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Büyük Parti Kurultayının beşinci günü Mongolistan Mançuri hududunda 

lnönünde Milli Şefin So~0y;trr;r~le 
heykeli dikilecek Japonlar 
Boşanmaları kolaylaştırmak doğru mu? l 

Adliye Vekili Fethi Okyar, meden kanunumuzdan dolayı şeref ve Ç a r p l Ş İ l , a r 
iftihar duyabileceğimizi söyledi (Yazısı s incide) Japonlar yetmiş Sovyet tayyaresinin 

r~-~~~~v~ -M.ii"ii.......................... harekata iştirak ettiği 
l Sermayenin yarısından fazlası devlete ait olan l 1 1Şef ! iddiasında bulunuyorlar 
~ i Ay sonunda stanbula 1 

M. · · Paris, 3 - Paris - Soir gazetesi- makineli tüfek bırakmışoldukla-•• l J { l f gelecek J nin Nevyorktan öi:rrendiğine göre: rım bildirmektedir • Uf!.SS. ese erue ça ışan arın i.i Cmuamnehvurrarleairsıinndian bTurlauknyaa_ ı Mongolistan-Mançurya.hudu. DiğerJaponmembalarıdaşu 
_ i f dunda çok şiddetli muharebeler malumatI vermektedir: 

t b l k l h • kl l l l olmuştur Pazar günü öğleye doğru bin a l O aca arl arem 
1
. ca arı a n aşı ıyor . Japon;adan gelen haberlere gö kadar Rus ve 300 kadar da Mon-y Ankara, 30 - CurnhurrcısL 

re 42 Sovyet - Mongol tayyaresi gol süvarisi önlerinde on tank 
en• b 1 f k 1 h p miz İsmet İnönü Haziran son-~ a rem ere a i an Un ayi ası aza rtesi veya l larına doğru 1stanbula teşrif Bor gölü civarında düşürülmüş - oldUb"\l halde topçu ateşinin hi .. 
~ edeceklerdir. Milli Şefin Trak. I tür. mayesinde Mançu mıntakası· 

amba günü Mecliste görüşülecek yada yapılacak manevraları Diğertaraftanyineaymmem. n& tecavüz c.bnişlerdir. Yetmiş 
• bizzat takip edecekleri haber ı balardan alman malümata göre Sovyet tayyaresi de bu harekete 
J verilmektedir. Bu manevralar 1 hudut nehri Ussuri üzerinde do. i~rak etmiştir. but,,.. ~İ rnüddettenberi göre qağıda yazılı mUcsscsclcr me_ lıır ve ticaret ve sanayi odaları ve 

ı.;_~ eneümen~aif görüşülmekte 0 • murlarr bu kanun bUkümlcrine tabi borsalar. 
~ \'t b" k olacaklardır. +ı.! ırço raretli rnüazkereler. Yukanua g6stcrllen bl!Cımum mUes. 
~ g,.,__ A - Sermayesinin tamamı devlet 
l~\Piı. _..,,~u yeni bareml_9re ait kanun tarafından verilmek suretlle kurulan seneler memurları Jçln l4 derece tayin 

i Ağustosta yapılacaktır. kuz tane Mançurya. - Japon gam Japon hava kuvvteleri otuz ka.. 
i İsmet İnönü tarafından bu botu SO\·yet gambotlannın ateşile dar Sovyet tayyaresini düşürmü,. 
f akşam Kurultay azalan şerefi- i hasara uğramıştır. tür. z:ı",.."_~Sl Meclisin önüfuüzdeki pa- lktısadl •a•AkkUtt~rln t klta.t 11 1d edllmlşUr. Bu derecelere alt aylık n_ i ne bir çay z.iynfeti verilecektir. i Japon harbiye vekfileti, hadise- Japonyanm bu hareketinde 
'"""'"'""""'"""""'"""'"""""' lerin cereyan etmiş olduğu hu • Londra ile l\1'oskova. arasınPaki 

- ----------------------- dutta dış Mongolistan kuvvetleri. görüşmeleri akamete uğratmak 
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- (Devamı 4 ı7ncüde) ~ veya ~mba günkü top· re ve murakabclcrl hakkındaki kanun 
Cii:il ll1da' go~cektir. Bütçe en· hUkUmlerine tabi tcşekltUllcr ve mu_ 
tttıi e ÜkOznetin teklifleri üzerine esseselcr 
y bazı değişiklikler yapmıştır. B - Husust kanunlarla kurulan 
ltı resmi mÜ8SSeSelere bankalar ve teşekltUllerle husust su. 

Türk - Fransız 
nin iki yüz ölü, iki tank, ikisi n.. gayesi mi vardır-? Burada bazı 
ğır Ye üçü hafi folmak üzere he!i mahafiller iböyle düşünüyorlar. 

anlaşmasının pazarte- lngiliz Denizaltısındaki 
• rette tC§ekkUl eden ve tediye edilmiş 

be aıt barem sermayesi iki mllyon veya. daha zJya_ 
"e \'letten bir hak temin eden de olaı;ı. mlllJ bankalar. 
~a ııermayeslnln yansından C - Devletçe veya. mUlhıık veya 
\'e h. devlete alt olan banka• hususi bUtçeU idarelerce veya yukarr. 
ıı..• mUes.,esclcr mcmurıannm ki bentlerde yazılı te,,ekkUl ve ban 
'"""'•~ u ~ -~ e cretlert ve hizmete giriş ve knlar tarafından sermayesinin yarı 
' :uııcrı llakkmdakl kanun ltıyi. smdan !azlasma f Urtık suretne kuru· 
~e t't~cümenlnden geçerek ruz. lan teııekkuııer ,.; bunların aynı nıs: 
~IlUIUrır. lAyiho. esaslarına bette tşUrtıklcrlle vUcut bulan kurum. 

' 
. .; Dün hareket eden 

i\skeri 

siye ilanı muhtemel... mürettebatın kurtul
Hatay hakkındaki tekliflerimizi kabul masından ümit kesildi 
eden anlaşma da aynı gün ilan edilecek Gemideki ihtiyat oksijen dün gece bitti, 

Paris, 3 - Salahiyettar mahafil Türklere ve Sovyetlerc esaslı 
Türk - Fransız anlaşmalarının 

Sovyetlerle yapılacak olan anlaş
malardan evvel tahakkuk edeceği-

tavizleııde bulunulmasına muarız ancak ÜÇ kişi kurtuldu 
olan bazI Fransız mahafili, gene-

ne muhakkak nazariyle bakmakta. 

ral Veygandın Ankaraya yaptığı 
ziyaret üzerine mezkur tavizlere 
taraftar gözükmesi neticesinde bu 

dır. Türk - Fransız anlaşmaları, itirazlardan vazgeçmişlerdir. 
Türklerin Hatay hakkındaki tek· Bazı haberlere göre her iki an. 
liflerini yerine getiren anlaşma ile laşma pazartesi günü ilan edilecek 
birlikte ilan olunacaktır. tir. 

Heyetimiz 
·lngilterede silah 
!abrikalar.ını gezecek Kur~lt~!' delegele-
~reı. ordumuz.un sıı~h ve tay.yare ihıiyaçıarı rı T urkkuşu 

Ususunda lngıltere pıyasasınm ımkanlarmı da 

o,~" ınnrettişi orgenera~et~~I e~!~! Orbay hareketinden eweı Sah as ln l gezdiler 
ha aYin reisliği altında, albay Ba· demiştir ki: o·· \J t ti • f ·~ b 
reddin, albay Rıza ve binbaşı A- "- Londrada bir ay kadar kala· gre men namze erı hO uçuşu, aş 
~ ntiirekkep askeri heyetimiz rak oraya gelecek Fransız erkanı •• \J İ S b • h G .. k k b . 

<ilin aksanı Sem l k · .1 Lo ile de buluşup görüşeceğiz. K0tmşa- ogre men a 1 a Q çen a ro ası 
<lra}'a h P ~n _e spresı e n cağımız meseleler bizi alakadar e- h k 

1 
. 

1 lle' ~re_ıcet etmıştlr. den işlere dairdir.,, are et erı yaptı ar 
httı ~etınuz Sirkeci garında lstan· lngiliz ataşesi Ross da, hareketi 

\·e .. onıutanı, merkez komutanı I sı~smda .. her ~cy!n mükemmel ol-
liiksek rütbeli askeri erkan ta- dugunu soylemıştır. 

rarılld " . 
lil( an U&rurlanınıştır. Heyetle bir Şark mıntakasındakı ordu-

~ t: Ingilterenin Türkiyedeki as· ların kumandanlığı 
}·:tı, taşesi albay Ross da İngiltere· Londrada çıkan. Deyli Ekspres 

&ıtzni~tir. gazetesi, yakında ımzalanacak olan 
~ Türk - Fransız anlaşmasına göre, 8 C\ .. ~ oaukrk mıdntalbrnsmddak~ıkadcakl birTh~rkp 

v ·uun a ura a ı or u ara ur · 

Ugünku·· sayımız kumandanının kumanda edeceğini 
yazmaktadır. Türk - ln..cı;iliz a"lıa. 

ıı ~ 
masmda da bu ~ilde bir mrı~d · C bulunması muhtemeldir. • ~lllba Gök~en t ayyaresine binerken j 

Londradan verilen Ankara 2 (A.A.) - TUrk Hn-ıbu sabnh öğleye kadar TUrkku· 
m alumat va Kurumu Başkanlığının yap. şu snlınsını ve ~nlışmalnrrnı tet. 

Londra, 2 (A.A.) - General Ka. tığı dayet uzcrino. kurultay dele kik etmiştir. İlk olarak plnnör 
'{Devamı 4 ı7ncı7de). gelerındcn •150 ldşulıl b ir grup' '(DcL'amı 4 ünciU!c), 

Londra, 3 (ı\.ı\.)' - Deniz mah· 
fillerinde, ihtiyat oksijenin sabah 
saat bir buçuğa kadar kifayet ede· 
bileceği malfım olmasına raE:rınen, 

"Thetis,, tahtelbahiri mürettebatı.. 
nm kurtarılabilecebri dün akşama ka 
dar ümit edilmekteydi. Sabahleyin 
saat 9,50 de gemide bulunanlardan 
ikisi tarafından muvaff akiyetle ya· 

ÇERÇEVE -
Kültürlü, 

Sık ık duymuşsunuztlur: 

- Aman ne kültürlü ıulam l 

- Bırak su kültiirsüz insanı ! 

pılan te§Cbbqsten sonra tahtelbahir 
mürettebatından hiç kimse Da\is 
aleti vasıtasilc gemiyi terketmemi~
tir. Gemidekilerin niçin bu aletle 
kurtulmağa teşebbüs etmedikleri 
keyfiyeti merakı mucip olmaktadır. 

"Thetis,,in vaziyetini değitşirmek 
için geminin ön lnsmmın altından 

(Devamı 5 incide) 

kültürsüz 

Hültür denince slz ne nnlarsrıuz?Alol mr, fikir mi, hayal mı, ha.
:fıza mı, he<.ab mı, bilgi mi? Bizde hemen bütun okur ynzarlıır \eh· 
medcr ki, kültür sailece bilgidir. Bilgi ele ne demek? İnsan kafası. 
nm her gün ' c her şubede mc~hullcr aleminden fethedip 9e~e,·elC' • 
tirdlf,ri ı;cyleri b:ı~tnnba~s bllmeğe ımkfin mı \'ar? O halde lruıtUrlU 
olmak kabil değil. Duna. mukabil hcrl•e kendi meslek \'O faaliyetine 
göre hususi bir ~ey bllir. Ö)leyse kiiltlirsiiz olmanın yolu yok. Jlal. 
bııld kültürlü , .e kültilrsUz ndrun diye hakikatte iki tip \'ar. Ya bun-
lar arasındaki fark? 

Kültür, ı;ahibin<l(' fikir haline gclıni~ bilgidir. Gıdanın, döne 
clo lnsıı damıırlarmıızda kn.n lınllne geli~I gibi. Klnıse bize ldlcrinılrld 
erzakı gösterip o nıfüyastıı kan sahibi olduğunu iddia <•clemez. JUm
ı;c de ansiklopetli ezberlemekle kültürlii olmaz. liültür, bilgi sahibi 
olmak değil, bilme hass:ısmn. cnncldir. Dilme Jıa sa mn c:rcn, bil. 
mtcllği feylerln ele bir nC\i alimidir. Xnsıl ki parası olnn, satmalmn
clığr 5eylcrin de bir ne\ i maliki. Diitün bilgilerin kaynab'l olan idrak 
~ilcsini çckmi5 Ye bir dünya. gürü üne Ynm115 her in an kliltürlUılUr. 
lluııun içindir ki lini\-ersitclcrdc \ 'C bilhassa miicerred ilim fnlrulte. 
lcrindc in an, bir ey öğrenmekt'<?n zlynde na ıl öğrenileceğini öi,rre
nlr. t nh·erc;lte, öğrenme metodlarmı iiğrcten ocak. 

}:lmasm mülldyeti mahfaznsmdıı değil, onunla. rizgllerinl )fnde et .. 
meyi bilen \ Ücutta. Pırlantaya bob'Ulmu5 Kıırumnnlı bnldml pnnnnklan 
gibi, bllglye kabaca mıılıfnıahk etmek ' 'e ilstellk sen:et cakası yapmak 
ho.ldld ı.tlltUrsUzJUk. iEn sıule \ c en zarif J,ılılclnr Mnıle bb:nt ~
Jıer olmaya bakalım! 

Necip Fazıl KJŞAKVREK 



'\'AKIT · I gunu söylediklerini işaret etUkten sonra 
Sadri Ertem "İnönUnU dlnlerl:en,, bu izahın ortada, artık istedikleri gibi 

serlımaknlclcrlnln 4 UncUsünde: "Sulh istedikleri şeyi imza edecek bir Haha 
prensiplerinden., bahsetmekte ve bizim ;ıltınmadığ"ına göre cebir kullanmaı· 
tnönllnlln nutkundan anladığımız ve zaruretinde olduldnnnı !Ura! etmek 
elde etmek için uğraştığımız sulhun demek olacağını kaydederek totallter
na.eıl bir sulh olması icap ettiğini güs- lcrln bu arzularına ancak demokrasi 
termektcdlr Bu sulh kuvvet esası ye- lerln gösterecekleri müttehit cephe: 
rlne hıi.kkın: insanı tcfekkUrUn galebe· nln engel olabtıeceğl.nl stsylemektedlr. 
sini lstıyen bir sulhtur. MUsavl haki Hüseyin Cahlt Yalçın makalesinin 
devleUcrln teşkil edeceği bir sulh niza. sonunda ou suali soruyor: 

HABER - AK§am rostall 

mmm lnsanlnn mesut edecek imkA.n· 'BUyUk ve kUçUk milletler, bUtUn 
ları da beraberinde getireceğine kani Avrupa ve bUtun dünya Avrupanm 
olan muharrir, makalesini gu cUmleler- obeğinde mevki alan ve hançerini ka 
le bitiriyor: dırarak ya malınızı ya canınızı diyen 

'MllH Şef. bu nutku ile hakiki Avru- totaliter devletlere boyun eğecek ml!ı 
An/.:arada Parti Kurultayı delegelerinden bir gmp, Tii.rk hat•a ku

rum_u:ıwı. daı·e~! üzerine Türk kuşu sahasını gezmişlerdir. Bu Jmsıcstal;.i 
tafsılat dığer sutunlamnızdadır. Resimlerimizden soldakinde delegele~ 

ri~ı _bir pldnörün uçuşunu seyredişleri, sağdakinde bir öğre/l:::m namze· 
d:ııı delegelerden birinin tebrik edişi görülüyor. 

palı ruhunun ifadesini aksettirdiği ka. 
dar, TUrk ml11etlnin de arzu ve işti

yaklarına tercUmnn olmuştur. ÇUnktı 

o, hayatı \"e mensup olduğu halk kUt· 
lesinin fatlyakları ltlbarlle efendice bir 
sulhun hayranıdır. 

ClUMRURİl'ET 

TAN 
M. Zekeriya Sertel lnglllz - Fransız 

ve Sovyet ıttı!akından bahsettiği bu. 
gUnkU yazısında şimdiye kadar geçen 
satımları kaydettikten ve bu anlaşma
nın uzamasından dolayı sulh isUyen 
devletlerin muztarlp olduğundan bah· 
setmekte ve neticede ııunıan stiylemek 

tedir: 1 • d k 
Bize kalırsa bu müzakereler erge<; ş 1 n en ç 1 a fi 1 a n 

mUsbet bir netice verecek ve Uç devlet Dünkü nakil 
Nadir Nadi, bugUnkO yazısında, Yu· 

goslavya kral naibi prens Polun Berlln 
l!eyahatlnl mUtalea etmektedir. Bu se 
yahatln Balkan antantmı yıkıp yenİ 
bir birlik yaratacağı yolunda söz söy
Jlyenlerin. bUtUn Umltlerlnln boşa çı

kacağını l~ret eden muhıırrlr,bu seya 
hatfn normal olduğunu ve Yugoslavya 
rıın hemhudut bulunan Alman ve İtalya 
Ue dost geçinmek zaruretinde olduğunu 
zaten Bn.lkan antantına d:ıhil devletle· 
:rln. komşularlle dost geçinmek şiarla· 
rı bulunduğunu kaydettikten sonrn 
Balkan antantının ne kadar sağlam e
saslara dayandığını, antantm kuruldu 
ğu zaman mUteve!lo. kral Aleksandnn 
:tnemleketln fstlkllllnl sağlamlamo.k 

hususunda en kuvvetli temel olarak 
Balkan nntantmı bulduğunu ve Yugos
tav başta. gelenlerlnln ayni fikirde bu
lunduklarını söylemekte ve şunları I· 

nraıımdıı. askeri bir anlaşma yapıla· ı 
cal<tır. ÇUnkU iki tarafın da buna ih. a m e e 

Makarna çalmaktan Uyacı vardır ve lkl tarafın da menfaat 
~rl bunu emretmektedir. 

Sovyct Rusya bilir ki, HIUerln hedef h k .1 d. 

Ticarethane ve iş yerlerinde 
Ögv le f d'll I" vasıtası kazaları 8 1 USU U Dört kişi yaralandı 

Y 
• I ,. h da s e d ı· ı ı y o r Dün şehrimizde dört otomobil \'e M motosiklet kazası olmuştur: 

1 - Galatada Serçe sokağında bu terinden blrl de Ukraynadır. Gene Mos ma emaye V0rl 1 
kova kanidir ki, HiUer Garp cephesln· Sefer adında bir amele üç gün 
le değil, şark cephesinde harp edecek- evvel işinden çıkarılmış, dün a 
fu b" ç An k a d ı d " . b. h kurtuluş apartımanında owf311 ra a Q UQU QI 1 ticaret a• Mihal caddeden geçerken .284 nıı· 

1 .. " 1 •• • f d 1 maralı otomobilin altında kalJllJŞ 

· ır halde Taşçılarda gezerken 
Ve herhangi bir gün Polonya veya 

Romanyaya vaki olacak bir taarruz Çankaya makarna fabrikasının 
bilvasıta Rusyaya vaki olmll§ bir taar· kamyonundan 6 kilo makarna çal
ruzdur .. Hillerl durdurmak, demokra mıştır. 
silerin olduğtı kadar Sovyetıerin d; Sefer yakalanmış, birinci sulh 

ne er og e . uzen a i yapacaklar muhtelif yerlerinden yaralanrnr~tJI'• 
Geç~n. sene fazla i~i çalışan i~ :~klin muyaffakiretle tatbik edild" 2 - Kağıthanede Sabrinin tıı~lıı 

menfaati icabı.dır. Binaenaleyh demok- ceza mahkemesi tarafınd bi 
rasllerln kendisine iş birliği teklif et- an r ay 
meler! onun için bir !ırs:ı.ttır ve bu hapse mahkum edilmiştir. Sefer 

yerlennın de öğle tatiline tabi tutul· ~ini görerek Istanbulda d .. ğl -~- .1armanında oturan Mehmet o~IU . . . a o e u \l" 56 "'11'" ması ıçın ~e~kıkat yapılmı~. bilhas· zeri bütün ticarethanelerin bir ~aat ı ı 1 9 numaralı otomobilin ça•Y 
ıa.vc etmektedir: fırsatı kaçırmalc istcmlyecektlr mahkemeide : 

"Prens Polun, mihver devletlerlle Diğer taraftan İngiltere ve Fransa- - İşimden çıkarılınca beş pa-
sa bu şekh ış kanununun ruhuna kapatılmasını muvafık görmüştür masına maruz kalmış ve rarııtarl" 
uygun bulara!C ortaya koyan iş da. Yalnız Istanb 1 . b" .... h· 1· mıştır. 

:\'nkl olan temaslarından Balkan bir. nın da menfaati Sovyet Rusya ile an. rasız kaldım. Ben açlığa ne de oL 
llği aleyhine bir netice çıkmıyacağına !aşmaktır. ÇUnkU, İngiltere bilir kJ Po- sa dayanırdım, ama çocuklarımla 

iresi Istanbul bölge amirliği beledi· d ~ . . ~ genış ır i"-"'ır 0 
- 3 - Usküdarda tcadiye caddesitı 

ye iktisat müdürlüğile temas ederek ugu ıçın tatbıkatta bazı müşkülat de Kızılhane sokağında oturan sa· 
bu hususta mutabık kalmıştı. Fa· ';ıkması ~abii görülmektedir. Bu me lih oğlu Mehmede ~för Cemal 13ıı· 
kat hadiselerin karışması dolayısilc yan~a bır saatlik müddetin Istan· şaranın otomobili çarpmış, muhte· 
tatbik edilemiyen bu şeklin şimdi ?ul ıçi~ kafi gelmiycceği bu tatilden lif yerlerinden yaralamıştır. 
tatbikine geçilmek üzere bulunmak· ~~re~ 1~ veren gerekse işçilerin Jftyı· 4 - Fatihte Kırkçeşme mahalle" 
tadır. !cıle ıstıfadeleri için müddetin hiç sinde oturan Abdullahın oğlu 11 

inanablllrlz.,, lonya \'C Romanyaya verdiği. garanti, k -1 1 d İ So\"yctıerJn yardrmı temin edilmedik· anın ag ıyor ar r. ş aramak üze· 
l'ENl SABAB çc manasızdır. Gene Londra ve Parla re dolaşırken, kamyondaki makar-

Hilscyln Cahlt Yalçın ''Dinamik itti· kanidir ki, İngiltere ve Fransa kara na paketlerine gözüm ilişti. Daya. 
fak,, adını verdiği bugUnkU ba.ayazısm· ve hava kuwetlerl Bertin - Roma mlh. namıyarak çaldım. Onları eve gö-
Ba, Roma • Berlln ask:er1 ıttlfakmın l in k U in nl beti f ver n uvve er e s e zayı tır türüp çocuklarımı doyuracaktım.,. 
lı;yUzUnU ortaya. çıknrmnktadır. Mu. ve bu boşluğU ancak Sovyet Ruayanın demiştir • 
baITlr,totaılterlerln "dinamik,, admı ver kara ve hava kuvvcUerl doldurabilir. 
dikleri bu ittifaka nlı;ln''dinamlk,, dedik İngiltere de ,una kanidir ki, Sovyet 
lerlnl soruyor ve çUnkU bunun ~vcut Rusyanın kazanılmam Balkanlarda der 
\'azlyctl muhafaza etmlyerek beşcı1 nl- hal teslrlnl gösterecek ve AkdenlzJ ol- z· t B k k zamı ya sulhen veya cebren kurmak az duğu gibi Karndcnlzl de emniyet altı- ıraa an ası um bara 
ınlnl taşımasmdıılı 'd6ıayı dinamik oldu na alacaktır. keşi desinde kazananlar 

Ankarada lokanta ve otellerden tdeğilse bir buçuk saate çıkarılması yaşlarında Turhan caddeden geÇet: 
·aada her yer öğle üzerleri bir saat muvafık görülmektedir. ken Burhaneddinin idaresinde1'

1 

t~til edilmektedi~. JiükO~et merk~. Bel~d!.Ye _iktisat müdürlüğü.nün 299 numaralı motosikletin ça1?ına· 
zıne :0:1 :eyahat.ınde vah ve bel~ı-. tetkik etmekte olduğu. bu şekil bu,. sına uğramış ve bazı yerlerındefl 
ye reısımız Luth Kırdar bu güzel 1Tünlernı> t:ıtoitr nhın~r<>lrtır vaialanmıştır. ..... H , . ;.: 'l'ı~ 7:>'., ':JıJ'jrr.--ı~ mın:>;J n:> t. t1 ı:ı, 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 

Belediyeden açıkta ;::;:::.~~1~::~ç~~;:;;~;~,; Millet vapuru 
kalan memurlar ~:~ .. ::::.~~nd~k<·1~:~;. k::: kazasının mesulü kim? 

Veli Ulusu ile ldiğer alakalılar hu-

Valİ, .. Belediye kafi iş çıkaramazken '";,~d:ı:~::1:~~;,,,1y, 1,.bc,. Yunan vapuru sahibi aleyhine açılan 
fazla memur geç• d• d• d• den mudilerden Gümü'1tanede davaya dün başlandı 

ın ıremez 1 ,, ıyor Alparslan özden Bin, An'kara Bas 
Vali ve _belediye reisi LUtfi Kır· esas maksadı velev çok insani olan k~~ be~ yüz, Bilecik Zeynep iki Kanunusaninin birinci gecesi çı· 

8ar, belediyeden açıkta kalanlar hislere dahi feda edemezdik, esasta yuz elli, Antalya Işık, Kazım Aza- kan müthiş bir fırtınada Ereğli li· 
h~~ınd~ verdiği bir beyanatta de- bu kadar haklı olmamıza rağmen, m~t, .. İstanbul ~uat, Necmettin, manında Nikolo Nomikos vapurile 
mıştir ki: • şahsen kabahatsiz olan memurları· Gongor, Salahattın Sakarcan, An. çarpışan Millet vapurunun batma. 

Alman elçisi Ankaraya 
gitti 

Mezunen gittiği memleketiJldell 
evvelki gün şehrimize dönen ,1.lJXlıı.ll 
elçisi fon Papen dün akşamki ~
presle Ankaraya. gitmiştir. 

--o--

Yeşilköyde yeni bir 
hava meydaRı 

Yeşilköv civarındaki AlibeY çift' 
liğinde y~ptmlmakta olan tarra_rc 
meydanile hangarlar yakında bıt· 
mek üzeredir. Bu meydan Baıkatl' 
!arda ve Avrupanın bir çok .yeri~ 
rinde eşine tesadüf edilem1Y~ 
kadar muntazam ve mükemrn~ 

"- Bütçeleri hazırlarken evvelce mızı, düsecek!eri müskülattan kur· kara Semiha Çetintürk, Cavit Sö- sı hadisesinin muhakemesine dün 
tok geniş tutulmuş kadrolarda bazı tannak i~in icap ede~ bütün tedbir ğüt, Abdurahman Vize, Celal Ter ikinci ticaret mahkemesinde ba~lan. 
tasarruflar yapmıljtık. ı Haziran· !eri de aldık. Aylardanberi kati za. ker yüzer lira kazanmışlardır. m15tır. Mahkemede Millet vapuru· 
öan itibaren bazı memurlar zaru· ruret olmadıkça münhallere kimse· Bunlar?an ba~ka muhtelif ma· nun batmasına sebcb olduğu iddia 

,_,
1
• almıt'"rduk. Bu sayede b"ır kı- ballerdekı doksan bc!l mudie de edilen Yunan vapurunun sahibile 

ret icabı kadro harici kaldılar. Her J J .... s 20 - 50 lira arasında ikramiyeler kaptanı Dimitri aleyhlerine Millet 

Ayrıca sigorta şirketi ile Millet 
vapuru sahibi Barzilay acentası 

tazminat da\'alannı birleştirmişler

di. Mahkemede Yunan vapuru vekil 
leri iki davanın birleştirilmesine iti
raz ettiler. Muhakeme bu reddi ka· 
bul etmedi. Dava eden tarafın bü. 
tün vesikalarını ibraz etmesi \'e da· 
va edilenlerin de bunları tetkik ede· 
rek cevap verrne3i için muhakeme ~~ 

çıkan merm:r nihayet bir aile sahi. sım arkadaşlarımız açık yerlere . b . . vapurunun sahibi Barzilay accnta· 
b~dir. Vaziyetlerini tabiatile anlı· yerleştirilmic::Jerdir. Kalanlar da ısa et etmı~tır. :1 c;ı ile batan vapuru sigorta eden 

yor ve takdir ediyoruz. Fakat dü· hemen sefalete atılmış değillerdir. -o- "Asigorasiyoni generali.. sigorta 

şünmek lazımdır ki, belediyeler in· Müddetlerini doldurmuş olanlar Mükelleflerin . §irketi tarafından birer tazminat 
sanların müşterek beledi ve medeni tekaüd edilmiş, diğerlerine açık ma. v erg l davası açılmıştı. 
hizmetlerini görmek ve beldenin aşı \'erilmesi için bütçeye tahsisat Vazİyetlerİn İ gösteren Sigorta ~irketi batan vapur sahi· 

umramnı temin etmek için kurul. konulmu5tur. ücretliler yardım san cedveller bine ödediği 25 bin lira "sigorta pa· 
muş müesseselerdir. Tesis maksadı dığmdan kendilerini hiç değilse üç t b d rasım kazaya sebeb olduğunu iddia .. . . stan ul aki bütün maliye c;ube. · w• • • • 

namına ortaya kafi derecede i~ ç1· ddort ay geçınd1recek para alacaklar· !eri bu sene defterdarlığın koyduğu e:tıgıdYunan vapuru sahıbınden ıs. 
karamazken bu ug'furda sarf edilme· ır tıyor u • bir şekille vergi tahsilntını süratle . · . . . 
si lazımgelen paraları büroların faz Diğer taraftan memurin müdürü yapmak .mkf'. h 1 Mıllet vapuru sahıbı olan acen· 

1 1 k 
· ih · ı anını azır ayan ve . . 

a memur arına yatırma şlıp esız açıkta j{alanlarm kafa ve beden ka· mükelleflerin . .1 . 1 akk d ta da bu 25 bın lıradan daha fazla 
:.ı ğ l d H k t" "zdek" \ ergı en 1 ın a · ı · · d h ?7 
uo rru 0 amaz ı. are ·e ımı 1 biliyetlerine ait listeler hazırlamak· tam bir fikir edinmelerine meydan k~ym.etı 0 

an va~~ru ıçın a a .. 
tadır. Bundan sonra da vuku bula· veren vergi cetvellerini yeni mali bın lıra talep edı~ordu. 

başka güne bırakıldı • 

Çimento ithalatı 
müsaadeye tabi 

Ankara, 3 - Hariçten gelecek 
çimentolardan ton başına iki lira 
gümrük resmi alınmasına ve çi
mento ithalatının yalnız tktısat 

Vekaletinin müsaadesiyle yapıl • 
masına ait olan kararname dün -
den itibaren mer'iyete girmiştir. 

50 Kişi kura usulile 
· hamalhga tayin edildi 

Sütten · bir 
çocuk zehirlendi 
Zabıta, meçhul sütçüyü 

arıyor 

cak münhallere peyderpey tayinler senenin ilk gününde hazırlamışlar· Baltkh hastahanesine 
yapıi'.ıcak ve kimsenin ıstırabına dır. Maliye tahakkuk şubelerinin Yardim 

Fazla m_iiracaat karşısında hamal 

meydan verilmiyecektir.,, hazırladığı bu cetvellerde her mü· .. ~ . . namzcllcn arasında kura çekilmesi 

Dün Fatihte gene bir çocuk 
sütten zehirlenmiştir. Karagüm -

r ükte Karabaş mahaltesoinde otu· 
ran kunduracı Eşrefin karısı Ra
h ime dün akşam sokakta geçen bir 
ıütçüden süt almış ve iki yaşında 
ki çocuğu Güneye içirmiştir. 

Bir müddet .sonra zavallı yavru
da zehirlenme alametleri görül. 
mü; ve derhal h til'.z.neye kaldr 
rılmışt.11'. ~ .c:itçü aranmak
'8dlılr, 

Kadın yüzünden 
arkadaşını bıçakladı 

kellefin 939 mali yılındaki borcu· Hukumetımız Balıklı Rum has- kn n Jnc:t ı t ş· d" k d 
1 

r r --s ırı mu; ı. un ıye a ar 
nun ne olduğu, vergisinin geçen se. tahanesine 30 bin lira nak.cli yar. vaki olnn 1000. mürccaattan 120 ki-

neye nazaran ne kadar artıp eksil· dımda bulunmuştur • şinin muamelesi ikmal edilmiş ve 

diği vazihan görülmektedir. bunlar arasından da 50 kişi mevcut 

Clet~eller hler semtin görünecek T ~ n tc lril ~ m ,,,.a münhallere kura usulile dün hamal 
yer erme ası mıstır. ~ ~ ~ tayin edilmiştir. 

Dün akşam Beyoğlunda bir a- fi S p ft 1r t ft z M 8 C B 
ğır yaralama vak'ası olmuştur. ı-------------

Kulaksızda oturan Kazım, bir ka
dın kıskançlığı yüzünden arka -
daşlarından Hüsnüyü bıç;ı'kla bir 
çok y<'rlerinden tehlikeli surette 
yaralamıştır. Hfünü Beyoğlu has 
ta.hanesine kaldırılmış. Kazım ya
kalanarak tahkikata başlanmıı • 
tır • 

A MERİKADAKt 

llelerlnde Ud 
doğuyor. 

* 
K AN ADA dört bin bCŞ 

yüz kırk lltro t>enıtı' 
istihsal ediyor. 

)'_: 

F RANSADA on doktJt 
yaban domuzu öldtlrll· 

lüyor. 

* 
H İNDİSTAN dnltlltııd3 

dokuz ~ ü:ı Jdlo eslil gs· 
zcte ithal ediyor. 

L OXDRA ~tedlye!lne 
merhut <1U clrkttİ Jıı.• 

~ 1< 
ldkada bin yedi yüz elll frıJl 
sa.rfediyor. 
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Hatay ve Anayırd 
ara11ndaki mUnakallt 

Ankara, a - Ttlrklyedea Hataya 
ft llataydan '1'lrtlyeye l8ftolaa.ı 
cak ınaUarm tlbl olacaklm w
mele Ue Dd yurd parça11 an...._ 
Jd mOnakalltm tan•IM alt ella 
blıan PNJMI mecllM ~. 
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Sermayenin yarısından fazlası devlete ait olan Kurultay delegeleri Türkkuş 
Müesseselerde çalışanların sahasını gezdiler 

tabi olacakları barem (Baştarafı ı incide) tebine gidilerek dersane ~eli 
Alanına gidilmiş, burada Türk-1 borntuvarlar görülmüş, 
kuşunun bu sene yetlştirmeğe Kurumu başkam Erzurun:ı 
başladığı genç öğretmen nam-1 husu Şiikrti Koçak Türltkr 

.(Başlarafı 1 incide) 

sıllarlle tutarı şu şeklide tesbit edil 
miştlr: 

Tutarı 

Birinci derece ı::iO 600 
!kinci derece 125 500 
Üçüncü derece 100 400 
DördüncU derece 90 300 
Beşinci derece 80 260 
Altıncı derece 70 210 
Yedinci derece 60 170 
Seklzincl deı·ece 50 140 
Dokuzuncu derece 40 120 
Onuncu derece 35 100 
On birinci derece 30 85 
On iklnci derece 25 75 
On üçUncU derece 20 6,() 

On dördUncU derece 15 50 

geçebileceklerdir. Bu mUesseselerden kanıma muhali! olanları dahi uıulll J mekteplerinden menın ol:ınl:ır on Ü- zetleri paraşütle grup atlayışı 1
1 
nun bilyük bir hızl~ ink~:ı 

devlet hizmetine geçenler maa~II vazL dairesinde bu kanun hUkUm!erine uy_ ~üncü dereceye. ve !llanörl.?rle akrobasi yapmış- mekte olan mesaisı ha i 
feye geçtikleri takdirde bir derece a_ durulacaktır. d - Lise derecesinde bir ıah.,il !ardır. Kurultav delegeleri t:ıY-1 misafirlere malUmat vcrlll ş 
şağ'Isma, ücretli bir vazifeye geçtik. MezkOr kanunun muvakkat madde. iizerinc en az hi r yıllık ınc .. lckl ıah- • • o- t ş"'f}( 

yareleriylc çekilen Uç planöriln gençlerimizi uçmaoa e leri takdirde aynı dereceye geçeblle. sine göre halen mlliıtahdem olanlarm ~il yapmış veyahut lıeş ) ıllık meslek 
1 

şl 
ceklerdlr. ücretleri tahsil derecelerine ve bu ka. ıııeklehi l:ıh.,ili iizerine rn nz iki nl- yaptığı hava hünerlerini ''C pa- susun<la bütün Yatanda 

Bu kanuna batlı müeııse.selerin bl_ nuna tabi müesseselerle umumi mili_ lık daha yüksek bir mel.tep ınhs.ill- raşiltle atlayrş hareketlerini srk 1 çalışmak mecburiyetlerini te 
rinden diğerine veya.but bunlardan hak ve hususi btitçell devlet dairele_ ni lıitirmi5 olanlar meslrklcrin~ nit sık alkışlamışlardır. jruz ettirdikten sonra ı:rurlt 
devlet teşkilA.lrndan birine memur nak. inde ve bunlardan başka bankalar, •neınııriycl.lerıle on ikinci. <~err~.ere. Bundan sonra Eti mesuttaki şunda açrlmakta olan hB'°'fl. 
11 o memuru tayine salAhiyetll olan fabrikalar gibi mail ve sınar mUe.ssese. <' - 6 ~ıld:ın n lnhsıllı )uk~ek motörlU tayyarecilik alanına ~i-1 na. ~e 
makamın mUsaadeslne bağlı olacak_ lerde Ucret veya maaş'a geçmiş mUd. mektep mezıınlan ıı inci dercl'eye. . . dikli hazırlama yuvası. l:l 
trr. İstifa edenler hakkmda dahl 3 ay ıteterin mecmuuna ve yUk.sek mektep C - 6 yıllık yliksek mektep ııır-ı dilmı5. Bu meydanda Türkku- lerin yazılması işindekı e 
müddetle bu hUkUmter tatbik oluna • mezunları için iki, diğerleri için Uç rnnları onuncu dereceye. şundan yetişmiş genç pilotlar mtyetl anlatmrn milletin '\'e 

caktır. sene bir terfi esasına göre ter:t ede. lı - Lise tahsilini yuı·ttıı ikmal dokuzlu bir filo uçuşu yapmış- t• . b' 
1
·' 

1 
TUrkl<tl 

1 l l 1 d ··k k 1 ·ı· . k ının ır eser o an r.f Bu müessese er memur arına almalt- ceklerdir. Bu fıkra mucibince aylıkla_ ecen er en Yu se la 1sı ıııı gere· Iardır. Bu sene TUrkkuşuna alı- . . Jbtrlle 
ta oldukları aylıktan ba§ka: rı tesbit edileceklerin alacakları ay_ memleketimizde "e gerek yabancı . · ı nun inkişafı ıçın e 

. . . . nan genç öğretmen namzctıerı . ıalıı 
A - Yalmz Ankaraya mahsus o_ lık halen almakta. bulundukları mik. hır memlekette lııtırdıktcn sonra . _. . , çalışmak vaz.ıfesini hatır 

larak ücretli devlet memurlan için tarı geçmiyecekttr. Bu kanunun tat. :nc,Jcğin muayyen bir şuhc~iıırle rıy. hee)canla takıp edılen akıobasiıTürkkuşunun genç bir ıt1Ue 
kabul edilen esas ve nlsbetler da.hi_ biki suretini gösterir bir nizamname rrca bir ihtisa~ yaparak ihri .. aslarına ııc;uşları yapmışlardır. Bu ara- • ..ijJl 

Bu te§ekkUl ve müesseselerin umum h 1 k ı::.e olmasrna ı ağmcn bu .. 
linde muavenet tazminatı verilecektir. hazırlanacaktır. mm~ ·anıınlarında ynzıh şckiltle da Uç kız öğretmen namzed! 1' 

11 mUdUr ve umum mUdilr muavinlerine h d 1 · k •met 
\'e Jdare meclls1 reis ve azalarına ve 
muraldplere ve 3460 sayılı kanunla ku_ 
rulan umumi murakabe heyetinin reis 
ı.·e az:ılarrna. verilecek aylıldar bu ka_ 
Dunun tahdidatma tabi olmak.sı.zm ve 
yukarıda tesbit edilen azamt aylık de. 
:recesin.l geçmrmek :artile mUessese. 
Jerin ve vazifelerinin vUsat ve ehem. 
miyctine ve· derecelerine göre Vekiller 
Heyetince tayin olunacaktır. 

İhtisas mekvilerinde bulunanlara al. Bu kanun neşri tPr'hınden mute. la~dik ettirenler dokuzuncu •lerert'· pek gilzel bir filo uçuşu Ye baş· ava or usu çın n te 
makta oldukları ücret derecesine, bu ber olacak, ancak derecelere intibak \'e tayin ellileceklerdir. öğretmen Bayan Sabiha Gök<;.tn ihtiyat kuvvet olduğunu 
kanunun umumi hüktimlert dairesinde dolayısile yapılacak zam ve tenziller Kadroda yer hulunnıama"ı dola~ ı
lstihkak kesbedinceye ka.dar muvak • 1 ey!Ql 1939 tarilıinden başlıyacaktır. ,iyle tahsillerine göre Rİrebilccekle-
kat tazminat verllmlyecektir. ri dereceılen daha aşağı derecede lıir 

B - Devletin maaı,lı memurları 

için kabul edilen esas ve nlsbctleri 
Asker" Barem memuriyete alınanlar şıılıelerindc 

1 ' ilk açık vukuundn ı;:i rcbilcl·ekleri 

Bu mUcsseselcre 1lk defa girecekler 
menşelerine ve tahsil derecelerine gö. 
re §U drecclerl kabul edileceklerdir. 

A - Orta mektep mezunıarmdan 
talip bulunmadığı takdirde almacağI va 
zifenin ehli olduğunu bllimtlhan isbap 
edenler 14 UncU dereceye. 

B - Orta mektep mezunu olan. 
lar 13 ilncti dereceye. 

C - Lise veya muadili mektep_ 
lerden ı.-eya. orta tahsil ile ayni za_ 
manda yüksek tahslll veren en az be§ 
yıllık veya orta mektep ta.hsillni ik_ 
malden sonra en az .ikl yıllık meslek 
mekteplerinden mezun olanlar 13 ün. 

geçmemek §arWe usulen mezun olan. 
lara veya kısa askerlik hizmetlerini 
yapmak için vazi!eden ayrılanlara, ay. 
lrklarr verllebileceğ'i gibi hasta olan_ 
larm da tedavi masrafları verllebUe. 
cektlr. 

C - Her sene 3460 sayılı kanu. 
nun hUktimleri dahilinde temettü kay. 
dile mukayyet olmak ve bir aylık is. 
tihkakmı geçmemek §artile ikramiye 
verileceği gibi fevkalAde faaliyet ve 
gayretleri görUlenlere temeltU kaydl_ 

Ankara, 2 (Husu.si) - Subaylar ve 
askert memurların maaşatma dair ka. 
nuna ek kanun lAyihası Meclis ruz. 
name.sine ıtlmmıştır. 

LA.yiha esaslarına göre kR.rıt, deniz 
ve hava askert fabrikalar, harita. su. 
bayları ve ukerl memurlan ve jıın_ 

darına. subayları için 13 derece tayin 
edilmiş 'ile bu dere~lere alt maaş a. 
sıllartle tutarı tesbit edilml§tlr. 

Tekaüt ve harcırah he.sap:armda 
muhtel!! kanunların asıllarına taall('ık 

le mukayyet olmaks12:rn aynca bir eden hükUmlerln tatbikinde bu kanun 
aylık tutarına. kadar idare meclisi ka_ hilktimleri tatbik edilecektir. 
rarile fevkalUie ikramiye dahi verile. Terfi ıartıarını hab oldukları halde 
bilecektir. kadronun milsaadeslzllti sebeblle bir 

Maden arama ve tıletmelerlnde ça_ .derecede rütbesine mahsus asgarf 
lışanlara burada. çatııtıkları mUddete müddetin iki mlallnl geçmesine rağ • 
münhasır olmak üzere Jdare mecU.s. men terfi edemiyenlere her derecede cU dereceye. ü t 
leri kararlle aylık tutarlarmm yUzde bir detaya mahsus olmak üzere ıı 

D - Lise derecesinde blr tahsil 
yirmisine kadar bir tazminat verile. derece maaşı verilecektir. Bu hilkmUn 

üzerine en az bir yıllık mesleki te.h_ cektir. tıü:blkirid4S geçecek b!rfi müddetinin 
:sil yapmış veya kurs gömıtiş veya_ bd · b k ı ti t ih' 
hut beş yıllık meslek mektebi ta.hsi_ Herhangi bir memuriyeUn vekAletıe me eı u anunun mer ye ar ın_ 

idaresi halinde devlet memurları 1çiiı dell' hesap o:uııacaktır. 
li üzerine en az ikl yıllık. daha yük_ k b 1 dil Udd u rl geç Mllll Müdafaa Veklletı husuıl ka_ 
sek bir meslek tahsilini bitirmiş, ve_ a u e en esas ve m e e b - lem mUdilril ma~lı &ivil memur ol. 
ya orta tahsilini bitirdikten sonra en memek üzere vekAlet ücreti verile ı_ duıı..• takdirde di""er VekAletıerdeki 

lecektlr. .f>U ı> az dlSrt yıllık meslek mekteplernden 
mezun olanlar mesleklerine alt memu. 
:rlyetıerde 11 inci dereceye. 

D _ Paraya el koyan ve vezne hususı kalem müdUrlerinln hUkUmleri_ 
memurlarına her sene bir aylık tuta. ne tabi olacaktır. 

E - Altı yıldan az tahsilli ytik_ 
sek mektep mezunlnrı 10 uncu dere_ 
ceye. 

rma kadar kasa tazminatı verilecektir. Muallimlik deruhte eden subaylar 

F - Altı yıllık yüksek mektep 
mezunları dokuzuncu dereceye. 

Bu müesseseler memurlarına ve idare 
meclisi reis ve azalarlle murakıplere 
verilebileı:.ek harcırah devlet memurla. 
rmrn harcırah bUkUmleri~e tevfikan 
ya.pılacalttır. 

ve askeri memurlar hakkında uU va. 
.tifelerine llAveten muallimlik deruhte 
eden sivil muallimler hakkındaki hU. 
kümler tatbik olunacaktır. 

Askeri kadrolarda Ucretıe çalışacak. 
lar hakkında devlet memurlan aylrk_ · 

G - Lise tahsilini yurtta ikmal 
edenlerden yUJcsek tahsilini gerek 
memleketimizde vo gerek yabancı 

memleketlerde bitirdikten sonra mes. 

Bu müesseseler memurlarına bu ka. 
lartnm tevhit ve taadUlUne dair ka_ nunda. yazılI olanlardan ve mütekait 

kanunlarile temin edilen haklardan nunda yazılt hUkUmler tatbik oluna_ 

Ieğin muayyen bir şubesinde ayrıca gayri, temettU, satış hissesi, ikramiye 
ihtisas yaparak ihtisaslarını husust tazminat ve sair na.rnlarla ve başka 

kanunlarda yazılı şekilde tasdik eL şekil ve suretle hiç bir şey verilml. 
tırenler sekizinci dereceye göre maa§ yecektır Bu mUesseselerln kendi ka_ 
alacaklardır. nunlarile sair kanunlardaki hükUmler _ 

Sma.1 işletme yerlerinde istihdam o_ 
lunanlar merkeze veya sınai işletme. 
lelerle a)O.kast olmıyan diğer memu. 
rlyetıere nakillerinde mUktesep hak 
te§kll etmemek Uzerc bir derece yuka. 
rıya nakll ve tayin olunabilecckler<llr. 

Kadroda açık yer bulunmaması do. 
layısile tahsillerine göre girebilecekle. 
ri dereceden da.ha aşağı <lerecede bir 
memuriyete alınanalar §Ubelerlnde ilk 
açılc vukuunda. glrebllecekleri derece. 
lere terfian tayin olunacnldardır. 

Mefevk bir dereceye terfi için aranr. 
lacak ehliyet ve liyakatten b~ka en 
az dört sene bir derecede bulunmuş 
ve bu kadar müddet o derece mM.Şmr 
filen almış olmn'k şart olacaktır. 

YUksck mektep mezunları için bu 
milddet Uç sene olacaktrr. Bir terfi 
milddeU içinde Uç defa takdirname a_ 
lan memurların o dereceye mahsus 
olmak Uzere lndemlne bir seneye ka_ 
dar zam yapılabllcccktır. 

Her hangi bir derecedeki memurun 
kendi nylı~ı ile daha yUt<sek bir vazı. 
fede lstilıdamr caiz olacaktır. Tabip. 
ler, avukatlar, aldat veya ücretli o.h_ 
sildarlar, satış memurları, ambar me. 
murlan, daktilolar, stenolar, meta. 
noğraflar, evrak mUvezzll, bekçi, kol_ 
cu, kaloriferci, ııoför, odacı ve hade. 
meler gibi rnUstahdcmlerle her mUes_ 
ı.:escnin hususi bUnyesine göre istlhda. 
mma l'Uzum goreceğl muvakkat veya 
mUtcfcrrlk müstahdemler ve alelümum 
fşçf, usta ve ustnbaşılar bu kanun hU~ 
Jrtlmleıine tabı olmıyacaklardrr. 

Devlet htzmııtlcrlndc maaş ı:eyıı. Ur_ 
reUe çalışan memurlardan bıı rnUes_ 
~se'ere geçcc lt olanlar maaşlı vnzi. 
fe'erdcn n:ıkledfldlklcrl takdirde bir 
ıterec,. yukıı:"Tyll ücrctıf vazifelerden 

den bu kanuna muballf olanları kaL 
dırdığ:ı gibi bunların esas mukavele 
ve nlzamnalerindek! hükümlerden bu 

Askeri heyetimiz 
( Ba~tarafı 1 in<'ide > 

znn Orbaym riyaseti altında önü· 
müzdeki haf ta buraya gelecek olan 

Türk askeri heyeti silah fabrikaları
nı ve tayyare meydanlarını gezecek 
tir. 

Bu ziyaret !ngiliz · Türk ittifakı
nın bir neticesi olarak telakki ediL 
mektedir. Türk heyeti, Türk ordu

sunun bilhassa silah \'e tayyare ih
tiyaçları husuı:;uncja lnıı:iliz piyaı:;a· 

'-Inm imkanlanm tetkik cyliyecek-
tir. 

Salahiyettar mahafildc beyan 
oluııdu~runa göre Türkiycye wrile 
cek harp levazımı Türkiyeye açıl· 
mış ihracat kredilerile tediye oluna· 

caktır. 
Siyasi mahafilde beyan olundu

ğuna göre, müsellah bir ihtila.f tak· 
dirinde seri ve müessir bir teşriki 
me~ai temini için icabcden tedbirle. 
ri tesbit etmek üzere Türk \'e İngi
liz hükumet'.eri arac;mda müzakere· 
!er \'ukubulacaktır. 

Öyle tahmin ediliyor ki. Londra· 
ya gelecek olan Fransız Gcnelkur· 
may reisi General Gamelin bu fır. 
~attan iı;tif<ıde ede~ek Türk heyetiy 

hltledlldl'k1e'l't tııkdlrde aynı dereceye le temas edecektir. 

caktır. Bu kanun neşrl tarihinden mu. 
teber olacak, ancak bu kanun mucl. 
bince emııal hasılla~mm artmasından 
ve derecelerin ilgasından dolayı tedi_ 
y.~.sı icap eden fazlalar 1 eylOl 939 ta_ 
rlblnden muteber olacaktır. 

* • • 
Ankarn, 2 (lfu,usl) - DrYlel mr· 

murlnrı o~·lıkl:ırının ı"·hit ve tradii
Hine dair kanun li't} iha\ı Mecfü ruz. 
namesine alınmıştır. AAlebi ihtimal, 
paazrte<ti toplantısındn konuşıılacal>· 

lır. 

Proie~·e göre, maaşlı cle\'let me. 
muı-l::ırı n ı n cierereleı·i ,.e beher dcı·c· 
ceye ait maaş fa<ııll:ırı ile ltıl:ırları 

-:;u şekiJd-e le.<;hit edilmiştir: 
Dtrece A.~Jf mcıaş 

Birind 1!10 Lira 
İkinci 125 ,. 
(\·iinrii HlO 
Dördüncü 90 ,. 
Bcşinci 80 ., 
Allıncı iO ,, 
Yedinri 

rkizinri 
Ookuzunru 
Onuncu 
On hirind 

(il) •• 

50 " 
4 () " 
:l:> " 
::ın .. 

Tufarı 

rıoo Lirn 
fıOO ,. 

400 " 
300 " 
260 " 
210 .. 
170 .. 

1 iO " 
120 " 
l 00 " 

" On ikiıwi 2:> ,. 7:ı ,. 
On ii,.iindi 20 ,. fill ,, 
On tlördüııcli 15 50 ,. 
Oıı beşinci 10 40 ,, 

lLK DEFA GlREXLER 
l\laaşh memuriyellere ilk dt>fa gi. 

:enlerin menşelerine ve tııhsillerine 

;öre :ılınalıilccklerl drccclr şu şc. 

ilrle pö,trrilmi~tir: 
a - Orta mt>ktep ınezunlarınılnn 

talip bulunmadığı lnkılirde memurin 
'.;anununa giire memur olabilereklr 
~e on hr~inri derrreye. 

b - Orta ıne!•lcp mezunu ol:ııılaı 

14 iiııcü dereceye. 
c - Lise Ye nuıaılili mekleplrr

drıı yeya orla lah~ille nyn ı 1:ınıan 

ıla me<;J~~ tahsili ııören, rn :ı1 heş 

.\ ıllık ,·e~ :ı. nrla mcklen lehsıl!ni ih
malden sonra en az. ikj yıllık meı1lek 

rlcrel'elere terfian t:ıyin olunacuk
lnrtlır. 

\'nıife ve memurjyctlerine miitr.
ıllik hu~usaıtan dolayı işlen el ~·rk· 

lirilcrek mrıaşları katolunan alc!Cı
mum memurlara tahkikat VC)'a nıu 

hakeme neticesinde men'i muhakc. 
nıe veya beraet kararı \'erildiAi su
rette katolunan maaşlıırı tutarının 

rrırı~ı ,·erilecektir. 
ÜCRETLİ ME~IURLAR tçl~ 

'ücretli vazifelere ilk alınacak me· 
murlar tahsil derecelerine Ye diğer 

vasıflarına göre girelıilecekleri ma. 
aşlı memurluk derecesinin ancak bir 
üst derecesine ait maa~ tutarı ile la· 
yin oJunabilecekJerdir. 
Bunların terfileri de muşlı me

murların terfüerindeki 
tabi olacaklır. 

lıiikiimlere 

Hususi bir meslek, hilgi ' 'e ihti
~asa ihtiyaç gösteren memuriycllerr 
de,•let teşkilatına dahil vaıdreıenk 

miistahdcın olanlar arasındn kanun
daki esaslar dairesinde ,·e ehliyet de
receleri bakımından lcrfi:ııı Ycya 
naklen getirilerek kimse lıulunmaılı· 
ğı takdirde bu memuriyetlere hnriç. 
ten devlet memuriyetinde hiç bulun
mıınıış veya memuriyelle alilkalıırı 

en aşağı beş senedenberi kesilmiş lıil 

ııi, ihlis:ı.s ve tecrülıeleri ile mülcmn· 
yi:ı: kimselerin kadrodaki derece nııı
aslarile lıu kununda yazılı kııyıtlıulu 
ın'uknl yet olmaksızın İcra Vekillerı 
Heyeti karariyle tayinleri yapılacak· 
tır. Bu gibi memurlar, muayyen terli 
ıniidllelini dolı.lurduk\'R yeı-ine ilıli~as 
ları ile aHlkadar diğer v:ızifclcre n:ı. 

kil ve terfi e<lebilereklerdir. 
Ücretli vazifelerde lınhın:ınlıırdan 

bir terfi müd<\etini clolduranlar iic
retleri nin tekabül ettiği dcrcccdeki 
maaşlı memuriyetlere, dolclurnııyan· 
lar da bir derece aşıığıdaki memuri
rellere naklolunabilereklerdir. 

Ccretli bir \·azifeye nakledikecl, 
maaşlı memurlıırdan bulundukları 

derecede bir terfi müddeti dolduran 
lar iki, bu müddeti doldurnııyanla. 
bir üst dereceye ait maaş tutarının 

trkahül etliği ücretleri alabilecekler
dir. 

l'cretlilerden Ankarada bulunan 
lıİra 11 inci madde mucibince ~irehi. 
!erekleri m:ıaşlı derecelere ai ı mu 
v:ıkkal tazminat, mııaşlı memıırlaı 

lıakkındaki umumt hükümler daire 
-.inılt• \'tırileceklir. 

\'ekiıletler teşkilôtından \'e me
muriyet derece Ye ıııaaşları kııııunl.ı 

trslıit t'<lilcn nıüesscsrlcrclcn lıirin
dcn diğerine memur nakli ait oldu
ğu \'ekilin ınurnfakatine h:ığlı ola
caktır. Ancak tayinleri nı:ıhn llı nı 

ait memuriyetler arasınrhıki nukıl ve 
tahviller la)ine salfıhiycltar olan nıa. 
k:ıınhırın miisandcsiyle ıt:ıhi :i a) 

nıüdılclle bu hükiim taıhik cclılt.:
l'Cklir. 

DlCER TEŞEKh.01.LE.RDEK l 
MEMURLAR 

liınumi, mülhak, husuo;i hiltc;l•lcr 
c beeltliyelcr bütçelerinden Ye bun. 
ara ti'ıbi te~ekküllerden maaş ,.e ür 
el almakta olan memurların husııs1 
ıir kanunda aksine sarahat olnı:ı<lık. 
;a hulun<luklan nıiico;seseler iç u 
!ışında mıı.:ı~lı ,·cya i\,crl'llı ayrıt·ı 

ıir yazife almalnrı caiz olnııyal':ıklır. 
td:ıri ,·azift-lcri olmıyıınlarn mu:ıllim· 
.Ik \rrilebilece-ktir. Hunlar nıaa:, \'t• 

,a iinelleriıııh·n mıklnrı fnzl:ı 01111111: 

iaıııaınını ve tayin sırasilc ıle ikinri 
.iııiıı ü~·ıe ikisini, bir üçiıncüslinün 
le iiı;le birini al:ıf'aklardır. 
Orhırı, koku, bekçi, e\Tak ıııiin•I' 

ıii, ııemi mürellcbalı, üeretli ve ai. 

de akrobasi figUrlerl yapmış- ruz ettirmiştir. 
.. . e çııı 

Jardrr. Öğleye doğru Türkkuşu- Başkanm bu sozler~n pfl 
nun Akköprüdeki atöly<'sine kale murahhası Halil 

gidilmiş ve planörlerin sert ha-I arkadaşları namına ~c~·~P 
linde lnşasr ve motörlU tayyn re- rerek, havacI gençlerınUzil1 ıı 
lerin tamiratı tetkik edllmlştlr. ı biliyetlerini ve Haya J{Ul' 

Atölyeden sonra Ttirkkuşu nıck nun mesaisini öğmUştUr· 

- HER GÜN KUVVETLi 
LALE 

Sinema mevsiminin en kuvvetli haftalarında bile eşine ııad~~ 
tesadüf edilen iki süper film: AMERİKA OPERA SIN r~ 

ALTIN SESLt TENORU MEŞHUR NiNO MARTtNiN' 

AŞK ŞA~KOSO 
Herkesin itidalini kaybettirecek .... Heyecan ve merakla 

gözleri perdeye bağlayacak film: 

KARA Al.AV 
HUMPHREY BOGART - ANN SHERD!AN 

Fransızca sözlü ve En son haberler 
METRO JURNAL Hepsi bugün LALE sinemasrı:ıd• 

Bugün saat 1 ve 2.30 da ucuz halk matineleri 

-------------- .. ------. . r ''dd ı . gore ı!allı tah~ildar, daktilo, \'e sileno gibı mu et erın mecmuuna . }ca) 
müteferrik mü~lahdemlcr hu kanun ve 20 yıllık hizmet mücJ.detl 
'ılikiimlerinc tabi olmıyacaklardır. olmaksızın bu kanun esasları 

Ccrelle müstahdem memurların h.1. d .. tl . b.t .,..:ı1·ıec:e!cl ı ın e ucre en tes ı ,,..<J .. r 
ınrcırahları maaşlı mcmurlnrın har· Rİ :tÇlf' 
·ırıı lı hükümlerine teYfikan ve ~ u- TERFİ MADDELE olıfl 
:rnrd:ı yazılı derece aylıkları esas lu- Yüksek mektep mezunu . ti 
ıuııırnk ~esap edilecektir. yıp da bu kanunun meriye~~ tı 
Hususı kanunlarda sarahat olma· hinde devlet hizmetinde Jtlil' 

clıkça ihtisas ve komiı;yon ücreti n d b 
1 1 

ve uc!e 
. . ki em u unan maaş r ı 

nıııkaın tahsısatı ve tahsısalı ma ua ıc· eısa' 
'e hakkı huzur gibi namlarla maaşı. memurların bu kanunda 1 ıcad 
lt veya lirrelli memurlara y:ınca u· dairesin.de üçüncü dereceye 
ınum'ı, miilh:ık ve hmusi blitçelerden terfileri caiz görülecekti:· , i t 
'lir mcbla~ verilmiyecektir. A rH'ak Bu kanun mı:riyete gırdığ ıı1 
kanunun tahmil etti~i munzam lıiı rihte vazife başında bulunan dlc 
,·azirı vi münferiden iraya memur e- lifi" 
lilenlel't' muayyen çalışma snallcrl murların bilfiil maaşın~ a uod 
haril'indc mesailerine muknbil \"ekil- oldukları dereı::edeki terfı ıt'l a1' 
\•r lkyrtince takdir olunacak bir üc- leri 15 ve 20 sene kaydı ol~ ol 
·rt nrilebilecektir. zm bu kanurı.la kabul ediJıt'llŞ 

:O.liillıak bütçeli idareler, husmt i- f' .. ..ıd 1 . .. hesal' ter ı mu.~ et enne gore 
lurelcr Ye bf!lediyelcr dahi lıu ka· 
•lun hiikümlerinc litbi olac:ıktır. An- lunacaktır. e<f{ 
·nk inhi'itırlnr ve limanlarla Devlet 1 Eylı11 929 tarihinden b 
dem iryolJarı işletme i dnrrteri umum maaşlı devlet memurluğunda 

011 
ııiirliirliiklerine ala kadarı ücretler· \unmuş olanlardan ve bu karı ide 
rlen başka görülecek liizum i.iıerinc yen 

:neriyet tarihinden sonra ,.
1 

.. ıı 
ı'C'killcr Heyeti karariyle ayda ) üz f e" 

· memuriyete alınacaklarrn 11 
.,, lirayı ı;ıe~·memek iizccr münasip bır ırıe 

tanninat verilc('eklir. dıklan maaş ve bu maaşın .....ı 
"l e•··· Devlet memurlarr, aylıklannın derecelerden birine tekabU iJ 

tevhit ve teadülüne ıdair olan ka- mesi halinde buna en ya!C
11

111
u 

nun ile mezkur kanunun bilcümle :ierece maaşı kendileri için 

ek ve tadilleri ve diğer kanunla- tesep hak sayılacaktır. d'tcıe 
·r ı 

rrn bu kanuna muhalif hükümleri Evvelce bu maaşta geçı c;tl 

mülga olacaktır. :nüddetle yeni girdikleri de!~tel 
Muvakkat maddeye göre de bu re geçmiş sayılacaktır. J'ALl rıııcl 

kanuna bağlı teşkilat kadroların- dairelerin teşkilat kanunlaıırıı 
r has da yapılan değişiklikler dolayısi. mevcut ve maaş emsa ı .,e) 

le ellerine geçecek para miktarı ve emsali hasılı fazlasının ·ıecllı 
evvelkinden az olanlar, aradaki eksikliğin ücret olarak yer

1
i.i5t 

farkı terfi suretile telafi edinceye ği yolundaki salahiyetlere; ~·· 
kadar almakta devam edecekler- niden tayin edilmiş olanlar ı,ıJ' 
dir. Bu fıkranın şümulüne giren len mJ.stahdem bulunantar"ı r iJC 

.. ret e . 
veya girmiyenlerden yapılan tadi· gün verilmekte olan uc .,,;ı' 

'at dolay:siyle maaşı aslileri de- muvakkat tazminatları arrt~,ı~· 
ğişmiş olanlann gerek evvelki ve fede kaldıktan müddetçe t tetıı 

uz er• gerek yeni derecelerin.de geçen nna münhas·r olmak 
hizmet müddetleri eski maaş fasıl· mesine devam olunacaktır. ıııısıl' 
larma en yakın üst maaş !derece- Mülhak bütçeli i.dare_1er~:f1<i!S.~ 
sinde geçmiş sayılacaklardır. si idare ve bclediyelcrın 1<iiı1'l' 

Halen ücretle müstahdem olan_ kadrolnn bu kanun hii ıca.ô'1 
!arın tahsil derecelerine ve bu ka· dairesinde tadil ediJinceYe • olılıı 

men 
nuna tabi dairelerle maaş ve üc· bu idarelere ait ve halen 01ıır.~· 

kadroların tatbikine devam retleri kanunla tayin olunan r:tü

e!sesclerde ilcret ve maa~la geçen caktır. 
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~U~TÜ- ~@ıni~ 
Evkaf Adanada yeni • • Bü!~k Parti . Kurultayının ~eşine! günü . .. 

apartmanlar yapacaklnonunde Mıllı Şefın 
Bundan beşka yine Evkaf ikinci bir sebze h k ' 1. d • k .1 J.d haJi,. gazino ve mağazalar yaptırıyor ey e 1 1 1 ecek 

it ana, (Hususı) - Adana va- müdürlük Adana vakıflar müdürlü 
~la.r idaresi, belediyenin büyük i- ğü kadrosuna bir mütehas:mı mi • . 

~;::;~:~:.de ;:~~~a~iss~:!r:~ m~v~:ti::!:~r.yeni kurulacak,. ·ı· d. • it. Boşan mal arı kolay· - E~v~~~·;;}t, 1 r~ -~·., 
trı tl'de aııe meskeni olmak üzere vakıflar binası aıtma bir de me - ngı iZ enıza iSi· ~ ~t.e~· 
1ır:,,rtnnanlar, ticaret binaları yap- ınurlar gazinosu yaptuınaktad:rr. ı t ' k d v ? :=:=.,..,, ---Cl!lllr:..11111::~!1:1:!1!~ 
Şe~nk::~~~=eışt~~rt büyük ~~~~~\~;~~::luın:l:d:~;;I k~~ nın mürettebatın• aş 1 rm a og ru mu • t~~~iye sanat m~ktebi .mCzunla-

lpali.ınıan mağ l b' d ruluyor. İnşa için etüdlere başlan- dan u··mı"t kes·ııd· A.dl v k 1 F th Ok d rmrn YI11Ik toplaı:ıtılarz 6 b.8.7..iran salt 
:altlflar i~aresi a:~:ı ::rulm:kta~ mıştır. 1 iye e i i e i ya r 1 m e eni ;:~a~:~~ır19 da EminönU halkevinde 

0~· Bu apartnnanlar ikişer katlı Evkaf idaresi belediye ile muta.. ( Başlarafı 1 incide) k d d ı f * Devret İ>emiryollarz dokuzunc . 
lo:~ak, Üçer dörder oda ve birer sa- bık kalarak şehirde ikinci bir seb- bir halat geçirilmiştir, Geminin Ön an Un Um UZ . an 0 ayı şere ve letme mUdU~ Nüzhet ile dördüne~~!: 
da· u olınak üzere her katta üçer ze ve kasaplar hali in~a ettirecek- kısmına su dolmuş ise de mürette- ft b 

1 
!etme müdürü Kemal becayiş edllmfa-

~e bulunacaktır. tir. Ayrıca Abidin paşa caddesinde battan hiç kimse bu kısımda bulun İ ih·ar duya İ eceğimizi söyledi ~:~~ri ~~~~uncu işletme yolu başm~-
aktflar umum müdürlüğü, A - sekiz aile oturabilecek bir apartı - marnaktadır. § . teı: al~ncı .1~letme ba;ımu_ 

· !İaı:ıadaki . . ._ Ankara, 2 (Hususi) - C. H. dafaa eylemiştir. fettışliği~e, tayın, ıklncı ışletme müdi.ı-
~·u .. a . ıınar işlenyle ehemmı man• inşa edilmektedir. Bütün bu Sular alçaldığı zaman geminin pu p . rU Ta..bsm ne be .. inci işletme müdti-'' " ... ı-k artisi beşinci Büyük Kurultayı Salah Yarğı boşanma iı:ılerinde ,. •u 
~adar olmaktadır. Umum h !'aat iı;in azami bir milyon lira pası hala suyun altında bulunmak " Necdet de becayiş edilmişlerdir. 

1 f 
sarfedilecektir. taydr. Arka kısrmda bir delik açıl- bugün Kurultay Reisi Vekili Hil- hakime takdir hakkt verilmekle bo * BUt1in Jlselerde dersler kesilmek 

Z mir U af 1 Vakıflar, şehrimizdeki tarihi e - masma teşebbüs edilmişse de bu iş. mi Uran'm başkanlığında ıdördün· şann:ıa işlerinde hakimi bağlar şe- tedir. Aym yedisinde imtihanlar baş: 

h 
' 
k 

serlerin tamiri için de 15000 lira te muvaffak olunamadlğmdan kaza cü toplantxsıru yapmıştu. kilde ahkam vaz;'mın doğru olmı- !ayacak 19 und!\ bitecektir. 

1 Sarfediyor. Celseyi açarken reis, Kurulta- yacağmı $Öylemiştir. * Yeni kadrolar dola.yısile İstanbul a Z 1 r 1 a rl zedeleri kurtarmak ümitleri büsbli- · te kifh ym bugünkü ruznamesinin dilek Adliye Vekili Fethi Okyar ye. " anesinden 31 kişi açıkta kal-
Bu son büyük inşa hamlesinden tün azalmıştır. mıııtrr. 

r• ı e rl 1• yor sonra Adana tamamiyle dei!io::mış· komisyonunun raporu ve dilekler ni icra ve iflas kanunu layihası- * lki .,.tinde 4000 esna:fm sıhhi mu-
~'" Scapa Flovda Alman harp gemi· h kk d · ~ı..- '- d M ı h · " lJUk . bir şehir olacaktır. a m a ıttm.az ettiği kararlar nın yaa:ın a cc is umumi ey~tı- ayeneleri yapıl.ınışb:r. 

il Qmet fuara bu yıl da 0 lerinin yüzdürülmesi ameliyatına olduğunu ve bunların tevzi edil. ne verileceğini, boşanma kolaylık- * Temiz~i~ işlerine bundan sonra 

Ad d 
i~tirak etmiş olan 6 eksper kurtar- miş bulunduğunu işaret ederek lanmn mazide içtimai hayatımızda bedent kabılıyetlerl sa11'lıım olan ame 

tahsisat verdi ana a bir tren ma işlerine yardım etmek için tay· demiştir ki: huı;ule getirdiği zararlarr 'kayde- leler a.lmaca.ktrr. o • 

l....ı~' (Hu!usi) - Şehrl.ı:niı be- k yare ile LiYcrpula gitmislerdir. Müsaade buyurursanız ınazba. derek medeni kanunumuzdan bu * Şehrimizde bulunan Franşız pro-
""-lY . az s ld l'W fcsörtl De La.pradelle dUn saat 17 de .. .,.1.~ fuar hazrrlıkları gün a 1 0 a Saat 22 de amirallik ~u teb ıgi tayı okutacag~ım. Bundan sonra hususta tedvin edilmiş hükümler. 
"-~ ik tl.niversitede bir kon!erans verr.:litlr. 
~l .. çe artmakta ve önUmüzdeki A • neşretmiştir.: her vekalete ait olan dilek karar· der. dolayı ancak şeref ve iftihar * Okmeydanmda yatı mcktc:;inc!en 

ıçuı eli- dana, (l:iusus1) ~ Adana - "B . 1 h'l"'f 1 ak 1 d b" · · · tlah • ger fuarlara nispetle çok . . . azı şayıa ann ı a. ına o ar arını ayrı ayn okutup müzakere uya ıleceğımızi söylemıştir. boşalan binaya Gaıatadaki çocukları 

t 
ıt tengin ve parlak bir eserin Dıyaı:bak.t.r arası.nda ışhyen ka- sular alçaldığı zaman "Thetis in mevzuu ittihaz eıdeceğim. Onlar Bundan sonra Dahiliye Vekile. kurtarma yurdu, yurtdan boş kalan 

~ U tar, Kıremıtane cıvarında Karako· .. .. " d B l!ol 49 k çıı ... e eri at:ılı:na.ktadır. Fuarın a -
1 

k'" .. d b 
1 

n.d arka kıs.mı suyun ustune çtlmıamış geçtikten sonra heyeti umumiyesi tini alakalanıdıran dileklere geçil· ·yere e eyoc. u uncu ma tep nak-
--.ua.anı yun u oyun en on eş yaş arı a ı . . . . .. . d 1 . y v d 1 . . k'• . ledi1ecektir. 

bı- a pek u ze.m.a.n kaldiğı için M h t d.md b' v • v tzr. Şımdı gemının arka kısmının uzerın 'e yapı acak müzakere kafi m. 1§, ozgat .ee gesı.Rıfat oy ıh- * Evkaf Beyazıt kUtüpha.nesinin bü-
"" ay e me a a 1r çocugu çıgne. v •• ül. 
ba.ı !<>nra. fuarda gece mesa.i!ine 1• t" M"dd . •1.k hAdi kaldmlmasına ugraşdmaktadır. A- gor ünce rapor da aynca reyjni- tiyar heyetlerıne verılcn paraların tün kzsımlarmı maarife terketmeğe ka 
-ıt,.,- m § ır. u eıumumı ı a se . . .. . 

b ~~ı muhtemeldir. etraf d t hk'k t . . . t" tmrallık, murettebattan bırkaçınm ze arzolunacaktır. nereyl' &arfcdildiği11i köylüniin bil rar verr.ni~tir. 
<ı.el!i U xn a a ı a a gırıpnış ır. .. . • . . R' Tak 1 b h · d ak tu, c znhur Milll Şefimizin de YEN! ARPA MA,fISULO ku~lması ~ıtle~m:n. yemden a- ıyaset makamzrun bu izahın- mediğini köy müiıi.!relrinin elden * s m a çesın e yapxla.c 600 

!h._l'l tl!4ıifleri takdirinde, uzun za... Çukurovada yen; arpa mahsulti zaldıgınr teessurle bıldinr . ., dan sonra rapor, ve hunu takiben dı:: dolaşuğmx ko" mekteplerinin .~dşllik gazino için l!S bin lira sarfe-
-.ı.n~b .....ı k !z • d · 1 kAl 1 · · k"' l"l f' d • l dllecektir. ~ th1. hasretlerini çe en - çıktı, tarlalarda patozlar işlemeğe Facia mahallinin civarında bu1u· e sxrasıy e ve a et ere aıt dılek- oy. u e: ~ara!" an y~pı maaı mec * BJr hafta.da Beyoğlunda 197 esnaf 

\iı\' hUYf.Uı bayramlara mahsus se- başladı. Yeni mahsul anbarlara ta- nan bütün harp gemileri kurtarma ler okunmuş ve Başvekalet ile ala. burıyetının agır oldugunu, bunla- cezalandırilmıştır. 
~li gUnJer yaşıyaca.ktır. ı· t'l w n1 · ı · k \:adar aşağrdaki dilek Kurultayın n devletin yapmasını söylcmi"'tir. * Belediye Kuruçe .. meden Bebeıt• 'le) şımnaktarlır Borsaya ~lk .gele ar ~.e ıya ı e ugraşa arın ış en o· :s ,. ~ 

.ı,, ediye reisimizin son Ankara A !L!3i ..JJ o :.t 'J ~ M I .n t k D · al t' ta. silr~kli alkışları arasında tasvip Yozğat mebusu Sırrı nahiye mü- kadar olan arsaları istlm11k edecek """ltet pa mahsufü, kilosu uç kurucotan ayıaş ırma Ye avıs e ı Yası ' 
t... inde, hükfnnet, gerek fuara., x ·ı k tulm w ff'-'· l b'J cdiJmiştir: dürlerinin bacıka. vazifelerde kul. ve kömtir depolarını buradan ko.ldrıa· 
••elt satılmıştır. $atışlar ,çok haraı1ttli' sı e ur aga muva 41\. o a ı e- " caktn. 

l'llıd ge. "ehre ait mevzular uze... olmaktadır. ,. cek gemicileri karanlıkta seçebilmek "Inönü Şehitler abidesi ile Esld. lanrlmasınm doğru olmadığını * Devlet Dcmiryoll:m Erzurum hr.t-

le~ bır alilka ve müzaheret gös· PAMUK MAHSULU tYt için projektörlerini "Thefü,,in bu- şehir şosesi arasında bulunan pi- müdUrlerin yalnız kendi i§}eriyle tmda. Uçtlncü mevki yataklı . Yagonlar 
~la ,..:~bu hareket, !zınirde şilk Çukurovada pamuk mahsulü bu lun. duğu noktaya tevcih etmişler· yaıde siperlerinin bulunduğu yere uğraşmalarını söylemiştir. Ço- ihdas etmiştir. 
lı-... -.ııtılanm11tır. Hükfunet, fu- d Milli Şef ve Reisicumhur ismet rum. delegesi Abdülkadir köy ka. --------------

·<q + .. ı.~. yıl o-ok iyi bir ı::erait kinde bü- ır. 
SUq --.a.ınillünü ve beynelmilel öl :s :s :s tnönünün heykellerinin rekzi hak- tiplerinin köylere yük olduğunu, s ti 
ttıt~ txıuht.a.ç olduğu genişlemeyi yümektedir. Tohumlar toprak üs· Atiş talimleri esnasında "Thetis,. kındaki Bilecik (Bozöyük) ün di· beklenen vazifeleri yapmadıkla.. QVye er 
dır. etmekte ve bunu istemekte.. tüne 18 - ZO santim kadar fışkır· in bir vapur enkazma çarptığı zan· leği idi. Milletin tnaklis taliini rznı bildirmiştir. 8 ı f • 

mı§tır. Yüksek kaliteli zengin bir nedilmektedir. yendikten sonra Ebedi Şef Ata- Dahiliye Vekili Faik Öztrak İ r İğ j n İn n Ü U 5 U 
Wet rekolte elde edileceği ümit edil- Thetis'de mahbus kalmış olanla-

1.lt eklın fuar ve Kültür parka tl B' k nh d' türkün yanında ve bugün de başı. dileklere cevap vermiş, köy ka. s '\ t'st'kle B Q" B 
llladdf mektedir. Yapılan tohminlere gö- nn akraba ve dos an ır e ea mıroa olarak Türk milletinin is.. tipleri hakkında vilayetlere emir on Si a l 1 r or 

t~ Yardımlar da bunu gös- re bu yıl mahsulü 150 • 180 bin daki Cammal Lairad tezgahlarına l 'ld v• A • 170 ·ı d f 1 
''-atelttedir. Bu sene de fuara. tah- tik:lalini temin etmiı ve bütün var- er verı igıni, köylillerin katıp mi yon an az a 

\'e.rnm· balya içindedir · akın ederek kazazedeler hakkında lrgvı ile bugünkü milletler araat tutmakta. mecburiyetleri olmadı. 
~i t .. _ l3tir. Aynca. zµ-aat mU ZiRAAT TALEBELERiNiN haber beklemektedirler. Bu arada w Moskova, 2 (A. A.) - Sovy~tler 
~a-~t için. on bin liralık bir benlik ve şerefini kazandırmJJ ve gını, köylülerin bütçelerini her birligıruw· ·n 1939 daki tah.rir nüfusu 

.... , ~ TETKtKLERI bazı hazin manzaralar göze çarp. .. ak be d b'l kl · .ı ~aha ayrıl t K"'lt" k yaratmııt olan Milli Cef ismet In- zaman mur a e e ı ece erı. hakk d 1 tah · t' ı · 
"41/lttn Dl!§ xr. u ur par Adana ziraat mektebi son sınıf maktadır. Thetis'in kumandanının :. s- m a yapı an nr ne ıce erı-
•- da Y.eni inca edilmekte olan önünün milli tarihi ve milll •erefi ni söylemiştir. d · d ı t 1. k · t 
wcUlt " talebeleri, ba•larmda· öğretmen- refikası Mm. Bolus, yeisinden bağı· '$ ne aır ev e P an ·omısyonu ara· hı~ hastanesi in"aatma da (70) :s gururlandmlacak olan bu yerde NAFİA VEK!LlN!N f d ·ı k mı .. So 

<q lir '" lerinden dördü olduğu halde bir rıp çağmnakta olan bir bahriyeli- İZAHATI ın an ven en ra a ara gare v
4 

ıı:ı~•-.ahk nıUhim bir yardmı yapıl. k d' M" bir heykelinin kenıdisine karşı mil- yetler birliğinin nüfusu 170.467.166 
"il' grup halinde şark seyahatine çık- nin zevcesini teselli etme tey ı. u letin duymakta olduğu ıninnet ve Nafia Vekaletini alakadar e-

neı mr<:lardır. rettebattan bazılarmm Davis aleti d d'l kl k "CT k'l Ali Fu dır. 
~1 '<tiye re· . Anlı: d 'k :s şükran nişanesi olarak dikihnui en ı e ere arşı ve ı - Bunl 8166 981 . ekek 

ıuı.,,_ ısı ara a 
1 

en Talebeler, Gaziantep, Mardin vasrtasile kurtulduklarına dair sa- dı'legvı·ne candan bı'r ı'stekle iltı'hak at ,...._besoy cevap vererek Kara. ann · · 1 r ve 
~ ,..._"'l.]ere ve Münakalat vekili A- al h b ı b" ilk b' ~ 88.802.205 i kadındır. 1926 tahrir -...etink ve diğer cenubu şarki bölgelerinde bahleyin man a er er, uy ır eden encümeniniz hükO.metimizin denizde Ilınan inşası için etüdler 
~d ayayı ziyaretle körfez da- zirai tetkikler.de bulunacaklardxr .. ümit uyandırmıştı. Birkaç kadın. yakmda vaki alakasını verilen i- yapıldığını, ancak bunlardan han 

~~~e ~:~:~i v:e G~~ı~:a~::ıed~ ---o sevinçlerinden bayılmışlardır. Fa- zahattan anlryarak icabeden teşeb gisinin daha evvel inşası hakkın. 
«lYası i in t bb"" bul M f b kat akşama doğru herkeste derin büsierin fasılasız: takibi hususunu da Vekiller Heyetinin yakında 

nüfusuna nazaran yüzde 15,9 nis· 
betinde bir tezayüt vardır. 

Şehirler halkı umumi niifusun 
yüzde 32,8 ine baliğ oltn::ıkb:iır ki, 
1926 ya nisbetle 17,9 fazladır. 

ll\u!Jt ç eşe usatıa un- u va z z a su a Y· bı·r keder has11 oımu .. ve tezga.111arda Q~ Ut-, Vekil yakında tzmire gel- ; tasvip etmiştir.,, karar vereceğini söyliyerek şi. 
'91laq de bu nıevzuu tetkik edeceğini' ar ne zaman derin bir ümitsizlik havası esmeğe Müteakiben beden terbiyesi ge. mendiferlere g.açmiş, Bursa -
~tir. başlamıştır. nel direktörlüğü ile allk~dar di. Karaköy gibi şube hatları için 

--------- evleneb"ılecekle· r Thetis'den kurtulmağa muvaffak lekler okunmuş, sonra İzmir dele· gelecek sene bütçesine tahsisat 
derileceğini, tetkikler neticesin. 
de nerelerde barajlar yapılacağı.. 

nm tesbit olunacağını bildirmiş. 
tir. 

Sokakt d olan 5 ba.lıriyeliden ancak üçünün. gesi Ekrem hususi idarelerle bele- konulabileceğini, Antalya battı 
a verem en Eski kanun yerine yeni yaşryabildi~i öğrenilmiştir. diyeletin umumi büt!jeye para a- için Vekaletçe etüdler yapıldığı. 

~ Ölen adam Şimdi Thetisin sahile doğru çekil ytrmalan yüzünden işlerin geri nı, tahsisatınzllk yüztinden buse-
"l bı'r l"yıha hazırlandı · w 1 akt d ne yapıJamıyacagwını söylemiş. et~a ·~ erde Sirkecide Beşir Kemal · C1 mesıne ugraşı m a ır. kaldığını söylemiştir. Bunu Ba§-

Müteakıben Maliye Vekili Fu· 
at Ağralı ile Maarif Vekili Ha. 
san Ali Yücel de dileklere cevap. 
lar vermişlerdir. 

o[.ı;;~~ı o.·.n.ünde bir adamın düşüp Ankara, 3 - Muvazzaf subay- Tahtelbahirdeki oksijenin yakın· vekalet ve buraya bağlı daireleri tir. 
\.I""'~ Nafia Vekili Kızılırmaktan is-~·t.... &Oıiilrnüş Ye yapılan mua- !arın ve askeri memurların 25 ya- da biteceği matu.m olduğundan pro- alakalandıran dilekler tasvip edil-
"" ~ tifade için Çoruma bir heyet gön ôlc:tu--··· nunaa bu adanun yeremder. şmr bitirmeden evlenemiyecekleri jektörlerin gözahcr ışıklan altında miş, Adliye Vekaletine ait dilek.. 

tafın: anlaşılmıştır. Bu hadise et· ne dair olan kanunun ilgasr mecli- da kurtarma işine hararetle devam lere stra gelince Antalya ıdeleg~si 
}'i \'~ .Yapdan tahkikat şu netice- sc teklif edilmektedir. edilmektedir. Kazım Azamet kanunların tevhi-

Oı·:ınıştir: Bunun yerine hazırlanan layi- Birkenhead tezgahları sabaha kar dinden evvel derin bir tetkike ta· 
?'tınd 1.Uıün üzerindeki hüviyet cüzda- haya göre, muvazzaf subaylar üst şı saat 1 de Thetis'in mürettebatı- bi tutulmasınr, bahçe hırsxzlıklan
l'rıan ~n kendisinin Tekirdağında or· teğmen rütbesinde en az bir sene nı kurtarmak ümidinin kesildiğini na karşr sarih hükümlere şiddetle 
l~ s:;ı~r~le meşgul olan Hamdi ağ· bulunduktan, askert memurlar al- bildinniştir. \ lüzum olduğunu, icra kanununun 
Srlnu aı IS?ninde biri olduğu anla- tmcı sınıfa terfih ettikten ve ka- ---o tadili esnasında "Bors;lu, icradan 
''l\u!:r. Bu adamın cebinde ra, deniz, hava gedikli erbaşları Hariciye Vekilimize ödeme emrini" tebellüğ edince em 
tlle\e kapıda Şakirin fırrnrnda a- da başçavuş olduktan sonra evle- vali gayri menkulesinin herhangi 
~l "l"~ecep .. diye bir adres çıkma- neceklerdir. atfedilen beyanat bir kimseye inti'kalinin bir kıymeti 

., un·· 
lllrJ Un hnn amelesi olduğu zan· Yukarıdaki şeraiti haiz olmr- Ankara, 2 (A.A.) - Paris - Soir yoktur,, şeklinde bir ma,ıdde ilave 
• c-t \•eııni~tir. yanlann evlenmelerine; izin veril-

1 
gazetesinde intişar etmiş olan bir edil:nesini istemiştir. 

·~•hh·~ kat Y 1ie müdürlüğü derhal tahk~- miyec~ktir. İhtiyat subaylıktan , yazıda Hariciye vekilimize atfedi- Kazxm Azamet bo§anma mesc... 
11in b apmış, veremden ölen Sezat· askeri memurluğa intisap edenler len beyanat hakikate tevafuk etmi· lesine de temas ederek iki taraf 
bit e~ı~na hiç uğramadığ"ını tes- bu kayıttan müstesna tutulacak -

1
1 yen cihetleri ihtiva etmekte \'e ay· rnusrr şekilde boşanma iddiasmda 

ı~eJ. . ştır. Ayni zamanda fmn lardır. Layihanın diğer bir mad-
1
km bir ruh ve manada tertip edil- bulundukları takdirde bu sebeple. 

1-tacı·esı ınuayeneden geçirilmiştir. desine göre de asker1 mektep ta- miş bulunmakta olduğu cihetle bu rin bGşanmaya mevzu teşkil cdil
l~:ı. 'sede bir yanlışlık olduğu ve ö- !ebeleri kat'iyyen evlenemiyecek- yazmm harkiye ve.1<ilimizin fikri ve r.:ıcsi mtitaleasmlda bulunmuştur. 
cı:l'l'ı~darnrn fırın amalesile alakadar ler ve evli olanlar da mekteplere 

1 mütalealarına uygun olmadığını Delegelerden Sadık Tahsin de bo-
ıb tahakkuk etmiştir. kabul edilmiyeceklerdir • jbeyana Anadolu ajansı mezundur. şanmalann kolayla~tırılmastnı mü 

Amerika 24 harp 
genıisi ısmarladı 

Bunlar arasında beheri 8 5 milyon dolara 
çıkacak 45 şer bin tonluk iki zırhh var 

Ve.şington, 3 (A. A.) - Amiral- Juk 4 destroyer, 1475 tonluk 3 tah
lik, devlet tersanelerine 24 harb telbahir, 6.000 tonluk dört kruva -
gemisi ısmarlamıştır. Bu gemiler, zör, 22.000 tonluk bir tay:ycıre ge-
350 milyon dolara mal olacaktır. misi vardır. 

Sulh zamanında bu kadar mühim Ismarlanan iki zırhll, 52 ayda 
bir sipariş yapılclrğı şimdiye ka. - hazır olacaktır. Bu zırhlılar 16 pus 
dar görülmemişti. luk toplarla leçhit edilecek ve aü-

Sipariş edilen gemiler arasında 1 ratleri 28 mil olacaktır. Bu geml 
45,000 tonluk iki zırhh, 1630 ton.. !erin beheri 80. - 85 milyon dolara 

çıkacaktır. 
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j;§,.1••••1A• !(!it 

Kıskanmamak için 

ev işi yapınız ! 
• 

Kuı16ançlık aile saadetin! yıkan 

ve kan kocayı bedbaht eden fena 

bir tabiattir. Birçok yuvaları bo • 
zar, kıskançlığın girdiği yuvada ha
yat bir cehennem olur. 

Fakat maalesef bu huy kolay ko
lay düzelmez. En tatlı nasihat ve-

' ren inııanların sözleri bile kı.ska • 

ö · 

Birkaç yıl önce şöhreti ayyuka varan Dorotea 
nanlarm bir kulağından girer, öte
kinden çıkar. 

Kıskançlığın en iyi ilacı hialeri 
gizlemek, ıztıraplan içine göm -

mektir. İnsan hislerini 8aklar ve ız
tıraplarmı gömerse eşinin hayatını, , 

Vik'in ismi şimdi Almanya hududundan d ışarı 
çıkmıyor; Herta Til bir dükkanda satıcıllk yap ıyo r 

saadetini zehirlemekten kurtarmış 1 

olur, bu da az bir netice değildir. 

Kıskanç bir kadm, ilk aklına ge. 
len hareketi yapmaktan dahna 11a -

kmmnlıdır. ÇUnkU ilk akla gelen h.
rekct daima doğru olmıyan bir ha

rekettir. Eski bir ata ııözU çok doğ. 
rudur: Aklınıza gelen ııözü dilinizi 

ağzınızda yedi defa dolqtırdiktan 

.!Onra söyleyiniz. 

Hiçblr kadm hislerinin derinliğini 
göstermekten korkmamalıdır, yal -

nız konuşmalarında mütemadiyen 
aadakatlnden ve asıl hll!lerinden 

bahsetme& doğru ıayılmu. Daima Dorotea Vik 

Dorotea Vik 
Gençlere diyor ki : 

~ ~ 

1 
Sana'tkir 'mı olacakıını:ıı?. ı 
Evveli yaıamayı öğreniniz. 

Hayat en iyi muallimdir. 
Hayatin zevklerini ve keder 
lerini tadarak, hakikatin ıarp ~ 

yollan nda yürüyerek her l 
19yin kıymetini öğrenir ve 
insan ruhunun derinliiini an
larunrz. 

""""""'JV'OVV~'V\.."""-""'-"J'~~.._,.,.,., 

Ilerta Til 
aşkınm yuvaya verdiği huzurdan, defil. Bazan eıki rollerimi dütü.: 

;:... "Uniformalı kızlar, ,filmi, üze- nür, hakikate benzemiyen ve bu- kıyor. Çalıctıgvım rc1"isörler ne•'eli 
yaptı6, fedakarlıklardan bahse - " " 
d k dm b 

.. 
1 

. d . rinden seneler geçmiı, fakat hatr ıün benden çok uzak olan bu kua oldukları zaman gözlerimin rok 
en a m u soz enn e eıı • .. . . " 
. _ raaı henuz: unutulmamıı eskı bır devre kar1111nda aci acı cülerim.,, güzel olduğunu söylerler, fakat 

nın aynı şeyleri yapmadığını goste- filn*iir. Bu filmin tatlı hatırasını Dorotea Vik'in hayatı bir rejisörün neş'eli oluşuna da 
ren bir sitem gizlidlr; böyle olmasa daha unutmıyan bir Fransız mu- gayet nadı"r tcsadu··r .. ı.sı·ıı·r. "Gazetecilerle konuşmaktan ise CIJ 

bile eşlnl yalnq bir kanaate sUrUk- harriri Berline yaptığı seyahatte hayatımı yazı ile anlatmayı tercih Huyum zannettiğimden daha 
leyebllir. Uniformalı kızların Berlin ıine- ederim, muayyen ve idaima değiş· kötüdür, sakın bunu nezaket icabı 

Yuvasmm 11aadeUnJ dUfUnen ka- malarında hali oynatıldığını gör. meyen suallere cevap vermekten- veya tevazu göstermek için söy
dm ufak vasilelerle ~ini muahaze mÜJ, filmi ıeyr~derek sekiz ıene se kendimi bildiğim gibi yazmak lüyorum zannetmeyiniz.· 
etmez, daima ıztırap çekiyormllf evvel yap.dığı tatlı-ve heyecanlı daha hoıuma gidr. Şimdiye kadar Kıskanç ve inatçıyım.. Fakat 
gibi mahzun bir tavır takmmaz. Çok hisleri bir daha yaıamııtrr. Filmin karıılaıtığım bütün gazeteciler ba- bütün kadınlar aşağı yukarı biraz 
canını .sıkan vakalarda yalnız bqı - baı rollerini oynayan ve bugün na yalnız bir filmden bahsettiler .. kıskanç ve biraz inatçıdırlar .. Ya
na kaldığı zaman blddetinl izhar et- sinema l leminde artık isimleri hiç Hemen hepıi aıJli ıuali ağzında hut erkekler kadınlar için ekscri-

k h t ğl k lnlrl rlnl d
n. I ititilmiyen iki aan'atkirı Dorbfea O'eveleldi : ~il'ormalı kızlar fil.. ya böyle derler. ihtirasım lda var-

me , ya u a ama 11 e ı.u.e V'k H T ' ,. h 1 • 
t k bu 1 b

'lir y 1n • ı ve erta ılı atır amıı ve mini nasıl ı-evirdiniz' bu sual dır. Fakat kimin ihtirası yoktur ece se n an yapa ı . a ız eııı v :ı • .,, 
. onların ne oldugunu araştırmııttr. 0 kadar çok tekerrür etti ki artık ki.. Bir parça tembelim, çok üzü-

nin karpsmda mUtebessım bir çeh- B l d D V"k" b 1 k v un ar an rotea ı ı u ma bunu öğrenmiyen kimıe kalmadı lüyorum. Hercai meşreplikte ise 
. o y o muıtur. a um ur ı o Onun için kendimi anlatmak ü- hiç kimse benden ileriye gidemez. re takmmak ıuretlle onu maglnp e- k la 1 M 1 ~ d k' D • ı · 

edebileceğini hatırdan çıkarmamalı· rotea Bcrlinde bir kaç film çevir- zere elime kalemi alırken bu ıe- Fakat insanın her aklına gelen şe
dır. .dikten ve şöhretinin kemalini bul fer "Oniformalı kızlar,, filminden yi yapması ne kadar güzeldir de. 

Bir sinir buhranı lçersinde kendi. duktan sonra bütün sinema ile uğ. bahsetmiyeceğim. Okuyanlar ara- ğil mi?. 
sine hakim olamıyan kadın hisleri.. raşanlar gil.:i büyük bir muvaffa. sında adımı bu filmle yanyana Okumayı çok severim ve çok ya 
ni izhar etmif bile olsa bir defa da- kıyet ümidiyle Holivuta gitmiş, görmcğe alışanların bu ıükut can. zı yazarım. Bir çok hikayelerim 
ha bu mevzua dönmemeli ... Yaptığı orada Beyaz rahibe filmini çevir- lannı sıkabilir, fakat ben samimi müstear bir isim altında neşre.dil· 
hareketi muhakeme etmeli hata mi, sonra da kendisine büyük bir olmak istiyorum .. Holivutta iken, miştir. Bundan dolayı çok ta mağ
qinde il!e ille karşılqmalarında af- muvaffakıyetsizlik hazırlayan ve bilhassa ikamctimin ıon günlerin· rurum. Hatta bir de film senaryo. 
fettiğinl izhar etmeli fakat hata san'atkirı Holivutta kalamıyacak de günde üç gazeteci ile görüşme· yosu yazdım. Belki günün birinde 

k dis• d . .. 1 .'tizara k-11- kadar acı bi.r inkisara düşüren ğe mecbur tutuluyo~dum. Mena. temsil de olunur. Kış sporlarını 
en ın e uıe soz e ı AlJL.Uıa· N' . f" · ... .:ı 1 ı B 

1 fa[n 1 I"k ınnı ılmıu-.ıe ro a mıttır. u mu cerim ertesi gün gazetecilere ne rık severim. Zaten tsviçrede Da. ma ı, 19 e o an a 11. asmı arttırarak . . :r -
vaffakıyetsızlıktcn sonra san'at- ler söyleyecğimi gcedn bana ya. vasta karlar ortasında doğmuşum. 

gizli bir af talep etmelidir. Söz dal- kara tekrar Almanyaya dönmekten h k 1 zıyor, sabahlyin de .dersini ezber Hayatım yapayalnız ve hüzünle 
ma are et erden daha fazla maziyi ba•ka yapılacak bir i• kalmamı• _ 

:s :s :s leyen bir çocuk gibi akşam yazdı· l:lolu geçti. Daha çok gençken mc-
hatırlatır, ve hiç lüzumu yokken, l tır. Almanya.da Prag sinemaların. rılanları tekrarlamağa uğraşıyo - lali tattım. Onun içindir ki hala 
ki taraf da mantığa ve aklıselime da yerleşmiştir. Hali film çeviri- dum. bir parça bedbinim .. Gözlerim her 
dönmüşken yeni bir münakqayi da- yor, fakat ismi Alman hudutların- Bir gün, iki gazete muharririni şey.de melankolinin soluk güzclli-
vet eder. dan dışarıya çıkmıyor. kabul etmeğe mecbur kaldım. Bu ğini görür. 

Kadın, evde yalnız kaldığı vakıt Bir vakitler Oniformalı kızlar muharrirler biribirine rakip ve ta. ilk sahne hayatım on iki yaşın. 
ula i.Jc.ıiz durmamalıdır. Tenbellik filminin Avrupadaki muvaffakıye- mamiyle aykırı fikirleri neşreden dan başlar. Kendi yazdığım bir 
bUtUn fena huylar gibi kıskançlığın tini düşünen muharrir bu eski yıl- iki gazeteye mensuptu, biri Libe· piyesi mektep arkadaşlarımla be. 
annesidir. İşsizlik insanı düşünceye dızla bir mülakat yapmağı fayldalı ral, diğeri demokrat. (Fıkranın iyi raber oynadım. Tabii piyesimde 
sevkeder, düşUııürken hatıra. bir _ bulmuş ve yıldızla görüşmek üze· ce anlaşılması için belcldiyc intiha- baş rol kendime ayrılm•ştı. Bu pi· 
çok i$1dilen sözler, yapılan hare - re Praga gitmiştir. Fakat Drotea bı zamanında olduğumuzu da ila- yeEin kazandığı muvaffakıyet be-

k ti 1. dil U d .. U b _ muharrirlc konuşmaktan ise haya ve etmek zaruridir.) En ufak ha- ni cesaretlendirdi. Artık aktris ol-e er ge ır, ş ne uş ne u soz. v . . 
1 rd lzl. 1 k 

1 
b tını yazmagı tcrcıh etmıJ ve ap- reketlerimi tahdit eden mcnacc· magva karar vcrmictim. Ekseriya e en g ı mana ar çı an ır u . w. • :s 

' ğı4a tercüme ettıgımız yazıyı yaz rim bana akşamdan iki metin yaz. adet olduğu gibi annem, babam 
hareketlerde hoşa gidilmiyen ta -ı t mı§ ır. dırmııtı .• Bu metinlerin birisinde bu işe muhalefet etmediler. Hatta 
raflar bulunur. Bu sözler ve hare -1 Herta Tile gelince, bunu bul • liberal ıiyascte olan hayranlığımı bana mesleğimde devam için cesa-
ketler tefsir edilir, ve bir kıskanç • ımak çok zahmetli olmuştur. Çün. gösteriyor, diğerinde demokrasi- ret veı1:lilcr. Meşhur bir komedi 
lık daha doğrusu ıztırap sebebi olur. k.. Al d k' N · f · d /:. k ld v ·r d d' . . d d" • . u manya a ı azı za erın en ye dŞI o ugumu ı a c e ıyor - aktrısı bana bedava crslcr ver ı. 

3 HAZTRAN - 1939 

Can eriğini 
tuzla gemeli ! 

Yazan : Dr. G. A • 
Tabii, dikkat etmitsini.ı:· 

dir: Taze erik yemeği sevenler 
caneriğini tuza batırarak, yer
ler. Bunun sebebini kendilerin· 
den sorsanız, erik tuza batırıl· 

Jığı vakit dana lezzetli gelir de 
onl:lan, diyecekleri şüphesizdir. 
Fakat cancriği tuzlanınca ne .. 
den daha lezzetli olur? Ekşili· 
ğinden dolayı değil, çünkü e· 
rikten daha ekşi olan Iiırıonu 
tuzla karıştırınca ancak ilaç di: 
ye içilebilir ve hiç de Iezzetlı 

olmaz. Tadının azhğ:ndan dolayı tuza tahammül eder, der
seniz o da değil, çünkü ayni nisbctte şekerli maddeleri bu· 
lunan kayısı da tuza batırılamaz. 

Bunun sebebi, caneriğinde insana lüzumlu on iki türlU 
madenin on birinden bulunduğu halde klor madeninden peic 

az, kimyacıların dedikleri gibi ancak eser miktarında bulunrna· 
sıdır. Caneriğinin yüz .gramında, miligram hesabiyle, kil
kürttcn 9, fosfordan 18, sodyomdan 3, potasyomdan 250. 

manyezyomdan 9, kalsiyomdan 14, çelikten 0.40, bakıılJan 
0,09, çinkodan 0.03, manganezden 0,11, her yemişte bula· 
madığım:z iyot madeninden bile 0.0017 miligram bulundu
ğu halde klor madeninden hemen hiç yoktur. 

Bilirsiniz ki, midemizde yediklerimizi hazmetmeğe yara• 
yan mide ekşisi kimyaca sulu klor ekşisi:lir. Midemiz bun.u 
kandaki tuzdan çekerek kendisi hasıl eder ama, yedikleri• 
mizde, bilhassa yemişlerde klor bulunursa m:de bunda:1 
hoşlanır ve onun için yemişleri kolay hazmeder. Başka ye· 
mişlerin hepsinde, karpuzda bile klor bulunduğu halde 
can eriğinde bulunmamasın.dan dolayı eriğin, bütün ye: 
mitler arasında, mideyi bozar diye adı çıkmıştır. Halbukı 
canerıgını tuza batırarak yerseniz hem daha lezzetli olur, 
hem de hazmı kolaylaştırır. Mideyi bozmasına bir sebc~ 
kalmaz. Fakat hoşafh kuru eriği çiğ olarak ycl:liğiniz vakıt 
bile tuza batıramazsınız. Bunda kuru eriğin cancriğine ni5• 

betle dört mislinden fazla ıekerli maddesi bulanmasının te· 
siri varsa da, kuru erikte - tazesinden eser miktarda bulU• 
nan • klor toplana toplana yüzt:le 5 milgram nisbetini bul· 
duğundan mide ekşisinin hasıl olmasına yardım eder ve bun 
dan dolayı kuru eriğin hazmı da kolay olur. • 

Erik, madenleri bakından değerli bir yemiş olduğu ~: 
l>i vitaminleri bakımından da çok işimize yarar. C. Vitarn1 

ninden yüz gramında 1 O miligram getirdiğinden çocukların 
dişlerinin ve kemiklerinin ıağlam olmasına hizmet eder· 
Iaka.t~kur~un~~ pu,.."itaminden hiç eser kalmaz. B 2 vita• 
minindcn tazesinde 60 ölçü, kurusunda 266 ölçü vardır. BU 
vitamin yediğimiz şekerin vücut içinde işe yarayacak hale 
gelmesine hizmet ettiğinden kuru eriğin hoşafına ne ka~a~ 

·1· w ırtl çok şeker korsanız haklı olur ama, taze eriğin ekşı ıg . 
g:.ıdermek için fazla ıekcr korsanız yazık olur. Taze erılc 
hoşafına tuz katılamıyacağından bunun hazmı da kolaylaşa· 
maz. Zaten bundan dolayı kuru erik hoşafı pek makbul ol· 
duğu halde taze erik hoşafına rağbet eden az bulunur. 

0 
B 1 vitamininden crigwin tazesinı:le 40, kurusunda 7 

. • e 
ölçü bulunduiundan iki türlüsü da sinirlerin müvazenesırı 
yarar. Caneriği 1500 den 2500 ölçüye kadar A vitamini d~ 
getirdiği için çocukların büyümesine ve onu yeycn ~erk:~~ 
mikroplu hastalıklardan korumaya faydası olur. Erık 

0 kürtlendikten sonra kurutulursa A vitamini yüz graırıın a 
3000 gram ölçüye çıkar, fakat kükürtlenmeden kurutulrn\lf 
ise A vitamini azalır, yüz gramında daha çok erik bulutı
lduğu halde bu vitamin miktarı ancak 1500 ölçü olur. 

Kuru eriğin linet vermek hassası olduğunu da clbct~e 
bilirsiniz Bu hassası irin onun hocafını içerlerse de, şekersıt 

1 
· " " · ·da· 

olarak suda iki üç saat kaynatıldıktan sonra. ycm~k ıptl 01• 
smda tane tane yenilirse, lezzetçe pek acayıp bır şe)' 
makla beraber, hem iştah açar, hem de Q türlü tesiri daha 

ziyade olur. _ a 
~~DıP~5 

Evlnde lı:ollarıle veyahut kafasıle 1 sonra ortadan kaybolan bu kum· dum. Fakat hafızamın manasız 1 Dah1 sonra, asıl tiyatroda mu· 
çalışan kadının kıskanmak için vak ral saçlı ve çok sevimli san'atka- bir yanlışlığı işi alt üst etti. va'fakıyct kazandım. Rollerimi çocı'~· 
ti olmaz. 1 rın ne oJ::tuğunll hiçkimse, hatta 1 Demokrasiyi liberal gazeteciye ı tetki1c etmem, yani oynamadan - l\usurut;a bakmayın, · k"' 

c- ı· · ' lar hep bö)·lcdir, ellerine geçeııı 
Bazı kadınlar da haksız bir kıs. san'at arkadşı Dorotea bile bilmi methettim. Demokrat gazeteciye evvel şu rolü ~öyle oynamak la- - :;ere ımzc. 

k ğ · 1 h 1 - 1 rar dökerler. ançh a kurban olurlar. Bu takdir- yor. Fakat muharnr Almanyadan .:le lib:rallcre o an ayran ıgımı zımdır diye .düşünüp karar ver. 

de kadınm yapacağı sabretmek, ha· :dönerken İsviçreye uğramış, Zil- c.ıöyledim. Her ikisi suratlarını asa· ! mcm. Oynamağa başladığım va. ==================:~ 
reket1erinde ve sözlerinde çok ı rihte bir d:ikkanda satıcılık ya. rak yanırnaan ayrıldılar. 1 

hit içime doğru ilhamla oynarım, 1ii• 
.samlmt davranmak "JUzumsuz yere pan eski san'atkarla karıılaımıı· Büyük bir rezaletin önüne güç Yd:ıız senaryoyu bir iki defa dik- vela yaşamağı ogrenınıı.. Hayat gülüşü insanı teshir ediyor. "eti 
kıakr~'ldırnuyaynn,.' düşüncesiyle ı tır. geçebildik .• tlan yo"unda sarfedi- katli o1<ur ve sonra ilham bekle - en iyi muallimdir. Hayatın zevk- zünde harikulaı:Ie ifa~e ~u~51e· 
bazı hareketlerini saklamamaktır. ı Genç kız, muharrir tarafın.dan len emeklerden nefret eden Mar. rim. Bu suretle hiç farkında olma- terini ve kederlerini tatarak, ha- var. Bakı§lariylc en yukse'k atııı' 

. . . . tanındığına hiç memnun olmam·ş. len Ditrih bu hikayeyi bütün Ho· dan, oynayacağım şahsın ruhuna 
1 
kikatin sarp yollarında yürüye • ri izah, en gizli sırları ifşa ıatl 

Sızi kıskanan şahıs da sızı k d' . . h d b ı· t b" b" 1 tt Fak t . .b k . 1 O .. 1 k h . k .... v • k .. b·ı· . . . • . en ısını sa ne en ayıran se cp· ıvu a ırer ırcr an a ı. a 1 ıntı a ctmış o urum. nun ıçm re crşeyın ıymetını ogrenır ve ço ıyı ı ıyor. t;ars' 
la~ olur. Sızı kıskanan şahsın slzı 1 • b" .. 1.. 1 t k. t . d" b 1 b' t f b k . . k" h l"k t d 1. h d . l'w·. 1 M d k. . • lırıa~a crı ır tur u an a ma ıs eme - •ım ı un arı ır ara a ıra a- b:r san at ar n, atı a en yaşa ı. ınsan ru unun crın ıgını an arsı a cm ı samımı o r. 1 .·c• 

v 1 " • ··ye· 
sevdiği muhakkak olduğuna göre, miş, yalnız Zürih de nasıl yaşadı-: yım da size kendimi anlatayım. ğı ve yahut yaşamasına imka:ı o· nız. Sanat, adı ne olursa olıun, ha· verdim. her şeyi açıkç~ so bJ~;:t 
ıztıraplarınızı hisseder ve sizi muz- , ğı hakkında şu sözleri söylemek-! Boyum uzundur. Şiıman de. a·1 roller.de muvaffak olacağına . yatın, hayatımız n gölgesi olmalı- yim, Gabi Morla ya verılcn ··~e' tc:ı 
tarlp etmemek için hislerin! giz- le iktifa ctmi~tir: 1 ğilim (Zayıflığımı muhafaza için k2r.iim. . ıdır. roller, oynamağı can ve ~·~i-r: .. c 
!emeğe bqlar .• Bunu kı~ blr za -1 " Burada annemin ve bal>amın i elimden geleni yapıyorum.) Saçla. Bir genç san'atkar, bugün ben- Gabi Morleyi çok severim. Bu arzu ettiğim rollerdir. Hı 

1 
·ri o'/ 

Al k ·ı role manda tam bir eınniyetin teess~U yanındayım. Çabııyor, hayabmı rım siyah ve uzundur. nım açı , J:n na:ıil~at isteyecek olursa ona sanatkarı her filminde, her rolün· o kadar uygun .. Bu çcşı cııb' 

takip ..S., l kazanıyonun. Kimıe eski bir ıl- fakat burnuın biraz bisimsizdir • şunları söylerim: ide be&en.dim. Duruıları çok zarif, namağı çok isterim. Fak~t ,3 

'lema artisti olduiumun farkında Bunun b8y1e oluıu çok canımı sr "Sanatkar mı olacaksınız?. Ev- muvafafk olabilecek rniyırn · ·•' 



ı 1 Şen Sözler 
1 

Bakalım ne çıkacar·~ ? 

l:>i'e 
~~ r nıaY?nunlar, Tarzanla çar. 
ılııfll :~ de olsa bir arkadaşları ol
t Çip çın, onun aleyhine harekete 

yaklaşan bir mahlilksa da, yine bir 
ınaymundu ve Tarzanla beraber 
medeni memleketlere dönmekten -

,, --=-
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Define 
Peşinde 

12 

1 
1 

1 

Neye? 
Annesi, akşam eve geç gelen oğ-

lunu azarlıyordu: 
- Neye bu saatte eve geliyorsun, 

söylesene, yaramaz? 
Çocuk, gayet ciddt ve masum bir 

tavırla: 

- Neye olacak, anne? dedi. Ye
mek ycıniye. 

Uburlar 
lki obpr konuşuyordu: 
- Ne kadar yesem ben her za· 

man rof radan kamım bomboş kal. 
~anm. 

- Ben bilakis. Sofradan kalktı

ğım zaman masanın üstü bomboş· 
tur. 

Kusur 
>orfal'tlgeçmetnekte tereddild etli _ se buralarda kalmayı tercih eder _ 
llıir \>e ı. l3eiki yeni kralları bir e- di. Hem de eimdi define mağara -

kadar çoktan aralarında bunun için 
kavga ederler ve defineyi payla _ 
~rrlardı. Bundan başka, esasen Ka
ya Gülle defineye ııahib bulunuyor 
demektir. Onun için, eimdiki halde 

"l'tU ~e ona göre hareket eder -
~~ıı~t llkat, Kaya Gülle onlara bu 
t~lldı. 'ı hiçbir eey işaret etmemiş, 

smda maymunların kralı olmuştu. bir eey yapmaz. Yapsa yapsa ben 

Daha ne isterdi? defineyi alıp gideceğim zaman ya

Ağabeyisi kar:leıini 
du: 

paylıyor. 

- Hem yalancmn, geçirmiısin, 
kendini beğenmiıain; hem de ders 
lerine çahımıyorsun. 

Size bu hafta "Bakalım ne çıkacak?,, eğlencesinin biraz ~or, fa... 
kat daha eğlenceli §eklinden birini veriyoruz. 

Evvelce de anlatığımız gibi, bunda iki iş var: 

"' bi Acaba hakikaten Kaya GUlle böy 
b ZZat iıı başına geçmişti. 

to.. .. ~un' le mi dilşUnilyordu '? Bu ihtimal 
•c:ıu.~ ·a beraber, Tarzan ona da Tarzanın da aklına gelmemiş de -
'ıı ak iş bırakmadı: üzerine eal ğildi. Hatta, kendi kendine: 

par. 

Tarzan bunları düşünürken bir_ 
dcnbire durdu. Yine kendi kendine: 

- Sahi, dedi, define deyip duru
yorum ama, §U define nasıl şey, ha
il görmedim. 

O zaman kardeti: 
- Ne yapayım, ağabey, dedi, 

insamn elbette bir kusuru olur .. 

Evvela resmin Uzerine ince bir k!ğıt koyup resimde çizgiler ara· 
sındaki yerleri, içindeki rakamlardan, yalnız 1 ler hanesi (yani sol ta. 
raftaki rakamlar.x) gözönüne alarak boyryacaksınxz. 

~ b •. ,rn~yınunun ~i kendi başı. 
11 

>ıtdı: "Hayvanlar belli olmaz, diyordu. 
""~~1ıkk İster misin şimdi Kaya Gülle de bU- ' 'ENEDiKTE - lılACEilA 

Sonra, kağıdı kaldırırsmrz ve asıl resmi 10 lar haneai (yani sağ 
taraftaki rakamları) gözönUnde tutarak boyarsınız. O zaman da bir 
diğer resim çıkacak. 

"il~""'- •illh ve kuvvetli deliknnh, Mağaranın nihayetinde, kapı gL 
Şimdi gelelim rakamlara göre hangi rengi sUreceksiniz: 

b ""llllu bi tiln bu maymunlarla. bir olsun ve bi bir .ver vardı. Tarzan, i"erdeki 1 t\ıv.,A r kolundan tuttuğu gi- b k ı · '> Ol ı o " 
, ''<1 •• ana arşı ge sın· ur 0 ur. za- karanlığa gözleri alışınca bunu far-~~~a §oyte bir çevirmiş, sonra, man işim bitmiı demektir. Neka _ 

O - Beyaz; 1 - Siyah;,2 - Sarı; 3 - Kırmm; 4 - Yeşil; 5 -
Kurşuni; 6 - Kahve rengi, 7 - Mavi. 

1,~ltııı da bir çelme takarak yu.. dar kuvvetli olursam olayım, bu 
"l!lı· 1'tı. tıa..,_ k d" ta t.:.. t'ı Pland ., ... un, c~ 1 sar- yüz maymunla bata çıkamam. Esa. 

lıııı..11 aki gibi, magaranm ka sen, ıiındiye kadar çoktan onların 
~at-ı~ dıııan atılmış, uçuruma ' elinde boğazmı sıkılmış olacaktı. 
t ~~ l§tı... Bereket versin Kaya Gülleye. Onu 
~~ ' mağarada kendlııi için maymunların başına kral yaparak ll:a'!! tek tehlike teşkil eden bUHln ğôtiıie'rl''kendinie -d~t 'ha -

~, 11111.., ı.ı nihayet ba.şmdnn alma. liriti fettfdlm. ha8fierli? \iana ıtm-
1, lffaJt oldu: di • biİ- şey ya.pmamalarr, Kaya 

~-.,..ia 
~tıı, bir !'anın kapısmda geçen şid- Gülle ile benim dost olduğumu 
'~)lıllıı llıUcadeleden sonra Ta.nan görmelerinden. Belki beni de onun 
~'r%. il uçurumda.o aşağıya yu _ gibi, kendileri gibi bir maymun 

zannediyorlarclır ! 
aolll'a 
~ teı ' InUşkUl bir işin üstesln- Tarzan, dil§üncelerinin burasında 

1't :a :n~. ınuzaffer bir adam tav. alaylı alaylı ve yavaşça gtildü. Ha. 
kikaten, kendisinin, maymunlar ta. 
rafından bile olsa, bir maymuna 
benzetilmesi tuhafına gidiyordu. 

~~ g;,1ğsunu gerdi, kollarını iki 
' Se açtı ve kendi kendine: 
~ılide n ııağ, ben seliimet ! dedi. 

"'llıaıt nı Sonra artık defineye kn. Bununla beraber, böyle gtilUmsi-
~ Çin hiçbir mania kalmadı. yerek Orangotana baktığı zaman, 

"' a~aıı -ı~ a b onun kendisine eskisinden daha zi-

ketmiş ve, definenin o kapıdan gi
rilen yerde olduğunu anlaml§tı. 
Şimdi artık, defineyi ele geçir _ 

menin zamanı geldi diye dUşünU .. 
yordu. Fakat, bunda ;}ine acele 
etmedi. Her şeyde olduğu gibi, ih
·yatı elden bırakmama)'I münasib 
uldu. 

Kaya Gülleye: 
- Maymunların hepsini d(§an 

çıkar, gibilerden bir işaret yaptı. 

Orangotan onun ne yapmak is.. 
troiğini tamamiyle anlamamış ol
ma.lda beraber, Tarzanm dediği gi-
bi hareket etti, bir i§arcti ile bil.. 
tün maymunları mağaradan dışarı 
çıkardı, kendisi de mağaranın için
de, kapının yanındl\ kaldı. 

O zaman Tarzan, kollarına kuv-
vetini, gözlerine zekasını tophya_ 
rak, mağaranın nihnyctinJeki ka -
pıya doğru yiirüılü. Sert a1ımlarla 

Fare Miki yavrularına 

yordu: 
- Ben gençliğimde öyle çevik

Um ki bir kere bir evin UçUncU ka
tındaki pencereden aşağı alladım. 

Mikinin çocukları: 
- Ya; dediler. Herhalde bir ye. 

rin sakatlanmıştır .•. 
- Hayır, çünkil o zaman Vene

dikte bulunuyordum. Bilirsiniz, Ve
nediğin sokakları denizdir. Yalnız, 

biraz ıslandnn. 

Ne kalır? 
~all '> ca a bunda yanılmıyor 

)' · yade dost görilndüğünü gördil. Ra. ilerledi ve kapıyı ııı,:tı. Hesap dersinde öğretmen bir 
~ 11.ıı.ııd .. 
al'rl.. lt;ının f hat bir nefes aldı ve içinden: 1 çocuğa sordu: Mesela, niçin dıvara dayalı bir -"' nrkma az sonra çersi, zannettiği kn•:Iar karan -
lıra""- _ Korkacak bir oey yok, dedi. hk değildi. Tepe.len .ııUzülen clduk.. - Farzet ki masanın üzerinde merdivenin altından geçmemeli? U. 

~ltı •4111.tnu Biz.im Kaya Gülle benim dalına dos ça kuvvetli bir ıfık altında, bnrası- yirmi elma var .. On tanesini ağa. ğursuz olduğu için değil, tehlikeli 
ld•'· uçurumdan aşağı ;}'U· beyin alsa ne kalır' ld ... · · · d k d 'illan tum. Esasen beni boğup veya may- nın adeta yüksek duvarlı bi:.- yer, • · o ug:.ı ıçın, zıra o aracı· yer en 

h. sonra içeri girdl. Zek· k b d" ı b k k ,.,)T. 
ı. ,.IJ.tUn munalrına boğdurup ne yapacak? adetiı bir avlu olduğunu gör diı. 1 çocu §U ceva ı ver 1 : geçer :en a ·arsınız ·azara a} <>5•· 

.._""- ına,,_ 1 - En ufaklarından on tane.. .... d" tak 1 d' ba ·'Qı ti .,.,.un ar şimdi onu baş- Defineyi almak için mi? Zannet - Tarzan, bir iki adım daha fü:rle- nız .. er ıvene ı ır, mer ıven -
~'ııtal':n~erinc iğerek, kollarını iki mem. Zira, maymunlar defineden dikten ı:onra durd:ı. ~trafına ba.. şınızc> düser. Uzerinde birisi varsa 
~ !ıaııel'i sarkıtarak karşıladılar. bir eey anlamı§ olsalardı eimdiyc kındı: Ne yapsın ? ? dı yuvarlanır. 

~"'B nde hem, kuvvetli ada - _ Acaba burası vaktiyle biı sa- Annesi oğluna bağrıyordu: Niç•n vakitsiz yemek yememeli? 
tı~C!t 

1 
duydukları bir korku ve ray mıymış? diye dilııünüyord•J. Sa - Arkadaşlarını gene mutfağa E3er akıliı bir çocuksanız annem, 

~ ~ h;al'dı,_ hem de arkadaşla._ B 
1
. L M E c E raya da benzemly:lr dt?ğil. Bu kı- almışsın. Bütün tatlıları yemit- babam ölür diye korktuğunuz için 

~lılt ~ c1 rirıı öidürdUğü için duy - sım sarayın nvlusu ola~ak ve... siniz. Jeğil, sıhlıate muzır olduğu için va-
~::1zıc lta~l:Inlık. Fakat onun kuv Tarzan yürUdU. Avlunun yüksek - Ne yapalım, anne! dedi .. A· kitsi· yemek yemekten kaçını.rsınız. 
c-~d 1 

isyan etmeyi a.rtlk a- duvarlarının nlhnyet bulduğl; bir yaklarımız kirli idi. Salona gire· Nıçir: üç kisi bir kibritten cıgara 
' ıı~u : bl!e gesirmlyorlardı. 8 harfli bir kaza i~miyim. köşe vardı ld 0 tarafa doğn: git_ mezdik ya!. ··akı::"i.'llal:? Gayet basit. Çünkil 
~CJ ;tli'ltıŞlarına kral olarak ka - 1, 2 inci harflerim bir renk olsun. mek istiyordu. HerhaH~ ıicfine o- kı~nt ilç kişinin birden cıgarasını 
~~lla \a'ti Orangotan onlara 1, 3, 6 mcı harflerim şatrançta en rada olacaktı... Beygir kuvveti yakine.ya miısait de~ldir. En son 
l'l ~ tib rer el kaldırmama), e~- büyük taştır. Sokakta önüne at koıuJmuı bir yabrıın, cıgarasından evvel par. Çtı.~ -,_ lydJ. Onun sözünden dışa. Fakat Tarzanın o tarafa doğru 

"'<!la~ ı t 5, 4 üncü harflerim bir emir. gitmesiyle dönmesi bir oldu: kar- otomobil gördüler. Herkes dur. ınakları yar.ar .. 
'l' 

8 enı!yorlardx. ı, 6, 3, 8 ı'nc·ı harfler; .... bac:. k:-sı b k d O b"l d d c--f .. k' • t ğu ~ ... ~an ..... " " §ısına müthiş bir hayvan çıkmıştı. muş a ıyor u. tomo ı ur u. ;:«J raya onuç ışı o urmanın u r 
~ı~ıı;,~rtık en son tehlikeyi de manasınadır. Bu, dünyada çok eski zamanlarda 1 ğu zaman içindeki adama ıordu· :;uz ~<.yılmasma gelince bu da belki 
~ilce e ktazı sonra, mağaraya Bilin bakayım ben neyim?.. yaşamış cinsten, bir kaya kütlesi' lar. O cevap verdi: ki o:: iki Jdşi için hazırlanan bir 
~- i: idi 7:1! Raya Güllenin yam.. kadar bilyUk bir ha}'\'andı. - Otomobil 8 beygir kuvvetin· ~fraya J,telip de yer bulamıyan a· 

· ayvanın sırtını okşa- If ediyeler de. 9 beygir kuvvetinde olmaır damın uğradığı mahcubietten çık. 
~~' .\telin (Denmı nu) i~in bir beygir de ben ilave ettim. mıştır! 
•ttı!tıVvetın' ~ostum, dedi. Zekan Birinciye bir kol saati. ------------------
~ • t:J ılc bana çok yardnn İkinciye bir pergel. YAZISIZ HiKAYE 
~ ~rı.:~ de seni maymunlara üçüncüye yanm kilo şeker. 
~ d~rın · Fakat bu rolün, an-
~ l' d:rı ele geçlrecelimiz nna Bunlardan başka 200 okuyucu 
~°' 0"bıaıı:ı edece!:. Çilnkil ı:enin muza muhtelif hediyeler. 

l'ıı.( htı rda nıaymunlnrm kralı 

1 
l:al. c ltalmnna razı olo.m::m. 

~' cuıı ~ el'f.nı ~. s:ınl:i Tnrzanm aöy-
l~'ltat nnıanuş gibi, gtilllm.se • 
~, ttı.eıcıı anı~ herhalde pek giL 

~. ~o~· ÇUııkü o, bu orma.n-
l!el' tı P bUYliınli§ bir hayvan

e kadar. Zekbı ile inaanA 

&L'.dWA 

HASEP 
ÇOCUK SA Yi· ASJ 

Bilmtte kupona 
3 HAZiRAN - 1939 .. _______ .. 

fc ,; 

' 

Radyoda konferans vermeye a .. 
lışmış olan adam telefonla konueu
yor: 

- Allo ! Allo ! Burası yazıha· 

nem. Ben tUccar Mehmet Ali Pa.. 
racan. Aziz dinl.c;>icim Ahmet Ri· 
za Gürkan .•• 

• -- Baylar, aramızda bir '1tllalma 
yapsak da hep beraber kalkıp ıu 

boyana yerimizi versek, tuml olur 
dersiniz? 

- Mektubu nereye götUrUyor. 
sİ.:.n? 

- Bilmem. Adresi içine ya.zdmı, 
:capadım. Postacı göUlrecefi za • 
man açar bakar. 

Merhametli avcı 
Ava gitmiı, fa1'at bir tele kuı 

vuramamııtı. Arkadaılarına derd 
yanarken: 

- Bir §eye müteessir dejilim, 
diyordu. Zavallı hayvanlan botiı 

boşuna korkuttum ,, • 



1938 de Sil&hlannıa ugr una 
milletler 

tarafından 

tar11 24 nıi lyar 
lirası harcan 

Türk 
r11 1 ş ! 

ışo•••••••••••••••••••••• 

Fabrikaların hava hücumla
nndan mu haf azası için 
Sun'i SİS 

Mustakbcl bir harpte tayyarelerin gayet mühim ve esaslı rol 
oynayacaklarını bugün hiç kimse inkar edemez. On senedenberi 
havacılıkta milletlerin ne kadar ileri gittiklerini düşünmek bu ka
naati tamamiyle takviye eder. Herhangi bir harpte iki taraf ordu
ları i~in ehemmiyetli bir nokta, düşman fabrikalannm berhava e· 
dilmesidir. Bilhassa harp silahı ve mühimmat yapan fabrikaların 

yok edilmesin.de taarruz eden bir ordu için hesap edilmiyecek kadar 
büyük faydalar vardır. Onun için bir çok milletler hava hücumla
rına karşı tedbir almak için uğraşmakta haklıdırlar. 

Hava hücumlarına karşt a1ınacak en iyi tedbir düşman pilot
larına hedef olacak binaları, askeri müesseseleri, fabrikaları giz_ 
leyebilmektir. Muhtelif milletlere mensup bir çok fen adamları bu 
hususta bir çok tetkikatta bulunmuşlardır. 

Sun'i sisi hava hücumlarml karşı bir müdafaa vasıtası olarak 
kullanmayı ilk defa olarak 1928 ydın:la Almanlar düşünmüşler. 
ve 1929 de Stutgart civarında ve Şatk1 Prusyada ilk tecrübelerini 
yapmışlardır. Bu havalide Şarki Prusyarun tekmil elektriklerini 
istihsal eden Frıdland elektrik santralı bulunduğu için burasx tay 
yare hücumların':ian korunması zaruri olan bir mıntaka sayılıyor
du. Yapılı!n tecrübele riyi netice verdiği için Almanya hükumeti 
liütün fabrikaların sun'i sis neşreden bir atölyeyi ihtiva etmesini 
mecburi tutmuştur. 

1930 yılı başında Berlinde toplanan Alman kimyagerleri birli
ği içtimamda p:-ofesör doktor Stolzenberg büyük şehirleri hava 
hücumların.dan kurtaracak en iyi vasıtanın ~un'i sis olduğunu söy
lemiştir. Profesör o vakitki nutkunda: 

"Tayyareler bugün saatte 250 kilometre alabiliyorlar, ıdemiş· 

ti. (Bugün bu miktar iki misline çıkmıştır ve her gün de artmakta 
devam edecektir.) Binaenaleyh bütün Almanya Paristen hareket e
decek düşman tayyareleri tarafından bombardıman edilebilir. 

"Fransız tayyareleri iki saat içerisin.de Bedinin üzerinde uça
caktır. Hele FranSJzlar Çekoslovakyalda ve Polonyada tayyare mer
kezleri kurarlarsa o vakit Fransız tayyarelerinin Bedin üzerine 
gelebilmesi için 45 - 50 dakika kafi gelecektir . 

"Hava hücumu infilaklı bombalann atılmasiyle başlayacaktır. 

Son sistem 45 kiloluk küçük bir bomba koca bir binayı parça par
ça etmeğe kafi geldiğine göre, 270 - 450 kiloluk kocaman bomba
lardan yüzlercesi bütün bir şehri baştan başa bir toz yığını haline 
koyabilir. Son sistem tayyarelerin 45 kiloluk bombalardan 90 tane 
taşıdıklarını unutmıyalım . ., 

Profesrö bu mukaddemeden sonra şehirlerin sun'i bir sis taba· 
kasiyle, ne sttretlc kaplanacağını uzun uzadıya anlatıyor ve şarki 

Prus~ada yapılan tecrübelerin verldiği neticelerden bahsediyordu . 
(Devamı 14 ı'incı'ide) 

!unf ds vQcula getlrlfl10' 

~~~~~~---____...,, 

Almanya ve ltalya bu hümmalı 1 ···· .. ····s::····h:r;,:·:;;;·~1 
faaliyetten yorulmağa mı başlad ı? askerlik haberleri l 

, 
1 
................. _ .. ___ .. _ .. _________ ........................................... _. Norveç 

· I Yirminci asır harbi yalnız orduların değil, bir 1 Hudutlarının 

! .. ~.:.~.~.~-~~.'.~ .... ~~~~-~.~~=~~-=.~~.~~ .. -~.~-~~~..:~~~ .... ! müdafaası için 
tedbir aldı 

1 

1 

/ngiliz tayyare fabrikalamıdon biriuin cla!ıili göriimi~it 

"ei Norver hlikümeti kara ! ,,.. af ~ı: 
deniz hududlarının nıUd. 9

1il-ı 
için ciddi tedbirler a~rnaga JcılJ 
zum görmüştür. Bııhm'ed~~·t 
men seferberlik ilfın celi o-• 
hudud garnizonları takvJye tif 

UkUJtle 
lunmuştur. Norveç h tel" 
lsvcçle müşterek cınniyet uııo..1 
tibatr almak 1çın !sveg ~.I 
melilc mlizak.ereyc giti ~a-1 
tir. Norveçin şimal ının u<fl·I 
smda tayyarelere karŞt ın ee-1 
faa tertibatı için hUkunıet ~.ıı.I 
listen 90 milyon kronluk J 
sisnt almıştır. ttir- İ 

Norveç bahriyesine ın~ , •• : 
lü sekiz torpito alınmıştır. 8~ 
ya relere knrşr kullanılaCıı) .,ıı 
lan bu hafif torpitolıır ıtıı.1> 
fnbriknlarmcla yapıırnıştır. 

Kanadanın hazırhkl~rı 
Kanada hükumeti ın#tj 

~· ten 63 milyon dolarlık ri 
almıştır. Bu para bilhassa ~s·f 
yarecilik için sarfcdilecck• ınO·! 
lihıızırda 210 tayyareden ,.! 

·a JcU • rckkeb olan Kanada ha" ııı.-! 

\'elleri kısa bir zaman ic;cts ıc-i 
ıac:ı • de 527 tayyare.re çıkarı i 

Dünra, çok ciddi bir silahlanma sı), :N'evyorkta çalı~n bir statistik Fransanın a<J\erlik !;ahac:ıncla ço!< tır. l 
yan~ından başka bir şey dü5ünmü· müessesesi ise bu rakamı 17,5 mil· büyük \'e çok kıymetli \'akitlcrinı ltalyanı n jl 

yor. Milletler cemiyetinin statistik. yar dolara çıkarıyor. 1939 senesi i· bosu bo~una geçirdiğini müellifler 
lerine göre, dünya milletleri tama· ı;erisinde ise bu rakamın bir kat ela. de tekrar ediyorlar Ye 1933 rılında deniz k uvvetlerı rıİ 
mile askeri masrafları için (yollar, ha yükseleceği şüphesizdir. .\!manya \'e ltalya kelimenin tam ltalyan bahriye ınustc~.! 
limanlar, lıarn limanları için sarfa- lki Fransız muharriri, Edvar manasile en geniş hir iilçii dahilinde Amiral Jfovagani, :KorP" rıll-1 

i dilen milyarlar bıı yekundan lıariç- Bumfus ve l\laks Klüso "dünyanın ~ilahlanırken Fran-a !;uJha hizmet .ronlnr meclisindeld be)'1lıııııı 1 
j tir. Kezalik zehirli gazlardan korun· silahlanma uğrundaki masraOan etmek gayesile bir takım hayallt'r tındn ltalyan donanIIl85 :Pi 
1 ma tertibatı için yapılan masraflar. \'e silahlanmada tekamül., isimli u· arkac;ından koşuyordu. Bu hayaller <'Ok kısa bir zaman sonra oao' 
lda bu statistikte dahil değildir.) facık bir risale neşretmi5tir. Son se· Fransaya çok pahalıya mal olmu~ bin tonluk dört dritnot. 26· ..... 
ı ~r~'~ 
1938 yılında 16 milyar dolar sar- nelcrdeki silahlanma yarışını kısa olsa gerektir. Çünkü Franc;a bilha • tonlult dört zırhlr, 19 afP ifl 
fetmi~lerdir. (24 milyar Türk lira· fakat çok esaslı bir tarzda mukaye· 1;a bahriyesi \'e tayyareleri için icap \'azör, 12 seri kruvazör:bi ~ 

e eden bu risaleyi hülac:,a ediver edl'n ihti\•at le\·azımı noktai naza· torpito, 70 torpito ınuhl'l ıııu-
:neği faydalı buluyoruz. rından çok zayıf bir halele kalmış· 100 tnht<'lbahirden ibaret fıP' 

1935 senesine kadar Fransanın tır. Bugün Fransanın, milli kuvvet nzznm bir kuwct olaca 
1skeri maksatlarla sarfettiği para terinin ve j.;tihsal menbalannın söylemiştir . 

. \!manya ve İtalyanın sarfettiği pa. •mdretleri fevkinde çalışması \'C ta· lsveçtc askerlik 
~adan çok fazla idi. Almanya hal· bii bir parçada yıpranmac:_ı bu kay. artırddl 
ya 1935 yılında birdenbire askeri bedilen zamanı kazanmak içindir. müddeti 11J.et:" 
masraflarını arttırdılar. 1931 yılın· Fransa evveıa kaybettiğini toplaya· 1sveç fıyan ve mebuşan Jl• 
da Almanyanm askeri bütçesi 382 cak, ve ancak ondan sonradır ki is· !isleri yeni askerlik :mu:ıte~tfl'• 
milyon dolar iken 1935 <le birden· tikbal için hazrrlanmağa başlıya · yeti kanununu kabul .. etındto.I' 
bire 2,600 milyon dolara çıktı. caktır. Yalm, Franc:anın bu'1:ünkü dir. Bu yeni kanuna gore tol' 
1938 ele 4,400. milron dolan buldu. \'aziretinin, rakamların delalet et erlerinin silô.h altında b:cl'1' 
Şurasını gözönünde tutmak lazım tiğı kadar kötü olmadığı da mu dukları müddet 200 gil ,,_ 
dır ki bu rakamlar tahmini rakam. !ıakkaktır. 340 gUne çıkarılmış, kar& uıft 
!ardır. Zira Almanya hükumeti bir Vakia 1933 denberi Almanlar kerlik müddatine 30 gün 

1 
kaç senedenberi bütçesini neşretme Fransızlara nazaran harp için da· edilmiştir. 

mektedir. Fransanın askeri masraf- ':ıa çok hazırlanmışlardır. Fakat Al· ··-················=~ 
tarı ise daha yavaş ve daha geç o· '11anya bu paraları sarfctmeğe baş· ~ 
!arak artmı~tır. 1934 de 583 milyon 'arken Fransız orduc:u ile Alma!' raf1n cinsine göre taksiın ed' ~ 
dolardan iharct olan Fransız harp 1rdu u araı::ında telafisi kabil o!mı olduğundan böyle bir ın~ ıP)" 
bütçesi 1938 de yalnız I.092 milro· yacak derin bir fark ,·ardı. Zira ı\I. ;m.1.;.ün yoktur. Yalnı~ ?~:nı ~~ 
na çıkmıştır. Yani Fransız harp ıırnnya silahlanmağa başlarken kuv ~eyi İtalya kuvvetlen ;çırıt ~ cillt~ 
bütçesi 4 sene içerisinde yalnız lıir \'Clli bir ihtiyat ordw:u yoktu. Ge· olursak ltalyanın techiza ~P' 
misli arttığı halde Alman harp büt 'lic: kadrolu hir ordu mevcudu kur· den tahmin edildiği kadar ;,ı 1' 
;esi 12 defa artmıştır. '1'1ak. bu orduyu beslemek \'e bu or· mel bir vaziyette bulurızı13 I~ 

Risale muharrirleri ltalranın 1u içerisindeki subayların maaşını ticesine \'arabiliriz. ~~ 
harp masraflarından bahsetmiyor· vermek için Almanya çek para sar Habeş harbi sıralannd~ ih 
lar ve bu sükutu şu suretle izah e.. retmiştir. Fransanm ordu kadrosı1 rak sakladığı mühiJlUll3~ 
diyorlar: .. ltalya hükumeti Habe- •amamile hazır olduğundan 193~ bir kısmını sarfetmeie ~-
şistan muharebesini vesile ederek den sonra sarfettiği para yalnız si. mış ve sarfettiği stoklarıll 
-ıskert masraflannı hiç neşretmedi. l!hlatıma içindir. iki memleket ara· nüz dolduramamıştır.~ 
0

)U masraflara dair yapılan tahmin· ~mda tam bir mukayese yapabilmek Milletler cemiyeti t pe 1 
'er de bize isabetsiz geliyor. Onun 'çin teşkil~t ve malzeme masrafla· rediltn rakamlar 'Alman~ 
için eserimizde katt olmryan rakam· rını ayn ayn olarak bilmek icap~· yanın geçen sene silaııt.~.,) 
lara yer vermek istemedik.,. der. Fakat elimizde rakamlar mas- (DeftlDI 13 Ol"' .. 

• 
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Bugün 
Vefa -Beşiktaş 

l'arrn milli kümedeki ikinci karşıla~m,larım yapacak olan Galatasaraj•-Fenerbahçe takımları 

Galatasara.J 
Karşı karşıya 

nug .. 
Bitaraf bir spor muharriri gözile: ~~ 

F enerbahçenin Bazı oyuncularla takviye ·=!.=.=.~ 

Fener maçı 

Bir F enerbahçeli görüşile : 
Vera .un Beşiktaş Taksim stadında 
da ı~e karşılaşıyor. Son zamanlar 
,.,:0eskı mütecanis vaziyetini kaybet edilmesi maça ayrı bir heyecan verecektir 

Bir iki galibiyetle başları dönen Galatasaray
lılar, yarm acı hakikati anlayacaklardır 

~::_olan Be~iktaşm, geçen hafta Yarın Taksim stadında iki ezeli Fenerlilerin bazı oyuncu-
u;~rbahçe ile berabere kalan Vefa rakip olan Galataasra}' ile"Fener· !arla takviye edileceğini durduk. 

1 lapacağı maç bir hayli heyecan- bahçe karşılaşacaktır. Bugünkü Ga Feneri herhalde kuvvetlendirecek 
1dır. latasaray, fert ve takım itibarile bu takviyenin maça heyecan vere-
\'~falılar, Milli kümede ilk defa Fenere hakimdir. San • kırmızı ta· ce~i şüphesizdir. 

~iktaşın karşısında Şeref stadın. kını, geçen maçta, Fenerlileri kendi Kimin kazanacağına gelince: 
ııı ka~ılaşmışlardı. o maçta Vefa- sahalaı:mda, 4 g~l ata~ ve saha Takımının zayıf tarafını, aksayan 

ar bırinci devrede çok üstün bir avanta1ını da sılen bır oyun çıka· noktalarım, kuwetli kısımlarını en 
0Yun t ak · .-1 d" k d t b. ·d · lar lılturarak, 2 de gol yapmış· rar - yenmı~er ı. ya ·m an anıyan ır ı arecıye so. 
t dı, Fakat ikinci de,·recle Besik· Fakat haf ve bek hatları· run: 

Bir Fenerbahçeli arkada~ıınız ya- yı bu iki klüb muhteliti giymiş ve 
rm oynanaC'ak maç hakkında ,yaz. yine A vrupanın en ünlü takımları. 
dığı yazıyı bize verdi. Gazct.emizin m kendi topraklarımızda bu iki 
flldrlcrinl bitaraf görüşü llc anla- klüb oyuncularının teşkil cL 
tan S8<'id Ö~ct'in yazısının yanına tiği muhtelit yenmişti. Bir a
hir Fencrbahçell görü5ü ile yazıl. raya gelince merkezi A\TUpanın en 
mış bu satırları ilande de hiçbir kuvvetli takımlarını mağlübiyeUerc 
malızur görmedik. Ancak tekrar e- uğratmnğa muvaffak olan Gnlata
dellm, bu satırlar koyu bir ldiib(·Ü saray Ye Fenerbahçenin ayrıca bi
tarafından yazılmıştır. 

~ılar, bilgileri sayesinde en:eıa n~n güzel oyununa rağmen 3 _gol - Maçı kim kazanacak? 
•aberliğe sonra da galibi,·ete yük yıyerek, taraftarlarını, son dakıka· Zayıf taraflarının endişesi, fakat 

~lırıi§lerdi Vefalılar i~e · onınun ya kadar beraberlik korkusu ile he· bu zayıf tarafların bulunmasına 
d~~esin~ iki üç dakik~ kala kazan. yecanlandırmı~lardı. Kar~ıhklr ya. rağmen neticenin daima o günkü o
tell\ian hır penaltıdan beraberliği pılan bu 7 golün fevkalade heyecan yuna bağlı olduğunu çok iyi bilen 

Birkaç sencdenberi gittikçe aza
lan Fenerbabçe • Galatasaray an
anevi rekabeti şu' son haftalar L 
çinde yeniden canlandı ve eski he
yecanlı şeklini almağa yilz tuttu. 

Bu vaziyetin Türk sporu için ne 

ribirlcriyle karşılnşmalnrı da eski 
zamnndn yegane bir spor hadise. 

si olurdu. Şimdi memnuniyetle gö. 
rüyoruz ki, eski kuvvet ve heye-

canilc olmamakla beraber bu re -
kabet yine başlamış bulunuyor. 

kadar faydalı olacağını işaret et- Galatasararm senelcrdenberi bU-
meğe lüzum yoktur. kilk ' olı.ın belini doğrultabilmesi, 

V n etmişlerdi. lı bir §ekle soktuğu oyundan galip idareci, hisleri arasında mücadele 
~d e~arun çok güzel bir galibiyet ka ayrılan Galatasaraylılar, arkasın- ederken, size boyun bükecektir: 
l'la 1&ı bu maçta en mühim rolü oy- dan Beşiktaş maçını da kazandıktan - Kimbilir? 
~'anh~iktaşm tecrübesi idi. sonra maneviyatlarını pek sağlam· Her iki takımın da oyunlarını 

llıü ~gunkü maç, puvan vaziyetinde laştı:,n1ış bir §ek!lde bulunuyorlar. görd~k. ~.ru.ncularmr tanıy?ruz. 
. ~ırn bir değişikliğe sebebiyet ver Saglam manevıyat .f ~tlx_>lde m~· Hatta belkı bır ta~fı kuw~~lı bu· 

~}eteği için, 0 cihetten ehemmiyet hakkak lazım ve çok ıyı bır şeydır. luyoruz. Fakat katı olarak soylene
değıldir. Fakat bir Galatasaray - Fener ma· cek netice, söyliyeni her zaman 

Vaktiyle, senelerce milli forma- üst üste muvaffakıyetler kazana ================== 1 kazana sarı _ kmnızrlılnrı yenme. 

G et t b.• k be l"k b" " ğc kanıksamış bir vaziyete gelen av a ıı ve ço y ı • ır cum . 
ı · Fenerbahçelileri rakıplerine bir az c .. 

l<'akat karşı karşıya gelmiş ve be· 1 çında sağlam mane~·i~:atı~ .. takımı m~~cup edebilir. Onun için değil 
~e kalmış bu iki takımın ikinci çok kere aldatt~ğı gorulmuştur. Bun mıdır zaten... H_~ .. oyun~a~ ewel, 

§ılaşması birincisinin revanşı dan senelerce 01.1cc, Galatasaraylı· maç hakkında duşuncclennı yazan. 
~İ}•etnide' olduğundan bir hayli lar gene Kadıköydeki sahada, hem !ar: Galebe iyi bir oyun tutturan ta-
e~ecan1ı olacaktır. maneviyatça, hem de takımca ku\'· rafındır; derler. 

Diyeceksiniz ki: 
- Şu halde sen beylik olmıyam· 

ru söyle. 
Cevabı çok kolay: 
- Kimbilir? 

Sacit OGET 
~açın sert cereyan edeceğini tah- \'etli bir halde bulunan Feneri ·1 ----------------:.-----:~------
~ edebiliriz. Netice Beşiktq lehi- golle yenmemişler miydi? 

iôrfüebilir. Binaenlyeh, Fener - Galatasaray 

Rornanyaya giden spor 
heyetimiz 

maçı her iki tarafa da müteyakkiz 
bulunmağı; maçtan evvelki (hava) 
ya kapılmamağı ihtar eder bir O

yundur. 
Bu seferki maç Taksim stadında. 

Sarı - Kmmzılılann saha ve seyirci 
v~mi Apak, Cemal Gökdağ ve avantajları lehlerine ... 
·eı an Aşirden müteşekkil bir he· Buna mukabil Fenerden noksan 
~~Uinen spor teşkilatının daveti ovuncular var: Fazıl, Hüsameddin .. 
reıc ıne dün akşam Kostenceye ha· ·Fazılın yeri haydi örtülebilir di-l;t etmişlerdir. yelim. Fakat Fenerde Ilfü;ameddi· 
ltıcJc~~~e Rahmi Apak riyaset et. nin - hele b<))•le bir maçta - ta. 

'""lr, ı kımda bulunmayışı epeyce bir ka· 
' .. yıptır. 

Q,, 'L "' .... 
''list·' kız, 194~ 
"'ıU ,~\ atlarrın 
et, aka ların 

~ .~~·4~---...... "-"'~-· 

Vefanın karş151nda sıkı bir imtihan geçirecek olan Beşiktaşlılar 

1 akımda bir ger 
her ger mi? 

Yazan: ~aıcft'lt taget 

• 
mı, 

Bizde çok olur: Bir oyuncu sakatlandı mı onun yerinin gelecek 
hafta kimin tarafından doldurula<'ağı bir meseledir; hem taraftarlar 
arasında. de\"amlı münaka..~ n dellikodular teşkil etmesi, hem de 
klüp idaresini uzun uzun düı;ündümıesi cihetinden ..• 

Falanca. takonm sağ hafı sakat ,·eyahut ha.<sta.. Gelecek hafta 
oynamıyacak. Elimizde mesela 18 kişilik birinci takım kadrosu nr. 
Şimdi orayı na."ıl dolduralım? İhtiyatı ile mi, yoksa. takımın başka 
yerinden alacağmıız bir oyuncu ile mi? .. işte üzerinde durula.cak 

• 
mesele •.• 

tngutercde futbolcu deyince, onlar takım yerine göre oyuncu tas
nif etmiyorlar. Vakıa haflığı, forluğu, müdafiliği Ue mc,hur oyuncu • 
lan nr. Fakat onlar hiç tereddüt etmeden bir beki fon·et oynattılda· 
n gibi bir fon·ctten de bek hattında. istifade edebiliyorlar. 

Bunun bizde biiyle olmadığını teslim edersiniz. Ayrı ayn l t-rlerde 
aynı mu\'affakıyotl gösteren bir futbolcu bizde \'ar mıdır? Yarsa. da 
pek azdır. 1Jst tarafı halk Ahmcdl bek, !lehmedi sağaçık olarak ta -
nır. Ve sağa~ıl< Ahmedin kalkıp bir hafta bek hattında yer alma.•ıı belki 
takonm mağlüblyctine scbebly~t ,·erebilir. 

Halbuki İnglllılerd(l bir yerin oyuncusu yoktur. Takınıın antre -
uörü, kar,jısma çıkacak talmnın ,·azly.ctlne göre elindeki oyuncularla 
dama ta.,ı gibi oynar. 

İşte bizdeki idartti, antrenör bundan mahrumdur. Ye claima da 
mahrum kalacaktır. 

Çünkü İngiliz futbo1cüslinün bu işi meslek cdlnişl, bünyesi, çahf,ö. 
illa \'e ya.,ayış tarzı buna müsaittir. Halbuki bizde futbolcü dal
ma, daha ziyade mU\affak olduğu tarafı tercih eder. Ye futbolün ba.5-
k& yerlerinde de mu,·affakıyet elde etmek iç.in vücudunu 2ora. sokmaz. 

Sebebi de: hl me.<1lek edinmeyişi, bünyesinin mil."aitslzllğf, ~lış. 
•a ,.e yq&Ylf tarzm.m o ite uygun olmayıştdır, 

ehemmiyet vermcğe sevket.miştir. 

Uzun zamandır karşılarında dai
ma yenilmeğe mahkum bir takım 
görmeğe alışmış olan Fcnerlilc.dn, 
bu hissin tcsirlle dört hafta evvel 
4-1 Jilc ve iki hafta evvel de 4-3 JUk 
iki mağlubiyete uğramaları bir ha. 
kikati meydana çıkarmış olmakta. 
dır. 

SeneJerdenberl semalannt kaplı
yan mağlübiyet bulutunun verdiği 
kabusla bunalan Galatasarayhlar 
birdenbire bulutlar arasından gö
rUnen (gUneş) in huzmelerini Ü-

zerlerinde hissedince adeta canlan. 
mışlardır. Hele çoktanbeıi hasret 
kaldıkları iki galibiyet onları kcn_ 
dilerinden geçirmiş, kısık durnn 
sesleri bile yükselmiştir. Şimdi ba
ğırmaktadırlar. "Artık Türkiycde 
bizim karşnnıza çıkacak takım yok
tur. Muhakkak milli küme şampi

yonuyuz. Onu yeneriz. Bunu yene. 
riz. Fenerbahçc bizim için hiçtir 
artık.,, 

Taraftar 
(Devamı 10 rmcıtda) 

Dün akşam Nevyorkta 
yapılan boks maçında 

Maks Bir 
Mağlup oldu 

Nevyork, 2 (A.A.> - Dün ak
şam Yankee sta.dyomunda Leu 
Mova, 11 inci ravundda Baer'i 
nakavt etmiştir. Maç, 15 ravund 
olarak tertip edilmişti. 

Hakem, Baer, ağzından yara .. 
landığı için maçı tatil etmiştir. 

-0--

Bir lngiliz takımı 
Kopenhag muhtelitini 

yendi 
İngiltere ikinci lik şampi.yonlu • 

ğunu kazanarak bu mevsim birin .. 
ci Jike terfi etmiş olan Bla<:kburn 

takımı Kopenhag muhtelitiyle 
yaptığı maçı 4 • 2 kazanmıştır. 

Blackburn takımı üç sene ev
vel ikinci like düşmüş ve uzun 
uğraşmalardan sonra bu sene tek 
rar birinci like terfi etmiştir. 

Şimdiye kadar altı defa kupayı 
kazanan Blackburn takımının 

Kral 'kupası• maçlarında büyük bir 
şöhreti vardır . 

Dolmabahçe 
sfadyomu 

Dolmabahçcde yapılacak stad. 
yomun projesini !talyada hazır. 
lamakta olan mimar Viyetti Vi
yoli yedi haziranda §ehrimize ge_ 
lccek, projesini 'belediye reisliği. 
ne verecektir. Proje Ankaraya tas. 
dike gönderilecek, geldikten son. 
ra hemen inşaata başlanacaktır. 

--o--

Bir defiyi kabul 
eden boksör 

Haber gazetesi spor servisine: 
Muhterem gazetenizin 25 ma. 

yıs 1939 tarih ve 2614 sayılı niis 
hasında Bozkurt klübü boksör
lerinden Hayrı Oralın 51 kiloluk 
boksörleri defi ettiğini okuuum. 
Kendi arzusu ile rakib arayan 
Hayrı ile dövüşmcğc her zaman 
hazır olduğumu gazetenizle bil
dirmenizi dilerim. 

~"'•il Alnıanyayı 
"''"· s· . edecekler. 
birj d 1 rı B::!rlhH, 
llıdtıre ~rankfor~ 

Elimizdeki futbolcll yalnız bir yenle bulundukça, yml yeUşen1 de 
yalnız bir yere alıştırmağa. uğraştıkça, taknnlarnnızda. husule ~elecck 
gedikleri kapamak clalma müşkül \"a.zlyetlni muhafaza edecektir. 

Jimnastik hocası:-Biraz daha iğilin de parmak uçlarınız hiç ol. 
mazsa pantolonunuzun kemetf ne ,kadar, gelsin .. 

Oyuncuya bir yeri değil, fakat her yeri öğrctmellJ"lz. 
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B~lgar Başvekili ile mülakat 
~---------------~ ..... --------------------------------..---~-.--------------------------

Bulgaristan 
Balkan antantına 
niçin giremiyormuş?· 

(Baş tarafı S ncüde) 
zaman geçen hadiselerden dolayı 
ınütchcyyiçtim .. Bulgar başvekili 

em, altmış yaşında bir insandı. 
Kendi yaşındaki bütün Bulgar mü 
nevverleri gibi fikirlerini bizim 
lisanımızla çok iyi ifade eaebili -
yordu. Esasen kendisi tahsilini 
Fransada yapmıştı. 

Faris üniversitesinden hukuk 
doktoru olarak çıkmıştı. 

Bana söylediği ilk sözler bu 
oldu: 

"-Bu fena hadiseyi izam et. 
mek istemiyoruz. Bilakis onu ka
patıp unutmak niyetindeyiz. Bu 
niyetimiz o kadar sami~idir ki bu 
güne kadar gazetelerimizde bu 
§eylerden bahsetmeğe müsaade 
etmedik .. Fakat bunu daha fazla 
gizli nasıl tutabilirdik? Tahkikat 
açılmııtır. Fakat §İmdiden sıze 

söyleyeyim ki ben kendim hay
dutluk, e§kıyalık hikayelerine 
inanıhıyorum. 

iki memleket arasındaki İyi mü. 
wısebetleri kesebileoek mahiyette
ki bu korkunç hikayeyi burada 
keselim. Size !unu söyleyeyim ki 
bi2'İm en samimi emelimiz Roman
yalı kom§ularmuzla İyi bir anla§
ma içinde yaşamaktır. 

ristanı Balkan Antantına sokmı -ı Yunanlılar mıdır?.,, 
yan amiller hep böyle küçük kom- Mösyö Köseivanofun bana söyle
şu kavgalarıdır. Birkaç kilometre diği şeyler .buraya geldiğim sekiz 
murabb:u Dobrice toprakları kom 'gündenberi herkesin ağzından 
ıumu,.. Romanyalılarla aramızı aç işittiğim sözlerin salahiyettar bir 
mış bulunuyor. Ege denizi sahil- ağız tarafından tckididir. 
lerinde bir kaç kilometre uzunlu-! Yalnız halktan değil Köseiva
ğunda bir toprak yüzünden Yu- nofla konuşmadan daha evvel ge
nanlılarla bozuştuk. Bütün bun· ne siyasi şahsiyetlerden mesela 
laı- tamir edilemiyecek ıeyler mi. 1 mebusan reisi Mushonovdan, es
dir?. Biz kendi hüsnüniyetlmizin ki hariciye nazırı Bousnovdan ay 
isbatını vermedik mi? Sırbistanın 1 ni sözleri duymuştum. 
cenubunu teıkil eden Makedonya- ı * * * 
nın bir kısmından açıkça vazgeçe- Köseivanofun yanından çıktI-

rck Yu&oslavya ile ebedi bir dost. ğım zar.ıc:ın sokaklarda nümayişl~r 
luk muahedesi imzalamadık mı ?. 1 gene başlamıştı. Bulgarca yazılı 
Türkiyeye kar§ı ayni anlatmak 1 küçük kağıtlar havalarda uçuşu
ve uyuımak emellerini izhnr etme- 1 yordu. Talebeler Dobricenin bir 
dik mi! Türklerle de bir dostluk 1 ilahiye benziyen milli marşını o-

ı 

anlaşması imzaladık. Edimeden · kuyorlar ve atlı polUıler köşe baş-

vazgeçtik.. Anlaş.amıyacağımız I larında durmuşlar, halkı dağıtma· 
milletler yalnız Rornanyalılarla ! ğa hazırlanıyorlardı. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal ke· 

Galatasaray 
Fener maçı 

• 

_.. B~tarafı 9 uncuda 
Ben bu sözleri tabil buluyorum. 

Sıcak su ile yıkanan bir adama bir 
kova buz gibi su dökUldUğU zaman 
nasrl bir müddet sersemler, buz gL 
bi su üzerinde bir a.ksUlA.mel yapar 
sa; Galatasaraylılar da aynen böy
le olmuştur. Bir iki galibiyet onla-

Sümer Bank~ 

Sellüloz Sanayii 
Müessesesinin 

Yemişte Vapur iskelesi Yamnda 28/36 No. da açtığı 

PERAKENDE SATIŞ YERi 
Faaliyete başlamıştır 

Her nevi ka.gıt ve Karton ihtiyaçlarımzı ucuz 
rın üzerinde hakikt bir aksi tesir 
husule getirmiştir. İşte bu aebeb- Fiat;arla buradan tedarik ediniz. 
den kendilerini kaybetmiş bir vazi. ·--·•••••••••••••••••••·I~ - ~ :::..--' 
ycttc bagırıp çagırarak: "Yaparız, . 1 , ı ı ıııııırııfmlj"fjll ill 'llb. 
ederiz, yeneriz,, demektedirler. Ben '!!il' ~!f!llJll~IOO!mlllfl ~ !El U ~IK Ş A M ~ ~I luıı ıı ııu ıı 1 .. -.. 

ise §imdi bunları birnz kendilerine 1 ==- T A K s ı· M D E 
gelmeğe da\·ct ediyorum. N~. oldu ?ı-=-
N e yaptınız da bu kadar böbUrlc., ::--

niyor, yüksekten atıyorsunuz. Sizli§ •ı z z E T 
görenler İngiliz milli takımını ycn- 1~ 
miıs Yugoslavlar zannedecek. Bel- ~ 
ki onlar bile sizin kadar galibiyc- : 
tin verdiği sarhoşluğa düşmemi~. iiE . 
lerdir. ı~ ( ESKi PANORAMA)Yüksek bir saz heyetiyle açılıyor. 

Bahç e si 

Hüı:ınüsU sakatlanan, uzun mild. E3 Pek yakın.da büyük sürprizler telefon: 41992 

dettir futbolü bıraktığı için Feyzi- mnı~mmnıııııııımmııııımmmmwıım~nııııım~f~l!IJ~lllll~-j-11!1-[ 1 fmıımııııı 
si kendinde olmıyan, acemi oyun
culardan mürekkeb bir mildafaa ve 
muavin hattı ile oynamak mecbu
riyetinde kalan bir Beşik~t yen. 
eliniz diye mi bu kadar kendinizden 
geçiyorsunuz? Yoksa, yukarda de. 
eliğim gibi Fenerbahçenin sizi kar-
§tsında "torbada keklik,, görerek 
ve tabiatiyle ehemmiyet vermiye
rek sahaya çıkmasından istifade i
le elde ettiğiniz iki muvaffakıyet 
mi sizi sarho§ etti? 

Fakat ne olursa olsun size t.av. 
siyem kendinizi bu kadar kaybet
memenizdir. Çok kalmadı. Yarın 

sahada. belki acı hakikati anlar ve 
bu kadar yüksekten atmağa bir da
ha tövbe edersiniz. Biliyorum, 
bazı ifrat klüb taraftarı yazıcılar 

gazetelerde yine çoktanberi bekle

Spor ve Beden Terbiyesi ile 
Alaka lı Zevata: 
Başvekô.let beden terbiyesi genel direk-törWğ:lnden: 
Genel direktörlüğümüz tertip edeceği bir spor müzesi kUtilP' 

hanesine ve neşredilecek broşure konulmak üzere aşağıdaki mad· 
delerde gösterilen malumat ve resimleri topla'mak kararm:Ja1ır· 
Alakalı zevatın bu ilanımızı mektup yerine kabul buyurarak ı~a· 
kal 6 X 9 ebadında bir fotoğraf ve tercümei hallerini (Ankar~· 
da; Beden Terbiyesi genel direktörlüğıi) adresine göndermeıerı· 
ni rica ederiz. 

1 - İdman ittifakının teşekkülünden itibaren umumi mer• 
kezde. federasyonlarda ve diğer heyetlerle mm.takalarda çalıı;tı11ş 
olan zevat, 

Bakınız dünya yüzünde otuz se
nedenberi, neler geçiyor, harpten 
sonra Parisin Nöyi, Sevr, Versay, 
Triyanon mahallelerinde imzalan
mış bütün muahedeler yırtılmış • 
tır. En evvel Türkiye Sevre'i par
çaiadı. Sonra Macaristan onu ta
kip etti. Bulgaristarun ebediyen 
bu muaheaelere sadık kalmasmda 
bir sebep var mı?. ,, 

_..,. ser. İcabında günde 3 kaşe alınabilir. ~ [ dikleri yüksek sayı farklı galibiye-
te kavuşacaklarından bahsedecek _ 

2 - Beden Terbiyesi ve spor işlerine ötedcnbcri emek ver· 
miş olan zevat, 

3 - Şimdiye kadar muhtelif sporlarda Türkiye rekorunu ıca· 
zanmış olan sporcular (rekor nevileri, kazanılan yer ve tarih), 

, Bulgar başvekilinin bana anlat. 
tıklarının daha iyi anlaşılması için 
okuyucularıma bazı izahat verme
ği faydalı gördüm .. 

Tuna ile Karal::leniz arasında 

bulunan Dobrica iki kısımdır: 
Şimali Dobrica, cenubi Dobrica ... 

Şimali Dobrica hiç bir zaman 
Bulgaristamn olmamıştır. Orası 

1877 .deki Rus • Türk harbinde, 
Rusyaya yardım etmiş olan Ro
manyaya bir mükafat olmak üzere 
verilmişti. 

Umumi harpten sonra ise ce
nubi Dobriceyi Romanyalılar almış 
]ardır ve Yunanlılar da Dedeağacı 
işgal ederek Bulgaristanm Ege 
denizine olan mahrecini elinden 
almışlardır. 

Mösyö Köscivanof: 
"Biziıın şimali Dobrice üzerinde 

hiçbir iddiamız yok, diye sözüne 
devam etti. O hiçbir zaman bize 
ait olmamıştır. Romanyalılar ora
da çok pek çok çahşmışlardır. Fa 
kat onlar da bize binlerce ve bin
lerce Bulgarm yaşadığı cenubi 
Dobriceyi terketainler. Orası bi
zim Burgaz ve Yama limanlarımı 
zın tabii hinterlandrdır. Ve bu li. 
manlanmız onlardan mahrum ol
duklan günlerdenberi mahvol • 

maktadır. 
Şunu da ilave ederim ki mem

leketimiz buğday istihsal eden bir 
memleket değildir. Ancak dahili 
istinlake yetişecek kadar buğday 
istihsal etmektedir. Halbuki Dôb
riceye malik olmak bizim bu ihti. 
yacımızı tamamlayacaktır. Ve Ro
manya da bütün istihsalatmın yüz 
de b:rini kaybedecektir. 

Size Romanya ile Bul&"alistan a 
rasında bu mevzu üzerinde birkaç 
ay evvel müzakereler yapılmış ol
duğunu söylemekle bir devlet ıır
nnı fa,etmiyorum. Fakat araya 
sizce nıallım olan hadiseler girdi .. 
in:;'ltere ve Fransa Roma:lyaya 
yardım vaad ettiler. \' e müzake
r.ier inkıtml tığTadL ,, 

1.f ösyö Kösei vanof sözlerini 
şöyle bttlrdl: 

''- Görüyorsunuz ya, Bulga-

. .·. ~ . < 

1939 RESiMLi HAFTA 
Her nüsha yeni bir güzellik ve olgunlukla çıkan bu 
haftalık mecmua Türkiyenin yegane rakipsiz gazetesidir. 

Müvezzilerden ısrarla isteyiniz ' 

ler ve Galat.asarayın kazanacağını 

kat'i surette ilan edeceklerdir. 
Bunlarla maçtan sonra konuşmağı 
daha milnasib görüyorum. 

Yalnız benim de, onlardan öğren. 
eliğim şekilde kat'i bir tahmin yap
mam icab edel"l!le şu kadar diyece
ğim k1: Mellhin iltihak edeceği bir 
Fener forved haltı Galatasarayı 

yenmeğe kifi gelecek ve rakibin
den fazla :ol yaparak maçı kaza.. 
nacaktır. Taraftar 

4 - Muhtelif sporların milli ekipleri içinde yer almış ve mil· 
li temaslara iştirak ettirilmi~ olan sporcular, 

5 - Beden Terbiyesi ve spor için eser meydana getirmiş ga• 
zetelerde ve mecmualarda spor muharrirliği yapmış ve spor gs· 
zetesi çıkarmış olan zevat (bu .. v.eva1m 1 mümkün ise eserlerindeıı 
ve"' yazılanfıdan birer lt61le1'styonu birlikte göndermeleri) riC8 

' ' olunur. 

Türkkuşu Genel Direktörlüğünden 
1 - Genelkurmay başkanlığının tensiblerile Türk.kuşu Genel direl' 

törlüğünün emri altında bu yıl açılmakta olan (hava gedikli hazırla.111' 
yuvasına). orta okul mezunları alınacaktır. . 

2 - Hava gedikli hazırlama yuvasına girmek istiyenlerde aranacP 
bellibaşlt şartlar aşağıda gösterilmiştir. 

A - Tük olmak, anası ve babası Türk ve Türk soyundan olmal\· 
B - Bekar olmak ve yaşı en az 16, .en çok 18 olmak. 
C - Sağlık durumu uçuculuğa elverişli olmak. 
D - lyi hal sahibi bulunmak d· 
E - Ana Ye babasının yoksa, velisinin rizasmı gösteren yazih a 

resti yesika göstermek. • 
11 

F - Hava gedikli hazırlama yu,·asmı ve hava okullarını bitirdikte i 
sonra hava birliklerinde 12 yıl hava gedikli erbaş olarak Yazife görtJl~ 
taahhüt etmek (~u taahliüt gedik!~ hazırlam~ ~·uva~ma g:ldikten11~ hava sağlık heyetınce yapılacak katı muayene ıyı netıce verdıkten So 

masrafı Türkkuşunca ödenmek suretile yapılacaktır.) ~ 
3 - Gedikli olmadan eV\'el ve olduktan sonra alınacak aylık~ 

tayyareci zamlarının miktarı ile diğer esas ve şartlar hakkında d ı+ 
fazla malumat a1mak istiyenler ortaokul, -~i~ Ye kültür dire.ktörl~k~· 
ne, askerlik şubeleri b3~kanlıklarına, Turk Ila\·a kurumu ıle TU{ 
şu §Ubelerine gönderilen matbu broşürleri görebilirler. 

4 - Kayıt muamelesine 30 haziranda son verilecektir. 
len şartlan haiz olduğu görü~en gençler temmuz ayı içinde 
Türkkuşuna sevkedilecektir. ' 1'ı>I 

5 - Hava gedikli· hazırlama yuvasına girmek istiy~n orta~. 
mezunları kaydedilmek üzere Türk Hava kurumu şubelerıne, Ank 
da Türkkuşu genel direktörlüğüne müracaat edil~elidir. (3845~ 

BaşvekAlet Beden terbiyesi Genel Direktörluğunds~; 
1 - Genel direktörlükçe t stanbulda Çengelköyünde altı ay mu 

detli bir leyli beden terbiyesi ve spor eğitmen kursu açılmıştır. sr 
2 - Bu kursa imtihanda en iyi derecede muvaffak olanlardatı 

rasile azami (50) kişi alınacaktır. bl1 
3 - 26 haziran 939 pazartesi finü tedrisata başlıyacak oları & 

kursa girme~< istiyenler, beden terb1yesi bölge baş!canlıklanndan tcıı 
girme ve diğer şartları öğrenebilirier. 

4 - Müracaat müddeti, 15 hazirana kadardır. (2020) (37~ 

·· Devlet Oemiryöi an ve Limanları 
"· i letme Umum · idaresi ilanları 

ı; 

4 muhtelif eb'atta olmak üzere 157,698 m 2 simili kristal canı ~~. 
eksiltme usulile mübayaa edilece!~tir. Muhamm~ bedeli 2778.65 11 

dır. Muvakkat teminat 208,40 lira dır. .
111 

Eksiltme 1&6-939 cuma günü saat 11 de Sirkecide 9 işletıne. b1 
•• 11 

sında yapılacaktır. İsteklilerin kanunf vesika ve teminatlarile aynı ~s
komisyona müracaatlan l~ımdır. Şartnameler parasız olarak kOrnl 
yondan verilmektedir. (3855). 
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Ist ·anbul, yakı n 
şarkın anahtarıdır! 

-Şarka doğru İl~rleyİŞ emelleri besliyan em)Bryalist y ~~!~:11~;ar~~5~0h0,1~l Yılını vahşiler arasuıda gaç:rııı.ş bir AJııı,a~ ~Jıyahı 
~ıhniyet, lstanbula varmak için Romanyada yol arıyor! .. ~=k~;g;ıi~~';;:/;~~-.k~~ı:ab~'.'ı~;;,;;: 

lliıı 8~rıbune des ~~tione gazttesi· . !\.f. Ga~enkonun Lo~drada oldu~~ fırsatlar dü~müstür. Fakat Roman. mış böcek Ye yer solucanlarıdır! Va 
~ kreş muhabırı yazıyor: gı.bı Berhnde. Romada olduğu gıbı ya vaziyeti vahimleştirecek herhan- ha var: 

'IJı Ottıanyanın harici siyasetini ta- Pariste de Romanyanın sulhcu si gi bir hareketten sakırunıstır. Bantular billıasc:a kokmuş ete ba
ıi~·e~den amillerden biri COb>Tafi va· yasetini \'e istiklalini muhafaza hu. 4 - Garp devletlerinin bir itilaf yılırlar! .. Esa::en gerek nadiren av· 
~I 1 

• olmu~tur ve bu. bugün de susunda vermiş olduğu kati kararı- ve sükun temini için sarfettikleri laclıkları av hayvanları. gerek kes
llıaıiedır. Romanya Balkanların şi. nı açık ve samimi bir şekilde gayretleri kolayla~tırmak makc:adı tikleri hastalıklı sı<:ka hay,·anları 
!la, ~de •. Orta Avr~panın !'~nıbaşın bildirmiştir. . . ile Romanya Almanya ile ona muh sıcakta pek çok taaf~ü~ eder. Ban· 
!)llda u ) anın Ye Karadenızın kena-' Gerek Romen harıcıye nazırının, taç olduğu iptidai maddeleri ver _ tutar bu hayvanları ıyıce taaffün 
· i . bulunan bir memleket oldu - gerek Kral Carol'un sözleri esasen mek hususunda bir iktısadi anla~ - etmiye, kokup çurumeye bıra-
~ b~ın coğrafi bakımdan siyaseti son hadiselerle teyit edilmiş bulu - ma yapmıştır. ~ kıyorlar. Bu onların bir nevi nefis 
tan~r muvazene ve tam bir bita - nuyor: 5 R Ih k pa~tımıasr oluyor!.. Zira bu kok-

ı;:ın siyaseti olacaktır. 1 - 1938 eylülünde Çekoslovak- satı ~ h om~nta~:~. 5~ ç~ ~a b - mu5 etleri, ne karlar çok kokmu~<;a 
·~ Pel)•alist istilaların geçmek ya tehdit edildiği zaman, Roman. kara :re e b"e ıgın ~ şup. e ı: o kadar çok zevkle, lezzetle \'İ\'~r-
trd ği birçok Yolların birleştiği ya muhtelif memleketlere karşı gi- rak~ama·~· ve 1 ~ çen r sıyasetı tar!.. · · 

e bul ·R d . ta ·ıp ettıgıne daır çıkarılan şayi -
lh~ unan omanya aıma rişmiş olduğu taahhütlere sadık bu- 1 k • . . . Bantularm arasında Bazutolar 
,,\tlli k 1 d h' b' . . a arı ·atı bır şekılde tekzıp etme:: d .1 • i omşu arın an ıç ınnın Junduğunu bildirmişti. . . . . . enı en bır soyu, eskiden yamyam· Olii danslarına hazır lanmış dört yerli 
~ ra rnı uyandırmamıya Yeya na. ıçın. Rorne~ Baş\:ekılı ~r. Ca~ınes· dılar. İnsan eti yerlerdi. Müstem-
taı \'aziyetlori vahimleştirmemeye 2 - Romanya Çekoslovakyanın co, Fransa ıle lngılterenın teklıf et. lekeci Avrupalıların taziykleri, 

1.ınıştır. " Lehistanla Macaristan ara~ında tak tiği teminatları kabul ederken, Ro-&ıı men h"k" f . h 1 . b' d . bunların yamyamlıklarmın önüne 

- Bu kabileyle nasıl görüşsek 
acaba? diye sor1dum . 

Heis bir.den bire: bir .. tatbikatı son derece zor olan sim edilmesine muhalif davranmı,, . u ume ının er ıangı .~r e\ geçebilmiştir. 
ı tir. zı·ra mı'lletler arasındak"ı hatta bu taksimden kendisine pay letın Romen topraklarını mudafaa E b - Oo !.. dedi .. Bazutolar olduk-

t'nlı'k halle0 n'nde bı'r memleketı·n sına matuf teminatını da kabul et sasen, ütün Afrika zencileri. i verilmesi teklifini bile reddetmişti. nin de evvelce insan eti yedikleri. ça uzakta oturuyorlar! Kolay bir 
şey değildir. ~ine göstereceği en küçük bir iyi 28 nisanda söylediği nutukta biz - mire hazır olduğunu bildirdi. ne muhakkak nazariyle bakılabi-

Sonra hayretle yüzüme bakarak 
sordu: 

da:ı ŞU}Uk hareketi diğerleri tarafın zat Hitler bundan bahsetmiştir ki, Nihayet, herhangi bir taarruza lir. Yamyamlık tabii bir şey oldu
:ar kendileri için fena bir hareket Romanyanın bu hareketi memle • kar~ı mukabele etmek husu$undaki ğu ve bütün hayvanlarda bulun-
C ak kar~ı!anır. ket için daima bir şeref olarak ka· kararını göstermek için, garp ve ce. duğu için değil, yalnız Afrikalıla- - Fakat niçin görüşmek isti. 

erek b" · k d 1 1 d k' lacaktır nubu şarki hudutlarına asker yığdr. b' · yorsun?. tıa uyu ev et er arasın a ·ı · rın, ütün insanların cetleri yam-
~ek Oann vahim bir hal alması, 3 - Geçen ayki hadiseler esna • Bu suretle, Romanya, siyaseti _ yamlar olduğuna zerre kadar şüp- - Doğrusu, sizin Afrikada da 

llıtıır hu ihtilafların esası olan zıd sında, Karpat Ukranrasının Ro • nin hedefini isbat etmiş oluyor. Bu he yoktur. Ben Bau.ıtoların ıda ev. yamyamlar bulunuşuna hayret. 
~ naatıerin ehemmiyeti karşısın · menlerle meskun yerlerinde (Apcha hedef, memleketin istiklali ile bera- velce yamyam oldukların öğren- ediyorum! .. Afrikalı yamyamların 
1llu ~rn~~ya, komşularının doğu~- ve Slatno'ya) müessir bir şekilde ı ber sulhü müdafaa etmektir. _ dikten sonra bu adamların bu nasıl insan eti yediklerini pek me-
·ıa 1htılaflar esnasında tam bır müdahale.i için Romanyaya birçok Milton G. Lelırer müstekreh adetlerini tamamiyle rak ediyorum, görmek istiyorum 1 

Ur. ~Oıi::'I asla muhafaza edememiş terkedebileceklerine bir türlü ina· Acaba yakından göremez miyiz? .. 
t~f ll gibi hallerde her zaman, ih. Nafıa Vekaletinden nama<lım. Fıçı adalarında olduğu Zira ben Avustralya ve Okyanus-

. halinde bulunan devletlerden 8.6_939 perşembe günü saat 11 de Ankarada Nafia vekaleti binası gibi bazı yerlerl:ie Bazutoların ya adalarında insan eti yeyenleri 
2i tt rı Ya lehinde. ya aleyhinde va içinde malzeme· müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komsi da gizlice insan eti yediklerine, gördüm de, Afrika insanlarının <la 
h\_ a.4naya, çarpışmanın iyi \'eya kendilerini bu ziyafetten tamamil~ ne suretle yediklerini görmek is-
""" b yonunda 12500 lira muhammen bedelli ve mahallinde monte edilmiş 
~t uır neticesi ile karşılaşmaya 1 1. mahrum etmedikJerine hükmedi • tiyorum!. ı 
~ o arak tes ım şartile bir adet asfalt makinesi ve yedeklerinin kapalı 
~Oma olmuştur. zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. yordum. Reis omuzlarını silkti: 
~ nya bunu daima istemiye Eksiltme w.tnamesi ve teferrüatı bedelsiz olarak malzeme müdür· Bu hükmümde de hakikaten al- - Görülecek bir şey mi ki?. 
~ ~e yapmı!,;tır. Fakat bir kere Niğünden .aluıabilir. danmamışım . Avambo kabilesi re. de.di.. Fakat sen bilirsin .. Ben kat. 
~~!adı mı ..Romanyanın yar- _ ··Min'aldtat t'1'tıirrat 9S1 ıtra·OO kuruŞtUr. isiyle yaptığım temas ben.deki bu iyen k•Riim ki bu herifler insan 
~ güvenilmistir. LD.kin buna isteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve sartnamesin· şüpheyi birdenbire haklı çıkarmış- yiyorlar! Fakat nasıl, lbilemem! .. 
i\iıdt bit müttefikleri daima bu şe - de yazılı vesaik ile birlikte ayni gün saat 10 na kadar mezkur ko. tı. Sonra birdenbire mühim bir şey 
b;ı hareket etmediler Onlar harp Ben Avambo kabı'le reı'sı'ne Ba- hatırlamış gibi duda'klannı burgu 
·"ltt • ' misyona makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. ,(1905) (3542) ' ',tı sonra, Romanyanın tabii zutolar hakkında söylenenleri bi- gibi büküp uzattı: 

tıi l'lliklerini ellerine geçirmek he- rer birer naklettim ve bunların ha - Vihi ! .. diye bağıı1dı. 
"4,1' kapıldılar. kikaten insan eti yeyip yemedik- Bu, onların sevinç ifade eden 

~ illan geçti ve, bundan iki binse 1939 RESİMLİ HAFTA terini sordum. tabirleridir. 
~ t;·~ı büyük Yunan tarihçisi Tu. Reis kaşlarım oynatarak: Sonra elini omuzuma koyarak, 

d ın dediği gibi, mazi tekrar az Her nüıha yeni bir pzellik ve olgunlukla çıkan bu - Ben de şüpheliyim ı dedi.. bana büyük bir iyilik fırsatı bul-
ll~)·~ı Şekilde tekerrür ediyor. haftalık mecmua Tiirkiyenin yegane rakipsiz gazetesidir. Vakıa bir çok senelerdir büyük muş bir .dost sevinciyle: 

1lıt a&un )'İne, şarka doğru ilerle • M 1 d merasim yaptıkları yok .. Bir insan - Şimdi aklıma geldi! dedi .. 
'~Ulan kendilerine, lstanbula Üvezzi er en ISra rla isfeyi n İZ f ye.dikleri ide görülmüş değildir .. Bizim güneı ahın (şark) ldemek-
atı)' için Romanyadan bir yol Fakat bu adamlar o kadar vahşi tir) tarafındaki ormilnda bunlar-
~lar. Filhakika lstanbul yakın tabiatlı adamlardır ki doğrusu ha- dan küçük bir kabile var 1. Hatta 
tt ~ Batum ve ch·annın, niha .. ıa insan yediklerine hükmedilir!. bizim Avambolardan bir tanesi bu 

~ ~dadın anahtarıdır. Bağdad 
~ . Ut Berlin - Bağdad (şarka 
~ ılerleyiş) siyasetinin son nok 
~t ~ liindistana doğru ilerleyisin 

};' Şlangıcı olacaktır. 
lltı~at bu sefer vaziyet claha mü • 

l(j i. ~omanyaya, komsularından 
Or, bırden gözünü dikmiş bulunu· 

ll 
~~1lın_unıa beraber, Romanya yine 
~ sıya etini takip ediyor: Bütün 
~ ŞuJarına, dostluk ve ittifak mu 
llıiıı_e:eri ile bağlı bulunduğu bütün 

"tlere ~ 'b' d·~ tıiıı oldugu gı ı ıger 

~e elini uzatıyor. 
Ot nya herkesle anlaşmak isti· 
~~·e siyaset adamları iki komşu 
ıtceıc 'ket ara~ında ihtilaf çıkarabi. 
l-~ her meseleyi mümkün olduğu 
t • ~ tahfif etmek için bütün gay'! ile çalışıyorlar. Bugün, Ro • 
\taca hudutları içinde yaşıyan 
trj r, Alman ve Bulgar ekalliyet

t!Jtrn Ilı. anı 'e medeni bir muamele 
h. ~ktedir 
oıg . 

~t ~ .. :~ taraftan Romanya, meşru 
~ıı b~ıl~e genişlemiye hakları o • 
~ Ulun memleketlerin menfaa -
~~Uygun kolaylıkları göstermeyi 
~ut:ıniştir. Fakat Romanyanın 

rına dokunmamak şartile. 

h *·•* 'lll'l'l ... 
Iııııı so ~n hariciye nazırı Gafcnko -

e il n seyahatleri büyük devlet -
bu om:ınyanm harici siyasetini 

l'ler· ~~a ~tte tal~ip ett;ği e~as fi. 
• I bı)d' ·~ t . ırrnek mahiyetinde ola · 

ef ır -..1·1 . . 
~• mıştır. 

1 Kızıl GOlge HABER' iN RESiMLi ZABITA ROMANI · 

Bazuto kabilesinden bir lnı almıı 
tır. İstersen o kızı çağırtayım?. 

Reise heyecanla öyle bir : 
- Hay, hay!.. 
Dedim ki kabile reisi adamların· 

dan birini nefes nefese 'kQ.§turdu. 
A vambo kabilesi içir.l:ie bulunan 

bu biricik Bazuto gelinini çağırt
tı .. 

Pek kısa bir müddet zarfında 
reisin koşturduğu adam yanımıza 
lastik top gibi diri vücutlu, kol 
ve bileklerinde bilezikler dizili, a. 
banozdan bir biblo gibi son lderece 
sevimli, zeki, ateşli ve genç bir 
kadınla beraber dönmÜJtÜ. 

Reis gülerek kar gibi dişlerini 
gösteren bu genç kadına sordu : 

- Baharango! dedi.. Senin ko -
bile hila orada mı? Yoksa baı'ka 
bir tarafa mı bittiler, biliyor mu. 
sun?. Genç kaldın ayak bileklerin. 
deki bileziklerini şıkırdatıp ye· 
rinde fıkır fıkır kaynayarak, bil
lUr gibi son derece tatlı bir sesle: 

- Kabilede benden daha güzel 
kadın yoktur! .. 

Dedi. Reis, genç kaldının verdi. 
ği bu cevaba güldü. 

So \ '\ iri dudaklarım ı;apırdata • 
rak alaylı alaylı be.nim yüzüme 
baktı. 

Bana göz kırptı! 

Sonra genç kadına dönerek: 
- Baharanga, dedi. Seni zannet· 

tibrin bir maksat için çağırmadım!. 
Baharanga her' halde kabile reisi

nin kendisini ansı:zın çağırışını göz.. 
desi olacağına atf ~miş olsa gerek ki 

rei in bu ihtarı OIT11 son derece hid· 
detlendirdi. Kadın ıdargın bir tavır
la ba~ını öte tarafa çevirmişti. Reis 
genç kadının bu cih·esind.en hayli 
yumuşamış bir halde: 

- Baharanga, cevap vermedin! 
diye tekrarladr. Sizin kabile hiU o-
rada mı duruyor? .. 

Kadın başını çevirmeden dargın 
bir sesle cevap verci: 

- Evet!.. 
Reis bir saniye tereddüt ettikten 

sonra: 
- Baharanga, bana darıldın ama, 

ben senin kocanı çÔk seviyorum, de 
di. Eğer seni al~cak olursam onu 
öldürmem lazımgelir!. ,Çünkü seni 
çok sever!. Bunu ben yapamam. 
Yoksa seni severim! .. 
l'adın mütemadiyen b ir omuzunu 

asabiyetle sallayıp duruyordu. Reis 
bu garip mükalemesine devam et· 
ti: 

- Onun için, sana soracağım §e· 

ye doğru ce\'ap verecek misin? 
Kadın ba~ile (evet) işa:-cti yap • 

mıştı. 

Heis sordu: 
- Baharanga, sizin Bazutolann 

inc:an yediklerini söylüyoılar, bu 
doğru mudur? 
Kadın birdenbire hayretle dönüp 

bir reisin bir benim yüzüme bak -
mıya başladı : 

- Evet, eskiden yerlern:ı.!iı 
Dedi. 
1'ei~ gmlift~ 

- - Hayır, hayır. Hala yi)or • 

lannıs.!.. f Devamı V{)fJ, 
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Osman kapaklandığı yerde -1::ı - ·çı· 
h k k ""'l - Bilmem. ihtimal ara~hrma ya· keme beklerdim zaten ... Ben de ay.ıvulla merdivenden inip ?i: t.ak~çbif lÇ ırara QCI amışt l pıyorlar. nı fikirdeyim. Fakat sence bu keli- ~ırdığmı görmü~. Bu gıdı~~el· 

O - Demek biliyorlar? menin marıa~ı nedir? i fevkaladelik görülmem~ l ldJğl 
Koyunhlııarı 8nUnde knr§ılnşacak • da yerinden fırlattı: müzakere edelim. Uluabat köprU _ - Belki... Sen kapının kırıtma • Adlayid ba~mt sallamakla iktifa mekle beraber kapıcı ihtırn~1 .. 

3 ınıı; 
!ardı. _Demek ben şehlt olsam bu ka- sünden geçmemek kaydine ilelebet ·ından ba~ka bir ~ey duydun mu? ederek te\·ap \'ermedi. HelliS de o- talim3t dolayısile böyle du:u~10ıı· 

Hünkür yf'ğeni GUndUz Bey oğlu dm yUrekli asker hep düoman kılı· sadakat vaadinde bulunurlarsa tes. - Hayır. na bu kelimenin belki de i panyol • olacak ki hemen yukarı çıkıp 
Aydoğduyn fazla itimat ederdi. lşin cından geçecek! lim oluruz. - Garip şey. Genç kız nerede? ca olduğu ihtimalini hatırlatmak j, ;ardın kapı..:ını çalmış. ~t~ 
bir koluna ve belki en mühimine Osman atı üzerine sıçradı ve hay Dedi. Elçiler bu haberi Osmana - :--:e bileyim ben! temedi. Adelayide kocac;ının metre· Ce\•ap alamayınca. zabıt~~ırı. 1111 • 

Aydoğduyu memur etti. kıra haykıra asker arasına yüril • naklettiler. Hünkar, barpsız kaleyi Fısıldaşır gibi konuşuyorlardı inin bir l-.panyol dan özü olduğu- :Jiı;ine \ erdi~ıini tahmin ettı~ı~ ıcat· 
Bu tarihlerin harp usulleri de bir dfi: alacağından memnun olarak dn • .\dlayid endişe ile sordu: nu bildiren imza ız mektubu hatır- maraya te!efon etmi~: "~e~ın~·r b' 

ncaiptir. Nihayet bir ıınhsın kendi - Türk bu.dun yok bulma.sın! hal kabul etti ve tekfurla Osman - Kendin için korkuyor mu un? latmağı do~ru bulmuyordu. Karde· •aki kiracının katibesi e!ınde •1ınod 
aklınca ve tedblrince hareket olu - Burada yurt ve Allah için dövü - araııında bir muahede nkdolundu. - Yok canım! .i bu hft,liseyi ra unutmu~ \'eya ö. ;ulla çıkıp gitti. Kiracı da epe~ ,-et· 
nur, iyi çıkarsa bahtn sayılır, kötU şUyoruz. Tek insan kalıncaya kndar Hatta bundan sonra bu muahede Gülüm iyerek ilave etti : 'en koca ını affet.mi~ti. Bu bah"<' :!et zil çaldığım hald.e ce\·~~ııyo' 
çıkarsa talisizlik addolunurdu. ve elimizde kudretimizi idare ede - mucibince ne zaman Osmanlı hUn . - Zabıta beni bilmiyor ki... :iair bir imada bile bulunmuyordu miyor ... Cevap vermışler: 

Mnhnzn bu devrin en kudretli cek tek damla kanımız kalıncaya karı bu tarafa akın etseler bu köp. Aman Helli dikkat et! IJellj~ konu~ttığu e nada p~nce • ruz. Kadını yakaladık.,. e yıı • 
nskeri hiç şüphesiz ki Osmanın e_ kadar sava§mak vazüemlzdir. rilden geçmeyerek sallarla sudan Belli:; kızknrclcşinin yanağını ok· reden dı::;arı bakmaktaydı. l"'ar5o - Vcrpen kaçmı5 ve herhald 
lindc bulunandı. Asker, yemek iç · Ecdadımızdan utanmıyor mu.su · geçerlerdi. şıyarak: mın bıraktığı kağıda bakmak üze· 'calanmıcı o!malı ... 
mek kadar harbe nl~ıktı. Tanndan nuz? Şu toprakları bize kazandır • Kale böylece Oemnnın eline geçti. - üzülme, derli. Fran<:ada c;alı~ • re ma~a·un önüne geleceği sırada - Kız ne yapmı~? P Iis\t! 
sonra Osmanı Uı.nırdı. Bunların mak için kan döken §ehitelrden de Kete tekfurunu sürtiyerek Oıımanın :nadığım için Fran~ız emniyeti u • binant'l a•:lmundan geçen bir kafilE - Beklede anlatayım... 0 ~ıfll 
pençe attıkaJrı yerin yaknsı öyle hicap duymuyor musunuz? Haydi huzuruna getirdiler. Koca hünkar mumiyesi bana bir ~ey yapamaz. :fikkatini çcl<:erek durala::h: lki re~ j 1lelflcele gelip Mongardın k3~ b' 
ordu ile falan kurtarmak pek mUm. aslan evlii.tlanm, düııman ne kadar tekfurun yüzüne tUkUrerek: Mongardm vaziyeti öyle def,ril... .\- mi polis memuru sivil birinin pe. ':ırmışlar. Mongarôı, bo):ııu~aldı 
kün görillemezdi. Tarih Osmanm çok ve kavi olursn olsun Allah bi- - Behey ahmak, dedi. Bunca in- şağıda neler olduğunu öğrenmek is- ~inden gidiyorla~. :apka iğnesi b::ıtrnlmı; bır. dildt • 
da b1r kadm dalnvereslle tereddi et- zlmledir. Kılıçlarınız muzaffer ol - sanın kanını döktün. Olcaylo hana terim. Kızkardeşine ~ndü: mutfakta ölü buluyorlar. Bıl 
tiğlni kaydetmemiştir. madan kınına girmesin! güvenerek TilrkUn iatiklaline el u- Karde~ini teskine çalı~makla be · - Sen burada bekle... :-im bundan ibaret... • )11 • 

Ynlnİz geniş mikyasta nizam ve Hilnklir bir münadi gibi ııaçı bnşı zatmağa cesaret ettin, bununla da rabcr kendisi de endişeli idi. .\de _ ~lerdh·en ba~ına koştu. Beşinci _ Az malumat ama, işirı ıç 
intizam mevzubahs olamazdı. Nite- perişan ordu arnsında b5ylc hay · kalmıyarak kendin gibi mel'unları \ayidle beraber salona geçli. Biraz katta polisler konuşuyorlardı: zünü anlatmağa kafi... ? 

kim Koyunblsarı harbinde de asker kırarak dUşman saflarına al sür • do. bir araya devşirip bunca Türkün en·el tetkik ettiği kağıt parçasmJ _ Koridorlara adamlar koyunuz. _ Peki. sen ne anlıyorsUfl·dıflÔ~ 
emri beklemeden dU~man bulunan mesini gören kumandanlar, zabitler şerbeti ıtahadetnu§ etmesine sebep göıitererek: !dms.e buraya girmesin. _ l\longardın katili bu ka \1 ~ 
hat Uzerine hareket elti ve savaş askerler hep bir atızdan haykırdı - oldun. _ ~longard, dedi. E.ki tarihlerde llellis içeri ko~arak kızkardeşine \'e bu cinayet onun yegane suÇ 
başladı. Bu da, evvelkileri gibi bir lar: Ve Osman bunları söylerken göz· Sirakiizlü zalim Denisin yaptrğı gi- haber \'erdi: ğildir. 
harp olmaktan zivade bir bog-azlaa- - Barekallah ! leri '-·a§arı'-'or blı tekfuru ellerl'-•le "' · · k ., 

" "" " " • " bi kapılardan dinlemek adetindey -, - Ben a5a~1ya ınıyonım. . . - Baş :ı suçu ne. 
ma idi. Ve bütün ova birdenbire zıpladı! boğmak istiyordu, Tekrar haykırdı: di. Alt katta kapıcı, heyecan ıçınde .\delayidin sesi titriyordu: öldtl!. 

Bir nrahk bir asker, Hlkan Os • - Allah, Allah, Allah, Allah!.. - Bu mel'unu kendi hisarı önü. Adelayid şaşırdı: dola~ıp duruyordu. IIellisi göri.ınce _ Başka suçu Parsonu 
manm '-'nnmn dönerek hayktrdı: Tekfur orduları daha henUz har- ne götürilp dilim dı'Jı'm pare pare k k \ 

" • - Neler söylüyorsun'? Saçmala • onun sual sormasına \'a ·ıt ama • mek ... 
- Şevkellu Osman, Allah sana be giren bir ordu gibi taze bir sav· ediniz!.. k ; 

mağa mı ba~ladın? dan: - Yo • canım. .. • 
uzun ömür \'ersin. Yeğenin Aydoğ- let gösteren Türle ordusunun bu deh Herüi hiııar önünde parçaladılar. d •cilflil 
du, Etranos tekfur mel'unu eliyle 1 şetengiz manzarasından bile Urke. Onlar da kaleyi verdiler ve böylece - Tarihler yazar: Denis, Siraküz - Ne korkunç ~ey yarabbi! diye - Ne kadar masumane u .. 
fiehit oldu! rek çilyavrusu gibi dağılıp firara "garet ve hasarattan emin oldular,, de Latomie denilen eski taş cakla. söylendi. ~ı. Fransuva öldürüldü. yorsun zavallı kardeşim! 

Osman kendini kaybederek atın. yol tuttular. Osman hisara muktedir bir dizdar rına hap·cttiği e:-irlerin neler Ronu~ Katil de katibesi... Boynuna bir şap bllc!J 
dan yuvarlanmış ve knpnldandığı (Denbaz) a doğru ricat ediyor. na.sbetti ve "diyarını dahi bir ser - tuklarını, yapılan hususi tertibatla ka iğnesi sap1arnış. Kaçmak ister- Genç bir kızın, hakikatte t6 b-1' 

dinlerdi. ken . vakalandr. l)lmıyan orta yaşlı birisiyle \1J~. 
yerde hıçkırarak ağlamıştı. Türk kılrçlan ve okları harıl harıl dara tima eyledi.,, J b'' · bulı.1 

- Tarihi kadim prof e~örü oldu - şına oturmasını ta ıı mı · Bu derhal bir §~ek sUrntfle or- düşman kellelerini kopanyor ve Kestel de alınmıştı. Yalnız (Al - IX 
du arasında yayıldı. kalplerini deşiyor. Dü§man Denba • yo!I) ada.<5ının zaptı da lazımdı. Ay· ğunu bilmiyordum. Fakat herkes sun? rl' 

- Hilnkıir perişan ve afhyor! za da yeniden iltihak eden bir kuv- kutalpın kendisini aratacak kadar ıtibi \'C benim anlıracağım şekilde Hellis altıncı kata döndiiğü za - - Kızın ailesi Paristc değil· 
Bunun sebebini öğrenmeyen, 8ğ - vetıe derhal toplanarak yeni bir bahadir ve yiğit evladı (Kara Ali) konuş .... an iyi edersin. Bilhas.sa şu man karde~ine: rede otursun? 

k Jı' ı nemiyen halk, hUnkarlannm kesif cephe kurdu. .Ama, muzaffer Tür- öurayı zapta memur: edildi ve os. c;ırada ~aka pek m ana ız açıyor - İşler kanştı, dedi. .Mongard ·ca eır 
y kum gibi g6rUnen düıJmnn ordu· klin önUne artık ı;elik kaleler de man hükfımet merkezihe avdet et- Hellis! ölmü5. - Bu kadar saf olma rı f'i3ıtJ 
• k d h vf b t duramazdı ve nitekim duramadılar. tı'. - Saka etmiyeyim de ne yapa • - Kim SÖ\.'ledi? rim. Bu kadın MongardJn, cııı'1 
,,.: arşısın ıı. n ve. a.şye e -

1 
d Parsonun da metresiydi. J3e•. \-e 

• ı ,lügu-"nU . sanarak irgildner. Şiddetli harpte yeniden binlerce Osman henüz yurduna dönmüıo yım? Şa~ırdım kaldım. l\ ongar - Kapıcı :l\.1oro·lan öğrendim. ı.. .. pl•' 
" kattaki daireyi işte bu seır- .• .K'L> 

Osmanm oğlu Orhnn, bu ha.beri ölil bırakarak dağıldılar. "Buraa ve ve henüz Mal Hntununa kavuşmuş 1 burada ne kadar zamandanberi o • Bana her ~eyi anlattı. Kapıcı, Par- hen yokken l~ocama yakla~abıll'bıı 
c~u:ı;unca rüzgi'ır gibi babasının ya • Etranos tekfurları kendi kalelerine ve bu zaferler dolayısile daha he - turuyor? ı sonun ölümündonberi zaten çok he· 1 rı 

l d 't irin kiraladı. 1\longard on 3 t·""· 
nrna koştu ve hemen yerden knldı- can nttılar. Kete tekfuru da Ulu • nilz ~enlikler başlamı~ken bir an i- - En çok üç ay... .on raya gı • yecanlıydı. cinayeti öğrenir öğren • ~;tonda vakaladı. Aralarında '::~· 
rarak: abat lekfuruna iltica etti. (1) DU§- çinde (Kara Ali) çıkageldi. Hünk&. tiğim zaman beşinci kat bo,Ştu. l mez telefon etmiş. - 3 ~-

- Baba, dedi. Ordu dağılıyor, man ordularının arkasından dur - rın huzurunda yere eğildi. Osman -- Geleli çok o1mamış .ama, tava- - Kime telefon etmiş Hellis? ~a oldu. Belki Parson tabarıc old' 
ti, fakat ateş eden Mongard asker dehşet içinde. Neredeyse ma madan ilerliyen Türkler, Kete tek · hayretler içinde kalmıştı. m delerek bir mikrofon koyrnağa - Telftşlanma... Kapıcıya her ~ 

zallah peı i.şanlık mukadder olacak. !urlarının Uluabada iltkasını mü • - Bire Ali, dedi. YUzUnU de \•akıt bulabilmiş. halde talı mat verilmişti. Hatta ilk Şimdi artık her §eYİ anh>:0rııl 
Bir .karı gibi çömelip ağınmak harp teakip kale pişigihında suyun Uze- adın gibi karaladın mı? Nerede AI- - l\likrofon mu ?\e diyorsun hadiseden beri binanın tarassut al • Parsona giden kadın hikAyes!Jl3)tll 
halinde kocn bir hünkara yak~ır rinde bulunan köprilbnşını karargah yos? Hellic:: demek kocamdan ~liphele - tında bıılunduruldu~unu öğrenir - hep masal... Bu Verpen ilk ~1 fttW: 
mı baba? Ynlıut çekil çadırına ve ittihaz ettiler. Ka.ra Ali, hUnkft.rın elini öperek niyor, onu tarassut altında bulun· ·Cm "'a~mıyacağırn. Polis komiseri - nin şahidi idi. Hatırlasana kı ıırO~ 
bırnk işi hize. Düşmanın hakkından Osman, kaleye bir el~I göndere - söylendi: durmağa Hizum görüyordu. nin hana "tahkikat de\'am ediyor,. bu kadın senin önünde :;\10flg\1 ılı1 
gelelim ve illil onun hakkmıızdan rek, gilzellikle teslim olmalarını ve - Böyle bahadırlara malikken - Ben böyle bir ~ey söylemedim demeı;i ~ayam dikkat değil mi"~ "sen bir cana\ar::;m!., dedi. Oll 
gelmesi mukarrerdir. ak1'i takdirde doğacak mes'uliyet · Cenabı Hak bana zaferden başka ne - Peki ne demek istiyorsun? Beni a~ıı dü~ündüren ve merakı- bar etmek tehdidinde bulundll· C: 
Sağ cenahda Uti mühim kol da - ten vicdanının mUnezzeh kalacağı. nasip eder? -- Şimdıki halde hiçbir şey s<iy - mı mucip o!an nokta kapıcının, d' . 5UÇ 

ru söylettl. Fakat Osman Kara Alinin yüzün- Iİ''eCL'k \'azi'-·ette değilim. Evvelft şu :\longardın ölümü hadisesini ()Tr _ ).longard ona ken ısın defi 
ğılmış ve bir kısmı firar etmiştir. J J ;.; t ıo:. ld w .. 1 :r Yaları J1 

de ıztıraba benzeyen bir hal sez - ka·ğıttakı" k<:liınenin mana"'ını anla. . h il ı· . d r.·ı d a;;ı o ugunu sor e ı. d rı O" 
Cenabı hak hemen sana ömUr ver- Mahsur hnlk bunu duyunca, Ulu- " rcnınce ma a e po ısıne ebı f' filhakika suç ortağı idi. J{a ··ıc C' 
sin! Haydi kalan gazi, ölen şehit abat tekfuru önOnde içtima ederek mfıti. mağa çalı~ıyorum. Bak. Lato diye doğrudan doğruya emniyeti umumi intikamım aldı ve şapka iğrıcsı 
bnba gu nskerin başına geç, teşci hayktn!ttılar. - Ama, sen neşeli görilnmüyor • yarı kalmış bir kelime var. Parwo - ye müdürlüğüne telefon etmesidir. 
et. - Kaleyi teslim et. Osman de - sun Ali, neden'? nun kaleminden ı;ıkmıs. Qra~ia kim~ telefon ettiğini bilmiyo- nu öldürdü. • ~ııtl~I 

Osman Hnn yerinden fırladı ve diğinl yapar. Canımız, malımız ve Diye sordu. - Bu kağıdı nerede huldun? ·um ama, hadi~enin tahkikatilc em- .ı\delayid'in muhakcmesı J'l'l e~ 
bir nn içinde snnki ağlayan o de - ırznnız maımndur. Ve llll biz kale - Şevketlüma arzdan hicap ede- - Paroonun yım masasının Ü~· 'ıireti umumiyenin meşgul olduğu idi. l Iellis onu~ bu muh~~e~ t!J) 
ğilmiş, sr.nkl ntındnn düşen o de - kapılarını açarız! rim. tünde... 'lluhakkak... çürütebi!mck içın ona hakık~ .... 

111
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1 Osmanın kaşları çatılıvermiıti. E ı · · · k k ı k d ı t ~.ı,, ·' ğllmiş, s:ınki bir kadın gibi boynu • U uabat tekfurları zeki ve kud • - vet, yazı onun c yazrc:ı, ra· - Şah~an scnın ıçın ·or u aca • !emek, Parsonun u me r=' ıttıl'I~ 
Hica.p edecek ne gibi bir suç j,,le - k ) k . 1• ı· 0ıdıı~-nu bükUp hüzün ve eleme uğrnyan retll blr adamdı. Halkm bu iateğl. aınlan da o y:ıznn~. I eme· ser. ')lr eey ,·ar mı? panyol dansözü 'l..ata ına .\0( • 
mlş olabilirdi? ·· cJ'l'llJ ,ı 

o değilmi' gibi yUzU çatıldı. Dişleri ne muhalereti fena bir neticeye ee- .u dört harfin Latomie k ~·ime inin - Katiyen yok. Bak sana öğ - söylemekten ba5ka çare g~r d""w 
(Deumı \ 'Ar ) • • • le " kenetlendi \'e bir aslan gibi böğUre- hep olacağını takdir ederek, gelen ------ ilk hece:eri t.k!uğuna k~nısın. Bu ·cndiklerimi anlatay ım. rlu. ~1atmazel Yerpenın ı . ı.tıl· 

rek Orhanı da, yanında clpençe bek elçiyi taltif ederek: ( 1) TarihJ O.mani encümeni Os - ne biçim ma··tık ayol! - Kapıcı Moro, saat on buçukta Vat ali nanın hiçb:r alakası ) 0 ) .. , 
llyen aşiret beylerinden birkaçını - Muhterem hünlclr Osmanla manh ta rihi sayfa 608. -- Karde)mden böyle bir muha Matmazel Verpenin elinde bir ba • (De,amı ' tf' 
HABER.in Edebi Romanı mem. Size anlatsın. 

Döndü, küçük Aylanın kadehine, 
şampanya koymu~lardı onu par
maklarının ucuyla tutarak genç ka 
dına verdi. 

- Şerefinize ... 
Şe f. • 1 - re ınıze .•• 

*** 

,.,,.. : '' /,. . . . . D 
I• JÇ 

Kapının önünde hizmetçi kızı si- Hizmetçi yine merdivenlerden yu· 'a da bir daha kar~1a~mak istemem. nanın ıztırabını te kin etın~·~ıııbl t 
yah e'>vabı beyaz önlüğile göıiince karı çıktı, yine bUfede kızı o'acak . . yapılmış olmasının mazereti ' 

Hızm~tçı kız nedense bu cevabı v• • d" .. ed' 
endişe ile gözlerini onun dudakla • ya~taki Ayl~ra kur eden O man cegını uşunm ı. 

almaktan memnun oldu. Memnun H' b' d" .. d' 
nna dikti . . Fazılın yanına yakla,tı ve yine o - I" ır s .. y uı;unme ı. 

1 ,>lmağa hiçbir sebep yoktu. Aşağıya " .- • t 1C'' 
Hizmetçi kız Va ıfın yüzüne bak, na: inince ihtiyarın yüzünde diz çok- Ve söylediği ~rden ade 

11 
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mırordu. Gözleri yakı~ıklı polis mej - Beyefendi, dedi. Kapmın ö • müş iki yalvaran in an zilletiyle ba duyarak: rııı .ol 
murunda idi. • I n .. ünde. olan po. lisler in, otomobilde· - Beyefendi, dedi ki, kao;a. rdl ' 

b l ki ..ı ·:an g5zlerc acımadı. clul!u gllndenberi isinden çı1'11_ ..... v 
B f d

. k 1.. ote erı ça dı dıye tuttu· arı a .. amın 8 . ., . b' .. t't ~ ~ 1 ... w 
- eye en ı ço meşıı;u um, a~a- . . . , , _ f . . k' . d ıçare ı •. t ı yarın ı..itun ı rcyen l'< nl ı'tl""tll· bı'r daha ktı~I "' , 

ğ k d 1 k
. . . . . ı~mı a::ıı mı~. sızın e_ ı \ezne arı - 151. .x. a ' • . ...-ıı:e 

l ' 'a a ar ge erncm ·ım ımış ı~mı - vücuduna, kalkık omuzlarına, ümit · ıa "ÖP" 
B ık . l .. b k k J ' • bö' l b' .. " ·· d ff iı:;temem. Bcnım o hırc:ız ' b e ·ı sene er suren u or ulu . . • . 1. d' mzmı~. ye ır gunumız e a mı· d' . h.k. ld w 

_ d b' d 1 neymıc;, ne ış ıçın ge ı)'Ormu~ ıye d'l _ 1 . ve en ı~enın ::.ıra sı:-a a ·ım o ugu cek hiçbir sözüm yoktur. c'ıı1 
ruya an ır en ayı mış olacaktı. • , .ıı ı e:r.rQ;c ge mı~. Oll ."u .. zu"n durmadan degvicoen rjz - a' 
B ık. h b t .. ·· d ııoruvor. ' " ~ Ot b'll . d ktan conr• J:' 

e 1 ayatının u mesu gunun c · Oa."'tıan Fazıl bir an düşündü. lla- jIİlerindeki zavallılığa acımadı. Bu omo 1 erı scy u f t tJlİ tıt 
kalbi cömer~ .?lacak,. va~ıfın ~ğ.. Polis ihtiyara dönmüştü : tırlamak istiyordu. biçare adamın belki de hakikaten di utanmayıp benden şe aa 

renç hareketını .. ebedıy~n mazının - l smini söyle haydi. J~i u:z:at • , r • 
1 1 1 

:> anama söyliyecek hir şeyi olabile· liyor? . ·ı.ti>°' 
karanlıklarına gomecektı. 1 d h . b' ed' Ç ' - 'eznedar 'asıf ... \ eznedar . ğ' . d"M: ed" G . b . Orada bulunanların hepsı ıı• . .. mıya ım, gece a a ış ıtm ı... a- y fi H h 1 O .

1 
. .., Ali h ve ını u., ... nrn ı. ecenın u saa 

lcap ederse yere dız çokecek ete· lışacağrz, eninle uğraşmıya!ımL ı ac;ı .... a, a... rezt mı.". a I tinde fakir bir evin bir tek odasında ra baktılar. }liı • 
g"'ini avağmı öpecekti Allah, hır; utanmadan hırsızlık va • lÖbetl .. d t b' ğ . Ihtı"var, anlarna,·an gözlerle·• 

J • I · r • • • • • ı er ıçm e ya an ır çocu 1u, ış J J ... 

S . . . ·ı·~· . . ...... 1 - smım \ auftır, dedı. Beyefen· pıp benden mı şefaat bekhyor .. Po-
1 

.... 
1 1 

. . bet ....... b' ~ t . k .. .. b_,_ ·or J3 ,,, 
- ızın ıyı ıgınızı ı.>t:n an ama - ~ , . .. l . . be . JU ma { IÇin ~Ut' e gı wulŞ ır og- me Çl 'IZin yuzune ;u:ı) ' . \•tı• 

" · dı'n"ın fabr'ıkac:ırun e~kı' ,.,. ... edar - s memuruna SO'' evınız nım o . • . b p ıı · 
dım. Dunyanın en rezıl adamı be· ~ ....... • J J ı lu, romatızmalı !';\Ş avaklanle gece. leri sö\'lerken neden se e ' dı>"' · 
nim ... Fakat cezam o kadar şiddetli larındanım, buraya geldim. Bbylc hır~ızla göriişecek bir şeyim yok. ::tin hu saatinde bir ~akinc başında bu !m;lar m'.!mnuniret hi~se 

Sorunuz ismi ne imiş. Niçin olduk ki... mec:ut bir gecesinde kendisinden af- Kac:amı royduğu gilndenberi om: ;alışan bir kamı ha)·atmın hir fa- di) e dusünüvordu. ) 
lrni istiyor, çok meşgulüm, gele· 1 Diyecekti. frmı rlca~ıt geldim. 1 işinden çıkardım ve böyle ins.'ln!ar- ciası ve kabahatinin kam:crli bir a· ( Dcı·amı ı•tzT 
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Fakat.. Dikkat: Cellat değil hokkabaz! 

Bir sürü ı,afa 
kesen adam öldü 

~aıtıanımızın en meşhur hokka _ 
N· 1 addedilen Fran;cis Bcnhol, 
~.~ste ölaıuştilr. Kendisi yetmi~ b~' 

Sukutu hayal 
Yazan: FREDRIK BUTE Çeviren : SUAT DERViŞ 

~ında bir ihtiyardı. 
,,.~u vaktile bütün dün'-·a se\·ret-
'"l§f J • 

lar i 1: Altınlar, elmaslar, pırlanta -
sa ~ınde sahneye çıkardı. Kmrcık 
ta~nnı . briyantinle yatıştırmağa 
Sivr• lar, ıncecik bıyıklarım sivri 
iıi 1 burardı. O, "bir hokkabazın 
dtr~~'\·eıa seyircilerini şaşırtmaktır., 
silld ı. Ve }'aptığı numaraların hep
dif '. buna muvaffak olurdu, ken _ 
ltr ııun ~anreti2er olduğunu söy -
~· ' Lusıl isminde genç bir meclis -
~a calı§ırdr. Bir ara da doktor 
~ :tson isminde birisiyle birlikte 
bir ~rYordJu Ye mesai ,arkada~mın 
!arın doktor olması da onun numara
}~d a ameli bir tecrübe süsü veri • 

u. 
tı ~~Evol'un en meşhur numarala
lab~~n? sandığı \'e Danenpoor do
Pa ıdı. Bu dolaptan \ e sandıktan 
<b r?,lannu~ insan cesetleri çıkanr
sah G:ev meydanında bir idam,, 
l<.u lltsınde ise o kafa ke.;erdi. Bu 
dek ?'Unuvustai sahnede kullanılan 
bir or, aksasvar ve eşhas ona tam 
~ fa~.ia havası verirdi. 

tır. Gtun dünyayı dolaşrnı~. haya. 
~ sayıtmıyacak kadar ~k ka~:ı 
kik k seyircilerine heyecanlı da -
~ar Ya~tmış olan Benevol mü
.... ,~n en meşhur siması idi. 

Franrais, dünyamız en mütlziş hokkabazıydı 

Sil8hlanr1ıa 
111 asra f ı 

Şöminenin içinde odun yanıyor- ıenin daima audetini dü§ünüyo. 
du. Fakat oda, klfi !derece.de sıcak rum. çocuğum .. Ben vazifemi bili· 
olsun diye ayrıca kalörifer ile yorum. Zavallı annen öldUğün -
de ısınıyordu. Pembe abajorlu itnbt-ri, kendini ır.es·ud hissetmen 
lambalardan pembe ıJıklar süzülü- için elimden geleni yaptım. Fakat 
yordu. elbette benim yanımda ebediyen 

Duvarlar en iyi imzalarla he- kalacak değilsin .. Ben eski kafalı 

zenmiş tablolarla süslü idi. bir insanım; bir kadının genç ev. 
Şöminenin karııaınl:iaki koltu • lenmesine taraftarım. Sen yir:ni 

!un içinde möıyö Oktav Lorian, yaıındasın, §İmdi birisini intihap 
.dcta yatar gibi oturmuı, bir yap· etmek için tam münasip yaşa gel
;ı:t cıgaraıı içiyordu. din. Benim milyonlarım, bizim ah· 
Karşısındaki koltukta oturan baplarımız, senin güzelltğin ve 

.•ızı ivette'in de ağzında ince bir zekanla intihap ettiğin insana ha
cıgara vardı. fifçe elini uzatsan iı oldu tdemek-

0, smokin giyiyordu. Kızı ge- tir. S:n günden güne güzelleşi

ce elbisesi.. Onlar yalnız miıafir- vorıun .. Baban olduğum için ifti
leri olduğu vakit yemekten sonra har ediyorum. 
eV':Je otururlardı. İvc.tte; 

Upk kahveyi verip gözden - Ben ıde senin kızın olduğum 
kaybolunca, mösyö Lorian geniı. için iftihar ediyorum. 
matruş yüzünü kızına çevirdi: Dedi. Babasına ho§ görünmek 

-Demek doğduğun gün için için biraz yalan söylüyordu. Ba • 
verilmiı olan hediyeler hoıuna basının i~deki dehasına rağmen 

gitti?. bir çok kere, onµn hal ve tavrın. 

- Elbette babacığım?. dan, söz söylerken kullandığı ke. 
Biraz canı sıkılmıJ bir hali var. limelerden sıkılıyordu. 

dı: Babasın n yüzüne gülümsedi .. 
- Biliyorum, biliyorum. lnsan Bu ıülümseme, onun ye§il gözlü, 

her şeye malik olursa hiç bir şey ince kaşlannın ucu, şakaklarında· 
:1oşuna gitmez .. Milyonlarım beni ki siyah bukleler arasında 'kaybe
de tıpkı böyle yaptı .. Fakat ıunu lan, ince kızıl dudakları mat çeh
ıöylemek isterim ki doıtlınmızın resini çok daha cazip yapmıştı . 
hediyeleri pek ıüze~i • - Sen istediğin isme, istediğin 

Mösyö Lorian, ıustu, kahveıi· servete, istediğin mevkie ve istc-
ni bir yudum içti ve aute baktı. dilin tıklık ve clegansa malik o· 

, - Saat dokuz buçuk, on buçuk labilirain .. Senin kocan her husus. 
ta seni Retrichardlara cötürilr, ta mükemmel bir &dam olmalı .. 
klübe giderim. Sonra supe için ıe- Senin etrafındaki delikanlılar için 
ni alırım • de ıenin muhabbetine hakkiyle 11· 

- Fakat rica ederim, supeyi u. yık olabilecek bir tane bile göce· 
'(Bactara,1ı 8 itıcide) .\"ll İrıırisinde Franı;"'nJn rok zaman Hisale c:u mili" AJ1azalarla bı't't'-'Or' tm M d R t • ha d k . G R t • h d tıı..... )' t:.~ ,., ... :ı. ,, :ıo d " • .nu a . a am e ne r o a. mıyorum.. enç. e rıc ar .... 

, ""llJa !:a f tt'l l . · . karbcttiğini \'e kudretlerini israf et. "Yirminci a!!ır harbi "alnu: ordu)a dar rica cttı' ki... _ Mu"thı't bı'r hen'f baba .. Bu. b._ .. ~ r e ı ~ en paranın aynı yı. " 
""l&ınd F d tiğini hir \'azifc olarak kabl.il etmek .111 değil, biT memlel<etin bütün kuv - Uzülme, O'elirim ... Seninle 0 :iala ama ne budala .. Ve insanı öl 

l,_ e ransanın sarfclliğin en • 
""'def Jazmidır. Haftada 40 ~aatlik iş ka· ve:lerinin çarpı~ması demektir. E· kclar nadiren ba&ba!iia kalıyoruz dürecek kadar can s:kıcı ... Ne onu 
l· •• a, ve Franc:a ile lngiltcrenin :r :ı 
"'it,,, ııunu Fran ız i tihc:alf,tım eok dü ~er bir gün bu kun et çarpışması ki!. ne de bir başkasını isterim, fa. 
1111 ·~atından iki defa fazla olduğu· ~.u··rmu" c:, Fran"ız .. ,.rm ... ~·e .. ·ı a:>almı-: bı' r hak.kat lacak b ü 1 i ··ı k k ,. tö5t :; ' - = .. " u ::: ·ı o ·sa ve ug n çoı\ vette gu ere : at ... 
Aı_, triyor. Yalnız bu rakamdan Fransanın bor~ları artmıı::tır. k h 1 ·k· bl k D ~ d d' E F k ' :"'llanr l . ~ ra ·msa, azır anan ı ·ı o un or- - ogru, e ı. - .... a at .. 
ln ... 1 a \"C talyanın Fram:a ye Fa1,;at 1ngı"lt~rc ... ) nı· hatava cıu··". j 1 h · · d k' ı;: k ti · H h ld · k'd d F k b" k k -~ t • ' - .. ,, ~ u an arıcın e ı uarp uvve en. - er a e ıenı eı ı en a· - a at ır er e tanıyorum .. 
,,.. erenin ordu ve donanmaları· 
"'<t Üh mü~ değildir. lngiliz ticaret ve sa. ni \·e ihtiyat \'azİ}'etlerini bu rakam ha az seviyorum sanım, yavrum.. Beni seviyor ve onunla evlenglck 
11\: ak ettikleri kuwctin iki mis na•.·nı· gu'"ndenCTu"ne t 0 ka"mu"l edı'vor. ' · · · d b 1 ık rmak F k l G ğ v • • .,. h ., o ~ ,, arın ıçerısın en u up ç ·a · a at ne yapa tm. ezme e, eg· ıstıyorum. 

llıaıtı aıırladıklan manasını çıkar- İngiliz hükumeti 1937 yılı sonuna ve hangi tarafın zafere daha yakın lenmeğc çıkıyoruz, ayrıca iılerim tvctte bunları söylerken kızar-
~ alı~ır. Çünkü harp le\'azımı. kadar istikraz yapmadan silahlan· nlduğunu kestirmek kabildir.,. var. İşlerimiz ve ahbaplarımız bil- mı§tı .. 

- Mösyö de Bonisse .• 
Mösyö Lor~an koltuğunun üs

tünde b=r sıçradı: 

- Ne? .. Mösyö de Bonisse mi? 
Kont Gilbert de Bonisse mi? .. 
Çıl:iırdın mı yavrum?. 

- Niçin çıldırayım baba?!.. 
- Niçin mi?. Bir değil, bin se· 

bep var: Mösyö <ie Bonisse 1 O 
senden yirmi yaş daha büyüktür. 

- Otuz sekiz yaş•nda .. 
- Bundan b:.şka da on parası 

yok .. En aşağı, hayatında üç ke
re iflas etmiş ve sonra tda boşan
m1ş bir erkek.. Ve nasıl boşan

mak ... Müthiş bir iskandalla? .. Bet 
1:-aht kansı onun yüzünden inti
ha'"a kalkıştı.. Bu herif bir don 
Juandır .. Bütün kadınlar onun pe· 
şinden koşuyorlar. Miinasebette 
bulunduğu kadınlar bir araya top
lı1sak bir fırka eder. Onun yüzün· 
den rakibesini öldürmek için ta· 
bancasını boşaltan şu aktrisin is
mi neycli? Düelloya müsaade edil· 
diği vakitlerde en aşağı sekiz on 
koca ve erkek kardeşle düelli et
miştir .. Evet, evet çocuğum.. Sen 
buqlan bilmiyorsun! .. 

- Baba, ben hepsini biliyorum. 
O bana hepsini anlattı .. Onu sevi
yorum baba! .. 

- Bütün bunlara rağmen onu 
seviyor musun? .• 

Cevap vermedi.. Eğer cevap 
verseydi belki de mö:yö de Bo· 
nisse•i bilhassa bunlar için sevdiği· 
ni söyleyecekti. 

O romantik bir kızdı. .,Asalet 
Unvanlarına ve donjuanlara karıı 

müthiş bir zaafı vardı. On Uç, on 
dört yaşında iken ''Bukingama,. 
Aıık olduğunu, bütün arkadaşları 
bilirlerdi. Bütün tarihi a§k kah
ramanlarına karşı zaaf duyardı .. 
Kraliçelerin aşıklarını zaman za
man aşkla ve heyecanla dil§ünmü§ 
tü ... 

Mösyö Bonisse işte ona b•J eski 
alemin debdebeli havaSlnı veriyor 
du. Onun yanında, cnunla berc:ber 
aşkı öğrenecekti. 

(~:nı var) 
~ b lllalıyet fiyatı her iki memleket JJ. / t~n zamanımızı alıyor. Fakat ben Sözünü tamamladı: 
ı·ij •

1
r. de~ildir. Almanya, harp sana -----------------------------------------------------------------

eı-.,._1~1n irap eden ilk maddelerini 
·~b· 
~P ~. nı~mleketlerden mübayaa e· 

1 h~e..ıığj i;in terkip tarikile ve kiır. 
ttllı .. \ı Ullerle ilk maddeler İ5tihsal 
ti 'k zahmetine katlanmaktadır. 
llıu ha .. p levazımının maliyet fiyatı 
s·· a:."'ğı )"Ukarı bir misli fazlaya 

art'llaktad ır. 
s 

t•/~~a Almanya ve ltalya giri~e· 
t~· e:ı bir harbin senelerce sürebile
~a.\~ı düşünerek memlekette stok 
Ç\ı( ıre \·~ ilk madde biriktirmek için 

~'ı-a Para sarf etmi§lerdir. I Ialbuki 

tı~a~sa '1e İngiltere harbin deYamt 
ı!Jt atında dahi hariçten zahire ve 
}'ılı lbadde alabilecekleri için 1938 
'tar:ın bütün tahsisatını silah, tay
la ı.:_,ıtrhlı Ye mühimmat yapmak 

"llliarıznışlardır. 
Si!Ahi 

l:aı anma yarı,mda biraz gen 

i~rınıı, olmak Fransa ve İngiltere 
\, !;Ok zararlı bir sev sanlmaz 
qat • • · 
l~hiı~ faydalı olduğu bile iddia edı. 

ır B .. t.. ~1 \·~ r . u un matbuatı ..'\ manya 
<l;:ı taı}'anın bu hummalı çalı~ma· 
l'l~~/0rulmağa başlamış oldul:ru ka· 
l~tl '~dedir. Alman ve ltalyan mil· 
ı'e erı beş haf tadır büyük bir ceht 

lııa Çalışıyor. Bütün emek siliıhlan
haıa\lğurunda seferber edilmiştir. Jt. 
}'1~ ~ahdit edilmis. zahire stoklan 
t1•1l\ı ':ıılnıek tnaksadile istihlak azal 
1' ~ (Gobbels son nutkunda bu· 

l ""k :ıirı·~)ı ·ça SÖylemiştir), Fabrikalara 
~i· ~ topıa~·atilmek için ziraat i~· 
~,... a1tılmıı;tır Bütün bunlar Al-
t ı :'; ve lt~ıy~ ;ı!eyhinc o1an nok· • 

...... ı·. 
ı· .... ~ 

•• 
1 

d:tn l ~33 c kad:ır geçen iki 

19. A: da.s \Vandferuıttr 
\ 

:!O. T ı\ \'AN PE.WERESt 
20. F: Ja fenelrc du plafond 

(le plafond vitre) 
:o. l: thc roof - windo~'S ( lhe 

glass roof, thc ovcrhcad 
Ught) 

::o. A: das Deckenfcm~ter (O· 
hcrllcht) 

:ı. TEKERI..ERJ,1 Ş.\RİYO 
('ed~·c) 

: 1. F: le chariot a roclettcs, (le 
hr~neard sur roucr) 

:ı. t: lhe (v.•heeled) !trct. 
chcr 

::ı. A: die (fshrbart') 
kenb:ıhre (Eahre) 

::z. LA\' A no 
a 18.,lrto lı:ı?>r 
h ~.l'·oı ıı!ar.a dell~l 

<' kliwt 
c1 fa.!I (le(;ı-n) 

f' JıOt3 

I~ran-

f peı!ıı.I <allıol kabrnı ,;-ıl. 

Jsır, nlkol ıılu5mı tanıJm 
rder) 

Z2. F: le lavabo 
1\ le rccipient a alcMl 
h l'orificc m. d"ecoulemcnt 

de l'alcool 
t la cuvetıe 
d le ba!!Sin 

G3 

v 

., ıe aeau 
f le pCda.le '(le lev:ier a 

pied) faisant basculer le 
rccipient a alco::>l o:ı 

reglant le debil d"alcool 
2!?. t: the wneh • ııtand 

ıı lhe alcohol oonlaint'r (a. 

glass vessel with al
cohol) 

b the alcohol (delivery) 
p!pe 

c thc hand basin (!or aL 
cohol) 

d the ba11in 
c the pail 
f the foot.lc,•cr (treadle, 
pedal) to v:ork the al
cohol pipe 

2!?. A: der WuchsUindtr 
a dıuı AlkoholgefaB 

(Gla{3geflil3 mit 
kohol) 

h der AlkoholausfluB 
c dic WııschschUstel 

d da.s Bccken 
,. der Eimcr 

Al-

f der FuBhebel (Trctlv~· 

bel) zum Bediencn des 
J\ lkohola usfl usses 

j 23. KC\'ET AYAGI 
23. F: le support a cuvette (le 

1 porte·cuvette) 
· 23. t: the stand with a bowl 
, 23. A: der Schalenatandcr 
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b le thermometre 
c la poignee 

B 

MASASI [kol ameliyatı 
d la pCdale (le levier 1 

4. ~tR RtJçt)K AMELİYA'? 

a için tali ma._<ın] 
picd, dispositü servant 
il ouvrir la boite par une 
pression du pied) 

2. t: the ta.ble with the stc. 
rilWng apparatus (for 
aterilWng the instru.. 
ment:ı): 

a thc stcrilizing box 
b the thermometer 
<' the handle 
d the foot • lc\'er (the 

pedal, the trcadlc: ar. 
rangement for opening 
the box with lhe foot) 

!? A: der Tisch mit dem 
S terifü! a tionsappara~ 
(zum Keimfrcimachen, 
Sterilisieren, Entkeimen 
der lnstrunıcnte) 
a der S terilisa tionskas-

ten 
b da& Thermometer 
e der Handgrüf 
d der Ful3hebel (die 

Tretvorrichtung zum 
Öffnen des Kastens mit 
dem FuB) 

S. \1DAU İSKE11LE 
8. F: le tabow-et U. vis) 

B t : the operator'ı 11tool 
3. A: der Operatlonasesse1 

4. F: unc petitc table d'ol\&
rıı.tion (table accesoire 
pour lcs operations du 
membre supericur) 

4. t: a small operatlng table 
(for hand opcrations) 

4. A: cin klciner Operations· 
tlsch (der Handopcratl-
onstisch) 

5. Al.ET MAS.'\ ~ı 

a takim cdih:;l,; örtü 
[üzerine t:ık:m <>dilmf' 
aletler konmu~tur] 

5. F: la table a instrum<.'nt_, 
a le linge sterilisc (l:ı 

nappc sterilisee) sur ıe
quel sont poses les ins. 
trumcnts stfrifüıcs 

5. t: the tıı.ble with thc in" ... 
trumcnts 
a thc stcrilizı>d cloth nnd 

on it thc stcrilized im;. 
trumcnt.s 

5. A: der lnstrumententisch 
a das sterile (keimfrefe) 

Tuch, darauf die (tterl
lisicrtcn) Inctrumcnt3 

6. .A~fEJ,İVATilANE 
REl\lŞtRESI . 

8. tı': l'in!irmlerc f. de 1a s:ıne 
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CAFER MUSHil ŞE KERi tesiri kat'i, alımı kolay en iyi nüshil şekeridir. Bill:mum ec
zanelerde bulunur. 

. 

Fabrikaların hava hücumla-
rından muhafazası için 
Sun'i SİS 

_.. Baştarafı 8 incide 
Bu kongre ve bu kongrede verilen kararlar bütün dünyanın 

alakasını celbetti. Kongrenin zabrtlarr hülasaten "Fransız askeri 
mecmuası,, ınde neşredildi. Fransa ve Belçika orduları derhal bu 

itin tatbikatına geçtiler. Fransada ilk sun'i sis tecrübesi 11 birinci 
tcırin 1930 da Kale limanın:da yapıldı. 

Fakat bu tecrübenin ve bunu takip eden bir çok tecrübelerin 
muvaffakıyetli neticeler vermesine rağmen Fransız esliha ve mü
himmat fabrikalarında sun'1 sis yapma cihazmı koymak mecburi
yeti 1939 yxh nisan ayı içerisinde konuldu. 

Fransız fabrikalarında bulunması lazım gelen müdafaa terti -
batı bugün şu suretle tesbit edilmiş bulunuyor: 

Siı bulutlan husule getirecek cihaz; fabrikalardaki bü
tün ıtrklan söadürecek ve düımanı aldatıcı uzak hedeflerde.. 
ki ışıklan yakacak tertibat; tarasut tertibatı; fabrikadaki in
aanlar için sığınaklar; hava hücumları halinde herkesin yapa. 
cağı İ§İ gösteren iı bölümü cetveli; yangın söndürme tertiba
tı; imdat l§ıklarının maskelenmesi; pz maskelerinin stok e
dilmesi ve tevzii; hücum yerinde aıayiıin ve intizamın mu. 
hafazası ameleye tayyare hücumlarından korur.una dersleri 

verilmesi; imal edilen eıyanın stok edildiği depolann asıl fab
rikadan çok uzaklarda bulunması .• 

Görülüyor ki sun'i sis vasıtasiyle hava hücumlarından korun
ma, bu husus için hazırlanan talimatın ilk maddesini teşkil ediyor. 
ıŞu halde sun'i sis teşkil eden kimyevi maddeler hakkında bir par

ça malumat vermek faydadan hali değildir. 
Baryon Nitrat, gayet ince top barutu, ince toz kükürt, toz 

halinde antimuan ve katran birleştirilerek bir mahlCıt elde edilir. 
Bu mahlut, eski !düğünlerde kullanılan meş'alelerin yakıldığı tarzda 
demir çubuklu üstuvaneler içerisinde yakılırsa kesif bir sis vücu· 
da gelir. 

Bazı madeni klorürler rütubetli hava içe•·isine mayi halinde 
pülverize edilirse çok kesif bir sis meydana gejir. Su üzerine tetra 
klorür dö titan ilave edilirse' havada uzun zaman muallakta !duran 
kesif ve gri renkte bir sis hasıl olur. Bilhassa bu tabakaya amonyak 
pülverize edilirse sis altındaki tamamen gizleyen çok kesif bir ta
balca meydana getirir. Çok mükemmel olan bu son sistemin tat
bikatta esas iki mahzuru görülmüştür. Birisi kullanılan eczanın 

pahalı olması, diğeri de bu iptidai mad·denin Avrupa haricinden 

getirilmesi mecburiyetidir. 
Bunun yerinde klorun başka madenlerle olan mi1lilermf küt. 

}anmak düşünülmüş ve bu hususta yapılan te'crübelu aynLnc.ticey.i 
vermitşir. Bundan sonra sis bir müdafaa vasıtası olarak bir çok 

memleketlerin harp planlarına girmiştir. 
Sisten harp esnasınlda istifade için bir takım teşkilat düşü -

nülmüştür. Muhtelif yerlere ikame edilen tarassut postaları düş· 

man tayyarelerini görür görmez, derhal sun'i sis çıkarma merkez
lerine telefonla haber veriyorlar. Tarassut merkezleri ile sis mer. 
kezleri arasındaki mesafe hesap edilerek yapılmıştır. Binaenaleyh 

düşm:ın tayyareleri tarassut merkezini geçip sis merkezine gelinci
ye kadar bu merkezlerin neşrettiği kesif sis gökyüzünü kaplamış 

bulunuyor. 
Fransız ordusunun ıun'i sis mselesiyle iştigal eden bürosunda 
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d'operation f. 
6. t: the instrument.s _ sister 

6. A: elle Operationssehwester 

7. KtlVET AYAGI, PORT. 
KÜ\'ET 

7. F: le support a cuvette (le 
porte - cuvctte) 

7. t: the stand with a bowl 
( for refuse) 

7. A: der Schalenstander 
(zur Aufnahme von Ab

fall) 

8. O"'EilATOrt 
a opr.r~tör b:lc;h~"l 

b amc·lyat nuıı;ke51 

c amelh'ct ıı;ömleği 

el li\<1'!'[ eldfyr:ı 

c Jfü~til[ ayalikabr 
8. F: l'op~rateur m. (le chL 

rıırgicn): 

a le bonnet (la calotte) 
<1 " l'orı6rnteur (lr Yoile) 

f> 1o .,.....,r1U" O...,~r~toire 

c la blouse de l'onerateur 
d le gant en caoutchouc 
e l"s eaoutehoucs m. (la 

chaussnre en caou.. 
t c'1ouc) 

e. ı: thc operating surgeon 
(the operator, the sur

l'Mftl) 
a the eap (the operaUng. 

eap) 

(j(j 

m 

b the face - mask ( the 
mask) 

c the operation overall 
(tlıe doctor's overall, 
the doctors' overall) 

d the rubber glove 

e the rubber shoe 
8. A: der opericrende Arzt 

(Operateur, Chirurg) 
a die KopfmUtze (Mülze, 

Opera tionshau be) 
b die Gesichtsma.ske 

(Maske) 
c der Operatioruımantel 

(.Artze -, Arztkittel) 
d der Gummihandschuh 

e der Gummischuh 
9. ,\StSTAN 
9. F: J'arsi~lant f. (le medc

C'in·assi.stant) 
9. t: the assistant (the assi.~

ting surgeon, the dre!ser) 
9. A: der Asslstent (Assis

tcnzrırzt) 

ır. Al\IEI.1YAT Jl.lı~s.• Si 

10. F: la table d'operation 
10. t: the operating table 
10. A: der Operationsti.sch 

11. Ye 12. HE!ı TARAFI STP. .. 
RİLİZE EDİLMİŞ BEZ. 
LERLE ÖRTÜLtJ [ame. 
llyat olacak] HASTA

NlN 1L YALNIZ AME. 

Ağacı Türk Tutkalı Türk 
Tophanede iki No. lu Dikimevi MUdürlüğünden: 

ve Türk i§çisi elinden çıkan üç kannealı 
Saraç elişi kalfası alınacaktır. Yaş nazarı dikkate ahnmıyacaktır. 

\skerliğini yapmış olacaktır. Taliplerin hüsnühal \·e tifo aşı kağıtlari· 
le birlikte hemen Dikimevine müracaatları ilan olunur. (3784) 

Marka kızıl ve Karaağaçtan mamul kontrplakları tercih ediniz. 
Kat'iyyen :rırtılmaz, açılmaz, sıcaktan ve rutubetten kabarmaz. 

Halk kontrplak ve kaplama fabrikası 
TURK LIMtTED ŞiRKETi 

IST Al\1BUL: Fabrika Eyüp Bahariye caddesi Tel: 20390 
Yazıhane Rızapaşa caddesi Tel: 23111 

Almanyada. yapılan ve 

sağlamlığı bütün dün -

ya.ca. tanmmrş 300 de

fa çalmakla bozulma _ 

dığı tecrübe ile sabit 

ol:ın 

POLYDOR 
iP' oa~uaırı 

HAKKI FERYADI 
8 O 6 4 Havuzum dört köşeli 

Akşamın vakti geçti 

BAY AN NERMiN 

Dağlar dağladı beni 
8065 Gönlüm yine gurbette 

(Neva Gazel) 

ERZİNCANLI ESAT 

K. lSA 
A Hobiyem (halk türküsü) 
! 8 Q 6 7 Çıktım baktım 
! (Halk türküsü) 
• j BA. OZSES 

1 

Uzaktan illere bak 

8068 (Hüzzam şar. 
Ateş saçıyor 

ı (Hüzzam şarkı ) 
1 

i POL YDOR SAZ HEYET! 
8Q66Karagözlü(halk türküsü) ,.8069 Postlu efe Zeybeği 

Giderken (halk türküsü) Bergama Zeybeği 
Gramofonculardan ısrarla iste3i~iz. ...... [~~~~~~~~~~~~~~ 

çalışan albay Re bul bu noktayı şöyle anlatıyor: 
"Farz cldelim ki tarassut merkezleri himaye edilecek yerden 

50 kiolmetre uzaktadır. Düşman tayyaresi de saatte 200 kilometre 
kat'ederek geliyor. Bu 50 kilometrelik me~afeyi bir çeyrek saatte 
alacaktır. O halde havanrn sislenmesi için bir çeyrek vaktimiz 
var. Merkezdeki makineleri bu kuvvette yerleştiririz . ., 

Bugün bütün mütehassıslar beş noktaya dikkat olunduğu tak. 

~•mt.~ço~~ibel hi.r>müda.faa :v<>·ttası olduğunu !.Qy_k· 

~ mütjc:fiktirlcr. l3u be art unlardır: 
1 - Sis merkezinin irtibat noktası tarassut postaları ile ôaimi 

surette muhabere halinde bulunmalıdır. 
2 - Sis neşri için lazım gelen zaman düşman tayyarelerinin 

tarassut postası ile sis merkezi arasındaki mesafeyi kat için sadede 

cekleri zamanldan daha az olmalıdır. 
3 - Sun'i sisin rüzgarla dağılmaınas:nı temin için her mer -

kezde muhtelif istikametlerde sis neşreden cihazlar konulmalıdır. 
4 - Sun'i sis neşreden cihazlar tamamiyle otomatik olmalıdır. 
5 - Sis neşri için kullanılan maddenin hem ucuz tedariki, 

hem ıde memleket dahilinde istihsali, külliyetli olarak stok edilmesi 

kabil olmalı.dır • 
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TCHKl\'E R.\D\'ODlFCZ 10:\ 

POSTAL.\RI 

-iirkiye Radyosu - A tıkara Ratl:;os 

D.ll,G.t C.:ZU.\'lı'CU 

1Gt8 m. 182 K\' / S. 120 Kw. T.A.Q 
19,7·1 m. 151!)5 .Kc/ S, 20 Kw. T.A.P 
:ıl,70 nı. 9165 Kc/S. 20 Kw. 

TÜRKiYE S.\ATlYLE ., 
Program 7iir/;iııc smıli ile ııe öij 

'eden ~orıraki saat olarnk ı•erilmişliı 
OPER \LAR YE SE~FOt\I 

KOXSERLERl 

Cumartesi 3-6-939 
14.40 • 15.30 Müzik (Karışık prog 
ram • Pi.). 15.30 Milli küme müs:ı 
bakaları ı 19 marıs stadından nak 
len). 19 Program. 1!1.05 l\lüıik <Dan 
saati - Pi.). 19.30 Türk müziği (Fa 
'iıl heyeti). 20.10 Konuşma (Dış po 

lilika hadiseleri). 20.25 Neşeli plük 

l 
lar • n. 20.30 Mem le kel saat ayarı 
ajans ve meteoroloji haberleri. 20.4: 
rürk müziği: 1 - Refik Fer.san: (Cı 

1 handa biricik sevdiğim sensin). 2 -
1 Sevki: (Bilmiyorum bana ne olılu) 

13 - R. Fersan: (Göiisüındcn kaçıı 
gittin). <i - Şemsellin Ziya; (Deni. 

zin dalga .sınt dinliyorum). 21 Müzi~ 
c~ruhteli( seçilmiş beste, şarkı ve se 
mailer). 21.20 Temsil (Nedim ~ece 
si, yazan: Ekrem Reşit). 22 Haflalıl 
posla kutusu (i.:cnebi dillerle). 22.3• 
:\lüzik (Küçük orkestra - Şef: Necıı 

\5kın): 1 - fried \'uHcr . J1üya 
Keman solo ve orkestra için. 2 -
Volgraf • Kalbimi aşkla doldur • A. 
ğır vals. 3 - Rahmaninorr - Prelu<le. 
t - DQrklcvicı - Ga,•ot. 5 - Rarf -
KHıntır.-~:r-'~1!ıt~'Crlertl ve 
YArı n~ouam; .23'1.hlıilıüıioo- tı;ı h 
viJat, kambiyo - nukut ve ziraat bor. 
oıası (fiyat). 23.25 - 2-i Müzik (Caz 
bnnd) Pi, 

Pazar 4- 6-1939 

12.30 Program. 12.35 Türk miiri 
~i (Klasik program) idare eden: .Me. 
~ut Cemil. Ankara· radyosu küme he. 
yeli: 1 - Tanburi Emin ağanın - A 
ccm:ı11ir:rn peşrevi. 2 - Zekai nede 
nin - Acemaşiran be~le • Bin ceCı 

IV 

LİYAT S.\HASI 12. A
ÇlliTADffi 

&ULUNAN KÜÇt)I\ l\L\

SA 
11. et 12. F: le patient 11 re

couvert de linges sterili
ses; seul le champ opera_ 

toire 12 est dcgage 
11. and 12. t: the patient co. 

vcred with sterilized 
sheets 11; only the part 
to be operated upon 12, 
remains exposed 

11. unıl 12. A: der von stcrilen 
Tüchern bedeckte Kranke 
(Patient) 11; nur das 0-
pcrationsfeld 12 licgt frci 

13. iCADIN AstnTMl 
13. F: I'assistante !. 
13. t: the woman ass!stant 

(tbe woman surgcon) 
13. A: die Assistentin (.i\rz-

Un) 

11.. I,A(iOI (mecra) 
H. F: l'egout nı. 

14. 1: the waste channcl 
11. A: der Ablauf 

15. IUÜZAIIRAFAT KOVASI 
(süprüntü konsı) 

J.;. F: le seau a deehcts 
15. t: the refuse pail 
15. A: rler Abfalleimer 

16. ÜZERİNDE NARKOZ 
(uyuşturucu llô.ç) LA:C 

16. l<': le gııeridon (la petite 
tıı.ble) mobile pour la nar
eose (ustensilles m. 

r:our l'ancstMsie) 
16. t: the lable with anaesfüe. 

tics (with tbe ustcnsils 
for the narcosis, the 

o.naesthetization, tl:e 
state of in inscnsibility) 

16. ı\: der Narkcsefüıch (T"it 
den Geratcn flir dic Be
taubung, Narkosc) 

17. PAXSUl\IAN İÇİN tr .... AÇ 

YE SARGI l'tt.\SASI 
17. F: la table portant les mc

dicamcnts et le<J bandcs 
de pansemenl 

17. t: the table with medi
cines, bandaging materL 

als, ete. 
17. A: dt'r Tisch mit .A,.:meicn 

(Hedikamentcn). Ver

bandstoffen, usw. 

lR. J,Al\IBA 
18. F: la lampe 
lıt. t_: the lamp 
18. A: die Lamn11 
19. BÜYÜK PEXCF.""B 

19. F: la gra.nde fenetre 

1
1!). t: the windows in the watl 

(the bay ~ winc!ow) 
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ııôrsem. 3 - lsm:ıil dedenin • ,\l'eııı· 
·ı,iran ağır !'rm:ıi - E.r Jcblcri ı-'0 '1 
ea. 4 - \'iy~" taksimi. 5 - hııı 
Jeı.lenin - Acemaşiran yürük scıı'•11 

ti - Şerif l'lluhillin Tar~anın _ Fl'ı ıılı· 
.'eza saz semaisi. 13 l\remlc<'kl ,ıı 1 

ıyarı, ajans ve meteoroloji h:ılırrlcri 
i :ı. ı .> ~lüzik (Küçük orkestra • ";ıl' 1• 
\ecip A~kın): ~1 - Pepi .'.\lüller · J ıı· 
,)aloııı:ı şarkısı üzerine fanla ıı. 2 ..
ichieder - Dinle ... kem:ııı ne ~o. ıa· 
rnr (tango). 3 - Hans Tlı(dl·r • ıııı· 
;uk • Polka. 4 - Jose Armaıı t : ul;ı' 
~·cnetlikte mehtap. 5 - Freucri ı-'r~ 
· Jlalk meydanı ( Oa let sahne!>• J. !i ..
:"raıız Lehar - Eva operctimkıı 1 ol· 
,rnri. 7 - Michclı - İkinci küı;li l' ,ıııl· 
l4 .15 • l J.3U :ıtüıik (l):ı ııs ıııiız A1 • 

ı>J.). 15.30 ~[iJJi ktirııe nıüsatw ı .. ııJf~ 
d!l l\l:ıyıs stadından naklen). Jli·3 

ı'rograın. 18.3;; .Müzik (Şen od:ı ıııO· 
t.iği: lbrahim Oz~ür ve ateş 1 occ~· 
ıcri). 19 Çocuk saati. 19.25 Türk 11111' 

iği (Fıml heyeti). 20 MeınJC' : "' • 
.ıyarı, ajan<; ve meteoroloji h :ıl 1 rrle; 
ri. 20.1 o ~eşeli pl5kl:ır - n. '.! ı.I 
riirk mii1iği: l - IJüız:ıın pc5rr'·

1
• 

·> K.. .. .. II r r ıı ·· ıırs· - - omurcu a ız e . - uzz~ıııı .,,, 
le • Al<lıın hayali perçemin. :ı 
Sadettin Kaynağın • Irüzz:ıııı ş :ır1· 1.' 
Bin hüzün çök ı ii . .f - fli men Şl' 111 ~ 
Segah şarkı - Sıında içsin. 5 - ''~ 
mençe taksimi. 6 - Halk türk ii~ 1\~ 
Bir y:ır sc,•dim kusadalı. 7 - J I 1 

türküsü • l\li';ket tUrküsü. 8 - J\t' I· 
riyenin - Kürdili hicazk ar ş:ır: . ı ; 
~lılrıptamı n:ılendcmi. 9 - Kiir1I 
hicazkar şarkı - Güller açmış 11 .p 
bül olmu~ bir karar. 10 - o,ıı 
"iha<lın • Niha\·eı1l sarkı • Yine lı~; 
na sun. 21 Müzik (Riyaseti cıınılı~ 
'ıanclo'iu • Şef: Ihsan Küıı çcr): 1 c 

!". Leh ar - Eva operetinden n1~r 
2 - F. Lehar - Altın Ye ~ümüş oPt" 
relindcn va1'ı. 3 - M. Vinter • ı;ıır; 
türlerin tarihçesi (biiyiik seJrks)ollt' 
ı ~ n. Laparra - Ya lfrıhanera oP 
r:mnin uverllirii. 21.50 ı\n:ıdolıl 
jansı (Spor sencsi).Y22 ~liızik tC t· 
band - Pi.). 22A:l - 23 Son ajans il 
berleri ve yarınki program. 

Yabancı Radyolardall 

Seçilmiş Parçnb.r 

s.:ıo J.ondra (R.) : ll:lndcl 
r:ımı. 

fl. Loııdnı (R) SC'nfoni kon~r~ 
9.30 Eyfel kulesi: Flaman ııc 51 

' 

korları, l\Iendelssohn vcs. 
9.30 Renncs: IIaytln, ~loz:ırt. ~ 

10. Torino grupu: "Poliuto" ıV 
nizctti ). 

ODA '.\IUSlKlSt \'E KO:\SERLI:'.11 

6.50 Paris (PTT): Şarkı, kcııı<111 ' 
8. .Eyfcl kulesi: llaly:ın ıuusıJ.: 1 '1 

ı!.15 Bükreş: Org, şarkı. 1 
1.20 l:lcrli ıı ( L'zun <lalga): Or~l'~ • 

ra, ,.i yola. r 
1.30 Huma ((rupu: Şumann, Yebt 
HAFlF ~n;stKt YE UPı·:Hı .. ı,JJI 

7.30 Prağ: Hafif p:ırçalar. 

ı!.5 Kolonya: Hafif ınusiki. 
J.:ıo Bralislarn: !)arkı, Çigıııı or· 

kclrası. 

9.15:> 
9.15 
9.15 
:J.lj 
~.:ıu 

.o. 

.o.rn 

Leipzıg: II:ılk progr:ıın•· 

Stra~hıırg: Harir nıu•iki. 
Slu t tgarl: Halk progr:ııııı· 
\'ıyana: Alp ha Yaları. 
J>al'ls ( P'l"i') : Fo Uou i ııorı• 
Dralislarn: T':ı fif musik i· e 

• 1 
?\apoli grupu: "~lcJodı 

I\itın". ,~. 
!l.45 Londra (:-\.): Orkestr::ı. tı~ 

11. llud:ıpc!)tc: Dans h:ı,·:ıı:ır•• 
1.15 Hii'' r(T füıfif orkestra. 

• .;I• 
2. Burlı'1esle: Çigan orkc~lı 11 

DAXS ~ll.'.SlKISl Jıf. 
10 I.onc.lra (R.): 11.15 Istoi>h0

1
,. 

:arşoYa; 11.20 ;\liin ih ves.; 12 ·,. 
: is (PTT). füıılio P:ıris; 12.5 v;, 
lra (N.J; 12.tu Prağ; 12.Jj ıı.ıı 
ırupu. 

. VARYETE YE KAB .\RELHH 
9. Londra (!\'.): ~lüzikhol. 
.JA5 htokholm. l\:ıbarc. 'c.l~· 

:2. Posle l'arisicn: ~loulıll 1' 
ge'dan nakil. 

PlYES, KONFEIU:\S \'E . 
KO~'l:Ş)IAL.\R i' 

7 .15 Bıı<lapeşte: lıa Iya • ;11uc:ır 
t:ı il rutlıol maçı. 

!l .30 !.ille : "Düello" UT. 
'!'l'' 

La'c · 
f1 .,c 

. l). Roma ~rupu: "Fr:ıte 1 ' 

100. 
(~lusikiyle beralJer). 
\'iyan:ı: Halk piyc~i. 
İ:\"GILlZCE iL\ \'ADIS , 1, 

1.1G, 8.18 Roııı:ı 1; ıu;;, ı ı. 1 ·; 1 ., 
lonyo.; 9.15, 11.20 Hamlıurg; 

Bükrc~; 11.50 Budapc~le. 

1 
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''Bana inanınız,, 
au Süt kreması 

50 usuıo sayesinde 
tJ,,.f Clfındaki bir çok ka- , 

a~ ancak 30 YCJ§ında 
Borüneceklerdir. 

' '!h" I*. 
' ~ 'İl ' "· 

. ~;;i, ''f!!i' 
~ ··~• :. f', .. ..ı · 

~kl~rlQ İşaret edilen 
sf)e.,. ere tatbik ediniz 
h tıra da bütün yüz ve 

.~ıı~Ynunuza sürünüz. 
h~t ci!cİ~ınuş, solmuş ve gevşemiş 
tiıı işt 1

', tazeleyip gençleştinnek i· 
1'e tas~ sııe ~asit bir usul: Taakim 
k~ı-... ıye edılmiş bir miktar süt . ··ııası b' 
~le ka ır miktar saf zeytinyağı 
~tsı ... rıştırınız. Sonra hepsini iki 
~ .. ,1 en· · 
.ıı hart ıyı.krema ile kanştmnz. 
lıtecek 1 

a, .cıldinizi besleyip tazeleş· 
illin ect Ve ınanılmaz bir güzelHk te--
"· ecektir 0ır . · 

'lıuhataktrıs ~ençlik manzarasını , 
ıuJ;; t aza ve ıdame kin bu basit u·' 

" atb'k :ır 
~~ııç k 1 etmiş ve 70 yaşında 
~<lcını adın rollerini oynamıştır. Ec· 
~ebiJj: da bu halitayı sii e ihzar e· 
l~tda •

1 
fakat muhteviyatı az mik· 

ıııur. (;.ın__akıa beraber pahalıya mal 
~~loıı k:gs~z'). beyaz rengindeki To· 
lıııyaı; . ernının terkibinde saf zey· 
~· ı:ı l ıle ih d'lm. .. 1 ··~'CUtt .zar e ı ış sut <reması 
~li~e Ur.Cıldinizi beslemek için en 
tı.ıdiU' nırneı ve hakiki bir cilt unsu
~~r~}lerhalde mernnuniyetbah~ 
ranıı . ~1 garantidir. Aksi halde pa 

~ebilir. 

~-~ d ._ • , Yeınek ve çalıtma o-
~~ti 1 
~ Ye salon takımları vel-

•tl h 
il.\ er nevi mobilyalar; 

~~ER (eski HAYDEN) 
Ilı ~qalarında l~;bir edil-
~lfte 

~t Ve heryerdP.n ucuz fi-

. 
- ... 

tıı~e tnilsaid ~arUarJa sahl-ı 

~~-~~~~ 
~~-

Qo~akıt Kitapevi 
ve yann terce üm 

tı0 • 
külliyatı 

31 31.40 4 cü seri Kr. 
a~ il.as· 

hı ın ktilliya tı rv 60 
33 etafiziJı: 40 
31 lakenct 

60 ({ er 
as adın . 

100 D ve sosyahrnı 
aa D·enıokrit 25 
3? ltıler tarihi 

1~5 
aa F':ozorı ve sanat 40 
39 tilı:a 

ıoo 
to lierakut 

25 Iıu.hr 
mucizeler 75 

~u 8 650 
llet>slıuerinln fiatt 6.50 kurtujtur. 
l~ ~aPtlı:lanıara yüzde 20 isken. 

ltu.t'u. • kalıı.n 5.20 kuruşun 
n balı:i!ıı §U Pegin alınarak milte-
~~re <io a:vda. birer Ura ödenmelr 

1 
l't takcıite bağlanır. 

.. . ,,~ 
~ ~~:=1:ııo.:~::-P,····· ................ _ ••• 
~ '~ e .... -······ ......... . 

1 
cati PakşHi 

ıı Di ı :: 
9 aı11 ,.da . 1 do doru ii 

jı ı Qaıı ilk n rnaa<la her~ün ~aa ı ii 
1 1ı'l11rı 111 ~anı 18,30 za kader hıı~ · H 
~ .,. ~ı-e,. G llbuı ve ledavi er!l'r H 

I~ ' la( 1:1 
• ~ile (' R Tünel meydan' a! 

:'\ 
3 <1ıte,1 tıaşmıiıı 1 1~ :: 

• o. 1 ı : : 
nıunyenehune "C::::: :ı 

P.nTUGRUL SADİ TEJ\ 
S~hzadebaşı (TURAN) 
l'ıyaırosunda bu gece: 

,(A.TEŞLE BARUT) 
Yeni bOyllk eser 
Oku~cQ AYSEL 

,..... • 1. • 
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;;::::: 

erece 

.· 

Varım litrelik şişesi perakende 100 kuruştur. 
Satıcılara 0/ 0 10 ten·zilô.t yapılır. 

lnhlsar satış kamyonlarından, satış mağaza ve depolarından isteyiniz 
. ' -

~~-.ı.:.•,'('} :!".,...·~~-~ .. ;·~ ., ... ~ .. 
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yorsun?. 
- Ben hakikat ziyasının gel· 

.diği iklimden geliyorum. 
- Bizim tahkikatımız, senin 

isveçten geldiğini gösteriyor. 
- isveçten gelenler şarktan 

gelebilir .. 
- Bir daha soruyorum, biz 

rıeni bilmiyoruz, sen kimsin?. 
- Ben kimim diye soruyor

sunuz değil mi?. Peki, madem -
ki beni anlamıyor ve tanımıyor 
görünüyorsunuz, şimfü kim ol· 
duğumu söylerim. Fakat evvela 
sizin lfim olduğunuzu haıber ve
reyim. 

Ora.da hazır bulunanların hep
sini müthiş bir hayret kaplamış· 
tı . Bu cesur yolcuya karşr her 
tarafta hemen hücuma geçmek 
i stenildiği anlaşılıyordu. 

Yolcu eliyle reisi göstere
rek: 

- Evvela senden başlayalım .. 
Sen kendini tabiatin üstünde bir 
mahluk zannediyorsun, sen İs

veıj localarının vekili, şimdi aa
na senin ismini haber vereyim 
de diğerlerinin isınini söylemek 
mecburiyetinden kurtulayım .... 
nvcdenburg, ıcninle teklifsizce 
görüşen melekler, beklenen ada. 
mm yola çıktığını haber verme 
di mi?. 

Reis hemen kefenini açtı ve 
bağıt1dı: 

- Evet, O'.fltl do.~!• haber: 

ver.diler .. 
Cemiyetin usulüne muhalif o

larak kefenini açan zatın sek~en 
yaşlarında, beyaz ve büyük sa· 
kallı muhterem bir adam oldu. 
ğu görüldü. 

- Pekala, sol tarafınızda bu. 
lunan zat İngiliz localarının 

mebusu Kaledonya locasının 

reisidir. 
Sonra ona ıdöndü: 
- Selam sana benim sevgili 

lor.dum, eğer ceddinin kanı sizde 
sizin damarlarınızda varsa ln
giltere sönmüş olan hakikat 
ziyasının parlamasını tekrar' Ü

mit edebilir. 
O zamana kaldar cemiyet er

kanı arasında görülen hiddet 
artık hayrete dönmüştü. 

Yolcu reisin sol tarafında ni
h:ıyette duran zata döndü: 

- A, siz misiniz kaptan? Çok 
se\><:ii ğiniz güzel geminizi hangi 
limanlarija bıraktınız? Providans 
gemisi çok güzel bir harp gemisi 
değil mi? Amerikanın saadet 
ve selameti olacak güzel bir 
isimdir. (Reisin sağ tarafındaki 

zata dönerek): 
- Şimdi sıra sana geldi, Zil• 

rih şehrinin en akıllı adamı, açık 
söyle, benim yüzümde vazife-, 
fin hususi al§mctlerini görmil. j 
yor musun? (Onun yanındakine 

!dönerek): ı 

- Ha7-dl PelaJ.ın torunu, ıı .. 

' 
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nun yüzünde ufak bir telaş izi 
görmek mümkün olmadı, salona 
ı:;irdiğindenberi takınaığr cesura 
ne vaziyetini muhafaza ediyor -
du. 

Reis - (Cemiyete hitaben) 
şimdi bu kartdeş namzedinin ha · 
şına mukaddes alameti koyunuz 
dedi. 

Bu emri yapmak için hayal · 
lerden ikisi yolcunun yanına ge. 
lerck biri üzerinde bir takım işa
retler bulunan kırmızı bir kur • 
delayı almnm üzerine koydu, ö. 
bilrii bu kurdelanın iki ucunu 
ba§ınm arkasznldan sımsıkı bağ
ladr. Ve sonra yolcuyu yine yal· 
nız bırakarak kenara çekildiler. 

Reis yolcuya sordu: - Ne is. 
tiyorsun 

- tl'ç şey. 
- Nedir bunlar? 
- Demirden el, ateşt:n kılıç. 

elmastan terazi. 
- Demirden eli ne için isti -

yorsun? 
- Zulmü boğmak için. 
- Ateşten kılıcı ne için isti • 

yorsun ? 
- Dünyadan fenalığı kovmak 

için . 
- Elmastan teraziyi ne için is 

tiyorsun? 
- İnsaniyetin taliini tartmak 

Jçin. 
- ~ee.rübckt için hazu.: mı • 

,1uıP 

- Her şeye hazırım. 
l3irçok sesler - Tecrübe! Tec 

rühe ! diye bağırdılar . 
Reis - Arkana idön. Diye em

retti. 
Yolcu arkasına döndü. Ve hu 

anda karşıs:nda kol ve ayakları 
srmsıkı bağlanmış, yüzü ölü gibi 
solmuş bir adam buldu. 

Reis - Ne görüyorsun? diye 
sordu. 

- Bir cani yahut bir mazlum. 
- Bu adam şimdi senin etti • 

ğin ye.mini yaptıktan sonra es. 
rarımızı ilan elden bir haindir. 

- O halde bir canidir. 
- Evet, şimdi bunun müsta-

hak olduğu ceza nedir 1 
-İdam, 

Yine sesler yükseldi: 
- 1.dam, idam. 
D erh al sekiz on ki§i el \ 'C a

yağı bağlı adamı her tarafrndan 
kavradılar, bütün kuvvetiyle 
kendini kurtarmağa çahşmas:na 

rağmen sürükleyerek salonun 
biraz karanlık olan köşesine gö· 
türdüler. Orada birkaç hançer 
darbesi zavallının i}ini bitirdi. 

Yolcu - (cemiyete dönerek) 
Ad:ılet yerini buldu, diye aöy • 
lendi. 

Reis - Demek ki bu ceı:ayı 
takdir ediyorsun? 

- !dam olunan innn W:' 
ten kabahatli ife cvot .. 

- Mukaddes cemi.Jetin 4llZll • 
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rımı ı 

F 
F 

"' . 
ı ,.ı ıç n 

Bütün münevver anneler 
FOSFAT i N' i bilirler. 
OSFATiN: 

Fosfatlı, Vitaminli bir gıdatlır. 
• 
1 N o s FA T 

Çocukların, 3 aylıktan itibaren tagatldilerini karşılar. 

• 
• 

FOSFATiN • 
• 

F 

F 
o 
o 

}~ıı kunetli ~ocuk gıdasıdır. 

s FA T 
ncnk~i ı ynnaklan prmbelestirlr. 

S FA T 

• 
1 
• 
1 

Canlı, kanlı, kun·ctıı yavrular yctlstirir. 

N 
N 

• 
• 

• 
• 

Sözü boş 
MARKA ÇA PA 

değildir 
MOSTAHZARATI 

BU SöZO TEYID EDEN GUZEL YURD TOPRAKLARININ BiRiCiK iMAL KAYNAGJDI 

Arpa unu 

Bakla unu 

Yulaf unu 

Nohut unu 

Çavdar unu 

Pirinç unu 

Kornflau 

Salep 

Tarçın 

Kim yon 

Ka ranfil 

Zencefil 

Karabiber 

Yenibahar 

FOSFATIN· Fransadan aelir, taklitlerinden sakınınız . 

Bezelye unu 

Patates unu 

Fasulye unu 

Mercimek unu 

Beyaz biber 
~ ı markasiyle isteyiniz. 

Sofra tuzu 

VENÜS kadar güzel olmak isterseniz ... ! 
Meşhur Alınan güzellik mütehassısı profesör Doktor E. Winter 

taraf mdan formülü yapılan \'e dünyada mevcut müstahzaratm 

11'4 Ti 
UDRA 

Umumi dep.:ısu: Nureddin Evliyazade Ecza, a·~t ve ıtnyat 

deposu İstanbul 
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~ı ifşa edenlerin eczası idam 
olduğuna memnun musun? 

- Evet. 
- Sana bir i~ki vereceğiz bu 

ne olursa olsun içer misin? 
- Ne olursa olsun içerim. 
- Kupayx getiriniz. 
Bir hayal yolcuya yaklaştı. E

linde tuttuğu bir insan kafatası 
idi ve içinde kırmızı ve sıcak bir 
mayi vardı. 

Yolcu bu korkunç kadehi eli
ne alıp başı üzerinde tutarak: 

- Mukaddes cemiyetin esra· 
nru ifşa eden hainin mahvolma. 
sı için içiyorum, diye bağırdı. 

Kadehi ağzına götürerek ma
yii son katresine kadar içti. Boş 
kafa kemiğini iade etti. 

Uç yüz hayal arasında evvela 
bir fısı'ltı duyuldu. Herkes biri -
birine bakışıyordu. 

Reis - Pek güzel, şimdi ta -
banca... <ledi. 

Bu emirden sonra hayallerden 
biri reise yaklaştı, bir elinde ta
banca ve ldiğer elinde barutla 
kurşun tutuyordu. 

Yolcu bunlara gözünün uciylc 
bakmağa ancak tenezzül etti. 

Reis - Cemiyete tam bir ita
at vaadeder misin? 

- Evet. 
- Kendi hayatına karşı bile 

emrolunsa itaat e.decek misin ? 
- İtaat edeceğim. 

- Derhal mi? 

- Evet, derhal. 
- Bilatcreddüt mü? 
- Evet, bilaterelddüt. 
- Bu tabancayı al da dol • 

dur. 
Yolcu telaş ve tereddüt gös· 

termeden tabancayı alıp barutu 
doldurdu ve yeni emri bckle':li. 

Bu garip yerin garip ve kor· 
kunç sakinleri yokunun cesc:re. 
tini hayretle seyrediyorlardı. 

Yolcu - Tabancayı doldur -
dum, diye söylent:li. 

Reis - Emin misiniz? 
Kardeş namzedi, bu sual ü -

zerine gülümsedi, tabancan·n 
tetiğini çekip hazırladı. 

Reis ...__ Evet, dolu, hem de 
mükemmel dolu. 

- Şim:li ne yapacağım? 
Reis - Şimdi tabancanın nam 

lısını eline daya. 
Herkes susmuş, dehşet içinde 

olacağı bekliyordu. 
Kardeş namzedi emri biiate • 

reddüt yerine getit1di. Salonda -
kiler pek müthiş bir hal almıştı, 
üç yüz hayal nefes bile almıyor· 
lar.dı. Lambaların ziyası soldu. 
Adeta ortalığı akşam karanlığı 

kapladı. 

Bu sırada reis müthiş emri 
verdi: 

- Ateş .•. 
O anda tetik ıd ;!ştü, ağızlıl 

ate~ aldı, fakat tabanca patla 
mad:. 

.... Saç Bakımı ,. ..-. Buğday nişas - · Kırmızı bibe' 
Güzelliğin en birinci §artı tası 

P irinç 

tası 

. 
nışas- (Kutu ve ptt 

ketleri) 

• 
ıza 

Memlekette bu maksatla kurulmuş ve her §eye rağmen (24) sene neslin gürbüz yeti,mesine 
tevakkufsuz hizmet etmiş yegane Türk san'at evidir. Yavrularını:z.ıı, doktorlanruzın t ertib ~e 
tavsiyesiyle vereceğiniz bu gıdalar mutlak huzurunuzu temin edecektir. 

Kepekleri ve sac;: dökUlmcsln 
tedavi eden tesiri mUccrreb biı 

il Açtır 

GOZ JIEKlMl 

Murad Rami Aydın DONYADA BEYNE LVltLEL ŞöHRETl HAiZ EŞLERlLE KATIY:YEN OMUZOMUZAplP 
Pnznrdan lıaşka her Etiin snnt 2 - G D~ha üstününün bulunması mümkün değildir. Tekmil müstahzaratımrz muhayyerdir. Her yer-

yn k::ıdnr T::ıksirn - Tnlimlınne Crfn de daima taze olarak bulacaksımz. Adres : Beşiktaş - Kılıçali M. NURl ÇAPA Tel. 40337 

~n~rn~rı~ım~n,:n :tN~o.~1 0~. ~T~ ... l'~ıro~n'..:...= ~0~55~:1.:..:...:.!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!jjjj!l!a~f !!!!!ll~~~~~~~~~~~ji~~·~Kiiiiaiipiİ/iziciai:i/iailrlıf't 

Baş ateşç i aranıyor ŞiFA HASSASI EN YOKSEK KAPLICADIR • • " 
Çilnkll; kükürt, çelik, kalsyUm, e111syum, lityum madenlerini cnnıl 

radyo akUvıtcsl en çok bir kaplıcadır. s.11 Büyük bir müessesenin Anadolunun muhtelif yerlerinde. 
ki fabrikalarından birinde çalışmak üzere, devvar ıskarab, 

su borulu modern buhar kazanlarında başate ilik etmiş bir 
Türke ihtiyaç vardır. Talip olanların bütün şartlarım fotoğ

rafları ile birlikte İstanbul posta kutusu 84 adresine gön:ler-

Otel, yemek, b:ınyo dahil olmak üzere adam başma flaUıır 2 ıırad 
4 liraya kadardır, ailelere tcnzfült vardır. 

w Mudanya postaları haftada dört gUn gidiş ve dl!nUştc uğrıır. :ts1't 
den kaplıcaya otobUs vardır. 

Her tUrlU malflmat için, Sirkeci İstaııyon kıır§ısında Ncmıtzadc ıı::,. • m_eleri. 
. . . ..... ,.,..,...-oor_,,. __ ,. -- -- ............ ,_ .. ,,.,....., rı#li-• 
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Her taraftan yükselen takdir 
sesleri salonu .doldurdu, reis eli

ni takdir yollu yolcuya uzat
tı. 

iki tecrübe de kafi görülme -
miş olacak ki: 

- Hançer! Hançer ! Sesleri 
du •.ıklu. 

Reis sordu : - İstiyor musu _ 
nuz? 

Birkaç ses - Evet, evet, han-
çer gelsin. 

- Öyle ise hançeri getiriniz. 
Yoku başını sallıyarak : 
- Lüzumu yok, diye söylen -

di. 
- Nasıl lüzumu yok? 
- Çünkü lüzumsuz yere va. 

kit kaybediyoruz. 
- Ne demek istiyorsun? . 
- Diyorum ki ben sizin bü. 

tün esrarınızı bilirim, bana kar
şı yaptığınız bu tecrübeler ve 
imtihanlar çocuk oyuncağıdır

lar. Cidı:li adamların bir dakika. 
sını kaybetmesine değmez şey -
lerdir. !dam e.dilen adam olma
mıştır, bana kan ldiye içirdiğiniz 
şaraptır. Tabancaya koyduğum 
barut ile kurşun çakmağı, kur
duğum zaman hususi bir aletle 
açılan "1eliktcn kundağın içine 
gitmiştir, ( tabancayr uzatarak) 
binaenaleyh hiçbir işe yaramaz 
olan korkakları ve alçakları 

Ur kütür 
Bu sırada .salonun bir tara -

f.n.da yatan idam edilmiş adama 
doğru : 

- Kalk artık yalancr maktul, 
diye bağırdı ... 

Reis sinirlenmişti: 
- Sen bizim esrarımızr bili

yorsu ha? O halde sen ya bizden 
birisin, yahut bir hain, bir ca
sussun ... 

Bu sırada cemiyet azası hep 
birden bağırdılar: 

- Sen kimsin?. 
Bu sualle beraber kefenlere 

bürünmüş hayaller.den 20 - 30 
tanesi kılıçlarım çekerek yol
cunun etrafını sardılar. 

Fakat yolcu, bütün bunlara 
sükunetle ve gülümsiyerek ba
ş·nı kaldırdı, omuzlan üzerine 
dökülen uzun saçlarını arkası
na doğru elleriyle !düzeltti. 

- Ben vücudu mallım ve 
beklenen bir varlıkım. diye ce -
vap verdi. 

Yokunun bu sözleri üzerine 
üzerine sekilen kılıçlar yavaş 

yavaş aşağı indi. 
Reis: 
- Siz, söylenmesi muvafık ol. 

mıyan bir sözü söylediniz. Bu sö 
zün manasını ve ehemmiyetini 
bilmiyerek söylediğinize de şÜp· 

he yoktur. 
Yolcu başını salladı : 

- Ben ne söylemek icap etti 
ise onu söylcljim, dedi. 

- O halde sen nerden geli. 

11 numııraya müracaat edilmesi. .,... 

En ho5 ve tabii meyva u 
!erinden yapılmıştır. 

Taklit edilmesi kabil o1ıt11} 
bir fen harikasıdır. 1 

1NG!L1Z KANZUJ( 

ECZANESİ 

BEYOGLU - lSTı~ 

------~ 
ürolog Dr. Kemal Oıs8~ 
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