

ri, hariciye nezaretine, İngiltere hU· "lngiltere, yalnız Almanyanın di- lunmuş olduğu siyasi kararların bü 
kıimetinin bir muhtırasını tevdi et· ğer bir memlekete karşı bir taarruz yük Britanya tarafından bazı mem 
mi~tir. hareketi icra etmesi ve Alman hükü (Devamı 5 incide) 

Satye işi 
suçluları 
Adliyede yaz 

tatilinden evvel 
muhakeme 

edilecek 

Bir Roma gazetesinin saçması 

ltalya Hatay . anlaşmasına 
itiraz edebilirmiş ! 

Anlaşmanın tasdikine dair layiha ' 
ve mazbatalar bugün Meclis 

azalarına veriliyor 
Roma, 29 (Radyo) - Mcssagge_ kında menfaatleri bulunmasıdır. 1-

Bükreı;, 28 (A.A.) - Basvekil Satiye tahkikatına !dördüncü ro gazetesi Hatay meselesinden kincisi, İtalya 1920 de Suriye üze • 
Calinesco bugün mebusan meceli in sorgu ha.kimliği tarafından Satye bahseden bir yazısında 5öyle eli • rinde manda hakkının Fransaya ve-
de beyanatta bulunarak Romanya- şirketinden alınan evrak ve dos. yor: rildiğj San Remo konferansına iti. 
nın enternasyonal vrıziyetini tasrih yalar tetkik edilmiştir. Bu iş için "İtalya İskenderun meselesine lBf devletlerinden biri olnrak i ı;ıti -
~tnıi~tir. bir ehlihibre teşkil edilmiştir. Bu müdahale için iki sebep gösterebilir. rak etmiştir. Bu sıfatla ltalya bu -

Calinesco, Romanyanm hiç kimse ( Deııamı 5 iııcidt} Bunlardan biri, ltalyanm bir Akde- gün, Milletler Cemiyeti dışında, 
den hiçbir §ey istemediğini Ye fakat Otellerde niz devleti olması ve Akdcnizin §nr- (Devamı s incide). 
bugün elde bulundurduğunu tama· Çörçilin bir nutku 
?!\ile muhafazaya azmetmiş olduğu- JI 6 k d •• t ı · ı 1 

Vinston Çörçil 

nuSÖylemİŞ\'edcmiştirki: düğün yasağı lVl.OS OVa a UÇ a- ngı terenin 
."-Her nereden gelirse gelsin iş- 1 ilk kararın tadili l k l 
~:::ı~~:k~~~:;~ı:;:~:.·~,::::ı mevzuubahis değil raf l müza ere er sal!>rı 
~Uınen ticaret anlaşmasını i~te bu . . . • : . Düğün toplantılarının otel salon. 

ilreue tefsir etmek lazımdır . ., Romanya başvekılı l\alı11eskıt (sat ları gibi umumi yerlerde yapılması İngiliz ve Fransız elçilerine tu•. ke n d ,· ! 
(Devamı 5 incide) daki zat) bir merasim esnasında ... için alakadarlar tarafından viliiyete 

müracaat edilmişti. Bu yoldaki mü- yen İ ta 1 ima t g Önder İ ·ı d İ 
racaatlar gayri kanuni görülerek 
reddedilmiş ''e israf yasağına dair 
talimatnamenin tamamile tntbikı 

kati surette kararlaştırılmıştır. 

Vali ve Belediye Reisi Lütfi Kır . 
dar, bu ııabah kendisile görüşen bir 
muharririmize, kanun hükümlerine 
göre hareket edileceğini, mevcut 
talimatnamenin tadili mevzubahs ol 

Londra, 28 (A.A.) ·- "Times,, 
gazetesinin bildirdiğine göre, İllgil. 
terenin Sovyet Birliğine cevabı, dün 
akşam te.sbit edilmiştir. Cevap, bu. 
gün, Moskovaya. gönderilecektir. 

Sarıyerde altı kişi 
sütten zehirlendi 

Bir seyyar sütçü ile bir mandıra 
sahibi hakkında tahkikat yapıhyor 

. Sanyerde gene altı kişi sütten ze· mı:.lar, yetisenler tarafından hasta· masa geçecektir. 
hırıenmişlcrdir. neye kaldmlmışlardır. Pariste temaslar 

Moskovadaki I<ransız btiyük el -
çisi de hükümetindE'-fl beklediği ta
limatı alır almaz, iki diplomat bir· 
likte olarak yeniden Molotofla te. 

Sanyerdc Selimağa sokağında o· Polis sütçü Neşeti yakalamış, suç Bugün Paris, 28 (A.A.) - Hariciye na. 
~ Saadet ve kızlan Hatice, Nec- lu da sütleri Kocataş sokaiında o· zırı Bonnet öğleden sonra İngiliz 
ıa, Mualla ile Kocataş sokağında o- turan Adem oğlu l brahimden aldı- 416 büyük elçisHe görüşmü,lUr. 
turan Hasan kızı Nezihe ve Rizeli ğını söylcmi~tir. İbrahim tutularak Bu mülakatta İngiliz - Fransız 
~kici Abdullah dün seyyar sütçü e\'inde ve mandırasında bulunan Sovyet müzakcrcleıi mevzubahs ol-
~Usoğlu Neşet isminde birinden sütlerden nümunclcr alınrnı~ ve s fadır muştur. İngiliz ve Fransız hilkürnet-
aldıklan sütü içtikten bir müddet tahlile gönderilmiştir. Tahkikata ay !eri Moskovadaki mUmessllk•rine 

-o~n~ra~s~ar~1c~ıl_:ar~la~k::1\~'r~an~m~a~ğ~a~b~a~ş~la~-~d~e:\'a~m~ed~il~m~ek~·t~e~di~r·:._ ____ ~~~~~~~~~~~~~g~ö~nd~c:_:ril~· ec~ek~talima t hakkında. mu· 

Banka ve müesseseler bareminin 
birinci müzakeresi bitirildi 

Bir makalesinde hükumetin barem kanunile meşgul 
Olamadığını yazan gazeteci mebus, bizzat Başvekil ve 

bir çok mebus tarafından şiddetle tenkit edildi 
• ': l'aztsı 4 iincı7de 

tabık kalmışlardı. Bu milmcsslllc _ 
rin yarın Molotofln 
muhtemeldir. 

konuş malan 

ÇERÇEVE - ... ,. 

Temmuz, ağustos ve 
eylül tehlike ayları olacak 

(Yazısı 5 incide) 

Makine ve Harp 
Yirminci a ... rıı , ·erilecek en ılo~rıı isim u: l\lnkinc asrı . 

Uaklkatcn ~imıind asır, makine kadro undaki ~-aman 

ilmi, iktı .. adi, ~iyasi, idari, ferdi, içtimai bünye üzerinde 
Jiiıılar yapacak kadar dünyamızı sarsmı tır. 

llım makineye dii::-ınıınım. 

kcşlflerile. 

dcrln inin-

~lııkine,ye dü5mnn olmak, şuur uz bir 9e1ik manzumesine dUşman 
olnınk <lei;il, muğdil insan ~ npısmı :ro.,·ıı.ş ya' a5 makineye irca eden 
makineleşme felsefesine <lii"ınaıı olmııJ..1ır. 

Makine hence tek iş iizeriıı<lc ehi~ cfm(•ği düşüııdüğiimüz kudreti, 
kolunıu1.a nazaran Jİizlercr, hinlNcC l>cre büyüten bir 'a.cııta; o kadar. 

-'Iııldneyi in .. anuan ayrı bir Jıiidl!!ic olıırnk düı:ündüğüm zaman 
diinyanın en ~rift makine ini, yer yüzliniin en ahmnk adamının tır. 

ımlılarını lic ... rrken gii..,tcrdiği ııınl.inc kablliyctiııılcn bile mahrum gö. 
r li rtiııı. 

:\ ·ııı1~ct elenin()(• in anlnr, l;enıll C'llrrlylc yonttuklan madde par
~alarma tap:ırlarclı. l'irınlnri n ır ılıı. mııklne~i o devrin putu kadar 
ıııcfl,\ıre le~t imıi':tir. 

Vahşet, insan Zf•kiı 'e nılıunun talıtıncla, demir kafalı, bakır ku· 
laklı, l.urı:un ~özlfi ' c nikel <lU<laklı hir ojdcrhnnın oturduğunu gör
mekte. Yok .. a ln!t:rn, o ejderhanın bnrnunıı. bir lııılk'l takıp onu ııesin
cll'n siirüldC'dikçe mnkinr. bir mtdcnlycttir. 

İnsanı t:ıh:ıkl.iinııi ultııııı nlıııea 'tılışet, lm•nn tnhnkkUmli altına gL 
riıı<>e nwtlt>nlyet ' nsıfa;.ı olan makltıenin emir \'C lrademlzılcn "' tiirlU 
1,,11,mı~ <•l<luğuııu hizc yeni bir Jrnrıı göstcrccd;. 

Necib Fazıl IGS"1J(ÜRE1\ 
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r \KIT lan birtakım emeller ile telif edilmi ·. 
••• İmzalı yazı, İtalyan gazeteleri- tir.,, 

nin Fransa - Tiirkiye :ınlaşması hak-
kınıla yazdıkları saçmalara şöyle ce- YENi S,tBAH 
y np veriyor: Hüseyin Cahit Yalçın, Atman maf-

l - Hat:ınn Tiirki:rerc iadesinin buatının son günlerde meşgul olduk
ları meseleler arasında bilhassa Hn· 

Fnınsanın "beynelmilel vazifelerine,. 
tayın Türkiyeyc ilhakı hlldisesinin 

\'C hukuku ıllivele neden mugayir ol-
bulunclıığunıı ve bundan bahseder. 

dıığunıı ~ınl rı } nınaılık. Hatay üzcrin-
ıleki Turk hukuku, rhıha 1921 sene· ken bir düşman devletten bahsediyo 
· 1 T " 1 · · ı 1• d muş eclasının hfıkim bulunduğunu 

"•rı < e, ur o~-e ı e ·rnnsa arasın a. k d d' b . ı 
Franklen Boyyon ilili'ıfnaınesi diye ay e ıyor ve u meseleye <laır y:.· 

· · _ zılerın başlıkJerından misaller ver<' 
oıııhn :ı nl,ısııı:ı nkclolundugu zaman . -
1 . ı·ı · . ı· L' T. c· rck I ~ yazılarının ne olabileceğirı J 

ı C'rfll5 c ı ı rııı~ ı . rransu unus, ,ı- 1. 1 
. k . . .. -

h .ıı i Ye Sii,·ey5i lı:ılyay:ı verseydi, n- ,o :n c:ı estırm:k . mü~kun oldugu· 
ı 1 P · l ··ı . 1. . nu , -e s~ne bu hııılısenın Alman dey-e.• >::ı , rn mu, arı'i ıu rnme ının . . .. . . . .. 

" I 1 · ı 1 ·r 1 · t b k letının Turkıyen hır mustemlekes1 
ıcy nc mı e v:ızı e erınc,. mu a ı · h li d .. · k d " b" · 
l 

·"' , a n e gorcmeme len Ottan ır. ın-
o •1 1 l oll . f' r . . 1 -

• , 1 tnl . n matbuatı bununla ıa m netıcesı o dugunn vararak şöy 
- - ' ~a le söyliiyor: 

"'Fı·a ıı~n Suriye mandac;ını Cemiyeti 
· ';' aııı daıı nhlı, Suriyeden nasıl ara-
ıi ,·~ · · ir ': .. ,]emek isliyor. 

Jl.ıt:ı ~·ııı Türk mahiyeti, Cemiyeti 
\J-, n ıııın l •lr siirü kararlarında dn 
ııı l" n d c ri ~ l:r. Fakat <'emiyeti akvamı 
IPrkclmi5 \'e onu yıkmak için e1inden 
:'Pl. n hcı şeyi yapmış ol:ın İlalya
ın ıı . arıı•ıa, crıni:veli akvam nnmına 
,, ~ ,i;yıcıııeAe Jıukııkan sal:ihiyeli 
'1r nı ı '? Ei!rr "arsa, bunu AYusturya, 
•'cf.uslı.n·akyıı, ArnnYulluk için kul-
1 ın w:ı~ı rlahn yerinde olmaz mı? 

3 - lıalyan matbuatı Tiirk - Fran· 
'it z beyanıılının Balkanlara taalluk 
<' ıl e n kıı;mını "esrarengiz,, buluyor. 

Esrar bunun neresinde anlıyama
ılık. Ba5\'eldlimizin "heyonatı,, izah 
'ıııı o; ır.c!:ı söyle<liıli gibi. maksat Tür
kiye huc.lttll:ırının karadan da temi· 
ııi ı l-r. Türkiyenin ve diğer Balkan 
müttefiklerinin, BuJga.ıistanm ancak 
i ... ti kl.tl ve ı;aac.lelini temenni ettiği 
ııı a lumcl.ır. Yııgo~lavyıının bu yüzden 
lıir lthlikeye mnnız knlmıısı ihtimali 
ııc ~elince: \'ogoslavya hakkında bir 
tehlikenin nereden .ııelebileccğini 1-
t:ılynn rfk(ır ve ınııtbııalt daha iyi 
biliı lrr. Amn, ynznmazlar! .. 

1 - - Tiirk - İngiliz anlaşması gibi 
Tiırk - Fransız anlnşmasında da ft:ıl 
yıı aleyhine hiçbir fikir, hiçbil" tasav· 
, ıır yoklıır. nu anlaşmalar Anıstur· 
rn, <:eko'ilo\·akyn ve Arnavul!uğun 

uğraılıltı nl\hoş emrivakie bnşknlnn 
n ı ıı ıhı ıı~rıımumnsı için yapılmış 
lı i r 'ınc~rıı müclnfnrı,. tedbiridir. An
la<tıı -.l:ır "ledtıflll,, rlir. E{tcr llkitler, 
tı .r ı :ı:: ıTuzn mnruıı: kıtlırlarsn hflkilm
ı .. ri : .. rn olunur.,, 

lliiylc bir tnnrrn7. olmadıkça bu 
n nl:ısmalnr Rayri mevcut ı.lemektir. 
(.\Jıı;nn • İtt1lynn) nnlaşması tcdıı!ü1 
dcğilrlir: tecnviiztdlr. Muahedesinde 
".ikitlerden hiri bir taarruza maru1 
olıırsa., k:ıyclı yoktur. 

~·\kitlerden biri (herhangi bir şekil 
ılc bir harhe girer e) kaydı ,-ardır. 
\"ı• im k:ıyıt (hıı.ynıt saha) gibi Alman 
H l ı:ı Jvnn hııdullarının haricinde o-

"Bu vaziyet karşısında Türklerin 
kendi istiklallerini ve hayallnrını mu 
hafaı:ı maksadile illlliflar :ıkdetmele

rinden tabii bir şey olamazdı. Buna 
kızan Almanlar buhııHluAunu görür· 
sek onfarın bu manasız taşkınlıkla· 

rına da biz güler geçeriz.,, 

CUMTIURIYET 

Nadir Narli "Bir yıl dönümii,, adı~ 
la yazdığı makalesinde, 1914 de umu 
mi harbin çıkışı günlerile bugiinü 
mukayese ederek: 

- Devrimizin kavgası fikir kavga· 
sıdır. Bugün yirmi lıeş sene evvelisi. 
le muak)·ese edemeyiz! diyenlerin 
sözlerine inanmamaınır. lılr.ımı:eldi

ğini kaydederek şöylt diyor: 
"Kiitleler arn:ı;ındn fikir hiçbir ıa· 

man başlı lınşmn bir mücadele me\·
zuu olamadı ve olamaz. Fikir, insi
yaklannın ~·ııılak ve sem manzara
sından ürken insnnııı qir.lenmek için 
hüri.indiiRü yamalı bir örtüden baş

ka nedir ki? 
Nasyonal sosyali~l Almany:ısıno 

bakalım: Çizmeli, polıırlu, otoriteye 
tapan, bir ne,·i harp vc('di içinde ) e
tişmiş gençliğin 191-l teki ağabeyle· 
rinden farkı var mı? Bugfinkü asker 
lôyafctli nazırlar, dünkü ııristokr.ıl 

iaarecilerden nn!lıl ayırt edebiliriz~ 
Hatta lıizznt Hillt'r, Kniserden bıışk: 

bir şey midir? 
Ayni şeyi ynlnıı Alınan~a için de· 

ğil, fok:ıt hemen lıiilün Avrupa idn 
ıle c.JiişlinebiJiriz.4 µQ1ı şı>1"\l A~itişik
liklerine ra~meıı kiik, ~·lrmi beş sene 
evvelki miiımin prohlemleri~kıskııJ1$ 
hir itina He nefsin,le snklıynrnk ol
duğu yerde mıhlı duruyor işte! 
Onları lıirer birer kazıp 11yıklıya· 

cak ve in-;anlığı rahaln kavuşturacak 
aksiyon adamları nerede? 
Dış dünya ile olan münasebetlerin· 

ele harikalar y:ıratan Avrupa meclen: 
yelinin, krndi lıiinyesi üzerinıleki 
aczini f(Öriip de ııcım:ımnk eldeıı 

gelmiyor.,, 
~~~~~~~~~~ 

Münakale Vekilinin 
dünkü tetkikleri 

Ali Çetinkaya Haliç tersane ve 
havuzlarını bir heyetle beraber . gezdı 

Şehrimizde bulunan Münakale 1 yentur olduğu halde motörle Ha
Vekili Ali Çetlnkaya tetkiklerine lice gitmiş ve Kasımpaşa havuz -
devam etmektedir. Vekil dün larmda tetkikler yapmıştır. 

Şi~lideki yeni inşa eldilen telefon Vekil havuzların ıslahı ile ilefr 
santralım gezmiş ve İstanbul te· de alacağı şekil üzerinde alakadar 

lefon idaresi müdürü Niyaziden ·lardan izahat almış ve bu hususta 
izahat almıştır Buradan liman reis hazırlanan proje v~ maketleri göz. 

liğine gelerek bir müddet istira- den geçirmiştir 

hat eden Aali Çetinkaya yanında Ali Çetin'kaya yanındaki zevatla 
deniz nakliyat dairesi reisi Ayet beraber Valde kızağına gilderek o

Altuğ, zat işleri mildUrü Nafiz, rada da tet'kikler yapmıştır. Bu
İstanbul liman reisi Refik A~ radan dönüşte vekil Liman reisli-

S ıh hat müsteşara ği binasına dönmüş ve bk müddet 
çalışmıştır. Ali Çetinkaya öğle. 

şehrimizde den sonra saat 16,30 da tekrar 

Sıhhat mUsteşarr doktor Asmı liman reisliğine gelerek geç ~te 
Arar, sağlık milesseselerini gözden kal:Jar meşgul olmuştur • 

~~~irmek üzere şehrimize gelmiş • Galatada bir yaralama 

hadisesi Şahrimizde yapılacak 
ilk okul binaları 

Dün gece yansı saat 24 de Ga
lat.ada kürekeçilerde bir yaralama 

;;ehrimiıin muhtelif semtlerinde hadisesi olmuştur. 
ycaid:;ın altı ilkokul binasının inşa· Kürekçiler sokağmda oturan Te· 

ına karar verilmiştir. Bu okulların mel Tokmakçı ile arkadaşı maran· 
~ erlerini tesbit etmek üzere aynlan goz thsan içip eğlenirlerken sabıka· 
l.omite raporunu vermiştir. Binalar lI Şakir ile Piç Hasan adında iki 
yeni yapılan modern ilkokullar şek· kişi yanlarına gelmiş ve eski bir me 

J ın::ie olacaktır. seleden dolayı İhsanla kavgaya 
O'.mllarm beşi bir örnek, biri de tutı.şmuşlardır. Kavga biraz sonra 

d ivcrlerine nazaran daha büyük ku- l. : zışmış ve ihsan Şakiri sol mcme

nılacaktır. si altından ve Şakir de İhsanı sır
Bina inşaatına yakında başlana· b r ar. yaralamıştır. Her iki yaralı 

rnk kısa bir zamanda tamamlana- tedavi altına alınmı~ tahkikata baş 
,.....l !, f,. .. 

H A B E R - Akşam Posta~. 

... , .. 
.,..,. I> ,,. 

~~ -
eıı'rel 6c!ediye tarafında-rl }•ap1l· 

yeni parke olarak döşenmesi yarıda kal 
m•ştı. Bir türlü tamamlanamıyan bu .1 t1lım yeniden döşmmesi içitı ça 
lı)ntolm başlamıştır . 

-~~~~~ ... ~ 
•~I ı .. , ,' ' r ll 10 :,. ' "J "! ' • ( '\I ~, - ll. "' ,:~• "J' ı , • J> ""\. , , ~. ~ i .. 

. Tal~belerin . Polis katili 
muzelerı geznıelerı h 1 A 

Nazım Sıtma mücadelesi 
Anadolu yakasında. 

mecburi olacak ma ''um Oldu müsbet netice verdi 
Anadolu yakasında son yıllarda 

yapılan sıtma mücadeleeinden bıl 
sene fevkalade iyi neticeler alıntllJŞ Maarif Vekaleti talebenin 

nüzelerden daha fazla istifade 
etmeleri ve okullarda nazari o
larak .aldıkları bilgileri takviye 
etmelt'ri için bazı esaslar teşbi
tinc karar vermiştir. 

Dizdariye cinayetinin falli 19 sene, 
arkadaşı iki sene hapis yatacaklar 

Bu karara göre talebe tarih, 
coğrafya ve diğer derslerde mii· 
zelerimizde bulunan eserlerle 
alakalı bahisleri aynı zamanda mü· 
şahede ve tetkiklerle takviye ede -
ceklerdir. Bu takviyeden ba3ka aynt 
ıamanda muayyen müzeler eser -

leri üzernide etütler yaparak ça
lışacaklardır. 

Vekalet, bir çalışma programı 
hazırlamıştır. Bu programa gö 
r~ üniversite, yüksek okutlıu. 
liseler, öğretmen okulları ve or 
ta olrullaı- §İmdilik üç müzecle 
olmak üzere haftanın muayyen 
gün ve saatlerinde kendilerine 
tahsis edilecek salonhrma gele· 
rek etüt yapacaklardır. 

Bµ etütlerde kendilerine la· 
!ımgelen malumatı mü:ıo:e direk
t=;r ve !" ~r.uJariyle öğretmen · 
!er verecektir. 

Şi-rı.lilik çalı§mak üzere ay
rılan üç müze; T opkapı sarayı 
fT'Üzesi, asariatika müzesi, Türk 
i~l~rn eserleri müzesidir. 

Üniversite ve okul talebele
rinin çalışmalarına ait program 
ve talimatname de vekalet tara
fmclan kısa bir zamanda hazır· 
Ianarak bütün okullera gönderi· 
lecektir. 

-o--· 

Osep GoncegUlyan 
tevkıf edildi 

Tanzim ettiği sahte hukuk 
nahkcmesi ilamiyle kendisini, 
firari bir Ermeninin mirascm 
gibi göstererek, tahminen 100 
1 ti.: :;·~,. 1"':n liraltk eml~ki uLtesi· 
ne geçirip hazineyi zarara so· 
kan ve yakalanacağı zaman da 
Romanyaya ka ~an Osep Gonca 
JÜ~yan dün Romanyadan dön
müş ve rıhtımda yaka!anarak 
aJliyeye teslim edilmiştir. 

Osep Goncagülyan sorgu ha· 
kimi tarafından sorguya çekil
dikten sonra tevkif edilmiştir. 

---o--

Şark memleketleri bizden 
mal<arna istiyorlar 

Mısır ve Şark memleketlerine 

mensup bazı firmalar, İstanbul -
daki makarna fabrikalarından mal 
almak üzere teşebbüslerde bu-

İki sene kadar evvel bir gece 
Dizdariyede işlenen kanlı bir cL 
nayetin muhakemeıi dün ağırce
zada bitirilmiş, katil Nazım :ıe 

Salim hakkındaki karar bildiril
miştir. 

Mahkemenin kararına göre ci
layet şöyle işlenmiştir: 

Katil Nazım vaka gecesi saat 
20,5 sırasında Salim ile birlikte, 
polis Hasan Basrinin Dizdariye. 
deki evine, gitmiş Salimi gözcü 
bıraktıktan sonra, pencere par· 
ınaklığına tutunarak yukarı kata 

çıkmı' ve bir pergelle ca.~u aça· 
rak i~eri girmiştir. Nazım odada 
Hasan Bas.rinin 'kaq_ııı Nadh'enin 
çantasını ele geçirmi§, fakat 
bu s ı r a d a Hasan Basri 
gürültüyü işiterek odaya gelmiş, 
Nazımın üzerine hücum etmiştir. 

Nazım yaşlı Hasan Basriden daha 
'rnvvetli olduğundan kendisini sü· 
rüklemiş ve karyolanın üzerine 
yatıqnış. Bu esnada Ha -
san Basrinin oğlu Rıdvan odaya 
girerek Nazımın üzerine atılmış . 

ıaçlanndan yakaJaya::-ak geriye 
;ekmiştir. 

Hırsızın elinden kurtulan Ha-
1an Basri, hemen yastığı altında 
duran tabancasını ele alarak Nazı. 

ının ellerini yukarıya kaldırtmak 

ve korkutmak . ve haber vermek 
maksadiyle havaya bir el silah at· 
mı§tır. 

Fakat işte bu sırada Nazım sağ 
kolunun yeni içinde sakladığı bı 

yağını büyük bir mahaıetle avu
cuna alarak Hban Ba.srinin üze~ 
rine hücum etmiş, 

0

'llçağı bütün 
kuvvetiyle gırtlağına saplayarak 
polisi öldilrmü§tür. 

Katil bundan ıonra kaçmağa 

davranmış, fakat kapıdan çrkaı

ken etrafı, gürllltüyü işiterek ko. 
!Jan polis Nevzat, bekçi Mustafa 
ve Şükrü tarafından sarılmıştır. 

Nazım bu vaziyeti görünce kaç
mak için polis Nevzadtn üzerine 
atılmış, bıçakla omuzundan, sonra 
da bekçi Şükrüyü kolundan yara_ 
lamı§, bu sırada bıçak elin _ 
den düşmüştür. 

Bekçi :ıvı:ustafa da bu vaziyet 
üzerine Nazımı 3•akalamak için Lİ

zerine atılmış, Nazım Mus
tafanın burnundan ısırarak onu ca 
kanlar içinde btrakmıştır. 

lunmu§lardır. Nihayet imdat inzibat kuvvet:. 

nin verdiği karara göre 19 sene 
ağır hapse, Salim de iki sene 7 
gün ağır hapse mahkum edilmiş
tir. Salim, cezasrnı bitirdiğindeıı 

tahliye edilecektir. 
Mahkeme, Nazımın kaçmak ia· 

terken, kendisine mani olan H3. 
san Basridcn kurtulmak maksa
diy le cinayeti işlediğini kabul et
miş ve bu noktadan cezalandır -

mıştır. 

Yı:ılun ş:ıhz.deottcn maznun Mü 
kcrrem hakkında <la beraet kararı 

verilmiştir. 

Bir · kamyon 
d irğe çarph 
iki ki şi yaraland ı 

Dün Fındıklıda bir kamyon 
tramvay direğine çarparak parça. 
lanm•stır. Kazaya uğrayan otomo 
bil şoför M:ıkmdun idaresindeki 

3527 numaralı kamyondur 
Kamyon caddeden sür'atle ge· 

çerken önilne çıkan bir adama 
çarpmamak için şoför direksiyonu 
sağa kırmış ve ~raba yolun keno· 
rındaki tramvay direğine çarp • 
mıştır. Otomobilin ön tarafı ta. 
mamen parçalanmı§ ve içinde bu
lunan Ali kızi Enise ile kamyon 
sahibi Abdurrahman vücutlan
nın muhtelif yerlerinden yaralan· 

mışlaıUır, 

---o--

Boj~ziçi vapurlarınm 
· yaz tarifesi 

Şirketihayriye ve Akay yaz tari
"eleri cumart:!si günü tatbike ba~la· 
.ıacaktır. Bütün hazırlıklar tamam· 
lanmıştır. Yeni tarife ile beraber 
her cumartesi günü köprüden Bo· 
ğaziçine tenezzüh seferleri de yapı· 
'acaktır. Bu sene yalnız alaturka 
çalgılı bir vap..ır her cumartesi köp 
rüden saat 14,30 da kalkacaktır. 
Ak"ama kadar sürecek ter.eızüh i· 

~ 

; in 75 kuruş fiyat tesbit edilmiştir. 

:;ene yaz t:ı . ifosiyle birlikte Anarlo· 
tuh: · ır plajına komple biletler de 
ba~'.ıyacaktrr. 

Bütün iskelelerden vapur ve ban 
yo p:ı.ra:ıı dahil olduğu halde plaja 
gid~p gelme birinci mevki 33 kuruş· Fakat alakalr fabrikatörler şim leriyle Nazım yakalanmış, 

diki vergiler kaldırılmadığı tak- arkadaşı Salim bu kargaşalıktan tur. 
dirde ihracat yapmağa imkan gör. istifade ile kaçmıştır. Yalnız Bebekten 27,50 kuruş alı-
memektedir, Nihayet Salim de yakalanmı' nacaktır. 

Gene bu fabrikatörlere göre, ve katil Nazım ile birlikte ağ'ırce- Boğaziçinin yeni yaz tarifesile 
memleketimiz, l:fünyanm en az ıa mahkemesine verilmişti. Suç. adt günler her akşam köprüden Bo
makarna sarfedilen yerleri arasın- lularm muhakemeleri sıraaında, ğazın iki sa1.1iline doğru vapurlar 
dadır. Salimin dostu Milkerrem yalan §a- kalkacaktır. Boğazdan köprüye son 

tsviçrede nUfuı ba§I.Oa ıenede hadette bulunmak auçu ile muha· vapur adt günler Kavaklardan 22 

altı kilo makarna isabet ettiği kem ct cldilmeğc ba§lan.mıttır. de kalkacak, cumartesi ve pazar. 
halde burada sarfiyat nüfıis başı- Müddeiumumilik idanııru iste- günleri de bire katla~ _yap~ olacak
na vl'.:Lt"un.Jcillo-ıtllL.JU~tıtırne:ıı:tıdilc...-l.d~...katlLN:.GJ..ı.u..--'~"U_,j ....... 

tır. Mütemadi bir milcadele ve kont 

rol neticesinde senelerdenberi An•· 
dolu banliyösünü cturulmaz bir b&· 
le getirmekte olan sivrisinek ve 
sıtma nihayet yenilmiş ve bu sene 
bu sahil halkı Ue yazlığa gidenler 
endişesiz ve rahat bir nefes aırnrg· 

lardır. 

-6.nadolu sahilinde bulunan Sıhi· 
ye Vekaleti 'lrtma mücadele heyeti 
daha sene başında her evin kapısı.. 

na o evde bulunanların sıhhi va.zi. 
yetlerini, kuyu ve durgun ıu mik -
darrnı gösteren fişler a.stınnı9tJ. 
Vaziyet her ay sıtma mücadele ıne· 
murları tarafından tetkik olunınaJc· 
ta ve bu kontrol esnasmcill sular 
ilaçlandıktan sonra sıhhi durum 'le 

kontrol neticesi fişlere işaret otun· 

maktadtr. 
• AYt'JC?o bu ay başmda sıtma rrıU· 
cad::?le heyeti hiçbir ik~met~fıh tı. 

rakmıyarak gezmiş ve sıkı bir 
kontrol yaparak halkın sivrisinelc • 
ten ışikayeti olup olmadığını teU.il> 
elm~lir. 

YElpılan t<>tkikler timi! edilme • 
ı:!ik derer{' OE' bir n"tirp vermiş ve 
Anttdclu yakad:nda ı:;ivr:c;inek ve sıt 
ma .i.lücac!ı:leRinirı tam neticesiPI 
verdiği anlaşümıştır. 

MUcadelcye t:ıbit bütUn şiddetile 

ve ara ve rmeden bundan sonra da 
devam olunacaktır. 

Sanayi müesseselerinde 
işçi kursları . 

100 den fazla i~i çalıştıran bil' 
tün sanayi mtiesseselerinin kurma· 
Ja mecbur olduklan çırak, kalf 3 

:c u:t:ı kurslan hakkında gö:iişrrıcl: 
}zere pazartesi günü bu gibi müeS 
·ese sahiplerinin iştirakile milli 5'1" 
nayi birliğinde büyük bir toplar.ti 
j apılacaktır. 

Bu müesseseler, kuracakları kurs· 

.a ::-J ait müfredat programlarını ı5 
t~mmuı:ı kadar vekalete vennd~ 
necbur olduk1anndan bu prograırt' 
iarm bir esas üzerine tesbit edilme· 
si toplantıda temin edilecektir. 

Acı bir kayıp 
Adana Doğumevi ba~eki· 

mi doktor Şükrü, İstanbul 
Tıp fakültesi ikinci cerrahi 

kiliniği doçenti doktor Halid 
Ziya ve Gureba hastane-si da

hiliye asistanı doktor Ekrenı 

ile bayan Muzaffer Konuralp
ların babaları 30 uncu Musul 

müstakil fırka sertabaıbetind c:n ~ 
mütekait miralay !doktor Sal~h ' 
Konuralp bu sabah vefat et
miştir. Cenazesi yarınki <:U·. 

ma günü (30 - 6 • 939)da Ka· 
dıköyünde Altryol ağzında te. t 
lcfon santralı karşısındaki ha· . 

nesinden saat 11,45 de kal-~ 
dınlarak namazı Os ·' 
manağa camiinde kılındıktan 

aoııra Karacaahmetteki mak· 

beri mahsusas.:ına defneldile 
cektir. Allah rahmet eylCf>in. 
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dla11ata dair ----------------
Lüzumlu r.iyalar 
Ş EHHlMtZlN sabah gazetele

r' rinden birinde okudum: Pa 
1 te bir kitapçı Moliere'in kül!iya
~nı birkaç süslli, güzel cilt halinde 

1 
asmış. Gerçi üzenmiş, elinden ge

ken itinay~ gö tenniş ama gene mü· 

k~mel bırşey vücuda getirememiş: 
~tabın bir fonnası ters basılmış ... 
~ a.)ıl olmuşsa olmuş.kitapçı da bu· 
Un pek geç farkına varmış \'c,müc; 
~iler aldıkları ciltleri geri ge~ 
l rccekler, müesseseyi ayıp!::·:ıcak· 
ar diye hayli üzüntü geçirmiş. lşin 
~ ıl tuhaf tarafı şu ki kitabı alan· 
, rın hemen hiçbiri bu kusurun far· 
;·

1na varmamış .. Demek ki ciltleri 
l\Ütüphanelerinc yerleştirmek ve 

h~nra da: "Bizde l\foliere'in nefi::> 
ır külliyatı var! .. demekle• iktifa 

et · ,, mışler. Bunları anlatan gazete· 

h~ı Moliere sağ olmalıydı!... Kim 
Hır ~un için ne güzel bir mevzu 

<ıl\lrdu !,. diyor. 

Yeni bir şey değil: kitabı okumak 

~n. kitap merakı ayrı şeylerdir. 
ın, Japon, veya Madagaskar kağı· 

dı .. 
Uzerine basılmış nefis kitaplar 

Vardır, insanın saatlerce bakası. 
sade gözleri ile değil, elleri ile de 

~~~uyası gelir. Doğrusunu ister:'-e· 
ız onlar pek okunmağa gelmez: 

kut" Uphaneye konulur ve... arasıra 

~Yredilir. Asıl okunan kitaplar. 

~~-giren, gece yatağa götilrU!en, 
k~rlu meşakkate tahammülü olan, 
laağıdı da. baskısı da alelade kitap· 
tdır. Onların yırtılmac:ına da pek 

aldırış edilmez: ne olur? her zaman 

~lnıak \'e ucuzca yenisini almak 

~bildir. Moliere de asıl öyle tabı· 
~tda okunulur; nefis ciltler ise ·kü· 
ı.ıphancde saklanılır. Onları oku· 

~ağa kalkmak, ne bileyim mesela 
rer sanat eSl'ri sayılan pek kıy· 

illetli tabakalarda ~'emek yemeğe 
~nzer. 

görmemiş olan yollar şimdi ilk sek tahsillerini bitirememiş olan bir dünyanın kalıp kalmadığını yokladığımrz zaman ne neticeye 

defa olarak yeniden yapılmakta • 1076 numaralı kanuna tabi ihtiyat \arıyoruz '! 
dır. Şehrin her ne tarafına gidilse subay n askeri memurlan, yeni ba- Her ~eyden enci muhakkak ki u; dünyanın en nikbin görü. 
yalnız ana caddelerin değil, sapa rem kanun layihasının Millet şe göre olan man1.aras1le en bedbin ı;örüşe göre olan nıanzara.sı 
sokakların dahi ür:erinde çalışıl _ Mecfüıindo müzakeresi dolayısile arasında zerre fark kalmamı: gibidir. 
makta olduğu görlilmektedlr. meclis azalarına matbu birer mek _ Daha müthiı:i: 

Belediye, bilhassa Arnavut kaldı. tup göndermişlerdir. Büyük felaketin 2.> inci yıldönümünde dünyayı tekrar aynı 
rnnı ile olan caddelerin ekserisini Alakalılar, bu mektupta harpler deli sıçramayı yapmak için gerilmlı; n çömelmi& bir halde bul· 

parkeye çevirmektedir. Bundan do. yüzünden birçok efradınr kaybederek • maktayız. 
layı belediyenin evvelce aldığı par- müşkül vazjyete düşen ailelerini ge Yer yüzü Jıısanları arasınılu azıırni 25 senede bir nesil değişti· 
ke taşları ihtiyaca kafi gelmediğin- çindirebilmek için kliçük yaşta ha. ğine göre, bütün dünyanın hay·at saflarına yeni bir nesil doluyor, 
den acilen 100,000 adet daha parke yata atılmağa mecbur olduklarını, demektir. Acalra bu yeni nesil, ge~en neslin cinnet ,.c cinayetini 

taşı alınmasına karar verilmiştir. ı bu sebeple yüksek tahsilden ~ah • tekrar edecek midir? 
Beher taş belediyeye 9 kuruşa mal rum kaldıklarını, maama.fih tecrü - Sulhün bugün yer yüzünde ıııon dakika coğrafya.sı ~u: 
olmaktadır. beler neticesinde birçok malümat Çin 'e Jap<Utya harbedlyor . .MoğolMan • Rusya _ Japonya 

Diğer taraftan Uzerinde çok sey
rü~efer yapılan paket ta§ı ile döşeli 
caddelerin de yeniden paket taşı 

döşendikten sonra üzerine betonlu 
asfalt dökülmek surctilo takviyesi 
takarrür et.mi.ştir. 'Bu ilk tecrübe 
şehrin en çok münakale vasrtası ge 
çen yollarından biri olan Merkez 
Rıhtrm hanından Zirant Bankası 

köşesine kadar olan arka yol üze
rinde yapılmaktadır. 

edinmiı:ı olduklarını, runirlerinln tak hava mü~ademeleri yapmakta .• "Flllı.tinclc Araı) • Yahudi • lnglllL 
dirlcrini kazandrklarını izah ederek Yurusuyor. 
müktesep haklarının muhafazasını l'e bütün milleller 'uruı:ınnya hazır. Her tarar tıka ba.u or-
istiyorlar. dnlar dolu, denizler islim üzerinde harp gemllerile, htr bucak 

harekete müheyya tan·are filolarilc dolu ... Dünya ,., medeniyet 
ayaklarmltz altmda, çökmek üzere ı;atırdl)·or gibidir. Bütün be. 

~eri~·etın ~özleri birdenbire r;emalardan boşanacak bombalarm 
yırtıcı fer)·atlarile medeniyetin alev ala<"ajh rürasını görmektedir. 

25 senede bütün d\inya üıerinde yığılmış olıı.n bu boğucu ce
hennem havası nedir? 

Biz inanıyoruz hl: 
Yeni insan doğuyor. 

Bu şekil diğer caddelere de teş • 
mil edilecektir. 

Milli piyango 

Yüksek tahsllden alınarak umu • 
mi harp ve lıtiklal mUcadelesinde 
çalıştrnlanlara. verilen haklardan 
kendilerinin de istifade etmelerini 
tabii buluyorlar. Yüksek mektep 
mezunları gibi vazife, terfi ve ter -
fih haklan tanınması bu memurla· 
rın isteklerinin hulasa olarak ifade. 
sidir. 

-o-

Yerli mallar 

Bu insan, sllih stoklarınm muazzam ~·ı~lan YC şlm~f'kll bir 
politika. YO müC'adclo hansı içinden «;<'lik ı.inirlertne binerek fet - i 
hettiğl istikbale fırlaya<'aktır. l 

Bu insan süratle ve üç çeyrek asır enci 21 in<'l asrı aç&C"ak-

Ankara, 28 (Hususi) - Milli 
piyango ihdasına dair kanun la·' 
yihası hükumet tarafından Mec 
lise gönderildi. 

sergisinde 
Bu yıl Hatay malları da 

teşhir edilecek 
Galasarayda kurulacak 11 inci 

hayırlıdır: nezaketsizlik etmemize yerli mallar sergisi hazırlıkları ta
fırsat vermemiş olurlar.... mamlanmıştır. Ay başında milli 

Samimiyeti methedip dururlar. .sanayi birliği bürolarını Galatasa
Doğrudur,..samimiyet iyi bir şeydir. ray lisesine nakledecek ve serginin 
Ama kimin samimiyeti? Meziyetle- kurulmasına başlanacaktır. Maarif 
ri olan, Mrıekfen ~·UK~lmis atia· \'ek!leti ltrıkarada açılan kitap ser· 
mm samimiyeti... Ötekilerin yalan gisini aynen Galatasaray lisesine 
roylemcsi kendilerini oldukların· nakledecektir. 
dan başka türlü göstermeğe çalı;ma Sergi için 50 metrelik bir pavyon 
lan elbette daha hayırlıdır. Kütüp ın~ edilecektir. 

hanelerine Moliere'in külliyatını Hatay ticaret odası da Hatay i· 
koysunlar; asıl okudukları bayağı çir. kuru1acak paviyonun hazırlık· 

kitap1an, mesela zabıta romanları· !arın b!tirmiş, sergide teşhir edile
m gizlesinler ... Bu suretle etraftan- cek Hatay mallarımn bir listesini 
na daha büyük bir iyilik etmiş ol- alakadarlara göndermiştir. 

mazlar mı? Listeye göre sergide Hatay ipek 
Riyaya fazla hücum etmek doğru mamulAtı. pamuklu ve yünlü doku

de~ildir. Moliere külliyatındaki yan malar, mobilye, deri mamulatı, bi· 
!15 ba~ılmış formayı farketmiyenler çaklar, ~bun maddeleri, mozayik; 

hakkında: "Onlar büyük şairin e~e- dö~me. hububat. toprak mahsulle· 
rini ba~ka tabılardan okumu~lardrr ri. kere te \'e maden teşhir edilecek 
da onun için bunu açmamışlardır,. -------------

ZAYl 

tır. Bi7 ıı1ayıklar gibi inanmak lstiyonız ki: 1 
j Bu incıan bir l'lulh insanı olaC'nktır. 1'mit edl'lim. . .............................................................................................. . 

1940 ilk teşrininde 

Umum nüfus 
sayımı yapılacak 
BaşvekAlet bir kannn 

layihası hazırladı 
"" flllllfl .. 

Ankara, 29 - Statistik umum 
müdürlüğü 1940 senesinde memle

ketimizde ü~üncü bir umumi nüfus 
sayımı yapmak üzere hazırladığı 

projeyi Ba_şvekaletc Yermiş, Baş,•e· 
~;:alet de bu projeyi kanun layihaq 

~ekline ifra~ ederek Büyük Millet 
~1eclisine göndermiştir. Layiha esa~ 
!arı 1935 umumi nüfus sayımı ka· 
nun layihasının hükümlerini ihti\'a 
etmektedir. Bundan başka icap eden 
yeni bazı hükümler de ila,·e olun· 

mu~tur. 

Layihanın. Meclic;in yaz 
den en·el çıkmac:;ı kuvvetle 

meldir. 

tatilin
muhte-

1 

Ucuzluk 
mücadelesi 

Eğlence yerleri üç 
sınıfa ayrılıyor 

Belediye iktısat nıUdilrlüğU ga • 
zino, lokanta ve birahane gibi hal
kın her zaman devam ettiği eğlen -
ee yerlerinin üç ı.ınıf Uzerine tak -
simini ve buna göre her sınıfa a)TI 
ayrı fiyat tesbit edilmesini karar -
laştırmıştır. Yalnız Beyoğlu mmta. 
kası için ayrıca fevkalade bir sınıf 
kabul edilecektir. 

Bilyükadadaki binek arabalarının 
fiyatlRrmda yüzde 40 tenzilat ya. • 
pılmıştır. 

Nakil vasıtaları kontrol 

Statistik umum müdürlüğünce bir Belediye, dün ani olarak şehrin 

Europaische Revue ismir.ı~eki 

Alman mecmuası İtalyan gazete -
cilerinden Ansaldo isminde bi. i. 
nin İtalyanın kendi hayat sahası 
ha:tkında ne düşündüğünü izah e
der cir makalesini neşretmiş ve 
hu yazıda ıtalyan gazetecinin te· 
barüz ettirdiği fikir de aşağı yu
!tarı şuymıı§: 

''ltalya; ya Akdenize bakim ol. 
malı, yahut ta bir dcdeti muaz.ı:a· 
ma olmak emeı:·.den vazgeçmeli. 
Bu iki şıktan başka bir yol yok • 
tur. Brenerdeki kara hududunu 
tesbit ettikten sonra italya=ıın 

Avrupa karşısındaki siyasete ahi.· 

kası büsbütün nisbi olmuştur. 

Şimalde Se\•kükeyş bir hududu 
tahakkuk ettirmiş olması onun 
"adan, mahiyetini büsbütün tc'>a. 
rüz ettirmiştir. Ve Akdcnizin lı::r 

tarafındaki alakasını arttırmı:tır. 

B:.ı alakası bilhassa Ak':ienizin Jir 
kısmında yani Adriyatiğin ş:mı -
lin<len başlayıp Çanakkale EcG1." 
zının içir.den geçen sahil hattının 
içindeki sahaya temerküz ettir· 
miştir.,, 

İtalyanın hayat sahasının yani 
açıkçası gözünü diktiği topral:la. 
rın hududunu muharrir Amıaldo 

nasrl da çizivermiş .. 

Muharrir şöyle yazıyormuş: 
"Bu hayat sahasından 1talyn

r.ın maksadı bir gün bu memleket· 
leri ilhak etmeği ümit etmek <le· 
ğildir. İtalyanın bütün istedigi 
şey yabancı devletlerin bu sah.ı. 

ya nüfuz etmesine mani olmak
tır.,, 

1 tal yan muharririnin bu yazısı
nı hayretle okuduk. Bundan evvel 
de söylediğimiz gibi "hayat saha. 
sr.. istekleri Türk efkarı umu
miyesini fazla alakadar eden bir 
mevzu değildir. Çünkü Türkiye 
istilacıları için yaşanacak bir yer 
değil, bir cehenemdir. 

Türkiyenin bugünkü hududu 
Türk milli iradesiyle çizilmiş olan 
bir huduttur. Ve bu milli irade ne 
bu hududu tecavüz etmek ister, ne 
ıde bu hududa tecavüz edecek olan 
!ara iltifat yüzü gösterir. 

Akdeniz meselesine gelince, bir 
hududu da tamamiyle Akdeniz o. 
lan Türkiye, bu deniz hakkında 

hiç bir devletin hegomonya iste
mesine lakayd kalamaz. Çünkü 
Akdeniz Türkiye isin "hayat sa
hasr,, falan gibi uydurma bir şey 
değil, hayatın ta kenc!isilir. Türk 
bünyesinin teneffüs cihazıdır. 

llitta!:ıı evine Moliere ·külliyatı 
a:an herkesin de .Moliere'in kome· 
tlıaıannı okuması, onlann güzelli· 
tıni gerçekten aiıhyabilmesi lazım· 
~elrnez. Doğrusu insanların çoğu an 
Cak kendi zamanlarının şiirinden, 
tclebiyatmdan hazzederler; ancak 
0rılardan doğrudan doğnıya bir zevk 
almak kabildir. Geçmis asırların 
~erlerini anlamamız, onları sevme· 
:iı için kendimizi asmamız, gün
) elik hayatımızdan kurtulmamız 
~lmdır. On vcdinci asrın. on altır: 
~ asrın biivü.k rnuharrirlerini oku· 
ltıa!ı diyo~z; bu tavsiyede biraz 
~)~teriş arzusu bulunduğunu niçin 
itiraf etmemeli? Hiç olmazsa şunu 

demek daha iyi olur. Lüzumlu riya

lara hürmet etmcği bilmeliyiz. Yok 
sa herkes samimi olmağa kalkarsa 
hergün birçok çirkinliklerin itiraf 
edildiğini görürüz. Öyle bir düny::ı
da ya5amak güzel şer mi olur? 

934 senesine ait Sen Jorj mek
tebinden aldığım tasdiknamemi 
zayi ettim. Yeni sini çıkaracağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

nizamname hazırlanacak w: bu yıl muhtelif noktalannda bütUn mo • 
içinde Ye umumi nühıs sayımına ha- törlli nakil vasıtalarını sıkı bir mu • 

zırlanmak üzere bazı vilayetlerde ayeneye tabi tutmuş, §oförlerin ehli 
tecrübeler \.·apılacaktır. 1 i k' 1 Türkiye Akdenizle rahat nefes yet er tet ile o unmu~ı ur. Birçok a- almak ister. 

Yliyelim: onları şimdi gerçekter. 
~·erek okuyanlar da bir z~man 
~Orluk çekmisler, onlan sevmek için 

~~fi.slerine c e b r e t m i ş 1 e r d i r. 
· ıçın bu eziyete katlanmışlar? Ken 
<itlerine o eserlerin güzel olduğu, 
0"Jarla insanlığın iftihar etmesi la· 
~ll'ngeldiği, sözlerine inanılacak bi:

~!m insanlar tarafından söylenil· 
1~1 için. Geçmiş a$ırların büyük 

~aırlerini se,·mek lazımdır; • insan 

allcak o muhabbeti edindikten son

~~ :tıüne\'\'er bir insan. irfan sahibi 
ır adam sayılır. Fakat bazı kimse· 

!erin o muhabbeti gerçekten edi.,e· 
ceıc \"akitleri yoktur. O halde onlar 

~imiyet gö~terip de e~ki eser· 
·~rden hoşlanmadıklarını itiraf mı 
~t İnler? Ne münasebet!... Sonra 
"Pimiz bir olup onlara ta~ atar, 

~~1arl:ı alay ederiz. Demek ki ha· 

1
1kati itiraf etmemeleri hem krndi
~ri İ~in, hem de bizim için daha 

Nurullah ATAÇ 

Parlak ltalyan reklamları 

M :EŞHUR bir İtalyan gazetecisi Euro
Pil"che Re\11e ı,mlndt'ki Alman 

mecmua"ına İtalyanın hayat ~ahaıııı hak • 
kında hlr makale yazını,. İtalyan gazt'te
dııio bu dcre<'e pf<jkinllğlne, bu derece ga. 
rip lddJaalrm" hayretler lçlnde kalm~lc 
kabil değil.. 

Sayın .sinyor bakınız ne diyot\ 

- Şimdi Amarntluğun İtalya ile- bir- . ·-· 

leşmiş olmMı 1 Hıtyır: A?ık olup da. e\'l<'n

mlş olması! J kendi mf'nfaatlnedi.r! .. İtalya

nın hlma3 c>!lilnde ~iireCf'ğl inkişaf, İtalyan 

nufuzunnn ne kadar faydalı olduğunu Bal

kan lıalklarınıı ~österen bir reklam olacak· 
tır !.. 

Reklilma bakın! .• 

Bu ltalyanlann bazılan ne garip adam. 

lar: Arıınuthığun akıbetine, yabancı, bü. 

tün diln~·a milletlerinin ajzmm suyu aktı. 

Ali Ruhi oğlu Nedim 
Ergin yürek 

{13388) 

940 senesi umumi nüfus sayımı. relıaların ehliye••·lz kimseler tara. 
-relecek senenin hirincite~rin ayı i· fır.dan idare· edHdiği rörülmüş ve 
çinde yapılacaktır. bunlar yakalanmı3hr. 

1tasq,ek 
Bir şey değil 

H f:n h.ılJe okumuşı.unuzdur: 

Jstanbultta muayene görm<'mlş yal• 
nız 10.000 esnaf \-:ımıı_5 !. Jo:stağrurulla.h, 

bir ~ey dejll ! .• 
Garibi: 
nu t•snafın çoiu da mahalleblel, Şt•rbet • 

çl, ııoütçii gibi bllha.."sa gıda maddt>leri satan 
('ımafmı~!. 

Bari bu 111!\"I f'.ı.nl\ftan gıda maddeleri 
alanlar mua~·rnc f'dilıııln ? .. 
~lhap•t e~nııf <'emlyetleri birliği bele • 

diyeye mUrt\caat ecUyor n• ıuhhat <'Üzdanı 
bnluomayan esr.afın tal4İI> ~dilmesbıi rfoa 
t'lllyor ! Jlal<ik&t, t:\kip cdllmeJI ki bunlann 
nereılt• nıuayl'nf' ;.:örılüklnl anlaşılabilsin? .• 

* * * 
Şehrin çirkinlikleri de 

/ düzeltiliyor 

.. 
\ 

·' 

Antak. bu hsbcrl yeren bir gazete ~yle 
ıazıyor: 

1 
- Jlt>yet yBlnız belediye nlzamlarma 

mugayir hareketini de~-il, şehirdeki !:lr • 
J•lnllklf'rl.- ıl~ alfıkıdar olarak bunlann da 
izalesi için rmlr1cr Hnni~tir .• 

Dl'm<'k, yakında, Eminönü meydanın -
dakl şu mahut ıı;aatl allıkh pudralı görece
ğiz? .• 

,, * 
Ne münasebet 

K OÇÜKPAZAilDA bir bahçıvan pollse 
müracaat ederek Ş(iyle bir iddiada 

bulunmuş: 

Çarşıka111da ~h"IC'l Agopla dl~! Takforun 
kendisini döverek yaraladıklarını iddia et • 
mi~ .. 

nıı ld'11aya. lıa~·ret olunur değil mi~ Bir 
ı;i,·i<'I, bir dişçi blrle,iyorlar ve ad&mın 

gözünü yaralı~·orlar. X e müna."ebet ~ 
Halbuki hadisede pek o kadar mUnue • 

behıb.l.lk yok: 

Küreiarzı gayri meskun bir yer 
zannetmek ve garip bir tonla, 
bize şu lazım, bu lazım, diye ko
nı1şmak, böyle 'konuşanlar hakkın· 
la hayırlı değikiir. 

Epirde işkodraya yığılan 1tal. 
yan fırkalarının Balkn devletle:i
nin şu veya bu şekilde tam hürri
yet ve istiklal ile istedikleri gibi 
hareket etmelerine mani olacak 
bir kuvet olduğunu vehmet -
mek, üç buçuk çıplak Habeşlinin 

mızraklan karşısında 1perit gazi. 
ni bilmem kaç bin metre yüksek
likten aşağı atmadan zafer elde 
ddememiş olanların her bir milleti 
muharipliğin en asil misalini 
vermi§ olan Balkanlıları ürküte • 
ceğini zannetmek en ufak mantık 
ve muhakeme kabiliyetinden mah 
rum olmak demektir . 

Hele Brennerdeki kat'i hudut 
sözü yalnız, bizi değil makul İ· 
talyanların hepsini güldürecek u!r 
deli saçmasıdır. 

ğına. inanıyorlar? •• 

Rf'klnm mı! 

Dt>o;rnize ki, a!'lılan Arna,·ut Yatanper • 

,·erleri de ttalyau nur~~una bayıl~k için 

~ I ... ş EHRIN ı;lrktnllkleri de düzeltiliyor. 
" Yrdl kişilik bir belt>diye teftiş he • 
"' l ("thniı Bryo~hı Jllınt~kasında tertı~to 

bulunmuş. B.-l""lyl'ml7.de cidden meşkür 

bir tcftt!i faaliyeti baılııdıiı muhakkaktır. 

A nlaşılaa hazık bir dl'}ÇI ~h !elden bir 
kerpeten almış \'e bir hatayı fenni ile hah. 

Biz İtalyan muharririne, 1tal • 
yanların Balkanlarda ve A'kdeniz
de ve ldaha bilmem nerelerden ha· 
yat sahası değil sonu meşkuk m:ı 
ceralar arayacağına Brenner gc. ~"anın gözünü ı;ıkarmış !.. -

Mesele bundan ibaret! •• 
ılunır afi~lerl ! ! .. - .. 

Mim. 
.t çidini ve Tiryeste yolunu daha sı 

(Lütfen sayfayı çeviriniz) 
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Banka ve müesseseler 
birinci müzakeresi 

bareminin 
bitirildi 

Binaların boyanması 
mecburiyeti 

Ankara, 28 (Hususi) -Bü keresi memlekette haklı, haksız,ınm da, bu, ferdin harekeUeri ve lşeyi aıılattun. Bu ücretli memur Boya ı·hıı·karına henu .. z t db. 1 dı 
yük Millet Meclisi Refet Cam- müsbet. menfi, oldukça in'ikaa- mevcut cereyanlarla fikir alıp denilen insanlar hakikaten ora _ 8 lr 8 ınma 
tezin reisliğinde toplanmıı ve lar tevlit etti. Bittabi her va- vermesi gayet tabii olduğu gibi dan, buradan toplanmıg, nasıl MUtehauıs Proııtun tavsiyesi u. 
bankalar barem projesinin mü- tand4lım bu lf.yiha hakkında bunUJJ neticesinde iU veya bu söyliyeyim, bir takını hiç bir i§e zerine, htanbul ana caddelerindeki Tütünlerimize talep 
zakercaine devam olunmuıtur. bilhassa, layiha kesbi katiyet et- fikre vasıl olması, §U veya bu yaramaz, sırf ötekinin beriki. binalann iki muayyen renge, açık 
Projenin birinci maddesi görü- meden evvel, dütündüğünü, di· ~anaati t~ıması gayet ~iidir: Bel} nin ıetirdiği insanlar mıdır? ve gri veya ac;ıt bir renge boyan -
§Ülürken Refik İnce (Manisa) )ediği gibi yazmaıı gayet tabii ou noktaı.n.azardan va:ıfemı yap Bunların hepsi için topyekun maaı hakkında alman karann ıehlr 
söz alarak demiıtir ki: bir şeydir. Bu da her vatanda· tını: İçerı.smde yazdıg~ geyler çok fena sözler söylendi. Ben ıaı- de boya ihtikanna yol açtıfmı yaz. 

Milli Bankalar Ve Yabancı şm tabii haklarındandır. Yalnı2 benım cebımden uydurduguın ~y tını. Ben uzaktan zannediyordum, mqtık. Bu karann yerine getiril • 
Bankalar bu vatandat bir millet vekili o· le~. dekğildir. MdemleBket iç:iı~dek bir ki memleketimizde böyle bir ıey mesinde umumi llkaydl ve ihmali 

"H A kk··1 1 b. b 1 · muna aşa var ır. u m""41a aşa kat· l H" b" g"rUlen bin ıı hl lerine ıehrin gU ususı surette teşe u e- ursa, ır me us o ursa, onun r gilnd gün büyü kt d" Be ıyen o muyor. ıç ır zaman u a a P -

d ·11A ba k 1 b lA ·h · h h · b" k h kk en e me e ır. n bö"yle burada dah' ·• l ·1 t zelllğl namma ııon bir ihtarda bu en mı ı n a ann u ayı a- çın er angı ır anun a m- b .. k d t . ı soy eoı en au. -
l k"IA · da fk' ·· l 1 ·• 1 u muna aşanın eva.m e mesı · da ıeylerin yapıldığına kani olma- lunulmaııı bina ııahlplerini yeniden 

Avrupa p iya:;alarile temas euııeı 
üzere tetkik seyahati yapan b8" 
tütün tacirlerimiz bu sabahki ScSlll' 
lan ekspresile dönmüşlerdir • 

Tacirlerin izahatına gö:e, bu ~ 
ne Avrupa pi;rasalannda Türk ti1' 
tünleri fazla istekle karşılaşmakt' 
dır. Bu itibarla fiyatlann ~~· 
mesi ihtimali vardır . 

ykaa a ınmasmm teş ı atı esası ye kı .1~ veb.lmh uta ea arınbı -~oyl e· ni istemediğim irin ...Ah bu fikri, 
·· f" ld w m n n ta ı 0 an ll 6.. dım. Ve Meclise &i.derken aramı .. tellıa vermi§, boya ve boyacılık ih. 

.. nun~n~ mu'?:a ı o ugun~ e ı~ı . ı . assa e . ı .. .. gih şu fikri kendi kaf amm, keıı. 
soyl~~ııtım .. Butç~. enc~menı e~ ~lahıyetlı yer mıllet kursu- dl mantığımın süzgecinden geçt. da çalıtınak için candan, derin bir tikin da o niııbette almıı yUrUmUı- --o-

bu Jayıhaya bızzat böyle hır fık· sudur. rerek yazdım. Hir bir zaman zu. heyecan duyarak ıeldim. Güzel iı tur. Bir kız pencereden dUşll 
:o ya ...... ~" · · ·· ı bi d. · ·· Şehrin ek.ser caddelerinde umu -

ra ilave etmit olmakla kanaa· Bugün gelen Son Poııtada lUm edildi demedim. ttisaf edil _ yo- ıçın, guze r evrın ıu· maııaJlf' 
timce teşkilatı esasiyeye mu- Muhiddin Birgen arkadaıımızm di demedim. Orada bir Yahudi zcl itleri üıerindeki ıüzel mesai. miyetle açık bej boy& tercih edil - Beıiktaıta Abbaaaia 
halif hareket etmi•tir. Dahili ni- barem hakkında bir makalesini sözü vardır. ye iştirak etmek üzere, &idiyo- mektedir. Açık gri renge boy&nan sinde oturan Ha§im kızı M~~ • 

:ı caddeler .... ı.. udır Fakat bu boya \•er evinin altı metre yükleP • 
zamnamenin sarahatine göre okudum, mükerreren okudum. MUnıtaz Ökmen: rum, diye aranıza heyecanla ıeL ..-- ' - b" 

kil 
dim. Halbuki burada öyle laflar ma ifinden hlçbil' vakit matlt1p ne. ğinde'ki penceresinden sokağJ ~lı 

tC§ . atı esasiyenin metin ve ru· Muhterem arkadaıımız birinci Reaya tabiri vardır: tic _, ___ d ğı örUlm ktedir B '--rken mu··vazen-:-: ka-~ .... 
h 1 işittim ki, hayretler içerisinde ql· e ııwuuıa ı 1 e • u - ..-.~ y.--

una mugayeretine asa müsaa· müzakeresi ikmal edilmit olan Muhı"ttın. Bı"rgen·. a .. ırıı ehrin ... n .... ıı...._ ... ı" d ~. d.. ü ·· d ubt lif .Al ....., dım. Onun için bu mevzuubahis ~ 1 •---• o.,a.a Ufm f, vucu unun m ~- -~ t edemeyiz. Hususi ve milli kanunu fU tekilde tavsif etmek- - Müsaadenizi rica ederim. kanunun bir nizam ve intizam halkın iftlrakile bir hareket doİ\Jr. !erinden ağır surette yarala!IP ... 
nkalann emsali yabancı ~em tedir: _ Yahudi sözü benim değildir. ZatJ- kaynağı ve herkese huzur ve in- mut olmakla beraber et•eri~ ka - Beyoğlu hastahanesine ·kalclJtll' 

leket bankalan yanında vazıyet- .. Bu kanunla devlet memur- alinize meseleyi gahsiyata intikal tirah veren bir kanun olmasını rarm tatbikatı ga,rip ~etlere yol nuıtır. 
lerini küçük düşürmek neticesi· larma yapılan mucµnele vaktiy- ettirmemek için hususi surette istedim. Başka bir ıeyi kaadetml- ~~tadır. Koca bir }>inanın ~ep - __________ __.,,,_ 
ne varacak olan bu vaziyetin le Osmanlı imparatorluğunun o an.edeceğim (gUrilltWer, _ biı 4e yorum. Bu günah mıdır? Bu mak.. belin.in yalnız alt kıunmın beJ ren· L " ı oııııııll 
sayü amele tamamen müessir günkü Yeniçeri idaresinin çıfıt anlamak •stiyoruz sesleri, • kür. aada muhalif bir ıeyi alSylemiı- gjrıe boyandığı, dllkkAnlann Badece Bu aktam a e de ~ 
olduğunu arzeder ve bu fıkra- ve reayaya yaptığı muameleden süye intikal ettir sesl~ri). sem onun meııuliyetini kabul ede. çerçevelerinin boyanma.sile iktifa ı - KADINLAR 
~ın mad~eden .ta~ı bir tak- farklı değildir" (Gürültüler). Muhittin Birıen (devamla): rim. Bazıları g8sterdlğimiz tidde- edildiği görülmektedir. Bu arada ya , HAPiSHANESi 
nrle teklıf edenm. Gene bu makaleye göre va- - Bu meaele beyfendi arkadı- tin kafi olııwlığına dahi kanidir. pılan boyalarm çirkinliği de beledi. VIVIANE ROMAN<$ 

Bütçe Encümeni Namına kıa kendileri, bir başkaları böy- şıınla beııim aramdadır. Ben keıı- Dıp.rı çıkınca hücuma m~ kal. :nin nuan dikkatlııi celbetmekte. ı 2 - GöRUNMEYEN 
İzahat le söylüyor·· diyorsa da bu söy- dia~ aynca aöy~rim. · Kabul e. dım. öteki Nna dedi ki, (ıiz ne · 1 HAYDUTLAR 

Bütçe encümeni namına Faik lenilen ıeyleri makalesinde ser derlerse, ederler, bure.da pbal... yapıyorsunuz). Beriki bana dedi, Bunun iGin beled:ye bir kontrol CHESTER MORRIS • 
Baysal izahat vererek dedi ki: levha yapmak suretiyle kendi- General Sıtkı Öge (Tokat) : ki (ne yapıyonunuz, bi.ı ücretli yapıp gtlzelllk n&ll\U4 yapılan flr- BRUCE CAB01 

- Devlet sermayesiyle te· sine mal ettiği için Hitler Al· - O halde biz burada ne din. olduksa dni mi olduk?) Ben bu- kinUklerin tubihlne karar vermlf- b- En yeni METRO 
ıekkül eden müesseselere tam manyasının bütün dünyada zu- liyoruız? nıın tnlrleri tçiııde ~dıın. Ur. "'P JURNAL. 
müvazi ve onlara benzer vazi- lüm ve itilafla telakki edilen - Bir meeele için söyUlyorum. Fakat boya ihtik&nna ıııaııl ol -
yette bulunan ve ~ynı zamanda Yahudilere yapılan muamelenin ~~san gördüğüm bir mesele ~e- 1912 

do :S.lbn harbhıde ask:. mak tlzere ne yapmağa karar ver. =eleri: 20, 26, 30 li,. 
bunlarla her veçhıle sıkı rabıta• aynmı telakki ettiiini ifade et- gıl ki, bu muhtelif yerlerde söy. re gitmiı 921 seneıine kadar tah- dJii henüz maltlln değildir. 
sı olan ve hayatlarında birlik mektedir. Arkada•ımızı bu mu- lenmiştir. ail yapmak imkanını butamanuı ~ 

b 1 :ı insanlardan pek acıklı mektuplar nız çok iyi ol~r. İtimiz vardır. takriri reye konarak kabul eu> • 
temininde zaruret u unan mü: ameleyi ifa ederken dahi ben Durak Sa.karya (GUznüp.ııe): aldım. Bir kısmını göaterebilirim. Ona devam e4elim. Mesele tavaz. di. 
esseseleri bu kanunun çerçevesı haksız bulmuyorum. Yalnız - Mevzu Meclliıe intikal etti. 1 İn i h 1 u _.,., Bir §eyin daha iyi olmumı iate. zuh etmiıtir. Ref k cen n usus m elll"" 
içine alma~ zarureti duyulmuı- kendi•inden rica ediyorum. Han r~~ ~ ~fi~ l~: met ve 'kanunun daha &diline ve Feri8\J.ll )1krl '(Bingöl) - Re. selere dair olan fıkranın m~ad6" 
tur. Mesela iş Bankası. Esasen gı· delı"I ve esbabı mucibeye isti- uhıttın. Bırgeiı_.Jcfu d.OV,;Dılaf.: -ı ~-ı---· .:1 ... , .. w.:-l....i.11--k i ta tekl 'ç.· k Be d b lıa.k wzam ~~>u.«4UI temin eder ,Jekilde fik ŞevJıü til--.~~ e. n n yyı ı..,ı reye -~ 
bu gibi müesseseler kendileriy· nat ettiklerini ve bu layillanm - nım e ~.Söz_ · kmı tesisini istemek hiç bir zaman ka- re etmekte oldµfıqnuz bu kanu _ reddedildi. Birinci madde ayar:__ 
le isti•are edildiği zaman böyle h · dd • ·ı 'b. zulüın vardU'. İstersem eoylenm, i8te • t detİ' :ı angı ma esı ı e ne gı ı .. 

1 
Burada uh k bahat değildir. Ben bunun harl. nun TeokllAtıeaaalye kanununa kabul olundu. kinci mad 

bir bareme ml;li tutulmak husu· yapıldığını lütfen gelsinler, bu- nem .'!°Yem.em. m a - cinde bir ıey istediysem, boynum muhalif olduğunu iddia buyurdu. müzakeresine geçildi. KAzıın Si' 
ıunda hiç bir itirazlan olmadı- rada söyleainler, karıı karııya ~k soylemek mecburiyetinde de. incedir. Ondan dolayı özUr dile- lar. vUktekin (Diyarbakır), Bu ~ 
gmw ı söylemi•lerdi. Bu fıkra bu- k ı ı· ·11 t• ğilim. Arkadap:na a~ca &nıe- ln h t" · · · tJJ"" 

•• • • • • :ı •• onuıa un, mec ıs ve mı e ın deceğim. Burada bunun için gU. rim. Mümkündür ki, insan gUnde. Refik ce - Kan.un defil! nunun eye ı umuımyesının 
gun ıçın ıkı muessese hakkında huzurunda imtihan olalun. ·· . lik bir dakikalık yazı yazarken, Feridun Fikri - Affedersiniz. za.keresi esnasında terfi ve ti" 
tatbik edilebilecektir. Türkiye Egv er bizim zulüm ve itisaf rültlll edecekak d~1:1 ~y }'<>ktqr. Bu lif aöylerken yanlıt dll•Unebilir. Bu kadar •ilrcU lisan kadı kızın- dill için maaşlı ve ücretli meflJ.ol' 
ı B k ·ı T"" k. T. t w • • mese e, ar ,..ar, bu klJlıUDda ws • ol". 
Ş an ası ı e ur ıye ıcare yaptıgırmza kanı olursak, meck bir milddettenberi mUzllkere et • Bu olabilir. Meaelenln buraya ka· da da olur (fiddetll alkışlar, gtl. lar arasında kuanç vergilerı ~.i 
Bank~ı. • . simiz adildir, derhal yaptığı zu· mekte olduğumu.a mevzu hakika- dar gelmesine hiç bir aeıbep yok. lllfmeler), dedikten aonra Tetki. betinin d~ği§ip. ?eği§miy~ 

İki ,.t~ill~~:: ve lümden rücu eder. Eğer bir fey ten çok mühim bir mevzudur. Ha.. tur. lltıeauiye kanununa burada mu.. anlamak ıstemıştım. MadeılltUJ" 
. vam ~ yoksa yann ikinci bir makale riçte akisler yap~tır. Biz bu a. Bundan aonra Baıveldl kilraUye hatif bir şey olmadığını iddia et. diğer memurlar gibi bu ücre Jf 

Hıkmet Bayur (Manısa) - ·1 d h ı t "h t · ı k" ld' ö 1 ri 16 1 di ti. Tetkilitıeeulye kanununun. de maaş alacaklardır. O halde l . . .. .. . b ka u- ı e er a asrı e sın er. ısleri görüyoruz. Bunların hiç ge ı ve ıu • z e Y e : 79 uncu maddMinin bu mevsua. zanç vergisindeki n.isbetıerin ~ 
kı ~bı~lı mu1easesenın u bahn. faki:lt, arkadaılar, bir mebu- hoşa gider şeyler olmadığı kana. Arkadqlanm ,Muhittin Birgen ,. ... 
~ata ı tutu ma~ı m~vz~u . ıs- sun diğer bir mebusa sual sor atine varıyoruz. Ben istiyorum arka.da~~m verdikleri izahlara temas ettiğini IÖyledi ve madde- 0 nisbete inmesi mümkiln d 
tır. Bunlann ~ıç bır ımtıyazı maaı ve onu kürsüye davet et· ki, bu işler biraz daha yumuşak nazarın kendileri bilmeden bir va- yi aynen okuduktan sonra Refik midir? ~ 

kt H lbu'-! Osmanlı Ban- •• .._ a-•kete hı'taben·. EncUnıen namına. Faik Ba~ Y0 ur. a . 1U • I . mesi nizamnamemizde yoktur. bir şekil alsın. Ben kanunun ka ihdas etmiper zannediyorum. V'f" ,, 

~smm vergı mua~yet en ~ar- Yalnız bütün nizamların fev- prensipine muhalif değilim. Bu (Bravo aealeri). - Sis 70 inci maddeyi ileri - Kazanç vergisi gerek maal • 
Clır. Ona bunu tatbık edemıye'" y de b. d . da dır işler yapılmalıdır. ailrmüttünüz. sıllan ve gerek muvakkat td 

k . . N" . .,. ç··n'-u·· mu··tead- ın ır e vıc n var · BunJ . Baıvekil Dr. Refik Saydam - Refik t 71 i i add minat UP.erinde hakikaten rnt'J1/I' 
.ce. sınız. ıçın r u K. 'Muhittin Birgen (Mardin): an tanzim edelim. Orta nce ne m e .. ·_ı d h be d A Bendeniz dün gece bu makaleyi - · seselerdeki müstahdemlerle d...-
aıt yer e mu as~ sı. var ır: - - Muhterem huzurunuma ilk yerden dedikodular kalksın. Bu okudum. Kestim ve Partimizin Feridun Fikri - 70 inci mad. Jet memurlarının verdiği vergio' 
~~m~~ssese ~a~ıstedıi. P~n~~e- defa olarak bugUn böyle bir ve~ !~l~=zim~:en çok §iddet. reis vekiline verdim, bir partime .. de ırzdan candan bahsediyor. ler arasında bir fark vardır• 

1 kmuess8e.~eyl ı Tc:_nkt~o e 
1
•m h :"° sile ile söz almak mecburiyetin. ı zav et · buıunun bu ıekiJ.de bir ıey yaz· Refik İnce - Karqık. farkı izale için huzurunuza a1' 

yo tur. oy e ur ıye a ey ın· de kaldığmıdap. dolayı her hal · Durak Sakarya (Gün;ıüşane): ması ne derece doğrudur, Lutfen Feridun Fikri - Böyle karı • l"ıca bir madde an.edeceğiz. O' 
de ve ecnebiler lehinde kanun de kabahat benim değildir. Şah. - Türkçe konU§ .. türkçe.. tetkik buyurun, dedim. (Alkışlar) şık olmaz (fÜlÜIIDeler) sarih bir retle bir muadelet temin edeof' 
mu yapıyorsunuz} Bu mesele si bir meseleye temas edilmiş ol. Muhittin Birgen (devamla): madde ile böyle karışık olarak de. ğiz. 
hakikaten vicdanımızı tahrif edi- ınw, 1-i IÖB eöylemeye mecbur - Ekiftezavziet'in tUrkçe ol • Bu birinci safha, ikinci safhaya fil btl bir beyanat ile mUta. Numi Topçuoğlu (Aydm) "" 
Y r d ı aff · ..3 v i bat ed · B gelince, maka~de bendenizin iı. ..11. o · etti. Bundan o ayı mızı rı. -.ıugunu s erım. u enter • ıeıuıw c;erGeveltmek iktiJ& eder, Bu müeaseaat memur ve müa~ 

Bır. Makale ıi M b k .. ~ .... ı ı b" k ı· edi B" ~de geçiyor. HükQmet son za- .~ıtl ca ede m. e us ar CM.Ul9 arın nasyona ır e ım r. ır dilci demlerinin maaş ve UcretleflP"" 
Mümtaz Ökmen (Ankara) biribirinin hareketleri ile meş - gibi ilmi bir şekilde aynca tilrk. manlarcla birçok siyasi meseleler. Refik Şevket,....., Ben size §im- teadül kanunu maaresef fena 1' 

- Barem kanunlarının müza- gul olmamaları prensibini daha çe olduğunu isbat ederim. le meyul olduğu için bu kanun· di çerçevelenmıo bir ifade ile de. elektrikli bir havaya tesadüf~ 
sağlam olarak tatbik etmek yo • Durak Sakarya (GUnıUşane): la o kadar meuul olamadı. BinL ğil, Tejkilatıesasiye kanununun ti. Devlet sanayiinin çok peJl"" 

kı muhafaza etmesini ve Dimyata luna gidersek zannederim ki, da. _ Türkçe konuşunuz. Burası aleyh bu huıusta Dr. Refik vazi- en katf, en kestirme maddesi ile tesis ve mamullerinin yüksek tJtl 
pirince giderkıtn evdeki bulgur- ba isabetli hareket etmi§ oluruz. Tilrkiye Büyük Millet Meclisidir. yet etııin ve kammu yoluna getir. cevJp vereceğim, diyerek 79 un. liyetli olmasının cfkarıumuoıit" 
dan olmamasını tavaiye .ederiz. Durak Sakarya (GUnıUşane): Muhittin Birgen: sin diyorlar. ciı nıaddeyi okudu ve devamla: de bihakkin tevlit ettiği endll' 

İtalyanın dev 1et 1 muaz- - Ya siz Meclisin şahsiyeti ile - Ben türkçe konuşuyorum. Arkadqlar, hu•urunuza getir- - Bir kere işi bizıat ifade e. ve onun aksUlimelleri mUzakP-
lmaaı sel s·ne ernce digwim her kanunla alakamızın §& derek murakabeyi kabul ettiniz. __ , • zama 0 me c ı g ı • ugrv aşmak kuvvetini nereden a. Rica ederim li.f söyletınivorsu • • si yapılırken burada çalışaw• 

b d ·· k b. yld" " hidi yin l 1 ·nı tUllhı·dı·z her Murakabe ederken muamelata u a ıayanı muna ata ır ge ır. lıyorsunuz? nuz. Taarruz yoktur. Mütemadi. e 1 • enıı z - :r- rm haklan görüşfilüyor. 
D 1 ti 1 ak d k Ün b rada-ı• •'"'ılerı· ınUdahale olunmaamı da kabul et. .A eve muazzama om eme • Muhittin Birım devaıpla: yen 18.fımı kesiyorsunuz. Yetişir g u .... - -. Nazmi Topçuoğlu, bankalaıi,eli .... 
h ··f k ı bal k ı..: Esas bı·· bu kanun -emur tiniz. Fakat ücretlere ııw:.lfnce ni. t e_r zaman nu uısu a ~. 1• "". r _ Şahısla meşrut olunmuş bir artık canım! .. Ben istiyorum ki on • u m - e~ Ankara, zmir, İstanbul §U 

11 1 k d k d - ld B ı h u hat e ıükıı. pı"n duruyon11 
.... 

1
" Ücret o mües. • ••t• mı et o ma eme egı ır. ız 1 §eY yoktur. Ben kimse için bir arkadaılar bu k a n u n memle- arımızm uzur • ra ı v u. ,, -- müdürlerine 100, Samsun ve ıvı-_ 

söylemiyoruz, fakat bütün Avru ...... y yazmadım. Yalnız benim yaz. kette ruhlara sükun veren, "afa. nU için yapıyoruz. Arada belki aeaenin bünyesine, iıtikbaline si. sin müdürlerine 75 er lira t~ 
b 1 d b"l ı- f' ri ve m;; .. a.,;r ohLbilir, d~..'li. İn • -~ pa mat uatı son ıene er e ı - dığım bir yazıyı burada mevzuu lara huzur veren, aile ocaltlanna maddeten mutuarrır olacaklar n· ~._.,. 'C'i ücreti verilmesini tekli! etti. 1""""" 

h.aasa şu en ıon hadis~lerin. •e: 1 bahsederek, bu madden.in cereya: istirahat veren ve kimseye şik~- labllir. Fakat büyük bir memurin giltere ve Fransada bu mUdaha.. dolundu. Diğer maddeler de •1• 
nndc ıtalyanın artık müstakıl hır 1 nını değiştirmek zannederim kı yet hakkı vermiyen bir kanun oL kütlesinin mevcudyieti dolayısile lesizlik yUzUnden kıyametler kop nen kabul olunarak banka ve aıtl
devlet olmayıp Cermen hegemon- lüzumsuzdur. Yani benim burada sun. Ben bunun için gueteci ol. onların Atisi ve istikbali için lü. tuğunu, kabinelerin devrildiğini eaaeseler bareırıinin birinci 1110-
yasının altına girmit bulundu. söylemek istediğim şey, yazdı . m&khğım sıfatile... (gilrtlltUler) zumlu olan esaslan koyuyonu- ili.ve ederek: zakeresi tamamlandı. 
gunu ya:ııyorl•r. ğım bir makalenin burada mev. Rasih bey zatulliniz burada çok nuz. Hükumet de bunda ııizinlt - Bu i3ler Ur.erinde bugün Av. Ordu baremi projealntn wn~ 

İtalyanın erkanı harbiyesi ve ıuu bahsedilmemesidir. Bunda şiddtli liflar söylectiniz. Arka • be~berdir, Ve her gün müzakere. rupanm her tarafında muhtelif keresine ge;ildi, bu mtir .. 1sebet' 
Ducnile birlikte Berchtesgad:- can sıkılacak biç bir ~y yoktur. daşlardan bazıları bu küraüden leri taKip etmiştir. Hükumet ken- kanunlar ve muhtelif hilkUmler Diyarbakır mebuau Gen~al f'• 
ne bağlı bir şube gibi tellkki eldil- Gelelim meselenin esasına; bir öyle i'ena şeyler söylediler, meee. dilerlnln buyurdukları gibi hiçbir konulmtakta.dn'. Bu aayededir zmı Sevüktekin ile İstanbul t:.'~ 
meğe batlanıldıiı bu sırada sen- mebus, bir gazeteci daima mem. li. bundan evvelki içtimalarda bu zaman bu mcs~eyi g8zönünden ki millet bunlara bill tereddüt busu Kazını Karabekir sf z a'ıı .. 
yör Ansaldonu11 makalesi fnııana leketin içinde mevcut olan fikir Ucretli memurlara o kadar apr uz~k tutmamııtır. Daima takip et. para ntırmakta<ıu. bazı mütalealar scrdett:! ... ::-. r 
mizahi bir yan gibi geliyor. 1 hareketleri ne allkada!' olan ln- sözler söylediler.. O kadar ağır miştir. 13undan sonra Jfamdl Yıblıan kit geciktiğinden mad"e~c: · J. 

Suat DERViŞ 1 aandır. Her insan filli ltu tnsa . kelimeler kullandılar ki ben bir Bu meseleyi burada bırakına- (Ordu) nun kifayeti mllzakere zakeresi cuma günilnc bır:ı ':.:.> 
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Şehir tiyatrosu 
artistleri turneden 

döndüler 
Konya Ereğlisinde bir kolluk 
mesBlesinden dolayı mUşkilat 

gördüklerini söyliyorlar 
fki buçuk ay kadar evvel Ana

«oıu turneaine çı'kan Şehir Tiyat· 
'osu artistleri, Hatay da dahil ol. 
duğu halde memleketimizin bir 
Çok yerlerini ldolaıarak temaillcr 
•erdikten sonra 1atanbula dön
~Uşlcrdir. 

Artistlerin anlattıklarına göre, 
bu defaki turne çok iyi netice ver 
ttüı, yalnıı Konya Ereilisindc 
hiç beklenmiycn müessif bir hadi· 
" olmuştur. Artistler Anadalu· 
dan dönüıte, vaki israr üzerine 
leonya Ereğlisine uğrayarak men 
•ucat fabrikası salonunda iki tem. 
lil vermeği kabul etmitlerdir. 
~endisine ve &i\esne koltuk ye· 

tine iskemle v~rilmesinden müte· 
'~ir olan kaymakam salonun sıl)· 
lıı §artları haiz bulunmadığını il~
ti sürerek bazrrhkları yapılan 
"l , ~hirli kucak,, propaganda piye-
'lnın oynanmasına mini olmuı -
tur. 

Mensucat fabrikasının temsile 
tıhsiı ettiği ıalon 300 kjıidcn f~ 
~ insan alın ve Anadolunun bir 
Sok yerlerinde henüz emsali bu· 
1unnuyan tiyatroya müsait bir yer 
Olduğunu gören artistler, kayma
lcımın bu mamelesinden hayret ve 
1t3sJr içinde kalmışlardır. 

l3i!hassa Halk Partisinin tertip 
tttiği temsil programında yer al .. 
ıtıı, olan memleket sağlığına ait . 

lngiltere Berline 
bir nota verdi 

bir piynin teınaillrıi ltöyle bir mu 
Phele U. ytı. illtll kalmamau 
için Anlruaya mUruatt edilnlig· 

tir. T•bblitlcr "tticaSıdc tem
•ilin v~rilmeti lfln llıım i!l~n 
müaacl• temin edilmiı iae -de vakit 
gecikmiı olduğundan hldise akp .. 
mı tem1iJ verilememiıtir. 

"Zehirli Kucak,. bir gün sonra 
cıynanmıı ve raman kaybedilmesi 
dolayıaiyle baıka temtit verile 
memittir. 

Artistlerden buıl~rı kendiltrile 
görüşen bir muharririmize ıunla· 

rı aöylemiılerdir: 

"- Konya ~rığli&i manaueat 
iabrikııımn plopunda mevcut 
dört k9ltukt.ın üçü umıil i~abı 
olarak ~eyf konijlm~t~r. Bi
naenaley}l kaymııM koltuk ye. 
rine iskemle verilmesinde hiçbi" 
kaait yoktu. JCen.dileri de halle gi· 
bi temaili iıkcmlt üzerinde etu· 
rarak aeyred~bilirlerdi. Salonun 
gayri aıhhi olduğunu kabul etmf'~ 
imkinaı~dır. Anaoolunun bir çok 
yı;rlerind• heniiz b\l 4erece rthat 
ve gen~ blr .alon yoktur. Nite
kim Ankaraya yapılaıt teıebbüf 

netireıindo temıile müuade olun. 
ması da hallun bir gece temaildeıı 
mahrum edilmeli için gösteriler. 
ıebebin yeriqde oını.dıiınJ de
lildir.,, 

Cumhur Reisinin 
seyyaha ti eri 

1 
(B~ taraf& 1 ıinoide) (Btffıt.ırf/ı 1 incide) 

~ketıere verilmiş olan garantinin da teırif e.decftğini duyan ı.tuda.n • 
~cak Almanya tarafından bu mern y-.lılar ~ere birikmitler, fakat 
tlcetıere taarruz vukuu halinde sonradan Bursa vallai ıönderdlği 
~·i olacağını dcrpİ§ e)•lemesi ha- bir telgrafta vakıt olmamaaı :ırüılln. 
1llde hasmane bir hattı hareket it· den İsmet lnönUııün Mudanyaya uğ 
lihaı edebilir. rayam~ğP)ı bildirtqitlir. Relal -
Alınan rnernorandomu, İngiliz Sİ· cumhurumtuf vali vasrta.ıılle Mudan. 

}lsetini bir çenber içine alma siya- ya ve Bursalılara sel!m .,.e muhab • 
~ti diye ta\'Sif etmektedir. Bu tav- petlerizµ ibJU et.J1\iılerdir. 
~]f • d d - ' ld' 1 '\+a • . · Yerın e egı ır Ye ngı ~renın temet laönU, lmrahdan sonra 
tııvet ve tasavvurları hakkındaki Manna.rada 1'1r resinti yapm1§lar
~ı~ bir tel!kkiden ibarettir. Bu dır. 
~!~kinin tashihi icap eder. Bazı Gemlik, 28 _ Jlelllcumhurumu.au 
'taıinin Alman hudutları dahiline blmiJ otan Bavorana yau Bozbu • 
•lırınası, Almanyanın efal ve icra· run önlerinde gtirOldUIU sırada Ar. 
atını haklı gö termek i~in ileri sür· mutludan mot.5rh~rle karfılamafa 
~U~ olduğu sebebler ne olursa ol· çıkan hallı yata .-ili metre kadar 

~n birçok mahfilde hiç şüJili.eşiz yaklatnnılar ve Reiaicumhurumu -
Uıursuzlı,ığun artmasına sebebır~t zu alkıılamııla.rdır. Yat ta @üratlni 
\>~ •• 
-.. uıştır. keserek halkı aıelbılaınııtır. 

ninnetice, İngiltere hükumeti ta· Cunıhurreiaimlz eurün de Sava • 
ta, fından ı"ttihaz edilmic:. olan karat"' 

:1 rona ntile Karman ıahillcrini do· 
~n gayesi, küçiilc milletlerin bil· laşmağa devam etmişitr. 
~ Britanya veyahut bizzat Alman 
}'a gibi haklan olan istiklalden em· 
~Yetıe mütenaim olabilme}eri 

' === SS&LP ,.& 

I ne•@?jraftı~@F&fif:aj®iıR 
Alıııan tayyarele·ri 

Leh hududunu 
tecavüz ediyorlar 

Bir ten1n1uz 
bayraını 

Programın son şekli 
tesbit edildı 

1 temmuz denizciler bayrammm 
bu ııene fevkala.de blr ıekilde kut
lanması için !ılünakale Vekili Ali 

ÇE>tinkaya hazırlıkları )'akından ta· 
kip etmektedir. Vekilin taııviblnden 
geçep programa göre, &ilndilz Cısm 
huriyet abidesi etrafında yapılacak 
n:traııimden aonra. öğleden B<>nra 
Orıı.köyde deniz yarJ§lan, gece de 
ft>ner alayları )''&pıla.cş.k, v•purlar -
da Pli !olar v~ıilecektir. 

Gece An.iıara radyoaunda lJilna • 
kale VekAleti müsteıan Naki Öz • 
men tarafmdan kabotaj hıl.kimiyeti
miz hakkında bir konfcr&nı verile · 
cektir. Halk ve davetliler Ortaköy. 
qeki yart§l:ın mektep nhtrnnn.dan 
ve yarış ı;ah~ı etrafına dizilecek 
vapurlardan takip edeceklerdir. 

Sabık Arnavutluk 
Krah 

Yarın deniz yolile 
Fransaya 

hareket edecek 
f;3ehrimizde bulunan eııki Ama 

vutlu~ Kralı Zogo ile Kraliçe Je ~ 

raldin yann Romanya vapurile ve 
Mııııra d• uğrıyarak Franııaya Jtar11· 
ket edeceklerdir. Sabık Krala Yu • 
nan hUkurr.eti vıze vermemiştir. 

:t. alın 14 kişiıik rnalycti bu ak • 

gam Sovyet bandıralı lzvanctya va. 
purile Fireye gidecekler \'e oradan 
başka bir vapura aktarma ederek 
yollarına devam edeceklerdir. 

Bir _Alman tayyaresi- l:Ki&-k4J1: 41 
nın düşürüldüğü 1:=~ ~--

henüz teyit edilmedi 
Va~ova, 28 ( ..... ..\.) - Hel yarı - ! hakkında mczkür şehirde şayialar 

madasmda bir Alınan tayya.reıılntn ! dolaşmaktadır. 
dUşUrüldUğU hakkındaki haber bij· Gazete ağustoııtanberi Mcmelde 
gün hiçbir V&l'§ova gaıete!inde çık hayatın hakiki bir durgunluğa uğ -
mamıntır. Haher Danzigde yalan • radığmı, köylülerin her köyde pek 
lanmış ve Leh kaynaklanndan da qağı seviyede tespit edilmiş olan 
henüz teyit edilmemi§tir. fiyatlar Uııerinden )iyecek madde • 

lyi 1'l&l4ıut •I~ pış,h!illcr böylt 
bir hidiısden ~abcrdar olma~ıkla • 
rnu ve fakat ~udut hölıesmde AI. 
mın t.f.YY•relt'trinin Leh budutlşn -
ııı birçak defalar ıeçtikleritü bildiri 
yorl.ıı.r. 

u M•m~lin vaıiy!ti~' 
bakarak ibret alaınlarf ,, 

lerl alım sat.mıını kontrol eden hu • 
ııusi ajanların himayesinde bqlun • 
1uğunu yazıyor. İ§çl ve memurla -
nq ücretleri !:Ok azaltılmı§ ve tu -
rW?l hareketi durmuştur. Memle • 
ketin iç tarafı ile alakası kesilmi§ 
:ılan limandan giden gelen vapur 
yok gibidir. . 

Gazete ilave ediyor: 
Kurjer VarM.vıki gaıeteslne gö • "Almanyaya iltihakın nereye miln 

re, Göringia liman tahkimatını kont ~er ('l)duğunu görmek Dall%igliler l
rol için yakmda Memele geleceği -tin f&ydalı olur,,. 

' lngilterenin 
sabrı tükendi 

Londra, ~8 (A.A.) - Vinstor. 
Churchil! bugün Cit)' Carlton kH.ı · 
Günde yapılan bir toplantı esna:m· 
.:la söylediği nutukta demi~tir ki: 

"Temmuz, a~u~~os ve eylUI aylan 
.A \TU.,P3 gergjruiğinin erı yük~ nok 
tasına ~ıkacaiı bir oevre olarak te· 
15kki edilmek icap tdcr. Bu fikirde 
plmıyanlar, hl-lı'#lf: in gt:Çen se"' 
kinden !arklı olnuyacağını söylü· 
yorlar. Ancak ~u fark vardır ki o 
zaman biz ' Çc.:oslovakyaya hiçbir 
müuahede ile bağlı d~ildik. Şimdi 
ıse nazist Almanya kendisine karşı 
taarruz ettiği takdirde müttefikleri· 
mi1le birlikte harbe gireceğimize da 
i:- Po·onya!·a ıaranti vermi~ bulu
nnroruı .. , 

Hatip. ~u suretle devam etmiştir· 
"- Harp olacaktır, diyemem. 

Ancak sadece Almam•a11m huırhlc
lanna ve Alman hükt1metinin kon
trolü ~ltmda bulunan Alman gaıe· 
telerinin' eea:sına ve nazi liderleri 
nin nutuklarına bakılacak olurşa an 
eak a~tıdaki netice istihraç oluna· 
bilir: En kötn ,ey. vulrua gelecek. 
hem de pek yakında \ıukua gelecek 

Hitlcre, memleketini müthiş bir 
mtrl,Cle atmadan e\'Vel iyice dG· 
şünm~ri!'li ~rlemek h~terdim. Hitle 
ri lng ·:z imparatorluğunun sabn 
t~enmiş olduğuna i~a edebilm~k 

Satye işi 
suçlu lan 
(Baş tarafı 11ncidc) 

meraklı muhakemenin adliyenin 
yaz tatili yapmasından evvel gö· 
rülmesine başlanması mukarrer -
dir. 

Satye iti dolayısiyle Milli Rea· 
sürans ikinci müdürü Malik Kev. 
kep ile Reasürans Avukatı Atıf 

C :iülün tetkiklerine sebep olan 
hadise Avukat Atifın bina satışın 
da komisyonculuk yapan Jerans 
Şirketinden 6250 liralık bir para 
almıı olmasıdır. Bu para Jerans 
şirketinin Satyeden binayı sattık
tan ıonra aldığı 12500 liralık ko
misyonun yansıdır. Fakat bu para 
ne diye avukat Atıf Ödüle veril· 
mittir?. 

tıte bu cihet aragtmlmaktadır. 
Çünkü bina satışında Jerans şir. 

keti vaaıta olmuı. fakat Milli .Rea
sürans hiç l:>ir rol oynamamıştır. 

Milli Reassürans ikinci müdürü 
Malik Kevkebin ise Atıf Ödülden 
aldığı 6250 lira işini t;ıkip ettiği 

ve bu paranın alınmasiyle alaka
dar olduğu zannı mevcuttur. 

1tk sorgusunda serb:st bırakı

lan Malik Kevkcp ikinci sorgu • 
sunda ifadesini tamamen deği§tir· 
miı ve bazı noktaları inkar etmiş
tir. 

• Ankarada bulunan beledp-e mu· 
hnsebecisi Muhtar 5 milyon liralık 
istikraz mukıwelesini \•ali namın.ı 
imzalamıştır. 

• Maliye vekAleti EmlAk şirketin. 
den dc,·ren nldı#ı Taksim kışlasını 
c civarını helediyP.''C verme!; üze-rı 

heyelf \•eklle.re müracaat etm~llr. 
• Atatürk köprüsfi )akındı ıri rpk 

tıı ol:ırak boysnaraktır. 

• Italyan ekmek fabrikoı ~ilmes. 
sili dün belediyeye mfiracııat edenlı 
ya;>tırılmak ıstenilen ekmek fşbrılrn · 
ları farlnaıncleripden •lll111tır. 

• Befodiye Be~iktaı klf.' M .. lln nn• 
lığı Cırşgan sarayındaki lOzme hıt· 
\'Uzunun ufak bir duhuliye ile h!ll· 
kın istifadesine açılmasını karuıııı· 
lırmıştır. 

• Yenimaha11e • Tskılm ara-ııtda 
ş Ye Edlrnekapı • Cihanılr ara. 

lilnd:ı da 15 otoblbün iılemeslne mn
.:ıade edilmiılir. 

• \"nll Latfl Kırdar lfe emıdyet 
lirektörü Sadri Aka Yalo"adan ş•' 
rimıze dönmüşlerdir. 

• Belediyede muhasebe memurları 
için açılacak kursta eumıtrtesl .ılnu 

ıdrisata başlanacaktır. Memurluıı 
haciz, icra muamelllı ve beledire 
resim ,.e verıileri hakkında malOmat 
\'erilecektir. 

• İbrahim Kemal Barborıdan açı 
lan Üsküdar tramvayları umum mü 
dürliiAüne Feridun Man~·asın taylnı 
takarrür etmiştir, 

• Oroküdar belediye muha~theclsı 
Refik e\"İnde ölü olarak bulunmuı 
ıur. Tahkikat yapılmaktadır. 

• Orduya askeri hesap 'e muame 
le memuru yetiştirmek Uıere lııtan· 
bulda bulqnan askeri hesap "e muı 
mele memuru mektebine her ıınıl 
yedek ımba)·lardan i5ti)·enterln kabu 
lü takarrür eiwıiştir. 

Ot!;' -

• Kudiis müftüsünün JQuarrııların 
dan bir Arap llderi, Nasırada tabaQ 
ca ilJ öldilrülmüştür. Kendisine refıı• 
kat eden bir İngiliz polill de dır ıu· 
rette yaralanmııtır. Bu polis rnemu
ru ınülecavlzlerden birini öldilmıOt• 
tür. ı 

• Rlr Belçikalı zabit, dün •k•anı 
casusluk töhmellle Brübeld• teorklf 
edilmiştir. Asker! n adil mau111t 
bu meseleyi çok mektum tuıraııkı. 
dırlar. 

• lngillerede ordu mecu,ı harp tec 
hizatlle mücehhez ordu mfftuıtunıı 
e,·velkl rakamlardan 89 bht f4'11şt· 
e 275 bin kişiye lblll ede11 !ılr M

) ' :lZ kitap neıreylemlıtlr. 
• Holandadı hükftmet yeni m11raf 

lar için 33 milyon florin IQQlentl\\ÜD 
milli ınüdaraa tahşlsatı proJealftl ıııoc 
lise vermlıllr. 

l. 
tin bu milletlere yardunda bulun· H f ·ıh k 
~ ~ )erine de uğnyacaktır. ıöstermiştir... a ayın 1 a 1 

SUretiJc bu huzursuzlUt;U orta· ispanya cumhurı·ye'ı" 
ı:lan kaldırmağa yardım etmek ol Cumhurrei.ııimiz, cumarte8f gilnil A "k 1 f ,. ·ı ' it 1 

İsmet lnönU, Marmara seyahati • 
ni yann lamaJnlıyacşJt ve ağlebi 

intimal Marmannm Trakya aahil · 
isterdim ... ve 

• Londrada Sitenin küçük bir 90. 
'ı:ıJınd:ı l,llor::onberi kaydedllınemh 
'ıi r şiddetle bir :rangın çıkmış ve bll 
ıün sokak y:ınmı4tır. Aleı 300 itf•iYı? 
neferinin, 50 tulumba ile üç saat çı• 
lışm:ısı Uzcrlne dunnuşıur. Şlındb•o 

k:ıdar enkaz altından ' yuelı cıkıı 
lll:ıştur. tstanbuıa gelecek ve Savarona ya. merı a 1 1 lmCI er Başvekili Meksikada a ya 

13 'b bp tik B •ta tile Or~öyde Denia Ticaret Mekte- h • M-t- k 28 (A.A) l u gayeyi takı en uy · rı n· e etı ~u ·o, . - spanya (Bn...v ,,-r,..Jı 11·-..1..Ja) ra la n} d • · bi Önünde <fqran)l 1 teınlJlUI JW>o. y • -s CM •• ntiiU rılmıştır 
rafından son zama ar a gırı· .::umhuriyeti ba~\·ekili Negrın yann Suriue Uıerindcki mandanın bacıka· ----·----------111_, k d · taj bayramı mllnuebetile yapıla· " "' 

.... llJŞ olan taahhütler, yu ar a J§a· A nad )luyu d ~ıaş arak buradan Meksikaliye, ora4an da sına deYrlne itiraz edebilir.,, Yeni Neıriyat ~t edilmiş olduğu veçhile şart ile ~~: :::.~:.ntlarmı yakından ta- ..,, ~ tayyare ile Nevyorka gidecektir. Anlatmanın tasdikiııe 
Ukayyettir \'e filf mahiyet iktisap fılm çekecek .'1egrin kısa bir müddet Nevyorkda 8 kt · 1 "k h 

~lınelerl için a'fl'tad'lr millet'erir Yatta İstanbul halkı namma ken· Pari:-ten Hindistana kadar kara· kaldıktan !Onra Kraliçe Mari vapu- dair layiha a er1yo OJI arp 
t tecavüze maruz kalmaları icap dilerlnl ıellDJ}ıyacak olan heyeti dan giderek uğrıracaklan yerlerde .u ile Parise hareket edecektir. Ankara, 29 - Muvakkat encil - Bakteriyolog doktor Sadi Nlımı 
~-"------------- kabul etmeleri muhtemeldir. muhtelif terbiye\i ve tedrisi mahi- Negrin verdiği beyanatta Meksi- men, Tllrk - Fransız anlaşması Uze. Mirven ''Bak'teriyolojik harp., adlı 

İlmet tnönil, yanşlan sonuna ka. yette filmler çekecek olan bir Ame- koda yerleşecek mültecilerin tam rindeki yaptığı tetkikleri bltimılş dikkate ~}'an bir eser çıkarnuJtJr'. 
Romanyanın dar takip edecek ve yine Savarona rikan heyeti seferiyesi ağuc:tos için- yekQnunu bildiremiye~ini söyle ve IAylhaları kabul ederek mazbata- :-.nJan sonra çıkacak harplerde 

t·ı rt ı Jr ı b d • · ı cekt' larmı hazırlamıştır. Mazbatalar bu- · ,__, .1 · 'lA'- 1 _ _.,, ya ı e cuma e8 a tam ura an de memleketimıze ge e · ır. ;niş. yeni mültecilerin evvelki mül- gU ğ ı:ıikrop ve ı.xı.derı enn Sl cm o .uGA milll müdafaası ayrılarak Ankaraya dönmek Uzere Than isimli olan bu heyet lstan teciler yerle~ip muntazam meşguli· n ö leden. sonra yapılac~k top· kullanılması en ~k korkulacak nok 

<Haıturaıı ı fnriılfl yola devam edecelıtir. buldan Yalo\·a, Bursa, Kemalpaşa yetl:r. buldukça geleceğini l!Ave ey· ~;tıda Meclıs azalarına dagıtılacak ta olduğuna işaret eden doktor, bu 

Calinesco, milli müdafaadan bah- Cumhurrel•ln\iıin "'atla ner~ye Bahke·ir. Edremit, Ayvalık, Berga· lemıştır. harp usulünün esrarla örtülmilf bu· 
h.ı ... " Anla,maya göre, cenupUı bulu _ 
'ilerek son ı'iç av i,.indc ecnebi kadar '"deceklerl ve nereden An - nta, 1\Janisa, yoluyla tzmire ~ide- , • lunması dolayısile !al!hiyet sahibi 
lı\,._ • ; :r •• Urlıda g•çmen evlerı nan ve sakinleri Ermeni olan Ke. t"l:ınıeketlere 26 milyar leylik harp kara trenine binecekleri henUz bel. !:ek, gene aynı yolla Bursaya döne u aeb nahiyesi Lazkiye sancağına. bağ m :· · • · ··ıslarm urun t~tkikatma 
~hizatı siparişi verildiğini bildi~· li olmamakla berabel' Derinceye ka rtk oradan Bilecik. Eski~hir. Siv- yapr'acak ı~tır. Buna mukabil Kurt dağı na · me\'zu olduğunu ~e iıah 
ı-·lcttn sonra cltalliy~tler rneselesı· dar yatla gitmeleri ihtJnıall vardır. rihisar, l\lihalcık, BeyJ'azar, Anka· lzmir, :ıs (A.A.) - Bu 5el\e RQ· ıtlJAtakasmdaki Gömüt köyil de ana etmekf P('ir. 

"4 tı t'nünhasıran dahili bir mesele tamet tnöl\Un\l,Jl AııJaraya d&n • ra. Kırşehir. Ka~~eri, Niğde, Ulu· manya ve Bu}ıaristandan memle- vatan hudutları içine alınmıştır. Ha c;e, -cek lıarp1erde fMallde ehem 
ı-~~~d~ -rı.rar etmi' ve bu ıreşc- dükten l()n..- Ha.tayı ıl)"a?'tlt etıne • kışla, A\\ana yoluyla Hindistana ketimiıe gelecek olanlardan Urlarla tay hudutları hariclnde ko.larak miyetli bir yer alacak alacak ve 
k 'n ikticadi. içtimai ve hars! ~h~· Jeri muhteıneldif. Kara.deniz aeya- doğru yoluna dc\'am ed:?cektir. i kln e::lilec.ek olanlar için yapıla· Laıkiyeye tAbi olan Bnyır ve Bucak mikrop bakteri 5ava~ı meselesini et 
.,:·da bazı ıslahat ile halledılecrğı· hallerinin daha sonraya kaldığı Heytti seferiye geçtiği yerlerdt cak olan 100 ev eksiltmeye konmu' l\&lılyeleri halklanna akalliyetıer raflı surette anlatan bu kıymetli r· 

1 
b•Jdirmi~tir. .ıı.nlurltvor. muhtelif filml'r çek'c'ktir. tur. hakkı verilmiştir. seri karilerimiıe tavsiye ederiz. 
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DWW•·.~~· .. 
Fin land iy ada 

yeni bir radyo 
istasyonu 

/talgada açık hava Yeni istasyon 
• • kısa dalga 

opera mevsımı üzerinden 

1 

İtalyan radyo istasyonları, yazm, 
. ıJChirlerdcki tiyatroların kapanması 

hur sahne artistleri rol alacaktır. 

Bunlar arasında Benjamino Gig!i, 
Stignani, Ayda, Paclti, Maria Ca _ 

niglio gibi şantözler vardır. 

neşriyat yapacak 
Me5bur Alman tenoru ~fareci ı üzerine, halka stüdyolardan opera_ 

Vlttrisch çarşanba akşamı Saar_ lar nakline ehemmiyet vermekte -
brUcben istasyonundaki Lehar pro_ dir. Bundan başka, Romadaki Cra
gramma i§tirak et.mi.§tir. cnlla açık hava operasında verile

Caracalla açık l:ava operalarına 

geçen sene Musolini de sık slk gi
derdi. 

Finlandiya. 1940 olimpiyatları L 
çin yeni bir radyo istasyonu hazır
lamaktadır. 100 kilovat kuvvetin -
de olacak olan bu kısa dalgalı is-

Meş!ttr Amerıkan cazband sak
safoncusu ~ Goodman. 

-
Radlıt Pttt!! :fMasyonunda bir 

konser v'>: konf~rnns serisine dt'_ 
vam cıdea madam Gcrmainc Marti~ 
nelli. 

cek temsillerde İtalyan radyoları i
le ncşrcdilccektir. 

tasyo:ıun muhtelif istikameUere 
Verona'daki açık hava opcrasın- çevrilmiş on iki anteni bulunacak_ 

da da yaz temsillerine 23 tcmmuz-
tır. 

da Verdi'nin "Rigoletto" operasile 
başla.nacak, ondan sonra 27 tem _ 

Açık hava opera mevsimi 4 tem_ 
muzda Verdinin "Kaderin kuvveti,. 
i9Dlindeki operası ile başlıyor. On -
.ı... 6 t d p . ., . 

1 
muzda da Puccininin 1'Toska" sı, u.n sonra cmmuz a uccını nın 

"!'urandot,, 11 temmuzda Verdi - ı temsil edilecektir. Bu iki eser, Mu_ 

Yeni radyo istasyonu önilmüzde_ 
ki sene başında hazır olacak ve 
tecrübeleri yapılacaktır. Yeni Fin
landiya kısa dalga i'!tasyonu olimpi 
yatlar esnasında esaa itibarile mü
sabakaların cereyanını neşredecek

tir. Ondan sonra da diğer bir is • 

nilt "Rigoletto", 20 temmuzda Bi
zet'nin "Palyaçolar" oııerası ne De
libes'in "Koppelya,, baleti, 5 ağus. 

solininin intihab ettiği operalardır. 

Eylfıl buhranında, Milnihe gitme -
den evvel Vcronadaki bir toplantı
da, opera mildilrU 193!> "ltZ pro -tosta da Vcrdl'nin "Ayda" operası " la!yon gibi c;alı§aeaktır. 

temsil edilecektir. gramına. başlarken ilk oynanan pL Diğer taraftan, olimpiyat mUsa-
ycslerin hangisi olmasını istediğini bakalarI komitesi kııı sporlarının 

Bu temsillerde İtalyanın en meş . sormuş, o da bunlan söylcmi§tir. 

Dinlediğimiz 

Dinliyeceğimiz 

··· ·· --···'"'------

Klasik eserler 
Bükreş radyosunda 17 • • 

ıncı 

musikisi 

yine Almanyada. Garmiscr Parten
kirchen'de yapılmasına karar ver.
miştir. Kanunusani ve nubat içinde 
yapılacak olan bu müsabakaları ne
şir için Alman radyoları da hazır_ 
lığa başlamıştır. Kı3 sporları .saha
snıda 1936 oliınpiyatlarmdan kal -
ma radyo tesisatı henüz durmak -
tadır. Eskiden Saarbrückcn radyo 
müdürüyken Berlindeltl merkez teş 
kilatına verilmiş olan Dr. Raskin 

Cuma ak§atnı Bükreş radyosu on yedinci asır musikisinden kış ollınpiyatlarmın radyo neşriya-
bir eser dinletecektir. tını tanzime memur edilmiştir. 

Morteverdinin eseri olan "Orfe., ismindeki bu opera Bükreş 

rad!•osunun stüdyosunda, Bükrreş musiki :!kademisi ~an'atkarları Radyo Generali 
nm i'ştirakiyle temsil edilecektir. 

Monteverdi "Orfe,, yi ölüm hastası olan kansının başı ucun- İspanya harbi esnasında radyo-
da bestelemiştir. llk defa olarak 1607 şubatında, İtalyada ''Acade- dakl nutuklarından dolayı "radyo 
mia degli İnvaghiti,. temsil edilen opera ayni senenin martında generali,. ismi verilen general Que-
Italyan sarayında tekrar edilmiştir. ipo de Llano Bcrlinc gitmiş w 

. • Berlin radyo evinde şerefine bir 
Devrındeki musıki eserlerinin fevkinde bir yer alan "Orfc .. ope 

raSı bestekarın dğer eserleriyle beraber, ondan sonraki devirde kabul resmi tertib edilmiştir. Re. 
1 

simde İspanyol generali mikrofon 
beste enen operalar üzerine büyük tesir icra etmiştir. 

ı ba§ında görülüyor. 
Monteverdi talyada Mntua n dükalarınm sarayında çalgıcı 

olarak çalışıyordu. Bestekar ayni zamanda iki bir kemanistti ve 
1589 da saraya bu sıfatla girmişti. 

''Orfe,, operası Bükreş radyosunda (orta dalga 364.5 metre) 
yarın akşam Türkiye saati ile 9 da çalınacaktır. 

11 Stradella il temsil ediliyor 
Berlin radyosunun (orta dalga 356. 7 metre) ''Radyo ile opera., 

serisinden olarak, cuma akşamı Türkiye saati ile 9,15 da Flatov'un 
''Stradella,. operası salınacaktır. 

"Stradella,. bestekarın "Marth,, ismindeki diğer opersı ile 
berber, şöhretini temin eden eseridir. 'Stradella,, nın mevzuu bu 
isimdeki meşhur on yedinci asır şarkıcı ve bestekarının hayatından 

alınmıştır. 

Stradella, ilk defa olarak, Pariste, Flotov orada iken krallık sa· 
rayında temsil edilmişti. Fakat o zaman eser sadece ''lirik piyes,. -
ten ibaretti. Bestekar onu tekrar ele almış ve 1844 da Hamburgda 
bir opera haline koymuştur. Eser, Almanyada çok meşhurdur. 

"Stradella,, nın Bükreş radyosundaki bu temsiline İrlandalı 

genç tenor Einar Kristjansson da iştirak edecek ve bu. son radyo. 
lcrde Dresden operasında büyük şöhret kazanan sanatkarın radyo· 
da ilk şarkı söyleyişi olacaktır. 

Offenbachın hayatına dair operet 
Bach nasıl bugünkü musikinin babası sayılırsa Offenbach <la 

bugünkü operetin yaratıcısı sayılır. Onun hayatından alınmış bir 
mevzu üzerine Carl Brinitzerle Vincenz Brun'un bestelediği bir 
operet cuma akşam saat 9,45 de Brüksel II (Orta dalga 321.1 met· 
re) istasyonu ile ncşredilecektir • 

"Kaybolan vals .. ismindeki bu opertin mevzuu hakikaten Of· 
fc:ıbach 'ın hayatında olmuştur. Bu hadise bestekarın ikinci imp<1-
ratorluk devrindeki Paristcki hayatiyle imparator!uk Viyanası ara
sında bir köprü sayılır. Offenbac~1 'ın hayatındaki bu ikinci safha 
onun san'atmda büyük bir merhale teşkil etmiştir. 

Tahranda devlet operası 
Çek çalgıcıları ve ekseriyetle ke>. olan Kare! Zoubek de operanın baş 

o.ancılar ecnebi radyo idarelerinde kemanisti olarak çalışacak ve son
mühim vazifeler almaktadır. Bu a. ra lran devlet musiki akademisin
rada, lran hUkumelinin kurmaya de profesörlük edecektir. 

1 
.... Biliyor musunuz? -

1 - a) Anatole Franee'ın 
bir romanından; b) Valter 

J Scott'ın iki romanından; c) 
1 Maeterlinki'n bir piyesinden; 
f d) Prosper Merlınce'nin bir hL 
i• kiı.yesinden; e) Victor Hugo-
1 nun bir piyesinden alınmış o
l peralar hangileridir ve klınle-

i rin operasıdır? 

ı 
2 - Hangi ltalyan §ehri kc.j 

man sanayii ile meşhurdur? 0-J 
ralı iki meşhur keman yapıcı a.i 
ilesini biliyor musunuz? 

3 - Türkiyedc saat 12 iken 
a) Adisababada, b) Buenosay
rcste; c) Siyamda; d) Kalifor
niyada; e) Manilada saat kaç-

br? 1 
4 - Telefonu kim iead etti?! 

Ve mucid ne zaman doğmuıı-

tur? 
5 - Şu cesrclrin bestekar_ 

Jarı kimlerdir? 
a) Altın horoz; b) Mehtap 

sonatası; e) Solveig'in 

sı. 

CEVAPLARI 

şarkı-

1 - a) Massenct'nln Thais'i, 
b) Boieldicu'nün Beyaz kadını, 
c) Debussy'nin Pclleas'la Mc-

İ lisanda'.sı, d) Zizet'nin Karme

Ji ni; e) Donizetti'nin Luerez.ia 
Borgia'sı. 

2 - Krcmona. Amati ile 
: Stradivari aileleri. 

3 - a) 3; b) 8, c) 19, d) 

Bilyük Okyanus yaz saati ile ı 

5) e) 19. 

Beli; 1847. rnrar verdiği Tahran devlet opera- Tahran operası sahne vazıhğına 
F:a~~ ıı.'i1t.1ru<!rlnden matmazel sına da Pragdan birçok sanatkar da Çekoslovakyanın Mornvska Os. 

4 - Aleksandcr Grahaml ı 
ı 5 - a) Rimski Korsakov: 

ı~.~?.~~?.:~::.' .. ~.! .. '.::::.~: ... - ı Helene N~eı bir Japon güzeli ro- tutulmu§tur. trava operasından KUJler getiril -
!ünde. Meşhur bir Çek radyo sanatkarı miştlr. 
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Ne kadar su 
içmeli? 

Yazan · IOıra Ga A. 
Sıcak mevsimde su iç

mek • hele soğuk olursa -
adeta bir keyif verir. insan 
suyu içtikçe daha içeceği ge· 
lir. Fakat fazlası da zarar 
verir. Bazı kimseler, sıcakta 
çok su içmenin zararlı ol -
duğunu bildiklerinden, su • 
yun vereceği keyfe ve su ih. 
tiyacına dayanarak - inatla
rma gibi - yazın az su içer. 
ler. Lüzumundan az içilme· 
si de zararlıdır. 

O halde ne kadar su içmek lazımdır? 
Sıcak olmıyan mevsimlerde, her gün içilecek suyun 

mikdarını göstermek kolaydır. Mutedil mevsimlerde insan 
çah~madığı vakıt günde iki litre ve iki yüz gram kadar, 
çalıştığı zamanlarda da günde yarım litre kadar daha fazla 
su çıkarır. Her gün vücudundan çıkardığı suyun yerini del· 
duracak kadar, demek ki iki, iki buçuk litre su içmesi yeti. 

Şu halde baılıca iki yemekte ikiıer bardaktan günde 
iki litre kadar içince üst tarafını da yemeklerin terkibinde 
bulunan su ile tamamlar. Sıcak olmıyan mevsimde de az ve· 
ya çokça terliyerek deriden de biraz fazla su çıkaranlar ye· 
meklerin arasında da birer bardak içince vücutlarına lü -
zumlu olan suyun hesabını tamamlamış olurlar.• 

Fakat sıcak mevsimde? insan çok terler. Sıcağa karşı 

koymak için terlemesi zaruridir. Terle çıkan suyun yerini 
doldurmak da lazımdır. 

Belki hatırlaraınız, vücudun terkibinde vasati olarak 
yüzde altmış nisbetinde au vardır. Ancak bu nisbet vücu • 
dun şif!tW1 yahut zayıf olmasına göre haylice değişir. Za· 
yıfların vücudundaki ıu nisbeti şiımanlann vücutlarında bulu· 
nan ıuyun niabetinden daha ziyadedir. Mesela zayıf 'bir adaıt111 

vücudunda yüzde 13 yağ nisbetine karşı yüz.de 66 su bu • 
lunduğu halde, ıiıman bir vücudda yüzde 19 yağa karşılık 
ancak yüzde 60 su bulunur. 

Bu nis~etten fa:rla su içilince, su daha kana geçme.den, 

henüz barsaklarda iken kanda ve vücutta bulunan bütün 
sulu maddelerin tuzlarını barsaklara doğru çeker. Kan der· 
hal lüzumundan az tuzlu kalır. Sonra da su barsaklarda u. 
zun zaman kalmaz. Banaklardan içeriye girip kana karı· 
§ınca kanı ve vücu.dun sulu damarlarının hepsini fazla su· 
landırır. Bundan da türlü 'türlü ve çok defa tehlikeli raMt 
sızlıklar meydana çıkar. 

Suyu lıiizumundan az içince başka türlü rahatsızlıklar 
ve tehlikeler meydana çıkar. O vakıt vücudu teşkil eden 
nesiçlerin hep!i az veya çok kurur. Fakat en çok kuruyan 
adalelerdir. Vücuddan çıkan suyun yüzde 68 nisbetindeki
ni adaleler verirler. Onun için yazın adaleler daha kuvvet· 

siz ve daha gevşek olurlar. 
Sözün kısası, lüzumundan çok içmek de zararlı, az iç· 

mek de ... 
Ancak, herkesin sıcakta ne kadar terliyeceği bilinme· 

diğinden şu kadar ıu içmek iyi olur, diye herkese uygun 

bir miktar tayin etmeğe imkan yoktur. 
Şişmanlar ekseriyetle zayıflardan ziyade terledik]e. 

rinden ve zaten vücutlarındaki su nisbeti daha az oldubı içiıı 
susuzluğa karıı tahammülleri de az olduğundan çok su iç· 
meğe muhtaç olurlar. fakat şişman olmıyanlardan da çok 
terlıyenler vardır. Oturup dururken çok terliyen zayıflar 
bulunduğu gibi, çok hareket etmek, hızlı yol yürümek, ça· 
lışmak bile insanı çok terletir. , 

Sıcakta içilecek suyun mikdarı da ancak terlemenin 
az veya çok olduğuna göre tayin edilir. Terden başkası için 

günde büyücek altı bardak su yetişir. üst tarafı da ter. 
lemenin derecesine göre ... 

......... ....-.......-......-......-......-......-....~...-...11 
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Büyük bir Fransız bestekarını~ 
. 

eserı 

- Gecen asrın büyük Fransız bestekarlarından Vincent n·tndç 
(Ven~ Dendi) için Pariı (P 1' T) radyo istasyonu (Orta da,

1' 
431.7 metre) cuma gecıi Türkiye saati ile 11 de bir konser haıı<• 
lamııtır. 1 

1851 de doğmuş olan Vincen D'indy nisbete genç bir yaş! 
musiki ile uğraımıya baılamıı tır. Fransız - Prusya harbinde piylloe 
zabiti olarak hizmet eden Vincen D' Indy bulunduğu mıntaka11ıfl 
18 70 - 71 senelerine ait hareki.tını güzel ibir eser halinde yazıtı~~~ 
tır. On::ian sonra musiki ile uğraşmıya başlamış ve devrin büYil 
bestekirlardan olan Cesar Frantlra bir eserini göndcrmi:itİr. ., 

Bu umumiyetle gerek fena yazılmış ,gerek fena bestelen~\ 
bir parça idi. Fakat D' tndy'nin eeaar~i kırılmamış ve :kendisıtl 
musikiye vererek çok çalıımııtır. Bir müddet sonra onu Fraıısl 
musiki hayatında en başta bir mevkide görüyoruz. Bcstekarlı1' 
musiki muallimliği ve muharrirlik eden san·atkarın bugünkü Jtlll' 

Eiki üzerine büyük bir tesiri olmuıtur. 
Gençliğinde Alman kültürüne mütemayil clduğu için eserle' 

rinde de Aünan lı:i.lltüründen alınmıı mevzular görülür. 
Paris (P T T) in yarın aktamki konserinde Vincen D' indf 

nin bazı senfonieri çalınacaktır. Bunlardan "Bir dağ havası üzerill' 
de senfoni., orkeatra ve piyano için yazılmı!tır. Konserde o\yano} 

meJhur Fransız piyanisti Alfred Cortot çalacaktır. 



haftaki maçlar f 
ve hakemleri 

letanbul futbol ajanlıfmdan: 
t 7 / 939 cumarteal ıtınU yapıla 
~ blaçlar: 
'kaim stadı: 
t'tyıerbeyi • Demil"lpor aaat 16. 

Nuri Boaut. 
l'lıı hakemleri: Haıtd Uzer ve 

t Gezen. 
°'1atasaray • Vela aut 18 ha. 
l li"eridun Kıbç. t hakeınleri : Sami Açıköney 
~ Iflu Aksay. 

'1 / 939 pazar ıtınU yapılacai. 

a.nerbahçe atadı : 
lllıata Gençler • Kadıköyapo: 

14 hakem BahaetUn Uluöz. 
~ hakemleri: Fikret Kayral ve 

ilah Ereın. 
liııa.ı, Kurtulut • Kuonpap, Ga 
't ~r saat 16 hakem Nuri Boaut 
lıı hakemleri : Şevki Çanp ve 

tryar. 
lı_~erbahçe • Heelktat aaat 18 ' 
rem Ahmet Adem GöfdUn. 

--0-

landırılan futbolcular 
lkt hafta evvel yapılan muhtel! 

lat maçında hakem taratındıı 
an çıkarılan Şişli klUbUndc 
rla Beyoğluspordan Çtçovl\: 
1 federasyonu taratmdao l".I 

ay boykot verilmiıtlr. 

rtümüzdeki lik 

Don geceki maçta 

Müthiş rakibini yendi 
Düa ıeoe Amerlbda dlinyanm ea menkb bob ~mdaa blrtal 

yaptldı. Kara Kaplan laılle uulan Zenci C-oe L1ıls, clev JaPlh ve mlt
hlt blr lran·ete ..ıatp olan Toal Ga lento7 Ue Jrartılattı ve rakibini her 
amanld ctbl dMa macın ba,lanacla , ' bctl r&\'lllltta teknik nakavtla 
"DaifGp etmlfUr. - Amerika orta sıklet 

boks şampiyonu 
Seattle, 28 (A.A.) - Seattle'll 72 

Jllloluk Al Hoıtak, 72 buçuk kilo • 
luk Brooldyn'll Solly Krierer'l 15 
ravuntluk bir maçm dördtlncU ra • 
vundund& maflOp ederek Amerika 
Auoclation Natlon&l'ln!n orta •lk· 
Jetler pmplyonlujwıu tekrar ka • 
anm11tır. 

Şimal memleket
leri turnesini 
Danimarka kazandı 

Danimarka futbol federasyonu· 
ıun ellinci senei devrlyeıi müna~ 
;etile Danimarkalılar tarahndan 
1\'.ofenhagda tertip edilen futbol 

")ün ,,,;,;11ı;, yuMruJtltirilt kıwvıll turnuvasına Norveç, İsveç, Finlln· 
ralcibini ,.,,.,,. Coı Luiı Jiya ve Danimarka milll takımları 

iştirak etmi§lerdir. Birinci maç Nor 

nıaçlarında 'lUraşla ala~adar klUple-
Bazı deftişikliklar rin murahhasları 

veç ve Jsveç takmılan arasında ol· 
mu1tur. Oyun heyecanlı geçmiJ ve 
maçı son dakikalarda bir karıap.. 
lıktan istiaf de eden Norveçliler 
Martinsenin ayalile yegAne golü 
yapmı§lar ve bu suretle maçı 1-0 yapılacak çağrılıyor 

P K tıtualnıl Gtlret AJulıimdaa: 
era V8 UrtU• Bölgenıb rtlret monltlSrlUfUne 

h • luş takımlara tayin edllmif olan Saim Arıkan tara 

tıncj like ahnacak tmdan ldUpterim!J' CUret~eıilıln 

Bu maçın ertesi günü Danimar
ka ve Finllndiya milli takımlan 

arasındaki maç ise büsbütün 
tıcun bir allli ile takip edilmiş 

, 

Ankara resimleri 
Bu hafta Ankarada at yanılan 

ve atletism k&l'llllllD&lan da yapıl. 
dl. Yukankl ree1mlerde bu lki apor 
hareketinden muhtelit eutantane • 
ler rörUyomınus.. Soldan afllıya 
doğru: 

1 - Cumhuriyet kotuıu ve Bq • 
vekil. 

2 - anılardan evvel atlar gezdi
riliyor. 

3 - Reialcumhur koeuaunu» c:o • 
keyleri. 
Sağdan apğıya doğru: 

1 - Bin metre kotulur~en. 
2 - Cirit atmL 
3 - 3 ad.mı atlama .. 

I 
/ 

Aqağıda: Cuınhurreiai kogusunu 
kazanan Batıay sahibi ve cokeyile 
beraber. 3000 metre gençler arası koşusu biterken. 

ı..... ~ bqlanacalni 
-"llJCara, (Huaual) -Futbol fe. çalıpnı iÜiinllifn1ft•fiyfi'fi'lil 

»&nlmirblıllr ~rincl devrede ______________ _.., ____ -:-_______________________________________ __ 

ıs·0nu tarafmdan ıelecek mev pit edUmeal tçhı ıtırell• meıcuı 
~ halce llk maçlan hakkın klUpelrim.Jaln 3-T-839 tarihine 
il\ bt yapmaktadır. !atan. mllaadif puartell ıüntı alıp.mı •· 

oyıİricfUı'S~ lfbl 901' güıtl bir neti· e· 'ki t f d Bursa da lskoçya ce ile galip çıkmqlardn. 1s1 e e er as 

ıııaçlanrun daha cuip bir at 18 de bölre merkellne aaWıi • 
. ttbnwni temin yolunda. bi- yetil birer murahhu röndermeleri 

ltUznede bazı tadillt yapıla· rica olunur 

Nihayet geçen hafta her iki ma. d 4 h" J.. d 1 e· le "k A "k h çın galibi şampiyonu tayin için kar yonun a şe ır arasm a yapı an ır şı merı a mu -
şılapnı~ardır. d .., . "kl"k Atletizm telitini 4 • 2 yendi 

'anılıyor. Bu arada tetldllt · 
Kopenhag stadı o gün fevkalade eg ışı 1 ı karşılaşmaları Amerikada bir turne yapmakta o. 

kalabalık bir §el<ll an:etmekteydi. B d b k I lan Iskoç millt takmu son maçını 
Oyun çok seri oldu. Birinci devre U yüz en mUSa 8 a ar Atletizm federasyonu tarafından Nevyorkda şimali Afdka birleşik ;ireceJ: olan Pera. Xurtu • -0--

lt Si!li takımlarm:n birinci kU Eskrimciler nasıl 
alınması ve birinci kümenin çalışacaklar 

._)'ıf üç takımının ikinci kil· latanbul Eskrim A,Jaabpulaa: 

ka111lıkh atılan gollerle 3·2 Norve- tehir mi edilecek tertip edilen ~hirler arası atletizm devletleri muhtelitile yapmış ve ma· 
çin lehine bitti. lkinc! de\Te başlar Bugünkü Vakit refikimiz An· müsabakalarının Bursa grupu kar· çı 4·2 kazaıum,br. Muayyen müd· 
başlamaz beraberliği temin eden karadan aldığı şu telgrafı neşret· şrla~ları Bursa, Balıkesir, İzmit, det bittiği zaman 2·2 berabere va.. 
Danimarkalılar bundan sonra mer· mektedir. ve Ecirne şehirleri atletleri arasın· ziyette olan maç temdit edilmiı ve e indirilmesi kuvvetle muh· Bölıemiz eılırimcllerinin apğı • 

görülmektedir. da cöaterileo mahallerde rahatça kezmuhacimleri Jorjensey vasıtasile Ankara 2S(Vakit)- Ge' vakit bu da Bursada yapılmı§tır. İskoçyahlar plibiyet sayılanru bu 

~utbol hakem 
~Oınitesi reisliği 
~nbul bölgeıi başkanlığına 

edilmesi dolayrıiyle lıtan
\~lcem komitesi reisliğinden 

ecleıı Fethi Bapranın yeri
l~~en terbiyeıi umumr mü

iu tarafından eıki fut bol a. 
'•ulrat Abdullah'ın tayini kuv 
llıubtemeldir • 

-o-

Kongreye davet 
d1 ~ Bozkurt ııpor lr!UbU başkan
g1' Ilı._ ~rı ~ 

ı!• .:"rrınamemlzde yapılacak de -
Uğt ınUwere etmek için 2 tem 

~ 1939 pazar gilnU saat 10 da 
llıerkezinde yapacağımız fev • 

~ e kongreye bUtun Uyelerln gel 
"i rica olunur. 

çalıoabilmelerl için icap eden ha • 
zrrlrklar yapılmıotır. MeılcQr rUn ve 
saatlerde çall§llla ye.rlerinde huır 
bulunmalan IUzumu ehemmiyetle 
tebliğ olunur. 
Beyoğlu Halkevl aalonunda: 
Ça!'§amba gtlnleri aut 17 den 

18,30. 
Cumn gUnleri saat 17 den 20; 
Beşiktaş jimnasik '81llonunda : 
Cumartesi günleri saat 17 den 

21 e kadar. 

ilstüste üç gol daha yaparak maçı rada sporcular arasında duyulan . milddet ıarfmda yapım~. 
6.3 kuannu,lar ve mevcut kupayı bir haber teesaUril mucip oldu . Dôrt şehır arasında yapılan bu 
almıılardır. \ 7 • 9 temmuz tarihlerinde ts- müsa ,akalarda şu dereceler alınmı§ 

\ 
tanbulda Topkapı - Edime asfalt tır: 

yolu üzerinde yapılacağı evvelce 
LJypeşf ilan c::!ilmiş o1an ve hazırlıktan ta. 100 - Bursa 11,8 

mam:anmıı bulunan Türkiye bi· 200 - Bursa - 24.3 
Macaristan şampiyonu sııc:ıet ıampiyonası ikinci bir teb· 400 - Kemal ctzmitr 55.8 

ld 
liğe kadar tehir edilmiştir. 1500 - Recep (İzmit) 4,22 

O U 5000 - İbrahim (lzmit) 17,10 
h f 'h "'f 933 aeneandenberi bisiklet fe-r......,.en a ta nı a"ete eren •~acar 110 - Mania - Kadri (Bura) 18 

.._,~,.. . '. dr:rasyonu tarafından tertip edilen Motorbotla lik maçları netıcesınde lstanbulun b'"t" 1 k t 00.1 1 . Yüksek atlama • Ramazan 1,68 . . w . ve u un mem e e ıe erıne 

pek ıyı tanıdıgı Peştenı~ Uypeşt ta- §Clmil olan müaabakaların tehiri l '1ltn atlama • Bursa 6•28 Yeni bir dünya rekoru 
kpnı ~~ puvanla şampıy~n ~lm~ş- teenürü mucip olmuıtur. Bu te. 3 adım • Sabahaddin lzmit 12,51 
tur. Dı&er takımların vazıyeti şöy- h' be . d be • f Giiıle atma • Niyazi (Edime) 11 Milno, 26 - Castoldi, tdroeca· 
[edl·r· ıre ıe p, 933 ıeneıın en rı e· 1 · d 400 'k'l a~h~ Frene Va roc . deraıyonun bapn& bulunanların Dist - Niyazi (Edime) 34 o yarıı yerın e 

1 
o ........ . 

Y Y FerençvarO§ 43, Hungarya 39, ayrılmı• olmasıdır. Aldıfnn ma· Cirit • Şevket (Balıkesir) 43 da bir motorbotla yeni bir dünya 
s 4Xl00 _ lzmit takımı 47 rekoru teıis etmiıtir. Memleketimize gelemiyor Kispeşt 32, Seget 29, Nemzetti 28• lQmata göre, bisiklet fdderaıyonu Balkan bayrağı _ lzmit takımı 

3
,
39 

Caıtoldi, Morandinin u.atte 
Ankara 28 (Hususi) ıstanbul Föbüs 24, Solvoki 23, Budafok 22, . k'll'w• ak • f d 

, - · . reıs ve ı ıgıne e rım e erasyo- 121.6 kilometreden ibaret olan re. 
ja ü~. Ankarada iki müsabaka yap· Elsktromos 

20
• Taksı 18

• Boçkay nu reis vekili Rıdvan Safa getiriL İki gün devam eden müsabakalar korunu saatte 126. 7 kiolmetre el· 
. .. lek . • 1 . 13, Zuglo 9, S.S.E 8 puvan olmu,_ . t' d k • ~-

m-.~ uzere mem etımıze ge mesı 1 d mış ır. nctic,.sinde lzmit takımı 91 puvanla e etme auretiyle ~ımuıtrr. 
ı M · t F ar ır. · d v B • • al" d be ..ı .lCk e:-:~n • aca:-ıs anın renşvaroş Gol k 1 .. 56 .1 Uvo HABER· Bu haberm, ogru t·l· birinci Bumı takımı 78 puvanla ot, ıen ım 11tın an 200 y5 .r • . ra ı unvanını sayı e J • • • • • " 

'utbol takımı maddı ımkansızhklar ı· 1 uh . . Ze ell r mamaaını temenru edıyoruz. Çiln ikinci Cllmustur. kuvvetinde, 1500 ccm'tik Alfa• . . pes ın mer :eı m acımı ng e . . .. • 
:i:ünde~ gelernıyecektır. 1• t kü bıaıklet federaıyonunu buıune romeo motörüylc mücehhezdir. 

,\azanmış ır. . 
kadar ıdare eden bat hakikaten 

S kıymetli bir elemandı. Hele bu de· 

~,~ O A k zepan ğişikllk yüzünden mUaabakaların 

1
,., rta VrU pa U paSI Alman Futbol Federas- ••:1.:-::::. '°':'~en=; 
sı' d yonu icra komitesine göre 1 • 9 temmusda ıürat ve mu. 

~:: ne a" 1 em e ••• aza Seçildi kavemet biaiklet Tilrkiye birin· 
\, c:tik mUAbakalarma ittirak elde· 
J, ı • ı ı.\lJnan milli takımının kaptanı cek cl~n Eakitehir takımı latan. 

ıe· apı an ilk maçların ikisi surprız 8 Fritı Szepan Alman futbolünün i. buıa gelmiı ve yanı yolu Uaerin-
• • • . • lerlemesinde en büyük !millerden de çahfmılanna baflamıttır. 

i~ ~8 hırı de kavga ile nıhayetlendı biri olduğu nazarı itibara alına· İsta:ıbul ·Edirne aafaltı üzerin· 
~ rak bu çalı~sma mükAfaten fut· de yapılan bu müaabüalarda, ge. 

lene mutad tekilde Ortaı orta Avrupa kupası maçtan ıeçen bol federasyonu icra komitesi aza· çen •~e birinciliil bıranaq olan 
en kuvvetli futbol ta· hafta Romanyada Bükrelc, Maca. blma intihap edllmiıtir. Slepan ay EaJdıehir takımı, bu sene daha iyi 

rx •rumda yapılan ve ud l ~ DltlGllt 9 uncuda nl zamanda futbol oY.JWD&la er bir derece almak emeli ile ,ar.11 
le Mitroka JCo~ tabir edilen yam edecektir._ - yolu Uzerinde idman ya~. 

INOfLTERE·HINDISTAN HlSftY r.rırolNIJ~ ' 
Hind takımının kaptanı - Bu ftl llllim ~ nm1: fal. 

cutudur: daf" , ·- -· " - - - • 



Katerin 
Hepburn 

B11ytlk ııanatklr Xaterln Hepburn film artis
ti olarak bir işsizlik devresi geçiriyor. Bu, sinem& 
meraklılarını pek ziyada üzmektedir. ÇUnkü ar. 
tist hakikaten mükemmel ve kusursuz bir sanat. 
kardır. Biltün çevirdiği filmleri, bir orijinalite 
milbrüylc damgalamaktadır. 

Fakat film Aleminden uzaklaşan bu sanatkarı, , , .---
böyle bir sanatkfıra en layık bir yer oaln sahne iki 
kollarını açarak kabul etmiş bulınıuyor. Ve o gimdl sanahnr, kendini 
sevenlere sahne iizerinde gösteriyor. 

Kathorln Hepburn şimdi Brodvay sahnelerinin birinde Filip Bar
di isminde bir muharririn "Filadelfiya senyoru" ismindeki bir eserini 

temsil etmektedir. 
Artist bu piyeste yüksek l!lôsyetenln gmıank bir km rolilnü bü

yük lir muv:ı.ffakıyet ve realizmle temsil etmektedir. 

Ve bu temsil o kadar bUyUk bir muvaffakıyet kazanml§hr ki Ka
terlni sahne bir daha filme kaptırmamak için bUylllı:. fedaklrlıkl&r yap. 
mağa kendini mecbur hissedecektir. 

Resimlerimiz Katerinayı bu piyesteki muhtelif kılıkları ve vazL 

yetlerile göstermektedir. 

~ ~:/'VVVVVVV"ı:/'VVVVVVV"ı~ 

''Tali bana yar 
olrnıyor ! '' 

Meri Oberon, Holh"Uddan kalkıp biliydi. Çocukluğumu Bombnydıı ve luk yapıyor Ye film figüranhğı cdi· 
Londraya geldiği sıralarda. büyük Kalkiltada bulunan bir amcamın yordum. 
sinemacı Aleksandr Korda ile evle _ yanında geçirdim. On yedi yaşıma - llk rolünUzil nasıl yaptınız? 
neceği hakkında dönen §ayialan gelince amacın beni A vrupaya ge. - Günün birinde Alcksandr Kor· 
tekzib ediyordu. lirdi. Ve ben ondan sonra amca- da beni bir stüdyonun restoranında 

• 

/ 

I 

l 

.· 

' t 

Halbuki ateş olmıyan yerden hiç mın biltun ısrarlarına rağmen Hin- gördü. Bana bir tecrübe filmi çe- hemen hemen tamamile aç dolaş - rinci defa olarak bu filmde göster. 
duman çıkar mı? distana dönmek istemedim. O gitti virlt.i. Hemen benimle konturat mıştım. dim. 

1ştc Merl Oberon Alek.sandr Kor ve bana eğer istersem dönebilmek- yaptı. f lk bliytik rol olarak "Seki • _ Hakkınızda yapılan reklamlar - Büyük artist olmak emeliniz· 
da ile Antibde evlenmiş bulunuyor. Iiğim için bir de bilet alıp brraktI. zinci Hanrinin hususi hayatr., fil • sizi sıkmaz mı? Jen gayri hayatta uıa.,mağa gayret 

Onunla bu izdivaçtan birkaç haf- O gider gitmez ben biletimi sat - minde Annıı rolünü oynadım. _ Şimdiye kadar bu hayatımı ettiğiniz bir başka gayeniz \'ar mı? 
ta evvel bir mliliıkat yapmış olan tım. Hayatım çok sıkıntılı geçiyor. O zamana kadar hayatla çok mü çok seviyorum. Ben yalnız onun iyi · - Saadet hayatta erişmek isle -
bir ecnebi gazetecinin yazısını neş. du. Hayatımı kauınmakta whmet cadele etmiştim. Hayatım•n C'n mil§ taraflannın lezzetini çıkarıyorum. diğim en büyük gayedir. Resim o. 
rediyoruz. çekiyordum. Bir lokantada garson. kül devirlerinde tam on ben gün Kötü tarafları ise beni rahatsız et- !arak yaşayrp yüz binlerce erkeğin 

* * * miyor. Belki de yıldıT. hayatımı ha)Tan olduğu bir kadın olmak • 
Mcrl Obcron'u gördüğüm za- tam manasiyle ciddiye almadığım lansa bir erkeğin se\'diği birkaç 

man siyah satenden gayet sade bir 1 için ondan zevk duyabiliyorum. Bir çocuğun annesi olmak elbet de ki 
elbise giyiyordu. Boynunda büyük 'JOk sinema yıldızları tanıyorum. hayatta en büyük saadettir. 
bir iğnt'ylc rnştirilmiş beyaz bir ı Onlar yalnız bu sahte film hayatı - Seveceğiniz bir erkek uğrun-
boyun atkısı vardı. Sakin ve hoş içinde yaşıyorlar. Onların kendi da mesleğinizi feda edebilir misi -
bir ahengi olan yavaş bir sesle ko_ hususi hayatları yok. Bence rek • niz? 
nuşuyordu. lam yüzünden bu kadar aklını ka. - Ben iki şeye birden malik oL 

Onda kliısik film yrldızlarında çırmak mana.sız ve lüzumsuz... mak isterim. Kadının saadetine ve 
gormcye alışık olduğumuz hususi • 
yellerden hiçbiri yoktu. Ne başka
Ia.nnı rnhııtsız edecek kadar küstah 
bir az:Lmct gösteriyor, ne de caali 
bir tcvazula konuşuyordu. O sadece 
tabii olan bir insandı. 

Kendisinden rica ettiğim için ba- • 
na kısaca hayatmı anlattı: 

- :::Ufkt ismim J.frrl O"Bricn 
'ft::: =eeon'dur. 1911 senesinde T::s. 
~ide babıımm ölUmUnden Uç ay 
'.-oR doğmuşum. Babam İngiliz za ' f crl Oberon 

Meri Oberon'a son filmi hakkın -
da ne dilşUndüğUnil sordum: 

- Hurlevcrt tepeleri filminde 
mesleğimin en güç ro!Unil oyna • 
dım. Ve bu benim çok ho§uma giL 
ti. Temsil ettiğim insanın ahlakı o 
kadar bana benzemiyordu ki onıın 

:lklrisin muvaffakıyetine. Gözümün 
önünde güzel bir misalim var. Dos. 
tum Norma Şererin hayalı. O bil • 
yük bir artist kaldığı halde çocu -
ğunun ve kocasının yanında çok 
mes'ut bir hayat geçirdi. 

- Bu saadete malik olabileceği. 
nizi zannediyor musunuz? Bu hu • 

derisine kendimi .sokmak için bil • susta nikbin misiniz? 
j1lk cebri nefs ediyor, mütlıiıı gay- - ümit ediyorum; fakat çok 
ret gösterlyocdum. Bann öyle geli - nikbin değilim. Birkaç zaman evvel 
yor ki, aktris kabiliyetimi ben bi. ( Deııamı U iinciide) 

1 Küçük haberle!) 

~ * Fransada Skandinavyanın e( 
bel mükafatı kazanmış olan ıı1 t!' 
hur kadın muharrir Selma LBg ı:it 
löfün çok güzel ve çok tanılıtı1~ıııf 
eseri olan "Ölüm arabacısı" re < 
nından iktibas edilen bir filıtı çt 
rilmcktedir. rt' 

Bu filmde Louis Youvch, pie , 
Fresnoy, ve Michelin Francc}' tı" 
rolleri oynamaktadırlar. 

* Bu sene eyliH ayında Kıın şt; 
rinde büyük bir film festivati )., 
lacaktır. 

eti· * Fransada "Hırsızlar ccnn iJll" 
isminde çok güzel bir vodvil f ~ 
alınmaktadır. Filmin kabranıllll1~ 
kendi arzuları hilafJna olarak ~ 
sızlık yapmağa mecbur katrnıŞ j)1 
lunan iki panayır arti!Udir. BU ti 
artist saklanabilmek için bir JJ1 "' 
:ı:ikholde meııhur iki kız kardeş ) 
rine kendilerini geçirmeğe ~eebtıif 
kalmaktadırlar. Filmin mUhiJll J 
kıammı kadın elbilleıile o)-naJJl V' 
mecbur olan iki artist PanJette I 
boMt ile Rolıı.nd Tavtoln baştan 

1 
na kadar büyük bir muvaffakı>"t 
rollerini başarmaktadırlar. 
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Orta Avrupa kupası 

ne alemde! 
'(Baıtarah 7 incide) 

rl&tanda Peşte, 1ta1yada Milano, 
Çekya da Prag şehrinde yaprlma· 
ğa başlarunıştır. 

Bu dört maçın üçü ufaktcfek 
bazı gürültülerle sona ermiş ya!. 
nız Slavya • Beogradski karşılaş
ması bazı sebepler dolayısiyle te· 
hir edilmiştir. Bu maçların Ma • 
carlarla oynananlarr büyük sürp
rizlerle neticelenmiştir. 

Bilhassa Ferençvaroş kendi sa· 
hasında Sparta ile yaptığı maçı 

2 • 3 kaybetmiştir, Bundan baş. 
ka Uypeşt ise Milano da çok eksi'.< 
bir kadro ile çıkan Ambrozyanaya 
2 - ı mağlup olmuştur. 

Romanyada yapılan maçta ise 
Ç</< giirültü olmuş ve netice Je 
.Rom<ınya şampiyonu Venüs takı· 
ını İtalyan şampiyonu Bolonyayı 

1 • O mağlup etmiştir. 
iŞmdi yapılan maçların tafsi· 

latına gelelim: 

Pejtede Macaristan ikincisiyle 
Çek şampiyonunu karşı 'karşıyn 
getire:ı maçta takımlar şu şekilde 
Çrkmı§lardı. 

Spaıta: 
Vehet, Cı:rger; Slyro':si, Kos

ıa)ek, Buçek, Kalski; füha, Sever 
ki, Zeman, Ludl, Niydli. 

F crençvaro!: 

H:ıda, Tatray, Soyk:'\, Mag<la. 

çe vaıııtasiyle bir sayı yaptı. Oyu
nun ikinci devresi bu müthiş sıcak 
altında ve zaten birinci devrede 
çok güzel ve ukı bir oyun oyna. 
mış olan takımları durgunla§ma • 
siyle ve golsüz olarak nihayet bul 
du ve oyun bu şekilde 1 • 2 İtal
yan takımının lehine bitti. 

Bu maçların en heyecanlı ve 
sert olan şüphesiz ki Bükreşte t. 
talyanın Bolonya ve Romanyanın 
Venüs takımları arasında olanı • 
.dır. 

Macar hakem Majorskinin ida
resi altında oynanan bu maç baş· 
ladığı zaman takımların şu şekil. 
cie oynadıkları görülüyordu. 

Bolonya: 
Frrassi; Pagotto, Riççi, Maino, 

A"l'ldreolo, Korai, Biyanati, Saus
sone, Purivelli, Fedullo, Regüz
zoni 

Venüs: 
Bu maçı Avrupa spor mecmu -

lan "ancak bir orta Avrupa kupa. 
sı maçının gölgesi olabildi.,, di
ycırlar ki çok doğrudur. Zira oyun 
sert, gürültülü ve hatta kavgalı 

geçmiş, burada da sıcak seyircile
rin ve oyuncuların sinirleri üzerin 
de icra ettiği tesirle hayli fena 
bir vaziyet ihdas etmiş ve stacl a· 
deta gürültü ve patırdıdan inle
miştir. 

Birinci devre kısmen normal şe
rait tahtın.da cereyan etmiştir. 

Şaroı:i, Paz:a, Lazar Şaro;ı, Polga,'" 
Keı~ey, Eytva) 

Sahada pekaz seyirci var. 5 • 6 
bin ancak .. 

Fakat bilhassa Rumenlerin hü· 
cumlarr kademeli ve Sjektaküler 
bir manzara arzetmit ve ilk yarı:-n 

Hava çok ağır ve sıkıcı. , ı saat e!'!nasında seyirciler hakika • 
Oyuna Macarların hücumiyle ten iyi denilebilecek bir futbol 

başlandı. ilk anlarda F. T. C hafif seyretmişlerdir. Keza golde bu 
bir hakimiyet teaisine muvaffa:C müddet zarfında yapılmıştır. 
~~ 1 · Onuncu dakikada Rumenler se-

25 inci dakikada ili: .defa sağ yircilerin ender gördükleri gü· 
açık oynayana Lazar ilk golj yap- zel. bir hücum yapmışlar ve sol a
~ı. 'Hemen bir kaç dakika sonra srıl çık Ecve güzel bir kafa ile yegane 
ıç l<isley ikinci golü de ha•ım ka- golü yapmıştır. Bu gol ütelafi et-ı 
1~sine scktu. Fakat Macarların bi:- mek istiyen İtalyanlar bütün gay
l'iilınan alevi gibi parlaran bu hil· rctl-.:riyle çabalamağa başlamış • 
t.ırnl"rı Çek müdafaa:-ı önünde lar, fakat muvafa olamayınca işi 
Çabu1' söndü ve Çekler birinci dev sertliğe dökmüşlerdir. Hükmün 
tede Ludl ve ikinci clevrede ele fena idareside buna inzimam edin
~iha ve Nejedli vasıtasiylc iki gol ce oyun 9ğırından çıkmıştır. Bi· 
daha yaparak hiç b::klenilmcdiği rinci devrenin sonlarında tehlikeli 
halde rekiplerini 3 • 2 mağl\ıp et- bir şekil arzeden oyun ikinci dev
rı 1 er. Oyun sonuna doğru halk çok re.de Bolonyanın ve İtalyan milli 
fena oynayan Macarları yuhala· trkımının merkez muavini Andreo 
tn;ı ~a ve yabancı oldukları halel~ lonun bir hasmı nakavt etmesiyle 
gc,Jip Çek takımını alkışlamağa kendini göstermiştir. Bunun üze. 
başladılar. Hakem İtalyan Skarpi rine hakem bu oyuncuyu dışarı 
0toriter idaresi sayesinde zate:ı atmıştır. Lakin bundan uslanmı · 
•ıcaktan gevşemiş olan sinirleri yan İtalyan Bujavaki ve Puriçelli
\eskin etti. ve oyunda çıkması nin hakeme karşı gösterdikleri • 
'.11tıhtemel ufaktefek hadiselerin ı fena hareketleri kaba lakırdılar 
('ıllüne geçti. bunlarında dışarı atılmalarına se· 

. • bep olmuş, fakat bütün bunlar 
l'Vıılanoda İtalya ikincisi Amb- ol k · ·1 d tt 5 1 ı 

t ur en seyırcı er e mu a ı • 
0ıyana ile Macar şampiyonu İs- . 

tanb . . w talyanları ve hakemı yuhalamış-
ulun pek ıyı tnaıdıgı Uypeşt lard o b' d · --> tak ır. yun ır oyun an zıye&A.Je 

ırnı arasındaki maç havanın k . w. 

ıtı·· . w •• avga manzarasını arzettıgı bu 
'llthış sıcak olmasına ragmen gu· dak·ık la da ı o R -

~el a r n sonra - u 
ve zevkli oldu. İngiliz hakemi ı · v ·· ·· ı·b· v . ·w· men şampıyonu enusun ga ı ı-

la Orsun ıdare cttıgı maça takım • yetiyle nihayet bulmuştur. 
r şu kadrolarla çıktılar : H k · d' w• bak a emın ver ıgı rapora ı-

lJypeı: 
ll Siklay, Fıkde, Futo, Zolay, Sük, 

O]og, Sdam, Vinçe, Kallay, 
~et'ngeller, Koçis, 

Ambr<nyana: 
Sayn, Büonokore, Setti, Pupa, 

~lrni, Kampatelli; Frossi, De 
t •rya, Gueriniyeri, Kandiyani, 
trrariı. 

kadrolara §Öyle bir bakılırsa 
l\ll'ıbrozyananın en kıymetli o
'üncularından ve İtalya milli ta-
11rnında yerlerini benimsemiş 0-

J\ Meazza ve Lokatelliden 
t 

1 
~hrum olarak çıktıkları görü. 
r. 

I· İ]k yarım saat Ambrozyananın 
''lt'l hakimiyeti altında cereyan 
t. 
l-1• Ve bu esnada İtalyanlar D~ 

lırsa bu üç İtalyan oyuncusu fena 
şekilde tecrübe edileceklerdir. 

H A 8 E R - Akıam Poııtaıa g 

Mesut -ve 
bir izdivaç 

uğurlu 
için ... 

Aile içinde bakim olmak 
istiy·en gİ:İvey ne yapmalı imiş 

--
6 , 

İnsanlar evlendikleri gün ha· ı Jıklar içinde ömrünü geçirmesi · rına verir. Bu sayede, onlann bu 
yatlarının bir dönüm noktasına c!ir . sene içinde evlenecekleri muhak 
erişmiş bulunuyorlar. İşte izdivacın uğurlu ve mesud kaktır. 

O güne ka.dar hayatları tek ba; 
şına geçen iki insanı o günden iti
baren iki ayrı ayrı insan oldukla. 
rı halde ttk insan gibi yaşamağa 
başlar, tek insan gibi düşünüp, ha. 
reket edip, hissedebilirlerse kendi 
lerini bahtiyar sayarlar. 

İzdivaçta, saadetin yegane ça
resi uyuşmak ve anlaşmak mese · 
)('sidir • 

Uyuşup anlaşan bir çift hayatın 
lıütün müşkülatına rağmen dai
ma kendisini bahtiyar hissedebi· 
lir. 

3 - Nikahtan sonra kocası geli 
olması için dünyanın her tarafın
da düğün giinleri tekrarlanan iti-

ne bir altın veriyor. Bu, kansına 
yatlar vardır. Bu itiyatlar mem-

saadet verişinin sembolüdür. 
lekete göre değişir. 

Fransada izdivaçların uğurlu 

olması için düğün günleri tekrar
lanan itiyatları resimlerimizde gö· 
receksiniz. 

1 - Gelin, gözü bağlı olarak 
ortadadır. Gençler etrafında elcle 
vererek dönerler. Gelin duvağını 
bunların üzerine atar. Duvak, bu 
gençler arasında hangisi daha ev· 
vel evlenecekse muhakkak onun 
üzerine düşecektir. 

4 - Yeni evlilerin üzeri.ne bi -
rer avuç pirinç atarlar. B\ı onlara 
zenginlik getirecektir. Bu adet 
daha fazla 1ngilterede görülür. 

5 - Güvey taze bir yumurtayı 
fırlatıp evinin damına atacaktır. 
Buna muvaffak olursa aile için.de 
daima hakim olacak kendisidir. 
Muvaffak olamazsa vay haline .. 

lrya ve Guarinyeri vasıtasile iki 
~01 Yaptılar. Fakat bundlıa ıonra 
1 }'J>eşt açıldı ve muntazam akın· 
~la hasım kalesini zorlamağa 

Xıu'lın - Otomobm!!latan ıutam ~ok m\\ba1afa etm1,. Biraz zorla-
Hayatın en büyük fe15keti, ev

lenmiş olan bir çiftin uyuşma

ması, mütemadiyen anlaşmamaz -

6 - &ı kırılan porsl::n va1p ile 
yeni çvlilerin başına gelecek bil· 

2 - Gelin, duvağından birer tün uğursuzukların önüne geçil -
küçük parça kopararak arkadaşla- miştir • 

<ı.şJadı. Ve 35 inci dakikada Vin· 

rna.kla saatte yüz kilometre 1·aruıı& k ..sfö:Je dunmn ite kaka hile beş 

kilometre yaıNLmıyM'ağız. - I•'ransız karikatUrU-
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H A B E R - Aktam Poıt1a11 11 

1 Orman insanları arasında: 41 j . . . . . . . . 
YAZAN L. : Busch 36 Yılını vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyah 

Tabn Sihirbaz, katili keşfettiği zaman korkunç 
d<eğOI mi'? d 

iki sc~ri yatmağa hazırlanıyor. bir ç•ğlık kopararak adamın boğazına atılıyor u 
:iu. Ayakkablarını çıkarttıkları \'a·ı 

kit biri ötekine : 
- Ayakların ne kadar kirli, ded· 

benimkinden de faz!a .. 
Arkadaşı cevap verdi: 
- Tabii, bunda şaşacak ne var 

1 
Ben senden beş yaş yaşlıyım! 

Nezaket 
ln~iliz kralı, Parisi ziyareti sıra. 

sında bir orkestra konserinde bulur 
muştu. Orkestra "hayır, bunu a:.-lz 
öğrcncmiycceksin!., valsini çahp bi· 
tirince hükümdar orkestra ~fi~i 
-;ağırttı: 

- Bravo! çaldığınız aprçanın acı 
nedir? 

Orkestra şefi, hükümdara "hayır. 
bunu asla öğrenemiyeceksin!,, diye 
hitabı doğru bulmıyarak bir tereci· 
füt anı geçirdikten sonra ce\•ap 
\'erdi: 

• 

- Şimıll senin gibi ben de yanlış bir yola saptığımızdan şüphelen. 
ltıeğc ba5ladım ..• 

- Hayır, majeste bunu asla öğre 
nemi yecekler 2 HL:bubat taneleriyle (albakan Madaraı'lcarlı bir ıihirbaz •• 

Faırk vaır ı 
İki arkadaş yolda tesadüf etti

ler. İkisi de acele ediyordu. Biri: 
- Affedersin dostum, dedi, hiz 

ınetçi kız dı~arı çıktı. Karım da ev· 
de Yalnız, onun için hemen eve dön 
Inek i tiyorum. 

Oteki söylendi: 
- Ben de acele eve döneceğim .. 

l\arım sokağa çıktı, hizmetçi kı; 
e\·de yalnız! 

Tedbir 
Çatı~mağa mecbur olan genç ka· 

dın, küçük çocuğunu bakılması i · 
tin, ücret mukabilinde, bir kadına 
bırakrnı~tı. Bir gün habersiz olarak 
Yavrusunun ziyaretine gitti. '" 

Evin kapısı aralıktı. ltip içeri gir. 
di. Bir de ne görsün? Çocuğu gar. 
drobun ü~tünde! 
Bağınp çağırmağa başladı: 
- Bu ne rezalet! 
\'.ocuk bakıa kadın onun bu hid· 

detine mana \"eremiyordu: 

- Ne kızıyorsunuz, dedi. Ben ne 
~·apayım? Her zaman gözönündc 
~>t.ılunduramıyorum. Mahsus yükse 
l{e koydum ki düşünce gürültüsünü 
l. 
~ıterek koşup geleyim! 

d - nucnos Ayreete prkı Miyle. 
1.tlın ~iin tiyatro yrrlnden oynadı. 
- O kadar çok mu alkışladılar! 

~it- ll:ıyır, memlekette zelzele ol· 

- Fransız karikatürü -

~ - lıenlm tatbik edeceğim usul 
~tcrıınllc tiyatronuz iki dakikada 

'at1ııa1ımr. 
ı~ı;- Acab:ı tiyatromu doldum:a.k 
• bir tare bnlamu mr~mu:! 

- Fransız karikatilril -

.,'Da = P ıe ••• 

iZDİ\' AÇ TALEBi 

- Babamdan bent l5temtye gltmlı,tln galiba! .• 

Mll<i Jş 
Il4i l{ı 
.ŞA'1'oNIJl>J 
SO"YUL
MASJ)ll. 

DAN ~ • 
ÇOK Tt1ll· 
1'EESSi~
_Dİ... 

r,...., r: r-1 u R 
1 L~ R. Sİ~. 

KATI,., 
Kir·fıNTA
RAFIND-"N 
YA PILJ)Hiı 
Nı 7AH-

ı k'iK EDİ. 
1 YORl~~

DI ••• 

----..... ------

Onun için hayli merak ve endişe) ~~ğini derhal. ~nlamıştık. Nitekim p~~~ci .. bi~ :~r)·at. ~asıyor, sonra ö
içir.<'.e bu kadının hakkımızda \'ere· .>ıraz sonra sıhırbaz kadının sayıkla burunun onunc gıuıyordu. 
ce~i hükmü bekledik. Sihirbaz ka· malan durdu. Başı düştü. Yüzüko· Cinlerin kendbinc işaret ettiği 

dm ellerini ~iddetle bir çırptı. Ve run toprağın üzerine yattı. adamın eline derhal bu küçük ke· 
birdenl;ire sa•;larını hayava atarak Ellerinin parmakları biribirine kc mik paraçalarmı veriyor, bir kısmı· 
topraklar ü:ıtünde kudurmu~asma netlenmi~. baygın, kımıldamadan nı da kendi elinde alıkoyuyordu. 
dönüp durmaya başladı. Sonra biı bir müddet öylece yüzüstü kaldı. O vakit bir nevi istintak başla-

denbire yere çöktü. Sonra ayağa kalktı ve gitti. mış oluyordu. 

Kendini kaybetmişti. Gariptir ki sihirbaz kadının lehi· Sihirbazın eline kemikleri verdiği 
O sırada bu manzarayı Bantular mizde çıkan bu falına bizden ziyade biçare Bantu korkusundan titriye· 

hayret ve korkuyla seyrediyorlardı. Bantu reisi sevinmi~ti. Koca göbc· rek bu kemikler a\-ucunda sallayıp 
Herkes susmu_ştu. Nefes bile alını· ~ini hoplata hoplata gülüyor, yanı· birdenbire yere atıyordu. 
yor gibiydiler. mızdaki Ovambolarla ne~li neşeli 

Reis Aoramanduanm dahi o du· konuşuyordu. Vakia bütün iptidai 
rup dinlenmez gülmesi bu sefer dur insanlar arac::ında sihre ve sihirbaz
muştu. Kadın yere çöker çökmez !ara deh~tli bir inanç olduğu ma· 
başı aşağıda, gözleri kapalı ve du· ICımdur. Bantularda da sihirbazlar 
dakları sarkmış bir halde sayık· hakim. 
lamaya başlamıştı. Fakat arada oldukça mühim fark 

Rch ve Bantular sihirbaz kadının ,·ar. Zira Bantularda sihirbazlar ge
ağzınc!an dökülen bu sözleri gayet rek kadın, gerek erkek olsun diğer 
büyük bir dikkatle dinliyor, hayret yerlerde gördüğümüz sihirbazlardan 
\'e korku içinde, . ayıkladığı şeyleri bilhassa tiplerinin hususiyetile ay· 
anlamaya çalışıyorlClrdı. Reis o ka rıhyorlar. Bantulann sihirbazları 

dar dalmıştı ki ağzını bir karış aç· esasen diğerlerinden farklı doğmuş 
mış, sihirbazın söylediklerini takip insanlardır. Bunlar yan meczuptur-
ediyordu. !ar. Hakikatte isterik hastalardır. 
Şişko reis bir aralık birdenbire Tabii Bantular isterik diye bir has· 

tekrar gülmeğe başladı. Bize: talık olduğundan katiyen bihaber 
- Oturunuz! oturunuz! diye işa· bulundukları için bu şekilde doğ-

ret etti. muş olanlarda sihirbazlık hassası 
O vakit yüreğimize biraz su ser· Her Bantunun önüne geldikçe e· 

pildi. Zira reisin bu tavrından sihir· !indeki küçük kemik parçalarını 
baz kadının lehimizde hüküm ver· havaya atıp tutuyor ve tüyler ür· 

Tabii bu atı~ta, kemiklerin bir 
kısmı üstüste, yanrana veya muh· 
telif şekiller alıyorlar, sihirbaz he· 
men diz çöküp kemiklerin aldıkları 
bu ~kilerden mana çıkarıyordu. 

Eğer kemik parçaları iyi bir şe· 
kil almı~larsa adamın masum ol· 
duğu anlaşılıyor, Bantu kurtuluyor 
du. 

O vakit sihirbaz tekrar dola~ıror, 
diğer bir şüphe ettiğine kemikleri 
,·eriyordu. 

~ihayet yere atılan kemiklerin 
~eklinden katili keşfettiği zaman si
hirbaz korkunç bir çığlık kopararak 
birdenbire adamın boğazına atılı· 

yordu. O yakit katilin bu adam ol· 
duğu anla~ılıyor, reisin cengaverleri 
derhal bu zavallının üzerine çulla· 
nıyorlar ve sürükleye sürükleye mu 
kaddes ağacın altına götürülerek 
orada öldürülüyordu. Yani büyük 
bir hastalık salgını, meçhQl bir ci
nayet, mühim bir hırsızlık olduğu 
zaman Bantular tamamen bu sihir-' 
bazların ellerindedir. Hayatları ta· 
mamile ~ansa bağlı kalır. Sihir· 
baz kimi seçerse idam hükmünü o 
yer! . 

Bu adalet usulü vakia pek müthiş 
tir. Çünkü, hiç şüphesiz, hemen ek
seriya sihirbazın keşfettiği bir ma· 
sum ve bigünahtan ba~a bir ~y 
değildir. 

Vakia, isterik ve son derece has
sas olan sihirbazların bu müthi§ 
merasim esnasında bazan da duya
cağı tela~tan hakiki katili sezdikle
ri muhakkaktır. 

Fakat bunun nadiren vaki olabil
diği de aşikardır. Binaenaleyh, ek
seriya kısasa uğrıyorlar bigünahtır 
lar. Bu adalet usulü bize hayret 
\'erirse de. hakikatte, gayet tabit 
olduğunu kabul etmek lazımdır. 

Zira Bantular da henüz fertlerin 
ü tünde yalnız topluluk halinde, 
yalnız cemaat halinde yaşadıkları 

için oradaki bütün fenalıklardan 

ferdin ceza görmesi matlQp değildir. 
Matlup olan cemiyetin ceza gönne
sidir. 

Onun için laalettayin bir ferdin 
kısas cezasına çarphnlma91 cemi
yetin ceza görmesi demek olacafı 

için gayet makul ve tabiidir. 

(Devamı var) 
' ,. 
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Demek ki Knplan dalın henUz geçmemişti bu

radan. 

Bu dil§Unceyle Molli tereddUd içinde olduğu 

yerde sallnnmnya başladı. Yukarda, bütUn memle
kete hiikim bir vaziyette, kale yükseliyordu. Aşa
ğıda mavi deniz, Mollinln evi ve ailesi bulunan 
kUçUk cıehlr uzanıyordu. 

KöylUye: 

- Bir at koe, dedi. 
- Ağa orada değil.. diyecek oldu, Molll sert 

bir sesle: 

- Ben ne diyorsam onu yap sen! dedl. Ben 
Kaplan'ın karısıyım, biliyorsun. 

Kalenin demir kapılarına geldlğı zaman gece 
olmuştu. Kapılar kapalıydı. Fakat iki yumruğu ile 
vurdu, vurdu, nihayet işittircbildi. Tek bnşına gcL 
misti, yolu .biliyordu artık zira. 

KUçilk kapı nçıldt ve ihtiyar bekçinin bıışı 

görUndU. 
- Ağa burada mı? 
- İhtiyarı burtı.dn. yalnız, uyuyor. 
.Molli t:ag kesilmişti. Demek o sevgill yurdu.. 

na gelmemiaU ha? Nereye gltmlt§i o baldo? Ne ol
muştu Kapla.na? 

Mollinin başı önüne dliştU ve kendini birdenbi
re son derece bitab bir halde hissetti 

Yavaş sesle: 
- Ben içeri geleceğim, dedi. Uykusuzum, ya

tıp uyuyacağım. 

İhtiyar, kapıyı açtı, Molll beygirle beraber içe. 
r1 girdi. Sonra atmda.n inerek yavaş yavaş bah. 
çed<!n geçti. Tek kişiye .rasgelmodi. 

Odaııının bulunduğu binıırun kapısına gelinc41! o 
ihtiyar hizmetçi kadını gördü, Kadm pirinç çorba
sı içiyordu. Molliyi görünce hemen kalktı ve genç 
hanımına doğru koştu. 

- Geldiniz ınl? 
- Evet. 
Mo1U anlamıştı. Bu ihtiyar hizmetçi ü.dm da, 

kapıcı da efendilerinin nerede olduğunu biliyorlar
dı. Ağızlarından sır nlabillrdi. Kocasnıı muhak
kak bulmak istiyordu zira, onsw: yaşıyaıruynca. 
ğını hlsscdJyordu. 

Dört. bir tarafmda kale derin b1r silkfıt içinde, 
• bomboş gibiydi. Bir taraftan da hazin hazin bir 
nk.5am rUzglin esiyordu. 

Molll doğru oda.ama gitti, yatağının baş ucun.. 
daki mıısanın gözilnU açtı. Evvelce giderken unut
tuğu o küçilk tabanca duruyordu orada. 

İhtiyar hizmetçi kndın yavaş yava., odaya ka
dar onun nrkn.sındn.n gelmi§U. 

- Ne yapmak ... dedi kaldı. "Ne yapmak isti
yorsunuz?,, diye soracaktı. Fakat Molll bırnkJna. 
dı, kapıya koştu, kapadı, arknsmı dayadı ve emre. 
d;m bir sesle: 

- Sbyliyeceksin, dcdl, kocam nerede? 
Elindeki Uıbancayln hizmetçiye rugan almıştı 

\'e eJi hiç UtremJyordu. 
Kadın kısık bir sesle: 

- Yanlr!ilıkln kaçumışlar, dMI. Adamlnn a
sıl sizi kaçırmak i.stiyorlannt!f. 

- Neye? 
- ÇUnkU, diyorlar ki, onu harbetmekten vaz-

geçiren siı.siniz. Sizi kaçıracaklarmış da Ma vı 
Kurt'a nntacaklıırmııı. Keneli evinizden kaçıracak
lardı' sizi. 

Çeviren: VAHD~T GOL TEKlN 

- Ne zaman? 
- Bugün, öglc U} kusu saatlerinde. İki kişi ge. 

lccckti, sizinle bilmem ne hakkında görüşmek bP. 
hnnesflc ... 

- Bu iki kiai kim? 
- Mavi Kurt'un ndnmlarına yol gösterecek 

iki kiel. Diğer Uç kişi de icnb ederse yardım et
mek için bekliyoceklcrdl. 

- Benim hiçbir şeyden hab!!rim yok. 
İhtiyar hizmetçi, sesini dahn alçnltarak: 
- Tabii olmaz, dedi. Kaplan'ı bahc;edc gör

mUşler ... "Bnbnnızdıın bir mcktub var size,, dJye 
kapıya doğru glltUnnüşler ... 

- Peki, sonra nasıl kayboldu! 
- Mavi Kurt'un adamları yoka paça edip ka-

çırmışlar ... 
- Ya kendi adamları? .. 
- Onlar iki kişicik. Kendl hnyatlnrındnn kor. 

kup knçmışlar. 
- Hiç s~lerinl çıkarmamıular mı? 
- "Biz onun kansını sattık size, kendi1ılni 

değil,, demi§ler ama kim dlnlcr! Ötekiler, onların 
ıığızlnrını tıknmııılnr: "Dize mümkUnee adamın 

kendisini kaçırın diye omlr verildi,, demişler. O 
zaman da Kaplan'ın adanılan durmayıp hemen knç. 
mııkta.n bn=ka ne yapabilirlerdi ki 1 

- Kocamın bu kadnr kolaylıkla ele geçeceği
ni hiç zannelmezdlm. 

- Beş kişiye kar§ı ne yapabilirdi ki, lianmı
cığrm ! 

- Kimse görmemiş mi biltlin bu olup biten
leri? 

- Oğle uykusu saaUydl, kim görUr ! Kap mm 
önünde kapah bir ıı.rııba varnııı, o üç kişi de i~. 
de. Araba.ya atar atmaz elini, ayağını bağlamı~lar. 

- Peki, kiın tertib etmiş bu ıuiknsti? 
- Kendi adamlarmdnn ikisi. 
- Çabuk gidip bu adamları bulıunlar! Yok, 

yok, dur! Een evbne gidiyorum. 
- Ne olur, bu gece gitme hanımcığan ! 
- Gideceğim! Bir dakika kaybedecek Yak tim 

yok! Beygiri bende, Hayvanın yollara. ayağı alı. 
gıldır. 

Bunları söylerken elindeki tabancayı da beline 

so}tmµştu. ~nra. yanına yiyocek,Jılç1m; ~ey aF.a:.q 
dan, beygire atladı. 

Babıısınm bvinc geldiği zaman gün I!?mıağa. 

bnşlamı§lr. Kapıcı onu görünce gözleri faltaşı gibi 
açıldı. Molli hiçbir ııey söylemeden içeri girdi, 
doğru babasının odasına koııtu. 

- Ma-li! Ne oldu, ne var? 

İht.i.}'nr Çinlinin kızı, nefes neıese: 
- Eaba, dedi, Kaplan'ıı vereceğin parayı ver 

bana. Llıznn bana bu para. 
Mollinln gözleri karnrıyor, bqı dönUyordu. 

Çoktnn ağzına ibir loknuı. bir 1'CY koymamıııtı. 

Kendini çok halsiz hissediyordu. Ne za.mandanberi 
ne yemiş, ne uyumuştu. 

Elini başına götllrdU, düşüp bayıldı. 

Kendine geldiği va.kit aradan nekadar zaman 
&eçtiğin.i hatırlıyamıyordu. Fakat tasarladığı bil
tlin şeyleri hatırladı. Kalktr, yatağında oturdu. 
Para lüzımdı ona, hem de çok bir para! Bir ordu. 
nun i!tlyeceğ"l kadar btiyük bir para! Kaplan'ın 

bUtün a.damlnnnı toplıyacak ve Mavi Kurt'un Uzı.-. 
rlne yürüyecekti. (Devamı var) 

-8-
- Raporumu okudunuz mu kolo tına yirmi marklık bir banknot ata· 

:ıei! diye devam etti. Kumandanlık rak umumt evlerden birine gitmesi· 
tarafından \·erilen fransızca tedri. ni tavsiye ettiğidir. B~n. ne yapıl 
~atı teftiş vazifeme dernm etmemin rnası lazımgeleceğindc mü1ercddı· 
'm!•{m. ız olacağını sanıyorum. Ben dim. 

~ir mektebe girince, saat kaç olur- - Yaman kndmmış! lri yarı bit 

ı ~ .. 0
1sun. talebeler başlarında mu· ~ey mi? 

allimleri '-'lduğu halde sınıflardan - IIa)·ır kolonel. Mülazimin ~ar· 
·çıkıyorlar. Geldiğimi derhal habeı :ıo_ş o!duğuna beni inandıran §CY de 
aıdıkl::ırı belli.. .•adının pek narin \ e uf ak tefek olu 

Çeviren: Fethi KARDEŞ 

tiniz. Ancak çok şiddetli bir ceza .. 

Ba~mı kaldırdı. Genç kadının ör· 
le gUrel bir teni, o kadar cazip bir 
;ehresı \'ardı ki ... 

- Böyle bil' ... bö}•le bir ... fakat 
.>tur anıza madam, rica ederim. 

A) ağa kalktı. Genç kadın, mağ· 
.-ur \e sakin oturdu. Kont da koltı; 
hına g~ti. 

Ancak bir defa derste bulunabil· ~-udur. 7.::ıbit arho~ olmasaydı ka - Sizi bizzat kabul etmek is· 
:fim. Muallim "son ders,. diye hiı .:im onu e\•den atmağa muvaffak o· edim madam. 
hikftye okuyordu. Bu hikayeyi bi· .ahilir miydi? 
lirsiniz. 1817 de, ilhaktan sonrcı - ~emle ;iimdi bu kadın? 
Alsas köylerinden birinde son fran - Buraya celbettim efendim. 
;ızca dersini anlatır. Çocuklar ağla d saattir bekletiyorum. 

- Bu al~anız beni mütehassis et 
ti ve maiyetinizden sarhoş olanla 
burada beni saatlerce bekletenin kıt 
Jalığını biraz o:~un unutturdu. mağa ba5!adılar. Sınıfı terketm~ğe - Onunla ben görü~ceğim. Onu 

mecbur oldum. l!ezalet bu! 1 da her zaman böylelerine yaptığı· Ses biraz kalınca, ahengi pek tat· 
Kolonel tasdik etti: mız şekilde cezalandırırız. Evinde !ıydı. Ne de gilzel kadındı! 
- Evet. hakkınız \'ar. Raporunuı bir Alman zabiti istemedi ha? OyJc 

- Bu tahsilsiz \'e kaba adamlar:ırı da iyi anlayamadığım bir nokta ise kendisine bir manga asker gön· 
'1arcketleri münferid vakalardır. var. Durun okuyayım. deririz; hem de Prusyalı asker •. O 

Tabur papazının evvelce kendisi· zaman görür gününü! Eski Alman nezaketinden ~üphe e' 

ne vermiş olduğu raporu bulup çı· 1 jemezsiniz tabii... 
k k b' k d Çağır bakalım şunu.. 1 r , • 
aranı ır parçasını o ·u u: B" . . 'T . H , k 1 - Koıonel dıplomatça da\Tanı· 
- "Liseye devam nisbeti ka· ırıncı mu ~zım aym suç.u ·a vormnuz. Fakat ihtiyar bir kafi 

. tl tal , azaran ge haft" dını odaya çagırdı. Bu, esmer, şıl: k. h" . ·ı be 1 d' 

yı ı eoeye n , çen .. ve güzel blr genç kadındı. Korkrnu~ oca ızmetç~ ı e raber ya mz }''" 
içinde ancak yüzde on beşi bul· .. .. .. d T ti kl k ·ı)·an genç bır kadının heyecanlall 
mustur. Talebenin '-·ac. vasatisi 20 gorunmuyor u. a 1 ve ışı · 1 ara · b'• ·· 1• • • 

~ J >I •• ı ·ı .. - d k' k t tk"k masım ta ıı gorme ısınız. 
d . b ı d b ? ıı;oz erı e, onun e ·ı evra ·ı e ·ı ·c 

ır.,, un ar an ana ne. . . v 

_ L ·tren d m ecı·n· koyulmu, gı bı görüMıege çah~arı u cva ı ız. •. .. .. . 
P k~ırı ''L" tal bes· d b' l'iıderstofu suzdu. Kolonelın saçla· - c ·a a.. ıse c ın en ır 

k h t l f··r rı pek muntazam taranmıstı. Aca· 
ısmı arp en evve şo o , garson, . ? . 1 .ı. l 

demirci, satıcıydı.,, bunları anlaya· ba bu hır peruka mıydı· ~ı ~at c 
. .... d m k' baktı, evet, yanılmamıştı. Gülumse· 

mıyorum .• -.e e e . . 
- Sağlam adamlara ordu emrinde dı. ~ .. . 
• ırı • e d'ğ'm' . h.olonel, gozü gene evrakta, sert 
ış vermeı.e ıearar v r ı ı ız .,:e e\- . . 
velft işsizlerden başladığımız için bır tonla_ Sö~ .başla~ı: d Al 
Fransızlar da koca adamları lise ta· - Vazıyetınız vahı~ ma a~. · 
l bes. · i ·,.· ""-- ,. kt la man ordusunun şerefıne tecavuz et· e ·ı yapıp 15 n ı:wınuoı :wl ı r 
demek! 

- Öyleyse bu sahte talebeleri ha· 
pishaneye tıkın da akıllan başlan· 
na gelsin. Gidebilirsiniz dostum 
Hup~slaht.. 

Pıipaz selam verip dışarı çıktı. 

Kolonel: 
- Kararları okumağa devam ede 

lim Hayın, dedi. Enılak sahiplerin 
den Ogüst Dübere evinde konser 
vermek bahanesile Fransız milli 
marşını çaldırdığı için bin mark ce· 
za? Münasip .. üç kemancıdan her 

j birine ve piyaniste üçyüz, flütçüye 
ikiyüz, trombon çalana da sekizyüz 
mark ceza ... Aradaki bu fark neden? 

- Çıkardıkları gürültüye göre! 1 
- Haklısın! başka ne var? Bir za 

biti evinde barındırma!<: istemiyen 
bir kadın daha mı? Ne bahane gös· 
ter; yor. 

- :\fülazim Kurtun e,·c çok ~r
hoş gelip kendisine tecavüze kalktı· 

Gülümsüyordu. N~li idi. Bii' 
tiln Almanlara ve bu arada bizzat 
Kont Niderstof a onlar mevcut dc
ğilmi3 gibi, gürrnemezlilt~~n geler 
hareket eden, onları hiçe sarıp 8 

dam yerine koymıyan Sen Korcll 
tenli diğer kadınlar gibi değildi. 
?ekfı1a kontla konu~uyor, gülüşO 
yordu. 

(Devamı vnr) 

ğmı söylüyor. Bu, onun iddiası... KARANUK ODADA Ftur BANYOSU l'APARiillN ••• 
~luhakkak olan cihet kadının At· Iiadrn - Asabını teskin l~ln doldonın Hrdiği ilacı lı;me saatt gel 
man zabitini kapı dışarı edip sura· dl kocacığım. 
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Necdetin geldiğı gündenbcri sinirlerini 
geren ~üphelerin verdiği ıstırab yetişmi

yor muydu? Behire ~imdiye kadar, hatta 
annesinin ölümünü takip eden en elemli 
clakikalarında bile kimseden nasihat iste· 
memi,, kalbinin ve dimağının yarattığı 

ilhamlardan kuvvet alarak yürümüştO. 

Şimdi her \'a!dt kendisini doğru yola gö
türen kalbi ve aklı ayni şeyi söylemi· 
yorla:-dı. Aklı, Nihadın kendisini tama· 
mile mesut edebileceğini söylerken kalbi: 
"Saadet yalnız parada. mücevherde, iyi 
yiyip iyi yaşamakta, rahat etm~kte değil~ 
dir, diyor. Sevgi girmcn:ıis >'uvalar kuru 
çöle t:enzer.,, 

Bchireye dikkatli dikkatli bakan Nec· 
la, arkadaş mın kaJbinden geçenleri nn
lamışt1: 

- Düşündüklerin baştan başa yanlış 
Behire. Beni dinle. Fal:at sözlerime 
kulak verirken şahıslan dü,ünme. Mil· 
Uihazalarrma isim karı~tırma. Ben ne 
Nihadı kötülemek niyetindeyim, ne ele 
Necdeti. Sı:d~ce benim abJan yerinde 
oduğumu düıün .. Bir abla k:içük kar _ 
dcşini ne kadar severse ben de seni ., · 
kadar severim. Şimdi sen bir meseleyi 
alletmek iııtiyor:ıun. Bu m:telen!;ı 

maltimlarını göstermek benim için blr 
vicdan borcudur. 

- Ben bu kördüf'Umil çözmek için 

-
AL çoc ·uKLARI 

H AB E R ' N AŞK V E HiS ROMANI • 15 

Nakleden · MUZAFFER ESEN 
kafamı çok yordum. Fakat dilğilm çö -
zülmcdi gitti. 

- Ev~t, çi:nkU im~ihan salonunda 
şaşıran taleb:: gibi, yanlış nisbetler 
kurdun ve meselenin halline nereden 
başlıyacağını d\l~ün:medin. 

- NeclA, rica ederim beni çocuk ye· 
rine koyma .. E\•l::nmenin ne demek ol. 
duğunu hepiniz katlar ben de bilirim. 
Senelerdenb:ri, gUnUn birinde kar~ımı· 
za çıkıverecek bir ıcvgl)!nin hayaliyle 
yap.ma.dık mı? BUt:.n konuımalarnnız 
tahayyül ettiğjmiz güzel delikanlı ile 
karşılaııvtrinc: hayatıır.ızın nasıl bir -
denbir= değiıivere:cği değil miydi? 

- Evet Behire, öyle dil§Untir, bizi 
sevecek erkeği tahayyül ettiğimiz vakıt 
onunla karıılaşacnğımız günde saadcti;ı 
bir yıldız gibi ufkumuzda b"lireccğinc 
inanırdık. Bize 6)•lc gc4r<li 1:1 bizi iste· 
yen erkek htr arzumuzu yapa1Jilccek 

bir kuvveti haizdir, en ufak arzularımı· 

zı, en imkansız düşüncelerimizi der!ıal 
hakikat haline getiriverir. Mesel! on -
dan ayi yere indirmcsinı istersek, ka -
mer derhal (:elin odamız.ın duvarına bir 
lAmba gibi asılacaktır. O dakikada kı -
şın kutuplar.dan gelen buzlu rüzgarbrı 
ıbile et!!e yer yilzünün bütün çiçekleri 
sevginin har~retile açılacak, buz dağ -
ları üzerinde güneşler parlıyacak ve bu 
sihirli diyarda sonsuz bir saadet içer -
ıinde ya§ıyacnğız. Fakat şimdi senden 
istediğim o değil.. Biltün bu hayalleri 
zihnin ~en silerek bir dakika beni di.n • 
!emeni istiyorum. 

- Necd::tin mi aleyhinde bulunacak· 
sın, Nihadın mı? 

- Ne cnun, ne de ötekinin. 
- Aşka lanet mi okuyacaksın? 
- Hatırımdan bile gcçmiyen bir şey 
- O halde muha'.kak evlenmcn!n a-

leyhinde söz sôyliyeceksin !. 
- Yine hayalden hayale koşuyorsun. 

Bunlardan bahsedecek değilim .. Sözle -
rim!n muhakkak bir §eyin aleyhinde ol· 
ması sence matlup ise, bir kelebek gibi 
daldan dala konmanın aleyhinde bu1u
nacağı_m ve istikbale ait meselelerde ha· 
fiflikle hareket etmenin doğru olmadı -
ğını is-bat edeceğim. 

Behire gülmekten kendini alamadı: 
- Neclft, eğer kadınların her şey ol

duğu bu asırda camilerde vaazeden ka· 
dm hatipler de bulunsaydı, emin ol, Sü
leymaniye camii bile seni dinlemek için 
koıanlara dar gelirdi. Fakat rica ede -
rim. Vaa:zı kısa tut, burada daha çok 
oturacak değilim. 

- Bırak evveli söyliyeyim .. Nasi -~ 

hallerimi tutup tutmamak senin elin -

de.. . 
- Kıılağım sende, söyle bakalım. 
- Fakcıt sözlerimi lteıımlyecckcin. 
- Eui:Un n: kad!lr geve;::.: c.ldun, 

Necla ne aöyliyecekscn Eöyle allahagkı· 

na. İşte yemin ediyorum ağzımı bil' 
açmam .. 

- Yalan yere yemin etme kardeşi~ 
hiç söz söylemeden durabilir misin? sc 
ra ağzını açar da Allah esirgesin çar~ 
lırsın. Fakat ben senin gibi değilim. ı 
zun sözü sevmem. Sade hatırlatmak jf 

tediğim şu .. Evlenmek isteyen her et 

kek, kendi zevkine uygun, istediği "' 
tün meziyetleri haiz bir kadın arar. ı;r 
kek ckserıya bu hayat arkadaşını yal 
ruz başına yaşamaktan bıktığı için i•d' 
ter. Erkeğin kı.dından beklediği sll 

aşk değildir. Yalnızlığı ortadan kaldır' 
cak, evinin işlerine nezaret edecek, ı;c 
vindyle sevinecek, kederile kederlcil 
cek bir arkadaş ararlar. Onun için et 

kekler kuracağı yuvanın maddi taraf!; 
rına çok kıymet verirler. Hayatlarııı 
ma.dde aşktan daha fazla yer tuıar. f:' 
lenmeden evvel erkek, evlenirse al<~8 

eve döndüğü zaman ateş başında ııa• 
b:r koltuk bulacağını, sıcak pantofJal• 

- . . h f ..... !;!(. 
rını aya gına geçırıp azır so ra LI<'>. 

yerleşeceğini d:.:~ünecek kadar rnııdÔ' 
dir, egotistir. Yemekten sonra da JtB 
sile konuşurken elindeki paranın ar 60 

nuna kv:lar güç yctic;cccğini, ilttı•at 1 

zumunu a"llltm:>ktan~ ho bnır. E~\ 
n:ızarıncla kadının vaz:fesi erkef:1 

(Devamı vru-· 
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HA9ERIN TARiHi ROMANI. 36 Yazan: MlUJzaiFfer Muhittin 

Emirin esir~ ha1Jretle bağırdı: 
- Devletli I Şu Hazreti 

Meryem resminin altına bir 
dikkat edin ! .. 

GURUR 
Yu ıellnce, e&kt uman hik~

yeelrlnf anlatmak için, babam, fıs
kryeli bahçedeki tdUll aıacmm 
altına Hr itkemle koydururdu. Ve 
bUıyorJwn ki, ay yük1tlinee mıs
ralar t~yleııectk. !ttahla dinliyor
dum ve iyice hlu~lyordum. Bu 
ıaatlerdt, babamın ıutlifi bal • 
rnurnu libi erirdi. Onunla benim 
Buldulu öfiyeler hôfuna liderse, 
baaan benimle takalatrrdi, Hatt~ 
bir def aaknd& bana fltlp bile lçir· 
di. 

rator memleketi gayet {ena idare 
ediyormuı. Ve, gün geçtikçe teba· 
asının gl:>ıUndcn dU1Uyormug. 
Cenup valisinin emrinde otuz bin 
iyi nltancı ıa&keri varmış. Ve bir 
&Un bu otu! bin askerin başına 
geçerek, lmparatoru do .. imıek iı;ln 

Seul ütttine yilrUmUı. Uç viIAyet
ten daha geçmi ve onun ıimale 
doğru yUrüyüiüne kar§ı koyacak 
bir tek adam çıkmadafi, bu üç vi
llyet ahalisi do. ona iltihak etmi§. 
Pakat elde ettiği son §ehre girin
ce kartlllna garip bir rakip çık -
mıt: Elleri boş1 ıUahsıı:, yolun or· 
tasına dikilmiş ve atının yularını 
tutrtıuf. 

Saggazhi idi. VaVnin oğlu, Kim 
Saggihi.., 

Babaaına: ''Adamlarınla bera • 
ber geriye: geldiğin yert ôön !., 
dedi. Babası ona cevap verdi: 

''Zabitim ol, emrine bin ok~\& 
veririm!., 

Diye &Ö)'lendi. 
Ve mitınflr Selçuk kumandanı le

le o a.ndcn itibaren Bursada gizll
ve bu bUyUk dofincl~ri aramaya 
ba,eladı. 

Zira bu Selçuk kumandanı KO':l· 
Yadn da lsml zaptedilmcmıı olan 
J\kkoyunlu bir ecyhten Bursada BL 
tinya krallarının defineleri aüh ol 
dutunu 1fitmlfti. 
Cmı klpııııında ölen beyaz flak&l. 

it ihtiyarın da ayni deflnelerden 
bahsctmcııl Soıcuk kumancıanında 
bu rivayetin uh bulunduğuna de -
tin bir kanaat uyandırmıetr. 

EvvelA meczub ihtlyann her se
ne ormandan lnlp de dyaret ettiği 
a~'&Zmanın hangl!ıl olduğunu, lhti
~'ntı tcehle etmiş olan klSyIUyU bul. 
durarak, kolayca öğrendi. 

Bu ayazma ,elmdl Bunıada bUyUk 
canıUn bulunduğu yerde gayet kU
çUk blt a)razmaydı. Bu111a t.ek.furla· 
tı bu ayazmaya bir muhalıı papas 
tayınıno bile lüzum gürmemifler • 
<ii. 

Ayazmaya halk kendiei bakıyor, 
8i!tıUrUp temizliyor ve gelip geoen. 
lcrın mum yakıp ıömdUkolri külün 
~·anına bıraktıklan ufak par:ıla.n 
t.orııe.yıp fıkara.ya ''eriyorlardı. 
lılbatir Selçuk kumandanı Bunıa

da hcnUz yeni fethin korku ve deh-
5cU hUkUm aUrdüğll ıu sırada hiç 
ltinısc farkma varmadan Btlnya 
l:rntıarınm bUyilk definesini m~y -
dana çılt:ır3blleceglne son derect 
tneınnundu. 

•'Hekim a.k~tun Uzerl, el ayak 
Çekildikten sonra. kıyafetini tebdil 
td.ip hlr Bizans köylüsü kıyafetine 
~terek .ikl sadık adamiyle beraber 
bıı kUçUk ayazmaya girdi. 

l\ya.zmıı.yı yanan mumların 1§1 • 
~dn bUyük bir dikkat ve he~·ecan.. 
la g6zdcn geçirdiler. 
lu F'akat ilk nazarda dikkate §ayan 

Çblr şey bulamamışlardı. 
~trin gayet kurnaz ve rumdan 

~?tuno olrı.n Calus ismindeki esiri 
1t aralık hayretle bağırdı: 
- Devletlü ! Şu Hnzrcü Meryem 

~snıinin altına bir dikkat edin! .. 
tniış mı görüyorum? .• 
bedi. 

t ı::nıir telli.~la adamının yanma ge-

~ti. 

Mehtaplı 
geceydi 

bir 
••• 

t ~ Baılara/ı 10 untuda 
,,un cc.saretini toplı:yarak bağırdı 
llıır''. 
~dınm durmadığını görünce ifit. 

~Cdi~ine hükmederek tekrar hızla 
~Irdı. 
:Fakat Mia gözlerini askerin göz. 
tine dikmiş yoluna devam cdi -

)ordu, Çocuklar o zamana kadar 
~0~tan krı.rşı sahile geı;mi§lerdi, 
b l<Uçük kızları kollarına alarak · 

r kayanın gölgesine götUren ve 
~ela elleriı:i ayaklarını iyice ku
~~Yan Juan arkasına döndüğü za.
tt n gördüğil manzanınm çocuklar 

ı C tarından görülmesini istemiyor • 
~· Ç'UnkU genç nöbetçi bir kerre 
baha "Dur, yoksa vururum" diye 
~il fakat Mia durmamıştı, 

t l31r silah sesini müteakip Mia.nm 
, , ·.Yeliği eaten elbisenin geni§ eteft 

rııı'Yıın yüzüne yayılın13, kollan y~ 
~ llıa sarkmı§tı. Tıpkı Annanm bir 

t~~ ecne evvel suya dllten bebeli 

····· 
~onra nöbetçi titrek elleriyle ailA-

ı . , 
, re bırakmış "Allahnn beni 
t~ı~ 1 

,. ., dlycyek tekraT' k5pt1inftl\ lıa- 1 
\> • ~ ~ğı yukan yllrUmcsine de· ı 
~ etmJtt' 

- Y&\"ll ıtonue!. te.ıA.3 ebM!. N~ 
var? Ne.tede?. 

Diye kekeledi. • 
Caluı Jturetl Mery~rn r@gmın.in 

karanlık bir klS~egWrt lcuytulufu l
çlnde ptk görtınmiyen a.lt ktsı\ımı 

tekrt.r g~terttelc h~yet&l\la: 
- Bakın, b&kın... Llttnce bir 

CB) harfiyle ü&t tate kUc;ük Uç 
put varl. 

Dedi. 
Jtmtr Mlllk ~ondur hayretle cc

vab vordı: 
- Evet!. HalCikaterı putları gö. 

rüyorum! .. 
Bu Meryom tasviri ksb&rt.ma 

tunç Uıerine hakkedilmişti. Erntr 
Malik Kodur bu kabartma reaım ü
zerinde !itince B harfile ıarib tekil 
de üç putun t!Onradan elle çizilmiş 

olduğunu derhal anlamıştı. O va • 
kit btitlin vUcudunctan bir titreme 
geçti: 

Bu B harfj neye delalet ediyor • 
du? Bitinya lle münasebeti olduğu 
muhakkak değil miydi? 

Fakat bu Uç put acaba neye de
lalet ediyordu? Ve bütün bunlar a· 
caba hakikaten Bitinya kralınm de. 
finelerine i§nrct olarak biızat onun 
tarafından mı konulmuştular, yok· 
sa herhartgl bir te.udUfle taavir U. 
zerine gell.~i güıel yaprltn13 bir iki 
ıekU kendileri ını böyle tevil etmek 
zaafına dti§Uyorlardt? 

13Ut1ht iMdi hü -

Uzerind~. en kUçUk hlr ihtimalle 
dahi ol&a, herhangi bir emare gör. 
muı olabiltneleriydi. 

Selçuk Emtrl o ,Un bu a.yumada 
dtba fazla kalıp usan d1klcatl cel
bctme)i istemediği için, baıkaca 
de!inelere ajt olması ihtimali bu. 
Iunan hiçbir bir iz bulamadıklan 

f'LA..'\Ş 2S 

kliçUk tyumada.n M!uılUUe blt -
tikte, yine hiC kimuye glirUnme • 
meye gayret ederek Cıktı. StlCuk 
Emiri ayıwntıdaıı çıktığı ıarna.n 

kalbi Umltle dolu bir haldeydi. 
Adamlarına gördU.klor1nden blC 

ki~&eyc balıtıetmemclerlnl t.enblh t.. 
derek otafma avdet etti. Fakat 
şimdi daha t.lyade inandığı Bltirtya 
kralmm de!inclörl her fey paha • 
sına meydana ~ıltatıl\aya. azttıctrnlı 

ti. 
Bu Sel~uk emirlnden vo bu Bilin. 

ya kr'a.lınm defineltri mettlesindcn 
Mıı Bizans tarllilerl bab&tlml.t • 
lcrdir: Gerek Selçuk, gerek Oı .. 
mt.11h tarttııcti bu Selçuk tmlrlnden 
bahset.ırıeyip de Blwıalılann bah • 
aot.rnelerlndekl ıebcb&e bir defa de 
finelerin Bitinya kralına ait olma .. 
sı, saniyen de Selçuk Emirlnin Bi. 
zanslılarla. Medenber1 glZUce mu -
nasebctte bulunr.n gayet 
adam olmMıdıt. 

haris bir 

Emir Malik z.a.af ve inhltaba 
uğradığını yakından gördüğü Sel _ 
çuk hükümdarını tahtından indire
rek yerine geçmek hulyala.n pe 
gindcydi. Yruıl o ıırada hemen bU. 
tün Selçuk kumandanlanndaki he
\'es ve hırs bu adamda da. vardı. 

Ayni gizli emelinden dolayıdır ki 
bu adam bir taraftan Bizanslılarla 
el altından mUnuebette olduğu gibi 
bir taraftan da yeni vG mühim bir 
kuvvet olarak doğmaya ba§hfan 
tlakan O~anıa da yakından ~U -
nuebettc bulunmak istemişti. 

Selçuk hUkUmdarmı devirmek e. 
mellerine nail olmak için de eline 
Bitloya kre.llarmm defineleri gibi 
muazzam bir servet g~irme)1 ca -
na minnot bilmekteydi. 

Emir ot.ağma döndükten BOnr& 

yalm& bunu, BiUnya krallığı defi • 
nelertni dUtilnmeye başa.ldı. 

(Devamı var) 

Bu, fUsel bir hulran geeeıi Ol· 
du. Bah~ede y&lıuı kalınıttık. Be· 
re ket annem komtuya gitmişti; 

yokaa içmeme dUnyada razı olmaz 
dı. Babamın önilne, Uıttindc bir 
tabak yemişle bir ıiıe pirinç ıa- Babam, bardağının içine baktı, 
tabı olan bir mata kurulmu§tu. ıonra bir yudumda içindekinin 
Komşuda, her zaınınıa glbi bu ak· hepsini içti. Kristal kadehi yeni -
§am da, roman olcuyotlar&. den doldurmak istedim. Şişede 

Tlyattoy1. ıtrmed!kltri ve a~yaha daınla iCki yoktu. B&baın: ''Ne ! 
te ~ıklmad.ıklarr için, kadtl\lattn Jfürnit mi?,. diye sordu. Bu söz -
biricik eğlencesi buydu. Bu se - lerl söylerken ytiıünde }\afif blr 
heple, babam 'Ve ben, annemin hüıün belirdi. (Bunu iyi olmadı -
erken d!Snmiy~e~lnden emin.dik. lını bildiğim halde söylUyorum.) 

Korniıleri hafifse kıvrılan mek- hikayesini anl:ı~makta vazgeçer 
tebin damını ay çoktan aııruıtı. korkusilc, annemin, bir şişeden 

Bahçe-mizi sundurma.dan ayıran fazla içmemesine dair olan ten • 
yüksek duvar koyu bir gölge ya· bihlerine rağmen, atı4fon: 
pt)f()rdu. Civarda kimseler yoktu. "- Gidip daha şarap getire -
Ufok bir 111tU1tli duyulmuyordu. yim !.,, 
Evdt- hiçbir ruh dolıtmıyordJ. Ayağa kalktım ve §i§eyi aldım. 

Benim için, babamın gUlUmsi - Babam gülmeğe baılıdr ve elimi 
)'Cn yUzUnde blitUn bir bayat par- yakahyarak: "Sen iyi bir !iOCUk
hyordu. O, anlatıyordu, ~n sevk• sun, oğlum I,, dedi ve parmaklan· 
le dinliyordum. ~e ilerledikçe rnı ırfttı. Hiçbir vıkıt bana böyle 
~iyordu. içtikçe c~ılerf parlıyor- dostluk gö~tetmemi§tl. 
du. yanakları yanıyordu. Aym cü- Gidip gelerek barda~ını dol -
mUı renrt lflfr attnd&, Hlnd1tt4n durduğum zaman, yüzünün ~izgi· 
dtn bUyUk RUtyaya, Tib&t~n Ja.- leri gevaedi. 
ponyaya kadar bUtlln dünya ıö- Sabnm tükendi, sordum ı "Bu 
zumun önünden ~yotdu. rarip rakip kimmlş?,, 

Seaaiı gecenin iç.inde ne tfirler Babam: "Sen bul bakalım,, de-
ve tlirkUler yUkteliyordu l Babam dl. Kim olabilirdi? 
birdenbire: "Kim·Sa.gguhi kim • Epey dÜ§UndUm, sonra, ccva -
dir biliyor musun?., diye sordu. bundan emin: ''imparator!,, diye 
Aynı umanda ben utanarak, hem be.fır.drm. Babam: ''öhö, öhö diye 
sevinerek baıımla "h&)'lr,, dedi:'l'I. 8ksUrdü, filvaki, imparatorun sl
Bcnim yerime babam cevap verdi. lAhsız olarak bizzat muzaffer ra· 
"Koreli bUyük bir fllr.dir !,, dedi. ldblnin karşısına çıkması doğru o· 
Babası cenup viJlyetlerlnden bl - lurdu. Fakat, imparator alçaktı .. 
rinde v.ı.U imlf. O z:ama.nlar impa- Hayır yavrum, o değildi. Kim 
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Kim Saggazhi: "lstetneın, diye 
bağırdı, üç vilayetten geçtin, 11 -
damların oralarını fdikete boldıı. 
Ey baba, aana itaat edemetn !,, ve, 
çekilerek, babasına, ve onun asker 
!erine yol verdi. O günden sontl 
Kim 5aggazhl batfbo,, dilenci bir 
şair oldu.,, 

Dil§ÜRceliydim. GöıiltnUn lSnU. 
ne şan dolu ilerliyen otuı bin ki· 
şilik kuvvet geliyordu. Nihayit 
mmldant:lımı 

''Ben oluydım, bin okçuyu a • 
1ır, babama yardım ederdim.,, 

Babam: ''Hayır, diye bağırdı. 

yapamazdı. ÇUnkü Saıaıuhi haUCI 
seveceğine yemin ctmlıti. Sen di· 
ha bunı.ı anlfyamauın. lnun, tt • 
tiğl yemini her zaman tutrnalt .• 

"Fakat, diye itiraz ettim, hepi • 
m1z gibi elbette o da babasna it&. 

at edece!ine yemin etml~tlr ! Baba 
en bUyU.k adam değil midir?,. Ba
bam bardağuıı doldurdu ve ıefbt 
dolu bir ıesle: "Sen kendi kafa • 
sının doğruswıa gidtrı kUçtik bir 
~ocukıun" dedi. ikinci tarap ll -
§esini almağa gittiğim umanki 
gibi gülümsedi. Ve bir lakem16 U
zcrlnde duran batka blr hardalı 
doldurarak bana uıattı: "Al, 1~1,, 
dedi. Bu tekliften ürperdim. Bu 
vakte kadar ana.mdan aldlfım a • 
ğütlere göre, Jçldye, çoc:uldarm 
dü§manı bir ıcytan diye ba.kmtf· 
tını. Babam bardılz b&na o kadar 
do!tlukla uzatıyordu ki, ~dtın ve 
bir hamlede botalttım. Bir ıeyin 
göıleriml ylf&rttığıru hlıHtti:n. 

Şarap kealcindi ve kendi kencUme, 
içime giren ıeytanın beni dUnya 
üıerinde mevcut olınryaft bir hay. 
vana çevirecetine hUkUm verdi."" 

Ba:bam bir hurma uzatarak: 
''Al, ye 1,, dedi. Yemltl yedim vı 

(LUtfeo 1a1f•1i ontıjDb) 

89. t: the water - jug or jug men t de• parola) en C.At

reaux. 
be; s. auch 82) ! so. 62 und 85 KQchentıa,..hi

nen 
89. A: die Wuaerka"nne 

(Kanne, Kandel) 

&G. E"ztK Cgüifun emılğl) 

00. F: le bec 

OQ, 1: the spout 

DO. A: der AusgieSer ( die 
Schnauze, Zeite, Zeute, 
Zotte, Zottel, Schncppc, 
der Schnabel) 

91. ÇİNİ DÖŞEME 

a ~lDl veya toprak 
b çini kaplama 

Dl. F: le carrelage 
a le pavement (k.. car
reaux m. en c~ramlque) 
b le lambri.5 (le revôtc- Jl 

J72 

91. t: the tlles: a the W6d 
floor, b the tiled wall 

91. A: dle Flie.ın 
& die BodenflieMn (tin 
Bodenbelaı) 

b die Wandflieten 

92. MUTFAK SA.AD 
(yuvarlak Hat, dU\1lf s:l• 

ati) 

92. F: l'horloge /. de cuillne 
(l'horloge f. ronde, la 
pendule mura.le, le e&rtel; 

92. f: the kitchen clock (a 
wall - clock \l!'lth a plate • 
ilke dial) 

92. A: die Klichenuhr (Tells. 
ruhr, eine Wanduhr) 

62. ET !\IAKİl\'ESt 
62. F: la machine a hachcr 

la vlande (le hacholr, le 
hachc·v:iaı.dc) 

62. t: the mcat mincing rna
chine 

62. A: der Fleischwolf 

63. SOT ŞtŞF ..... -;t 
63. F: la boutcille a lalt 
63. t: the milk bottle 
63. A: elle Milchflnschc 

G-1. KEVGtR (8Uzg<ıt) 

61. F: la p:ıssoire 
M. t: the eieve (the strainer) 
6t. A: das Sleb (dCl' oder die 

Ratter) 

65. BIÇAK TEllİZLEl\ffi 

MAKİNESİ 

~. F: la machinc a nettoycr 
lcıı couteawı: 

65. t: the knife - cleanlng 

66. TEIJ DOIJAP (1flmek do
labı) 

66. F: le garde - ma.nger (lA 
petite armoire a.vec toile 
möust.iquaitc) 

66. t: thc meat - safe or food
safe (a llttle cupboard 
with fly - ıcreen wal18) 

66. A: dt'.!r Fliegen.schrank 
(das Schrlüıkclıen mit 
Fllegengitter) 

67. KÖŞE RATI 
67. F: la planche d'~coip\lJll 

(la conısole de coin) 
67. ı: the comer ehelf 
67. A: das Eckbrett (Ortbntt) 

68. ı: thc kitchen wlndow 
68. MUTFAK PENCERE.,t 
l'>R. F: ln fC'nHre de la cuisfne 
68. A: das KUchenfenıter 

macbine 6!l. BRİZ (Brizbiz, pe.rde) 
65. A: elle Messerputt.muchlnc 69. F: le briıe - bl8e [le ri

deau] 
80°6Z ,.e fl5 l\füTFAK HAKi- 69. 1: the ca.sement curta.hı 

NELERi ~ 69, A: die ~eibengardine 
80-62 et 65 les machine /. do 

cuf.sine. 70, SOD GtlGVHn 
80 - 62 and 65 a.re household 70. F: le rot A latt 

machlnes 70. t: thc ın.llk jug 

169 
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Beşikten mezara kadar sağlam 
ve be yaz kalan dişler 1 

Dis macunu kullanan
la; birçok tecrübeler

den sonr a neden 
daima 

RADYOLiN 
de ka rar kalıyorlar? 

çunku Radyolin: * nı .. ıcröc (J{üfeki - l'ar 
trc) husulüne imkan bırak· 
mnz. l\Ie,·cut olıınlynrı ön 

eritir. 

* Dişleri mine tabaknsrnı 
iizip hırpalamadan temizler 
.·c pnrlntır. 

1" Ağızdnki mikroplan % 
100 kat'lyctlo öl<liiıiir. 

>f. Diş ctıcrinl be ler, diş 

ti ha tahklnnnn mani olur. 
\b"IZ kolmsuııu keser. 

Siz de sabah, öğle ve akşam, her 
sonra günde 3 defı 

Kullanınız 

fi A B E R - Akşam Postası 

lngiliz Kraliçesi 
Amerika seyahatinde tam 

7 kilo zayıfladı 

İngiltere kral ve kraliçesinin A
merikada büyük bir seyahate çık. 
tlğı ve bir ay kadar Kanada, A
merika Birleşik cumhuriyetlerin • 
de ldolaşa.rak geçen gün memle -
ketlerine döndükleri malumdur. 

Yukarıki .jki resimden üstteki 
kraliçe seyahate çıkmadan bir 
kaç gün evvel bir akşam ziyafet
te, alttaki ise seyahatten döndü. 

~11 gün kendilerini getiren vapu -
run güvertesinde alınmıştır. 

Birinci resme nazaran kraliçe 
bu resimde ne kadar zayıf görü· 
nüyor ldeğil mi?. 

Fotoğrafların gösterdiği fark 
hakikaten yerindedir. Çünkü i n • 
giliz kraliçesi A merika seyahatin
ôen tam 7 'lcilo zayıflayarak dön
müştür . 

Fransızların en meşhur artisti, senaryo 
muharriri ve sahne vazıı 

Saşa Gitri 
Dördüncü defa evleniyor 

Fransız tiyatroculuğunun bu büyük şahsiyeti 
yaşımn epey ilerlem iş 
olmasına rağm 2 n genç 

hır sinema artistiyle 
evleniyor 

Pransız tiyatroculuğunun en 
büyük şahsiyetlerinden biri olai'l 
Saşa Gitriyi büt ün dünya tanır, o 
yalnız büyük bir dram artiıti de· 
ğil, ayni zamanda çok kıymetli bir 
muharrir ve sahne vaziidir. 

Şimdiye ka.dar üç kere evlen _ 
miş ola n Saşa Gitr i, her seferinde 
karılarından boşanmıştı. O ilk de 
fa Şarlot Lize, sonra meşhur si
nema artist i tvan Prenten, daha 
sonra da Jakölin Debak isminde 
üç kızla evlenmişti. Önümüzdeki 
ayın beşinde alacağı genç kız da 
bir sinema a rtistidir. 

h mi Jeneviev dö }andır, Saşa 
Gitrinin yaşı epeyce ilerlemiş ol
masına rağmen aldığı kız çok 
gençtir. 

Yeni evliler bir kaç gün sonra. 
( Sen - e • vaz) kasabasına gide
rek oranın kilisesinde nikahları ::li 
ni merasimle kıyılacaktır. 

Büyük artistin şimdiye kadar 
bütün evlenmeleri yalyız belediye 
dairesinde medeni kanunlara gö-

1 

M 1 Oberon'la mülakat re yapılmış, h içbirisinde dinime. iyileşir gibi olduğumu hissettim. korudu : er rasim icra edilmemişti. K im bilir, 
Birkaç dakika sonra içimdeki yan- "Elbette, iki bardak şarap ver- ~ Başlarafı 8 incide kalacağını zannctmemiştim. dörd üncü izdivacrnda dini mera· 
ma )?itmişti. Babamın sualine: .dim.,, Annem, kocasına hiddet do- çok kötü bir sene geçirdim. Ba§tpıa Çünkü malüm ya, Norma Şerer sim yaptırmakla Saıa Gitri, belki 
"lyi şey şarap!,, diye cevap ver - lu bir göz attı, fakat bir şey söy - bin turlU can sıkıcı şeyler geldiği de kendisini keşfetm~ olan sahne d e bu evlenmenin artık uğurlu ve 
dim. Bu sözlerim üzerine babam lemeğe cesaret edemedi. Yüz ver- bir sırada gayet ani olarak annemi vazn Thalbergle evlenmişti. c;on .:ı!mutr1 ı istiyor. 
bar.dağımı .ikinci defa doldurdu: mcsine güvenerek babama: "Bir kaybettim. Arkasından bir otomo - Fakat işte Meri Obcron da ken. Yeni evliler, Saıa Gitrinin Sen· 
yine bir hamlede boşaltton. Han- daha içsem olmaz mı?,, dedim. bil kazası geçirdim. Az kaldı bu ka- disini keşfetmiş olan Alekııandr - e - Vaz da aldığı bir sayfiyede e
çerem yanıyor, i~m buruluyordu. Annem bardağı fırlatmak için ala- zadıın dolayı yüzüm çarpık, çurpuk Korda ile evlenmiş bulunuyor ve pey kalaca'lclar, halaylarını bura. 
Bunlara rağmen, bütün kuvvetim- rak : "Dünyada olmaz!,, diye hay- kalacaktı. Bunun için taliin bana çok güzel bir kadın olan, ısevdiği da geçireceklerdir. 
le gözyaşlarımı tuttum. Göz kırp: kırdı. fazla yar olduğunu zannetmiyorum. erkekle evlenen ve serveti günden D .. u •• h d. . 1 
madan, babamın biribiri ardı s.ıra Kim Saggazhiyi müdafaa ettiği Yalnrz bu hususta değil, hayatta güne artan bu harikulade kadın L U g Un e tyes f • 
söyl~di&i Kim Saggazhinin şiirle- zamanki seHyle ~bam: "]?eki is, da. hiçbir zaman nikbin değilim. çin temenni edeceğimiz ecy lıayat- $:.HrıtMtrfı ·""-
rini piuliyordum. ikinci bir hurma dedi, az şarap :zarar etmez. Hem Merl Obcron bana dostu Norma fa cdbinlikten bir an evvel kur - ... Y ... :r S:ış3 Gitri ve y~ni karısı 
aldım. Şeytan vücudumu bıraktı, bu yalnıZlıgım fÇınde l>ana ~~r Şc~erden bahsettiği zaman onun tutmasıdır. Çünkü hayatta nikbin Franıız Akademisine J eneviev dö Sievil 
yerine tatlı lbir gevşeklik geldi. dost lazım.,, Sözünü bitirince, bar örneğine bu dereceye kadar sadık olmağa, onun kadar kaç güzel ka# aza seçildi .\nılre Dilly'nin ulınış olduğu lıir ı~ 

Saggazhinin mısralarını içiyor - dağını doldurarak uzattr. Gurur - ======================== dının hakkı vardır! Paris, 2R {.\.A.) - !'.hıharrir vr nı.. ~e karşı 7 rey alını~tır. 
dum. Nihayet başım dönmeğe baş- dan koltuklarım kabarıyordu: Bir .dedi, şairlere şarap elzemdir . ., •••••••••••••-.ı ıür Sac ha Guiın·, Goncourt akademi Sac ha <iuitr.r, :?G marlla 'cfal ti 

b k · · k k · b k B b T.,,. '· .. 1 d. A rr Çocuk l{ekı'ml ., ~ine intihııp cd;lmictir. ikinci kuraıl :• ıııiş olan Pol Nc,·cux·~e lı, •er ollll:ı~ ladı ve kalın bir ses ta a ası ıçın- er e tım en artı ... a amın r ·~ .. r '"ev sov eme ım. y par- ., 

Dr. Ahmet Akkoyunlu 
11 

intihap edilen '.ııumaile~ h ıııii.nekk' tadır. • - r de annemin bize doğru geldiğini do-stu, biricik dostu olmuştum. O- i!yordu. Şeftali kokusu yayılıyor-

gördüm. Tuhaf şey, ondan hiç nun gibi bilgili, eski zaman hika- du. Bir farap bardnqencn önündey. Takp~inrnz::ır·dTanallmnıaha:ıdn: hPearlasaür-.;n·o. 4 Çocu.k b. ılme.cesınde hedıye kazananla 
korkmuyordum. Annem benim bu- yeleri anlatan birisine dost olmak dim ve i~mden : ''Babamın dostu,. I u .. 

laruk bakışlanmr görerek bağırdı: ne şerefti! Annem eve girince ba- diye ken.di kendimi !iağırıyordum. t 1• 1 'f 1 r . ,11 .,. 9 Hazıran bılmE.cemızde kazanan- Birinci: Ko::ısol saati. 
~:ııı ;:ı ı en ~onra. er on:., _, 

"Bu çocuk sarhoş!,, Babam beni\ bam: "Görüyor musun oğlunu, - Mirokliden - •••••••---••• lar: Şefik Tun1: Topknpı 17, 

PJ,A1'"Ş 2S 

70. J\: der Milclıtopr 

71. (Kah,·c, ray, kakno) KU
TUSU 

71. ı·: la boite (a cafe, the, 
cacao) 

7J. 1: thc canistcr (for cof
fee, tea, cocoa) 

71 • . A: <ile Bllchse (!Ur Knf
f ee, Tee, Kakao) 

'72. llUTFAK Rt\ FI 

'2. F: l'etagerc /. (la planclıe 
de culsinc. 

72. 1: the s!ıcU 
72. A: dns Rilcl•enbrett 

73. KUl\l SAATİ (ra.fad:ı:ı 

yumurta :ıi~lrmek için) 
78. ı.·: le sabUer (pour la cuis

aon dcs reufs) 
':t f : the sand - gla."'s (thc 

egg - tlmer) 
73. A: dic .S:ınc!uhr (:ı.ls Eie. 

nıhr) 

7 1. ÇAY ŞA~f~\~~"DIRASI 

(!~ine t:ıy lm,rup demliğe 
:ıtınak i~:.ı) 

7J. I': !'o-uf nı. a thC (in bou1e 
u thC) 

, 4, ! : tr.e ten {infmıir.g) cgg 
(t'he te!\ -bal,' 

'H. r\: d!'a T~l' - E'i 

1i0 

J 7$. TUZ J\UTUSU 

75. F: la boite a sel (in gran· 
de salicrc) 

7.>. 1: the salt box 
75. A: das SalzfaB (dic Salz

mest~) 

7G. IiCÇCK BAHARAT 
DOLABI 

76. F: la pctite armolre iı. 

1 epiccs 
lf 76. t : the spice box 
j, 7G. .4 : das Gewürzschrli~kchen 

l 77. UX R liTl"SU 
<7. F: it. b.."lite a farine 

f: ~ha flour box 

• •· .\ : das MclııroB (die ~1ehl. 
m:ıstı:?) 

78. Alin, m;FTı-;nt 

(muht ıra) 

78. F: l'aidc - mcmolre m, 

78. t: thc slatc or thc bloek 
for mnldng notes 

':'8. A: die Merktnfel 

7!), ı\NAIITATII.m (nn:ılı· 

tar nskısı) 
7:>. F: le porte - clefs (porte • 

clcs) 
;n. !: the key rnck 
7!l. ,\ : dRs ~chlü~s('lbrctt 

~ so. sı:nn: mçACı 

PLAXŞ 2.) 

80. F: le hacholr (le hache -
legumcs) 

80. t: the mincing - knife 
80. ;\ : das Wiegemesser 

81 . ILUIUR OKLA\'ASI 
( pa.-;ta merdanesi) 

81. F : le roulenu a pate (le 
rouleau a pntisseric) 

8 1. 1: the rolling pin 
81. A : das Nudclholz (Wlil

gerholz) 

82. RENDE (bak: 61) 
82. F: la rape (V. 61) 

82. 1: llıe grater (sce also 61) 
S2. ,\ : das Reibcisen (dic 

Raffel, I~cibe; s. auch 61) 

83. noGn.\l'ıl.\ TAHTASI 
83. f': la planche iı. hacher 
fı3. t : the mincing - board (the 

chopping - board) 
r.:ı . .\: das Hackbrctt (Wlcge

brett) 

f,1, ;'llUTJ•',\IC S,\XDı\L\'E-

SI 
r. ı. r: la chnisc de cuisine 
f, 1. ı : thc kitchon chalr 
r. l. ı\ : der I\üchcnııtuhl 

x 

1 85. t : the ice - cabinet or ice -
safe (the refrigerator) 

1 

8:'i. A: der Eisııchrank (Kühl
ııchrank) 

86. PARA ÇAXTASI (k~t> ) 

86. F : le porte - monnaie (la 
bourse) 

86. t : the pul"l'le 
8G. A : die Gcldta.11che (Börs", 

der Geldbeutel, das Porte
monnaie) 

81. HIRDAVAT DOLADI 
(fırça, oo~·a ,., !!. için ) 

87. F : la petite armoire a 

87. 

brosses, cirage ete. 
(le banc de cuisine) 
t : the cupboard for clea
nlng rl'qui11ites (the kit
chen bcnch) 

187. ı\: der Pntz:-chrank (dic 
Küchenbank) 

88. TAHTA KOYA (rnastel
ya) 

88. F: le cuveaıı (le baquet, le 
seau en bois) 

8~. 1: thc tuh 
88. ı\ : dor Kübel (dic J{ufe 

Gelte) 
1 

8i. &UZ DOLAm 8!'1. onGO~f (Ma<Jrapa) 

~}. F: la glacicre (l'ıırmolre /. 89. F : le broc (la cruche a 
f!İ.Joıifiquc) JI cau) 
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lkinci: Elbise kemeri: ~ 

Rıza, Kiraz yayla Halil ağa solc• 
numara 10. 

Üçüncü: Kolonya 
Cemal 25 inci ilkokul. 

BİRER KUTU BİSKÜVİ KAZJ\ ' 
NANLAI1: 

1 - Tüziln Btrktoy, Beşik~ 
Vişnczade 12, 2 - CangUI Pıını;ııl 
lisesi, 3 - Necip, Kumkapı Niı;:ıl'I' 

cası Nişanca yokuşu sokak 20, 4 "" 
:\lahmut Feyzi Mecidiyeköy, 5 "" 
Gülcin Orkunit Tlegraf scırvısi ~ · 
rcvfik kızı, 6 - Necdet Tüzcr Ç • 

talca O. O. 81, 7 - B. Çağlı S• 
matya hl. M. cııd. 52, 8 - Jnn Ö~ 
pek Sen Benııva lisesi, 9 - zc 
Olcay Şehremini S. M. Cad. 64 

10 - Bekir Okur Galata Kcırıall ' 
.re~ Krıranlık fırın Rtlk, 6, 

3lr..En. P Al\:E1' ŞEKERL~'\(f 
KAZANANLAR: 

11 - Melıi.lıat Eman AksaraY t"• 
ı;t• zunyusuf s.,.,1c. 15, 12 - Melike 

cıiktııtı kız !!sesi 112, 13 - Abd\lt'; 
rahman Kartay, Gedikpr.şa ~J} 
Aprt., 14 - Salahattin Boğaziçi~ 
sesi 314, 15 - Ömer Ersin p. 
T. memuru Sürcy) a o.;lu, 16 Y\lrd' 
gül Çevik Sirkeci Hocapaşa, l~ .: 
C:J Süley: kız orta okulu Jııh 

Necr:ti birinci Kumknpı O. O., 18"" 
Sedat lst. Sirkeci, Hl - Ali srJ~ 
lam Cağaloğlu O. O. 183. 20 - ~ 

Banu Dcyoğlu Kız O. O. 234, 21 "" 
GUzin Tan Tepebaşı DE:rvlş Ahrı'l 

f:ı· tokak 16, 22 - Feyyaz Kutun 
tih Sarıgllz"I cad. 7l, ::?3 - ptti
han Allıncl Fener, 24 - Emin "i 
zar Fatih Çarşarnbn. ~9 - Neı:ı 
Kıral Bc~iktaş 38 im.i okul 155. 
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MAZON MEYVA 
Hazımllızhk, f13kinlik, bul&Db 

gaz, ıancı, mJde 
bozuklnp, barsak ataleti iNKIBAZ karaciğer 

Sarılık, safra 

15 

ve 
ıı tınJeekt saat a)'tırı, aJ:ıns ve meteo. 
~oJı haberleri. 13.15 - 14 l\füıik 
it arışık program • Pi.). 19. Prog. 
~llll. l!l.05 Müzik (Senfonik parça • 

bütün M l D E, B A R S A K bozukluklarında kullanınız. H O R O Z markasına dikkat. Son 
derece teksif edilmiş bir tuz olup yerini tutamıyan mümasil müstahzarlardan daha çabuk, daha 

). 19.15 Türk müziği (Fasıl heye. 
kolay, daha kat'i bir tesir İcra eder. Yalnız toptan satış yeri Mazon ve Boton ecza deposu. 

Yeni Postane arkası No. 31 İstanbul .ı. 20 Memleket sant &)'arı, aJanı ve 
tleoroloJI haberleri. 20.15 Konuş. 
~ (Ziraat saati). 20.30 Türk müzl. 

<Muhtelif şarkılar çe dllltfin det. 
tlııe alt türküler): ı - Hlcazk6r 
~revi. 2 - Lemi - HlcazkAr t•rkı • 
ben nşkımı cıınlandıran. 3 - Arif 

TDrklyc Cumhuriyet 

AK T t F 

24 6 I 1939 v•ziyeti 

~ l' • liicazkAr farkı - Bir halet ile 
~:lü yine. 4 - Arif bey - Suılnek 
~kı - Papusuna ermek üıere. 5 -
, hrnı bey • Suzinak farkı • Bir sih-
~ l'arap, e - Udt Efref - Suzinak 
ı tkı • Gilnden ınne eh.un oluyor. 

Dün ve Y a_rın 1 
Tercüme külhyatl 

Satış yeri : 
VAKiT KITAPEVI 

1-10 kitaplık bırincı Eerı 
..... Muııtarı Nıfiı - Suzinak şarkı • 

.:ıı.ııı bir sevinçle. 8 - DüAiln A. 
~erine alt tilrküler. 21.10 Konuş. 
~· :11,25 Neşeli plAkler • R. 2J.30 1 
~ &lk (Şan resitali - Ruhi Su: Ba~ 

tlton): ı - Haydn • "'Mevsimler" 
~ aıonosundın çirtçl tırkm. 2 - W. 
4- ~oı1rt • "Sihirli flüt" operasın. 
~ 11 "Rocco,. nun (Pırı şarkısı) 4 -
~j Schubeı1 • Genç kur ve ölünı (J. 

Numara 
1 Safo 
2 Aile Çemberi 
a Ticaret. Banka. 

Borsa 

Kuruş 

100 
100 
75 

S - G. Verdi • "Simon Boccı 
~ra .. operasından Ffesconun ro. 
lt~ıısı. 22 1ılüzik (küçük orkestra 

J.li: }\ecip Aşkın) 1 - Jullus fucll 
la lilya (\·nls), 2 - J. Strauss • Dı . 
,rıııden (esrarengiz \'Dl~), 3 - Enı 
ı.."leh Kalman • Cambazhane prt-n. 
ırıl Operetinden (potpuri), 4 - Jnr 

1 
1 • Mayıs ihllşarnı (vııls), 5 -

~c Grıt • Mar~, 23 Son ajans ha. 
tlerj, ziraat. esham tahvilat, kam 
~o • nukut lıor!lası, 23,20 Müzfl., 
q ıband • Pi.), 23,55 • 24 Yarın. 

llrogram. 

4 Devlet ve İhtilal 75 
5 Soayali1.m 75 
6 J Rasin külliyatı 75 
'l lşçı sıntfı ihtilalı 60 
8 Ruhi hayatta laşuur 6Cı 

9 Isfahana doğru 100 
10 J. Rasin külliyatı D 75 

795 

1\ 111ın. 
A l.ı ıı , , rı ld 11brııın17 t79tn 
11.ırı \ nııı . • ••• • • 
l"faklık • • • • • • • 

IJahlldtki Muhnblrltr: 
J'ürk lirnsı . . . • • • 

l/ariı;ltki Muhnbirltr: 
Altın: "ııct klıgrıım ıı O!l8 821 
Allına tahvili lrnbil ıerbe!t 
uö\•izlcr . . • . 
Diıter dö,·izler ve borçlu 
L:l iring hı:ıkı)'eleri • • • 

lla:ınt lahııilltri: 

Deruhte edilen e\•rakı nak. 
cfiye kıırşılıAı • • • • • 
Knnunun ft.8 maddelerine 
tevfikan Hazine tarafınılan 
vaki ledlyat • • • • • • 

Senedc..t cüzdanı: 

Ticari senetler • • • • 
E.~lıam ve tnhvlldl cü:danı: 
Deruhte edilen evrakı nak 

A ltiyenin karşılı#ı esham ve 
\ tuhvllat itibarı kıymetle 

l ·Serbest esham ve tab\•ilAt: 
Avanılar: 

Hazineye kısa vadell uans 
Altın \'e dövlı Oıerlno • • 
Tahvlt6t ilzerlne • • • • 

• • • • 

24.164.H2,97 
ı 7. 763.909,50 
1.436.818.39 

410.164.30 

12. 741.252,48 

10.619,29 

4.135.309.70 

158.748.563,-

17.228.027,-

124.874.351,52 

43.462.213,47 
7.897.104,-

8.206.000,-
26.245, 79 

7.808.794:,15 

43.365.170,SC 

410.164,3C 

16.887.181,47 

PAStF. 
Sermayı • • • 
/htlyal akc-esi: 

Adi ,.e fevkalade , 
llususl . . . . 

• • • 

• • • 
• • • 

TtdauDldeki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakliye 

Kanunun ü.8 inci maınte

lerine tevfikan hazine tara • 
hndnn vaki teıliyal • • . 
Deruhte edilen evrakı nak. 
ıliye bakiyesi • • • , • 

Karşılığı tamamen altın olarak 

l
ılAvcleıı tedavüle vazedilen 

Reeskont mukabili ilaveten 
teda. vazed. . • • • 0 • 

141.520.536,-ı 

124.874.351,52 

51.359.317,4 7 

16.041.039,94 

Tıirk lirası lltvduatı 

Döviz Taahhüdatı: 
Allına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler vo alacaldı 
klirlna haldyeleri • • 

Muhtelit • , , • • • , 

Bu serinin fiyatı 795 kuruı; 
tur. Hepsini alanlara % 2C 
iskonto yapılır. 236 kuruş\ 
peşin alındıktan sonra kalar 
1 lirası ayda birer lira öden 
nek üzere dört taksite bağla 
·11r. 

Jli~~edarlar • • 
Muhtelif , • • • • • • •• ..ı 4.500.000,-ılı 

15.838.843,84 1 

30-6-939 Cuma Yekdn 414.796.605,40 J. 

1 Temmuz 1038 tarihinden itibaren: İskonto haddi 9' 4 Altın tızerlnt r " 1 

l
12.ao Program, 12,35 Türk mnziği Dün ve yarın r 

,· 13 Memleket saat ayarı, ajans 
lıij l'llcteoroloJI haberleri, 13,15 • 14 B k A kk J 
t 2ılı: (karışık prosraııı • Pi.)' 1G t •• k u·· ı ı ,· at 1 a er ya ap an 
t~tı~raın, 19,05 Müılk (Melodiler .Pi.) e rcu m e y 
'I~ l> Tilrk miizlli (fasıl heyeti), 20 Rahat ve ıağlamdırlar. 
ro71~kct saat ayarı, ajnııs ''e ıııete. • Ju ayakkaplan almakla iktısat 
L ı:ıJı lıal.ıerlcrl 20 15 Konusı•w 7 nıeitaeruiıısr~:;I ih d 
•ıar • • ı · ..;; . ltmİf olacakıınız. Hal azır a 
J 18lık iPOr ıervisl), 20,SU Türk ..,~.A~'-.;K,ap ... ,,,,.." .. ·.ı 

~t~ıAı (sa;ı; cııerJerl beste, semai ve 61 Vikontun ölUmil 3f ıerli ve ecnebi malı zenıin 
llar), :!1,tO Konuşmo, 21,25 1'\c 62 Leneit Il. ı ;etitlerimiz vardır. Geliniz, •t: lllnklor - R., 21,30 Orkestra pro. · edı·n: .. '•ın lÖrünüz ve intihap ... 

'trı 1nın tnkdiml • R. Strauss vı: c. 63 Liza 1. 

0 trı hnkkında. 21,4S Müzik (rnd. 64 Evlilik 20 
~ıe~rkestruı - şef: Praetorlus), l - 65 Gizli Pamuk harbi 50 o 7 • r * ' o • ..,,__.. 

ıa:r~ Strauss - Serenad 13 nefes 66 Biıanı tarihi ı. Dr. Necaettin Atasagun 
"'· için, op. 7, 2 - Richnrıl Stra 

67 
60 "' (L Senyolbeos Avrupa Sabahları 8.30 a kaılnr; akşaro-

~t • e hoursıeols Gentilhomme) lan 17 den sonra LAieii Tayyar 
~.ı Orkestra için, op. 60. n) 1 inci Ap. Daire 2.· No. 17 de hastal:ırını 
1 ~e U\'ertfirü, b) .Menuet, o) Es. 1-wr,,.- - - -,..,,.,, ııı ~ ~W7- ,_. kabul eder. (Ttlef on: 23953) 

BU HAFTA 
Beyoğlunda Fransız Tiyatro· 
su yamnda 138 numaralı 

i Z EL 
MACAZASININ AÇILIŞINI 

BEKLEYiNiZ. 
Bu mağazada, bütün lstanbul. 
da bulamıyacağınız her nevi' 
bebek, kadın ve erkek leva 
znnatırun nefasetinden, cinsi· 
niıı mükemrneliyetinden ve fi. 
atlarının ucuzluğundan hay. 
rette kalacaksınız. 

4.217.134,25 
6.000.000,-

158. 7 48.563,-

17.228.027,-

141.520.536,-

19.000.000,-

69.000.000.-

3.181,51 
31.840.964,36 

_..{YeHn 

Ura 

15.000.000,-

10.217.134,25 

229.520.5:. ~ 
29.664.690 

31.844.14' 
98.550.098, 

414.700.605.40 

~ hocası, ç) Ter:ıilerin sahneye -
ı~vc dan~ı, d) Lullynln Menueti, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
l'(l urante, f) 2 inci perde uver. 
t Ontermezzo), g) 2 inci perılr. 

11 rtilrü (inceıermeızo), h) Ziyafet 
:afet miizili ''e ahçı yama#ınııı 

'
1
• 22,30 Müzik (operıe şarkıla. 

~ ))1.), 23 Son ajans habulcri, zl. 
tsham, lah,·ilAl, kamhiyo • nu. 

!\ borsası (Ciyııt), 23,20 Müzik 
~b:ınd • Pi.) , 23,55 • 2~ Ynrııık i 

Naşit Ozc:ın 
ErtuArul Saclı 

Tek birlikte He. 
tiktaş Suatpurktn 

HAYRET EFENDi 
Vodvil 3 perdıı 

~ OKUYUCU: AYSB!~ 

··~ İyi bir elbise en milcsslı 1 
lavsiye mektubudur 
ı\ınerlkan modası Uzerin 

çalışır 

Yavuz Sezen 
'arıs kadın \'e erlrnk ler7.ıl. 
l•a,ı . • ucuıılerinden dlplonıa l 

..,13 Beyoğlu Parmakknı 
·a~·ret np'artımnnı TUrk F c 

to evi UıtUnde .. 
~ ~ cm 04aıu;;ı ı- cw 

~:::::ıır~··•··r·· ······ ···:···--· 
1 ~ e .. c a .t f . Fra· .k ·ş·i i~ 

Diı doktoru : 
9 Pazardan maada herıQn saat 
lt dan akşam 18,30 za kadar has· 
~ 1•rını kabul n tednl eder. 
l' cltes: Glata Tünel meydanı 
~rsıne caddesi ba$ındı 1/2 
~ No. 1ı muayenehane • .._ 
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- Beni çağırmalıydınız mat· 
mı:zel, b::n sizin hizmetinizde 
drğilmiyim? 

- Hatırıma gelmemiş veya -

hut vaktim m\i3aade etmemi§ ol· 
malı ... 

Nikol kendi kendine eöylendi: 
- Yalancı, hilekar. Ve sonra 

hanımına döndü: 
- öyleyse matmazel piyano • 

.da pek geç vakte kadar kaldı; 
çünkü ınatmazel odasına gitme • 
den evvel apğıda ayak ıcai iti -
terek inmiştim. 

Nikol sözünün burasında dur
du, Andrenin bir hareketini, yü. 
zünde biraz kırmızılık görmeği 

ümit ediyordu. Fakat genç kızda 
hiçbir .değiıiklik göremedi. 

Nikol sözüne: 
-- Aşağıya indim, diye devam 

etti 
- Sonra? 
- Matmazel piyanon~n ya • 

t:ında değildi. 
Hayretle bağırdı: 
- İ§te bu tuhaf 1 
- Halbuki hakikat. 
- Salonda otmadifımı ıöy • 

liıyorsun, halbuki oradan kı -
mıldanmadım. 

- Affedeniniz ~ma ... 
- Öyle ise neredeydim? 
Nikol omuzlarını kaldırdı: 
- Sizin benden daha iyi bil • 

meniz icap eder. 
- Yaml~ıun .rıaıınederim 

Nikol. Ben piyanonun :yanındaki 
iskemle-len hiç ayrıl:nadım. Yai· 
ııız pek fazla üşüdüğüm hatırıma 
geliyor, vücudümde ıztırap, yü -
rlimekte mUşki.:lat hissettim. 

- O 1 Ben matmazeli gördü • 
ğüm zaman pek güzel yürüyor. 

!ardı. 

- Beni gördün mü? 

- Şüphesiz mat~azel. 
- Halbuki ıimdi benim sa • 

londa olmadığımı söylliyordun? 

- Çünkü matmazeli ben sa ~ 
londa görmedim de. 

- Öyleyse nerede gördün? 
- Dehlizde, merdivenin ya-

nında. 

Hayretle bağırdı: 
-Ben mi? 
- Bizzat matmazel (gül~rek) 

zannederim ki matmazeli tanı .. 
rım, 

- Eminim ki salondan kımıl· 
damadım. 

- Bendeniz de sizi dehlizd~ 
· gördüğüme eminim. Hatta bah· 

çede gezmiş de dönUyoraunuz 
nnnettim. Dün gece fırtınadan 
sonra hava pek güzeldi. Geceleri 
bahçede, kırlarda gezmek latif .. 
tir, hava daha serin, çiçekler da. 
ha güzel kokarlar, değil mi mat· 
mazel? 

- Fakat ben gece gemıeğe 
ceaaret edemem ... korkarmı bilir .. 
sin. 
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Pencereye doğru gitti. Her 
§ey karanlık içindevdi. bık sön· 

mü~tü. 

u~nç kız: 

- Ya matmazeli dedi. 
O zaman ayaklarının ucuna 

ba"Sarak aşağı indi. Hanımının 

kapısınil yaklaştı ve dinledi: 
- İyi! dedi, yatımı, uyuyor. 

Yarın olsun. Matmazel de onu 
seviyor mu öğrenirim, 

-11-

BA YAN VE HiZMETÇi 

Nikol Lokey odasına döndüğU 
zaman pek heyecanlıydı. Jilberle 
beraber bulunduğu sırada aon 
dskikalar.da gösterdiği sükunet 
kalmamıştı. Genç kız delikanlı • 
ya karıı göstermek istediği bil • 
t:in bu ces:uet v:: lakaydiden 
§imdi zerresine bile sahip değil· 
öi: Nikol ahlakı bozacak kitap -
tarı çok okuduğu için ahlakı pek 
tarsılmıı, şehvani hisleri fevka • 
li.d: geniılemit bir kızdı. Bu -
nunla beraber ruhu hasaas, kal· 
bi merhametli olduğundan, gu -
ruru ve kibri yüzünden hazan 
ağlasa bile bu yaıları kimse gör. 
mezdi. 

Jilbcrin kendisine kartı göa • 
terdiği §U açık ve aarih hakaret. 
ve tebes.uın pek manidardı. Çün 
kü bu tebessüm kalbinin bütün 
yaralarını meydana çıkarıyordu. 

Filhakika Nikot faziletten, ciddi 
olmaktan uzak bir kızdı, fakat 
bu suretle mağlup olmağa büyük 
ehemmiyet vermiş, kendisini de· 
likanlıya teslim ettiği zaman kal 
ben de çok semimi dayranmış ve 
bunların takdir edileceğini un • 
dığı halde onun bu muamelesin. 
den sonra ümidinin bop çıktığı
nı görerek sok meyus olmuştu. 

Nike>l beş ay evvel cahalet yü· 
zünden yaptığı kabahatin derece 
ıini §imdi anladı. Jilberin bu ge· 
ceki lakayıt muamelesi karıısın. 
da kendisini çok düşmüı buldu. 
Bu cezaya sabretmek yahut in • 
tikam almak yollarından birini 
tercih etmek arasında biraz mii· 
tcreddit kal::lı ve mağrur o!:na:n 
yüzünden hiç olmazsa ]Ubere bu 
fenalığın kısmen olsun cezanını 
cl'lctirmeğe ve intikam almağa 

azmetti. 
Genç, din;, k:ıvi, t.e.ğlarr: Ni • 

kol on yedi Eenelik kü;ük kılbin 
deki şeytanlarla intika:n pianını 
müzakere ederek kararla!2tırdı!:. 
tan sonra yatağa girip rahat r:ı
hat uyumağa başladı. 

Onun nazarında Matmazel 
Jilber ka.dar belki daha ziyade 
kabahatli idi. Asılzade, derebe • 
yin batıl fikirlerile ve ,gururile 
dolu Nansi manastırında iken 
prenseslerle, düteslerle, markiz. 
lerle konuımağa ahpıt bir kızın 
Jilbcr gibi bir !köylüye temayü· 
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HA B ER - :AIC~ Posfası 

.• .. .. ..... ' 

. ..,_. . ~·:. 
·..... .. 

OiKKAT 
Gripin kutularının üzerine resimde 
gördüğünüz şekilde kabartma pullar 

ilave edilmiştir. 
Her yerde ısrarla pullu kutuları 

isteyiniz ve pulsuz kutuları 
şiddetle reddediniz 

KIRALIK ODALAR 
_.. ___ _ 

Bütün Cihan 
münevverleri 

1 
Ankara Caddesinde denize ve caddeye nazır 

Muayenehane yapılmaga elverişli kirahk 
Yazıhane, Atelye, 
ucuz odalar 

Gazetemiz idaresine müracaat 
R E X SERTLil( ER. 

iNHiSARLAR UMUM MODORLOGONDEN 1 
Cinsi Miktarı Muh. Bedeli , % 7,5 Te. Eksilt?ne 

Lira Krş. Lira Krş. Şekli 
Ba.<jipi 18.000 Krg. 9900 742 50 Kapalr zarf 
Belipi 25.000 ,, 11200 843 75 ,, ,, 
Tonga ipi 10.000 ,. 5885 441 37 ,, ,. 

I - Şartnamelerindeki teslim müddetleri uzatılarak miktarlarr yukarıda yazılI 
ipi yine şartnamesi mucibİ!1ıce Tonga ipi kapalr zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

Saati 
15 
16 
16,30 

baş ve b. 1 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme saatleri hizalarında yazılıdır. 

ı'1ARKA 

Prezervatiflerinin 
tercih sebebini bi· 
lirler. 
Çünkü, R E X 
sağlamdır ve ıayet 
ince ipekli lastikten 
yapılmıttır. Ecza-
cınızdan isrerla 

iıteyiniz. 

III - Eksiltme 5-VIT-939 çar~amba günü Kabata.§ta Levazım ve mUbayaat şubesindeki a. 
lım kom isyonunda yapılacaktır. 

\'T - Şartname ve nümuneler her gün sözü geçen şubeden ve Kastamonu müstakil müdürlü. 
ğiinC.cn parasız alınabilir. 

Her nüsha yeni bir güzellik ve olgunlukla çıKan bu 
haftalık mecmua Türkiyenin yegane rakip•iz gazetesidir 

V - Münakasaya iştirak edecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni vesaikle % 7,5 gU. 
vcnme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale saat. 
lerinden b ir saat evveline kadar komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazım • 
dır. (4517) 

Müvezzilerden ısrarla isteyiniz 1 
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liınii büyük bir kabahat telakki 
ediyordu. 
Şunu da söyliyelim ki Nikol, 

kendini yalnız akılda Jilberden 
aşağı, ve fakat diğer şeylerde 

üstün tasavvur ediyordu. 
Müflis bir baronun oda hiz • 

metçisi olmakla beraber, kendini 
bir köylüye vermenin de müna • 
sip olmıyacağını düşünüyor, Mat 
m<ızelin gerek akıl, gerek mevki 
itibarile daha yüksek olduğu bal. 
de Jilbere kendisini teslim etme
sini fevkalade büyük bir kabahat 
ve hatta cinayet telakki ediyor· 
clu .• 

Nikol, gördüğünü sandığı şey· 
ler i gidip barona anlatmağc dil • 
şündü. Fakat baronun pek iyi 
bildiği ahtakı buna mani oldu. 
Çünkü ihtiyarın Jilbere ıbir iki 
tokat atıp kovduktan sonra kah
kahalarla gülüp alay edeceği ve 
bc.şka bir ehemmiyet vermiye· 
cc ~ini biliyordu. Jilber de bu in
tikamı pek miskinane ve sefili. 
ne bulacaktı. Binaenaleyh Jilbe
ri Antlre ile üzmek, ikisi üzerin· 
el: de bir hak kazanmak, onları 
n ::zarı altında solar ve kızarır 

görmek, delikanlıya hakim ol • 
mak istiyordu. İşte böylece inti. 
kam almak fikri, gururunu okşa
dı, bu eurctle alınacak intikam 
ona hakikaten istÜadeli görün • 
mu-;tU. Hemen ertesi gün işe baş 
:a .v ,'.;ö karar verdi. 

Bu karart ver"dikten sonra uy
kuya dalmıştı. Nikol uyandığı 

zaman gündüz olmuştu. Aklı ve 
fikri yerinde, vücudu hafif ola • 
rak yatağından kalktı. Tuvaleti 
için bir saat uğraştıktan sonra 
duvarda asılı küçük aynaya mem 
nunanc baktr. Gözlerini her va -
kitkinden güzel ve parlak, ağzı· 
nı bir konca gibi zarif, dudakla • 
rını kiraz gibi kırmrzr, güneşin 
yakmasından muhafaza ettiği bü 
tün vücudu harikulade zarif gö
rünüyordu. 

Nikol kendisini bu kadar güzel 
bu kadar latif görerek Andreyc 
kolayca kıskançlık verebileceğini 
düşündü. Genç kez ahliiksızhkta 
bütün bütün ilerlememiş olduğun 
dan Andrenin Jilbere temayü • 
lünü bir şehvet arzusu değil, ma
sum bir aşka hamlediyordu. 

Velhasıl bu suretle Matmaz:l 
Andreye ilanı harp etmek az • 
mile odasının kapısını açıp çık • 
tr. Merdivenlerden inerek hanı -
mın dairesine gitti. Andrenin o. 
dasına girdi, kapıdan girer gir • 
mez yarı şaşkın yerinde durdu 
kaldı. Andrenin rengi solmuş 

alnı güzel saçlarını sırsıklam e· 
decek derecede terlemiş, yatağı· 
nrn üzerine uzanmış, zahmetle 
nefes alıyor, ağır uykusu arasın. 
·da ıztır!lp çektiğini gösterir şc· 

kilde kıvranıyordu. 
Buruşmuş ve altına toplanmıt 
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olan yorganı, elbisesiyle yatağa 
girmiş olan Andreyi tamamile 
örtmediğinden perişan hali ta -
mamiyle görünüyordu. Bir elini 
yastığm üzerine uzatıp başını o
raya koymuş, diğer eliyle yüzü. 
nü tutmuştu. 

Ara sıra kesilen nefesi biraz 
Slmra adeta lbir hmltı gibi çıkı • 
yor, ve bu esnada anlaşılmaz bir 
takım şeyler sayıklıyordu. 

Nikol bir müddet bu manzara
yı sakin sakin seyretti. Sonra 
lıaşıru salladr. Çünkü Andre -
nin güzelliği ile mücadele ve re. 
1'.abet edecek bir güzellik olamı· 
yacağını bu manzara karşısında 
itirafa kendini mecbur gördü. 

Nikol Andrenin bu perişan ha 
!inde fevkalade güzelliğini bir 
n.iiddet seyrettikten sonra pence 
reye giderek açtı. içeri giren gü
ne' ziyasını Matmazelin kızar • 
nuş olan göz kapaklarını tittret. 
ti. Andre 1Jyandr, kalkmak iste· 
di vücudunu o kadar yorgun, 
asabını o ka.dar bozuk buldu ki, 
kalkamadı, yastığı üzerine tekrar 
düştü. 

Nikol heyecanla sordu: 
- Yarabbimi Ne oldunuz Mat 

mazel? 
Genç krz gözlerini oğuştura -

rnk cevap verdi: 
- Vakıt geç mi? 
- Pek geç, her vakıtkinden 

!>ir saat ziyade yattınız. 

Andre, nerede olduğunu bil • 
miyormuş gibi etrafına bakındı 

ve sayıklar gibi söylendi: 
- Ne olduğumu bilemiyorum 

Nikol, kendimi ezilmiş hissediyo. 
r:.ım, göğsüm adeta kırılmış gibi. 

- Matmazelin bu akşam aldı· 
ğc soğuktan olmalı, belki bir nez
!e başlangıcıdır. 

- Bu gece nereden soğuk ala
cağım? 

Bu sırada elbisesile yatmış ol. 
uuğcnu görerek ıaşkın şaıkın 
devam etti: 

- Ben bu gece soyunmadan 
yatmışım? Nasıl şey? 

- Matmazel düşünürlerse ha· 
tırlarına gelir. 

Genç kız başını elleri arasınd:J. 
sıktı: 

- Hiçbir şey hatırlamıyorum, 
bana ne oldu? Deli mi oldum? 
A ! Evet hatırıma geliyor, dün o 
lcad<.r yorgun, o kadar kuvvetsiz 
dim ki ... Belki fırtınanın tesiri? 
s~nro. ... 

Nikol sabırsızlıkla sordu: 
- Sonra? Matmazel hatırlr .. 

yor musunuz? 
- Sonra; piyanonun iskem • 

lesi üzerinde uyudum kaldım, 

ondan başka hiçbir şey hatrrıma 
gelmiyor. Demek ki odama uyuk 
lırarak gelmişim, soyunmağa va. 
kıt bulamıyarak yatağın üstüne 
öylece atılmışım. 

Nikol gülümsedi ı 

•Urına 1 

ile geçer 

Urinal, karaciğer, böbrek .~ 
ve kumlarından mUtevellid 

cılarmız, damar sertlikleri f! 

ı:i§manlık şikayetlerinizi URİl'·,4J 
ile geçiriniz. 

Ur in a l 
Vücudde toplanan aa.id Urik ,•t 

oksalat gibi milddele.ri eritir. J{tı 

nı temizler. Lezzeti hoş, almJJl" 

sı kolaydır. Yemeklerden sonr' 

yarım bardak su içersinde alınır 
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