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Holand~ya 
rnuhakkak 

taarru z 
telakki 

ediliyor 
Belçika ve Holandadan sonra 

Danimarka ve isviçrede 
Seferberlik 
ilan edildi 

Holanda da iki şehir 
tahliye ediliyor 

Nehirlerde ve demir yollarında sivil 
nakli 1at durduruldu, asker ve 

polisin mezuniyet
leri kaldırıldı 

4 r Amsterdam, 11 (A. 
'.A.) - Hükumet bentleri 

; açmııtır. Bütün müstah 
hem mıntakadaki mü
dafaa teıiıatı su altında 
bırakılmaktadır. 

Londra, 11 - Holanda hudu· 
du civarında Alman askeri hazır· 
lığı ve tah~idatı Almanyanın bu 
memlekete taarruz etmek istediği 

JlollanCla crki"nıliarblyesl bir l~Mta.._~ 

., Yanhş kitap,, dedikodusu devam ediyor 

İsmail Habibin kendi kitabında 
acaba hiç yanlış yok mu? 

Bir öğretmen ,, İğneyi önce kendine çuvald1111 
sonra başkasına bahrmah 1. diyor 

~"'"a"~~G~~p c~ph~~i·~·d~ 

Bütün öğretmenleri cahil 
göstermek biiqük bir suç olur 

lsınail Habibin Mustafa Nilı:ıd:ı kendinden Ye cehlinden sadır ol· "lsmail Habibin meSiıık!1ie 
dokunıın yıızı silsilesi, ötede beri· 
de hiıl:ı dedikodu mc,·zuu teşkil e· 
eliyor. (Metinlerle ınuıısır Türk e· 
dchiyııtı) lıırihinin üç lıcş yüz sııy· 
!alık metninde beş on lıııtıı ynpmış 
olmasını lıııdclinden fnzln büyülten 
muhıırrirler görüyoruz. 

muşsa - bu metinleri öğretme vazi· 
fesi almamalıdır. Fnknt buna ha- muasır T~ eclebiyatı ciltılertnde 
kıp da bu kitoplnn okutan bütfin üç buçuk haft~· e~ . .:.. --::ft ambız 111. 
üğrctmeıılcri cahil, va:d!esiz, falan 

mısram veznini bozuk bellemiş diye 
bütün sene nesli delfersiz göster
mek, o hatayı y:ıpnnlardan daha 
ağır bir suç işlemek olur. Gnzetclc
riınizdcki ;rnzıl:ırııı:ı arada sırada 
hir mısra koynn yaşlı bıışlı muh:ır- • 
rirlcrden kaçı bu mısraı doğru o· 
lnra:. okudu~ıınıı sösterebllmiştir? 
Bunlardan un ~lııstnfa Nihat, yıı· 
but onun kitnhını knbul eden dni· 

ı~pıerde Harekat 
let1en sonra şiddetleniyor 
risaı 

rr,l\i t d · 1 .. 
' e rısat usu u· 
~ tekrar tetkikine 
~, l"uret hasıl oluyor 

~ ıı: liASAN KUMÇA Yl 
~-"'~ '~ı r l>r. 1''eset Omcr'in 
~~~ konferans salonunda 
._ ' "' hlerın lııfzıs ılıhasnın 
... "l'di • 
'-, ~ t't" ği konferıın , yalnız il. 
~ ~lti uıı olmak bn.kmıındnn de -L.' lloktaııan da ehemmi 
~. le bir hadise mahiyetin. 

\ı.~İlllı 
~!! b01dui,"U iizcte ortamck-
~aıı u ene ta!bfü edilme~ e 

s-;'-ıı ıı!O<lrisat si temine karsı 
e.ı·~ l'ılzlarıı ce\ nb olmnl. 
ıı.."'t'-lr\larlf \"Ckalcti erkanı .,, ~rlln 
~ tftl'd •zın rnı)()rlarını gost e. 

\, (~~~·ınu nr!!da Profesor Ne

' ~~l ; ndı da g'"Çi~·ordu. 
.._ ·~11 °ktor Neşet Ümer 
.~ ıı s 
~ ,e bıtıl'i llat r;ekizdc ba5lıyarak 
11ı :ı3ıla.ı lınesındekl ilmi \C sıh · 
~ arı 1 \ "ttirtıı {Onft'ransımJ:ı t ('ba-

\ 'o._1' ekıe b:.-rnber saat bir· 

~....._ l:QeukJnrm C\']l'rinc rrj 
·oq~k b • 

~ ltıeı l enu•lerlnl \ c sonra 
'a..':" 1'tı ·1eht• grli;> snat dürde 
~ «~ lltaiarını mühıleıı mal<· 

Alman müfrezelerinin hücumları sıklaştı 
Bu faaliyetin, Fransız ve İngiliz ordularının 
Belçika istikametinde ki hazırlıklarına mani 
olmak için bir aldatma manevrası olduğu 
sanılıyor 

lngiliı Kralı yeni wplan tetkik ediyor .. ~~doğru bulmuyor. 

~ ;tO !!!i~da). l \ ~Mlll J".#Dd<lo). I 

ltir:ır ~tmek lnzımclır ki 1small 
Habibin kaydettiği yunlışlnr bir 
mektep kitabında bulunmıımnlıdır. 
flu y:ınlışlardnn tertip ve tashih 
yncak kndnr sırıtkıın olanlnrını ::ra· 
pan bir öğretmen - lı:ışkn kıymetle· 

rine söre çalıştırılacak yer bulu· 
nur, fakat bu hntalar gerçekten re mesut de~ıhlir )'3? 

Bize hu sııtırları ynzdırıın bir 
...,.. - .-. - .-. .-. - ......- öğretmen in11 .. 1<;ile dün oldığımn: 
~ hir mektuptur. l 

)!ektup sahihi sitemli bir bnş· B u G u N laıısıı:taıı sonra eliyor ki: lsınall Habib Ye Mustafa Nllıai 

SON DAKiKA Milli Piyankoda 

KAZANAN 
NUMARALAR 

1J uncu sayfam ızda 

Mısır Kralına bir 
deli şişe ath 

Yakalana n müteca vi
zin ceza i mesuliyeti ol

madığı anlaşıldı 
Pnris ; 11 - Kahircden bildi· 

rildiğine göre, dün kral Faruk, 
öğle namazından sonra cami
den dönerken yolda Faraci na. 
mıııcla bir borsa simsarının te· 
cavüzünc uğramıştır. Müteca-

, viz, kralı hamil otomobil önün. 

\ ... t~ tt. üncicief; 

Hududumuzdaki Bulgar 
askerleri terhis ediliyor 

Sofya. 11 (A. A.} - Havas ajansı bildiriyor : 

Bulgar - Türk hududunda bulunan kıtaatın bUyUk bir kısmı, si
lah altına çnğınlmııı olan son ihtiyat sınıfların s erbest bırakılması 
neticesinde, 20 teşrlnisanide terhis olunac~kltr • 

Almanlar garpte taarruza geçtiler 
Pa.ris, 11 (A. A.) - Askeri vaziyet hakkında Havas ajansı 9u 

tafsilll.tı veriyor: 

İki gUndenberl cephede vukua gelen ani faaliyetten sonra intf.. 
zar edildiği vcçhilo Alman kıt'aları dUn taarruza geçmişlerdir. Bu
nunla beraber bu taarruzlar ancak bir alaydan ibaret bir 'kuvvet ta 

rafından yapılmaktadır. 

Topçu trafındnn kuvvetll bir baraj atcşl açılmıştır. Muhaclmler 
oldukça ehemmiyetli zayiat verdikten sonra geri çekilmeğe mecbur 

~ .. 
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1 ~ AKŞAM POS'T_~J 
IHay·af pahalılıg" ının bir cephesi.. k Salıibi ııe Neırıqat M~. 

Limanlarımızın Romanya ile Çinde elçilt Hasan Rasım ~ 1 Yazan: H. OALKILIÇ ~1!.e.!~;.41 1~~'~!~1t;;-,f' 

H Al."AT palı.ıılılıb'l delince bizim aklımıza C\ \"cifi. her neden
se, liyecck maddeleri gelir. nelki yanlış da deb-il. 

ıslahı f icaret anlaşması ihdas edildi yd·::e l)l~i le~~onu :, ~ 
·ımzalandı Hariciyede bazı terfi ~!:ııu ~ sı.ııp-rcıo .;.. ,.., *:: 

I<·rumt m~ıakkakhr ld lıaynt ııah:ılılıb'lnın en mühim ccpbc-
lcrlnden birisi münalm.Jüttır. Miinnkıılfltm, de,·lctleı;tlrlimls oL 

i :ması hayat ı>:ılınlılığınııı en büyük bir cephesini de\ lctin doğru· . . dan doğraya eli ı.ıltmdıı. bulunduraWlt•cckUr. 
Boglin ticaret, l ani bir maim fiııt alması, hemen yalnız o ma· 

im naklinden b~.ılm bir ~y değildir. 
Ilinacn:ılcyh münakn.Jit de,·Jet cJJyle tandardize edilebilir. 

Haynt pahalılıl,'lllın diğer bir cephesi· dıı.ha var: Bina kiralan. 
Memnun olunıı.cak cllıot sudur ki bu cephe de dOb'TUd:ın doğ

nıyn dc\•let Clll le nynrlaııabilir. }'akat bugiin nyarlanmnmıştır. 
Biz clmıcğe na.rh koymald:a ısrar ediyoruz. 

11.nlbold her aileyi yıkan, yahut en bUytlk mikyasta sarsan. 
blnaen:ıleyh hayat pahalılı.b'lllı yaratan kira büt.çesldlr. 

Bugün, ıs snhalarmm daralmasından dolayı. blrlkmlş er
mayelerlnl ellerine alanlann yalnız ev, ap&rtonan yaptmnak i . 
tcdlklorinl heplmlz biliyoruz. 

Niçin! 
Çünkü blnalann geliri t.altdld edllmemt,ur. Bir bina. 8ahıbt 

isterse blnasmm mllrUvvetinl gl>rmck irin 20 liralık bir nparlı· 
mana 120 Ura koyablUr. 

Halbuki elaneğe mi narh konulmalıdır, yoksa bogttn, ek
mekten ~k dalın mUlılm olan bina JdntJarma mı'f 

Me..5nı temettü sermayenin yüzde muayyen bir nispeti oldu· 
ğona göre bina kiralan l!:ln bu muayyoo nl8pet kanunla. mutlaka 
tahdid olonma.hdır. 

ÇünkU bu yalnız ı;ahsi ve si.ysh sermayenin hakkı meselesi İ 
değil, ~k daha büyük çapta. yani (ba.\"ayicl zaruriye) ''e (me- ! 
nam umumiye) mesolC8kllr. i -····------... ·-----······ .. ---....... -............. -·-·-··- --· 

:Vakit 

Asım Us, "Harp Akademisinde 
Alalürk ihlifnll,. başlıklı makale
sinde, Türk milletinin halüs ' 'e ili· 
lası yolunda geçen Atatürkün hayn· 
tına ait hatmıfarın ölümünden son
ra da memleket için her cihetle 
tükenmez bir istifade kayna~ı ol· 
duğunu kaydederek dün Harp A
kademisinde yapılan lhtıfnt esna· 
-;ında Akademi kumnudanı general 
~il Fuadln verdiği konferansın da 
hunu isbat eltiiğnl işaret ediyor. 
:\luharrir, memleketle bir At:ılürk 
rnslilüsQ kurulması yerinde olacn· 
ğını Te bu ensliUlnlln gelecek ne· 
siller için de Cumhuriyetin yaş:ı-
nıasına ve yfiksclmeslne hizmet e
deceğini tebarüz ctlirjyor, 

Yeni Sabah 

Hllseyin Cahil Yalçın, ''Mllnih 
salknstı,. b:ışlıklı makalesinde, Hit-
lere karşı yapıl:ın suiknst teşebbü
sünün memleketimizde de umuml 
bir teessüfle karşılıınacnsınıı şüp
he olmadığını, çünkü adam öldür· 
mek, suikastlar yapmak siyaset 
s:ıbıısında hiçbir zaman hiçbir sc-
beble mazur görfilccek hareketler
den olmadığını., Mllnihle patlayan 
bu bombanın kalblcrde bir nefret 
ve teessür lıissl uyanclırdıAı sırada 
Alm:ınyanın bugünkü dahili vaz.i· 
yeti ilzerine feci bir ziya serpmek· 
te olduğu do gözden kaçamıyacaAı· 
nı kaydederek diyor ki: 

"Çok memnunuz. ki Fübrcr şah
san bu suikasttan kurtuldıı. Fakat 
Nasyon:ıl Sosyalizm bu darbeden 
kendisini kurl:ıraruıynCDktır znnne
diyoruz.,, 

Tan 

BugOn b:ışm:ı.lc:ıle c;ütunundn 
Sndrl Ertemin b:r ynzısı çıkınışlır. 
"İkinci Rt'isicumhurun J>irinci yı
lı,, lı:ışlıklı bu m:ıknlcde, :mm şer 
lnönünün seçen sene bugün tek ii· 
mit, tek Millt Şef olarak Cumhur 
riyaseti makamına set"llıniş oldu· 
ğtı, hu secim :ınlarındu diınya in· 
rihi ve Türk tarihi müstesna gün· 
ler yaşadıAı ve bu müstesna (!Ünle· 
rln lıilH\ cln nihayete ermemiş hu· 
Junduğu kaydedilerek Türk nıille
tlnln İnönil etrafında n:ml birle
şip knyn:ıştısı anlatılarak şöyle de· 
nilmekledir: 

"lnönfi ve lıiikumcl, mutcrııdlf 
iki kelimeden baş ım bir şr.y değil· 
dir. Bunun içindir kı, dünyanın 

tezatlar içinde çalkaııdılh anlarda 
Türk vatanı yekpare bir kalpten 
ibaret Ur.,, 

Cumhuriyet 

Yunus Nadı, "Milli matem günii,, 
b:ışlıl,lı mnl.alesinde, dün nıemlc· 

ketin her tarafında BüyUk Al:ılürk 
için ynpıl:ln ihlirallcrl ve bütiin 
bir milletin )."ckpnrc lıir lı:ılde E· 
bedi Şefin mane,-ı huzuruııcln hür· 
melle iğillşlni '\"e onu anışını onla· 
tarak di)or ki: 

"İçtlmnt monnsilc Alotürke mil· 
11 \'arlığımıztlu hic iilmcz bir de
~·am mahiyeti vercı1 im lınkikl va· 
ziyetllr ki en hiiytlk kı~·nıeli haiz· 
dir. Dünya tarihine t"elik irndesile 
n:ıfjz dehasının silinmez n:ıkışlnrı
nı vurmuş olan ·"'taıürk hürün e
nerjisini nşıladı~ı l'ürk nılllcllni n 
hal Te istlkbnl h:ıy:ılındn asil un· 
sur olmuştur.,. 

Nafia vekaleti be§ 
senelik :plan hazırlıyor 

Hükumetin devlet limanlarının 
en kısa bir zamanda her türlü ve. 
saitlc techiz edilmesine dair ver
diği karar üzerine Nafıa Vekale. 
ti bir kanun projesi ile beş sene
lik bir plan hazırlığına girişmiş • 
tir. 
Beş senelik plana nazaran 

Trabzon, Samsun, Amasra, E
reğli, Zonguldak, İstanbul, İzmit, 
Antalya ve lskenderun limanlan. 
her bakımdan mükemmel bir 
hale konulacaktır. 

--<>--
Urfa Maarif 
müdürlüğü , 

Urfa Maarif Müdürü Recep 
Niğdeye, Diyarbakır Maarif Mü. 
dürü Yusuf Ataman Urfa Maa· 
rif Müdürlüğüne tayin edilmiıler 
dir • 

---o
Hapishane binasında 

bulunan tarihi eaerler 
Adliye sarayı yapılmak üzere 

yıktınlan eski umumt ha.pisha~ 

binuınm yerinde Miladın dör. 
düncil asnna ait bazı eserlerle, 
Bizanslılara ait bir salip bulun
mll§tur. 

Büyük tarihi kıymeti olduğu 

anlatılan salip Eski Eserler Mü. 
zesine kaldmlmışor • 

-o-
thracat vaziyetimiz 

düzeliyor 
Gün geçtikçe genişleyen ih

racatımız yüz gUldüren bir şekil 
almıştır. DUn ilk olaralk İsveçe 
Gördes halısı ihraç edilmiş, Mısı 
ra ceviz, fındık, italyaya, Roman. 
yaya ve Bulgaristana da tnzlu ha 
lık gönderilmiştir . 

-o-
Bir motördeh 16 
gündür haber yok 

ilkteşrinin yirmi altısında Ça. 
nakkaleye hareket eden Hasan 
Kaptanın doksan beş ton demir 
yül.Jü "Çalışkan,, isimli motö -
ründen bir haber alınamamıştır. 
Motörün son fırtınalarda bat • 
ması ihtimalini göz önüne alan 
Liman reisliği bütün liman mü
dürlüklerine telgraf çekerek ma. 
liımat istemiştir • 

-o

Elektrik, tramvay ve 
tünel idarelerinin 

yeni kadrosu 
Belediye Elektrik, ve Tünel 

idarelerinin muhasebe, hukuk ve 
zat işleri müdürlüklerini birleşti. 
ren ve bazı tasarruflar yapacak 
olan yeni kadrosu hazırlanmakta· 
dır • 

Kadro bayram ertesi toplana. 
cak olan şehir meclisine verile • 
cektir • 

Bir müddcttenbcri devam eden 
Ti.irk • Rumen ticaret müzakere· 
!eri dün neticelenmiş. hazırlanan 

metinler, Türkiye namına Bur. 
· han Zihni, Romanya namına da 
ticaret heyeti reisi Dimitrcsku ta· 
rafından imzalanmıştır. 

lki taraf bütün hu::;uslarda an-
laşmışlardır. :'\.1uahede ile Ro· 
manyaya ihracatımız artacaktır. 

Rumen ticaret heyeti Tophane 
köşkünde yapılan imza mcrac;i· 
mindcn sonra. Romanya isimli 
vapurla Mısıra hareket etmişler· 
dir. Heyet Mısır hükumeti\e de 
bir ticaret anla,.mac;ı yapacaktır. 

-o-

Sıtma mücadelesi 
Beykoz köylerinde de 
yapılmağa başlandı 

Tetkikler sonunda Beykozun 
sıtma mücadelesi haricinde bula 
ınan Ömerli, Sırapınar, Anadolu 
Feneri, Poyraz, Murath, Koçor. 
lu, Dereseki ve Esenceli köyleri. 
ınin aıtmalı olduğu anlaşılnuşttr. 

Sıhhiye Vekaletinin emriyle 
mücadeleye girişen memurlar, 
köylülerin diğer hastah1dariyle 
de meşgul olmakta, kendilerir.e 
ilaçlar dağıtmaktadırlar • 

Beşiktaş, Şişli, Nişantaşı ve 
Taksmde de sivrisinek mücadele. 
si yapılması için vilayet bu sene 
bütçesine mühim tahsisat koya • 
caktır • 

---o-

Uzun Mehmet ihtifali 
Ereğli, 10 (A.A.) - Maden 

ki)mürünün Türkiyede keşfinin 
l 10 uncu yıldönümu burada ve 
Zonguldakda coşkun tezahüratla 
kutlanmı~tır. Şehir bu münase· 
betle ba5tan ba53 bayraklarla süs· 
lenmiş ve gece de karada ve de· 
nizde tenvirat yapılmak suretilc 
kömür kaşifi Ereğlili Uzun Meh. 
medin hatırası taziz edilmi5tir. 

-0-

Ankarada fakir 
ailelere yardım 

Ankara, 10 (A.A.) - Bayan 
lnönünün himayelerinde bulunan 
yardımseverler cemiyeti taraf m· 
dan bugün 350 muhtaç aileye er
zak dağıtılmıştır. 

-0--

Vali bayramı Bükreşte 
geçirecek 

Vali ve Belediye Reisi Liitfi 
Kırdar, bir kaç gün evvel şehri. 

mize gelen Romany:ı prop:ıganda 
nazırının Bükrc§i ziyaret etmesi 
davetini kabul etmiştir. Vali Pa. 
zartesi günü hareket edecek, bay 
ramı Bükreşte geçirdikten sonra 
dcmecektir . 

ve nakiller yapıldı • '111
., ;: :=:;.::!~,,,, "I 

b • • • • • • • • • • • • • • •T•: p.fll 
Hariciye tc§kilatımızda azı : ABON~C. $AR ':.ı • 

k• 11 l t 1 h rtlf' (C ,»0 "" 1 terfi ve na ı e ryapı mış ır. 1 sra~llk •..OO Kr. u ıo • J 
~ariciye merkez teşkilatında 1 cı eyhk 4.7& -

8"ıs • ~ ı ı •>••.. ı.61'1 • tu ,, 
vazife gören orta elçi Esat Atu. :-~~~--,::•••••• 
ner ile hukuk müşaviri Kemal __________ ___./_ 

Köprülü hariciye ticaret ve ik. 
tısat dairesi müdUrü Bedri Tahir, q,,1 J/Wie' 
üçün<:ü daire müdürü Faik Zih- dL..ag.ata "":-' 
ni, protokol dairesi müdürü Sa. 

Jahaddin birer derece terfi ettiril. N ti 
mifjlerdir. O. ar dil 

Bundan başka Moskova bil- K ATlYETL~ l'ilphed~ (? 
yük elçiliğinde orta elçilik müs. rahat olduğunu. {i.İ ~ 

Z 
. H k,_ k k doğruluğundan emin olaJl -;_.ıııı 

teşarı e1u a l\l mer eze na • run gönül huzuruno. ka.~§~~ 
ledilmiş, yerine Mümtaz Akay zannederiz. Aksini iddia ~ 
tayin olunmuştur. değilim . Jı'nkat şüphenlı>: ~:ıı~ 

ze bir sükfın verdiği söyl~ 
Moskova büyük elçiliği üçün· mı? Kendi fikirlerinden. f rııl Jl 

cü katibliğin-c Affan Sabit tayin, emin olnn kimseler görilY0~1'-of• 
Kıbrıs konsolosu Kemalle, Ro. ctraflar:ına itimadsızlıkla. b ııerır 
dos konsolosu Recep becayiş e. kendilorl gibi dü!lünnıiY~ın fi: 

sl samimiyetaizllkle, tUr ll~~ 
dilmişlerdir. J.ıı.rla ittiho.mn kalkıyorlal"· ıı ~ 

Çinde ihdas edilen elçiliğe E- ki kendimizin de ynnııınaın tJll' 
min Ali, üçüncü katibliğine de kanı olduğunu kabul etın~~ 

her şeyin nisbi old~~ ~ 
Yümni Sedes tayin olunmuştur. rek insan oğluna olan J~~~ 

----<-- - kuvvetlendiriyor. Kendı ~ 

Üsküdar ceza evi :~~~ b~lnia::eU:1e;;~ 
reybtlerin hayattn dabS. _,..rı el' 

m·u· du·· ru·· daha geçimli insanlar ol~ 
bundan değil midir? 4 

Cemil Özdil beraat etti 
Bir müddet evvel iıten el çeat. 

tirilen Üsküdar cezaevi müdürü 
Cemil özdilin muhakemesine ev. 
velki gün Usküdar asliye ceza 

mahkemesinde bakılmıttır. 
Müddeiumumi Mahir, Cemi

li nbcraet kararını istemiş, malı. 
keme de buna iştirak ederek, itti. 
fakla bcraetine karar vermiştir. 

Cemil, idare ettiği Üsküdar 
Cezaevinde uyuşturucu madde -
ler kaçakçılanna karşı açtığı 

mücadele 11e teMilyUt ~tn'Ü§tir. 

---o-

ipekli kumat 
kaçakçılığı 

Rumen bandıralı, Romanya va 

puriyle dün Pireden limanımıza 
gelen Mariko adrndaki bir yolcu 
kadın şüpheli görülmüş, yapılan 
aramada vücuduna sardığı bir 
kilo ipekli kumaş bulunmuştur. 

Mariko hakkında takibata giri

şilmiştir . 
-0-

Başvekaletin bir 
tebliği 

Ankara, ıo (A.A.r - Ba~e
kfiletten tebliğ cclilmi~ir: 

Başvekalet matmuat bürosu 
umumi katibi, günün meseleleri 
üzerinde kendisile görüşmek. isti. 

yen memleket matbuat müntesip
lerini pazartesi, çarşamba ve per
§CJTlbe günleri saat 15-17 arasında 
Başvekfilettcki dairesinde kabul 
edecektir. 

"DUşUnnıenin §arU ~I 
(tolcrance) tur" derler; !~ 
tesamuhta biraz olsun §t>" 
yok mudur? DüşUndilltl ~ 
mamlle doğru olduğuna ~ 
aksinin muhakkak yanili t'. 
nı sanan insanın geı-çekt~ıı 1 
muh göstermesine, mute .ld'f 

mamasına imkAn var ıııJu>- ' 

••• 

BUGO'NLERDE bir ~ 
de. ders kitap~~ 1. 

ıini tenkid eden bir seri 1s;ef' 
kıyor. Muharrir yanlı§latın~ 
n1 birer birer göstermek ~--tı-~ 
Tenkidin bu tarzını bir tuP~ 
lamıyorum. Tenkid etnıekt ~ 
etmek demek değildir. ~ 
blr eeerln meziyetıerinl "'~~ 
surlanru umumi olarak ·-"' r 
Belki yalnız fikirler ta~~ I 
rer birer durulup ıniln~ .,;>. 
lir; fakat bir kitaptaki~~ 
larmm, kıraat hataıarıııJll ı~ 
birer birer göstcrmeğe ıı056ı~ vardır? Uç dört misal g ~ 
"Kitap bu nevi hataıs.tl& ~ 
dur" demek .karie bir ~ 
mek için kft.fl değil ml~ıı.ı"t11 ~ 

Fa.kat asıl hayret et~---)iP", 
ta o değil; mUnekkid, bitil~ ~ 
tan beş on makale çıka11'1 bııııı'..1 
ha kolay, daha elvezieU dil!;. 
olabilir. Asıl hayret e eV:a. 
nokta gıu: o kitap yeııi d . _., 
senelerden beri okutulı0'0fc:ı~ 
nekkid de yeni değildir, ~ 
den beri o kitabı buıyor• _,J1. 'f 
okutuyor; gördUğU yaııl1",; ~ 
.zım gelen makamlara ''.e)e .,,... 
lere bildirmek için efntdiY 
'ne bekledi? 'j 

••&11-ICB1l~CDI ·· ~:~D ·E'. B · 

Tenkidin bitarafane oıı:ıı-; -' 
zmıgeldlğini söylerler: bıl~ 
demek olduğunu pek ~ ~J 
mıştmı. "MüneWdd §SJlP' .V.ııl 
lerl, rıahst ka.naatleri olııJl bltcY:. 
dır, okuduğu eserleri d:~ 
gahafyetinin ad~ ar J>itl1': 
görür, o halde tamaınil~ 0e~ 
olmasına imkan yoktlll" u11e~ 
Şimdi anladım: m~ğ~~:.~ ~ 
tavsiye edilen bfıarzµ~''"d' 
zevklerine. fikirlerine U) 'f"' 
değil, şah.si cndlşoıerfnC~··;., 
bet hissine kapılmanıa.!11 ,.1.4'1 

Yazan: Nezihe MUHiDDiN 

-33-
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Fakat.Şevkinin sarhoş hiddeti 
kıpkızıl başına vunnuştu. Birden 
beline davranarak bıçağını çek.. 
meğe çalı~ığı esnada zaten gürül
tüye kosan halk arasından polis
ler yetişerek iki kavgacıyı alıp gö. 
türdüler. 

Zeynep çok kork"llluştu. Eve 
döndükleri zaman hala titriyordu. 
Lill: 

- Ne oluyorsun ? dedi .. Bun 
da kork:icak ne var? Hergünlük 
~ bunlar yavrum .. Biz kendimi 
zi düşUnelim. Şimdi herif bana 
rJü~an oldu. Artık birkaç za. 
man o bara gidemeyiz. 

- Varsın gitmeyiverelim. mi öğreteyim sana? 1 
- Gitmeyiverclim demek ko· _ Fakat çok çabuk Lili.. 

1 
tay ama .. Ben ayda elli lira kay- Lili sabırsızlanıyordu: 
bctrni~ oluyorum. Buracıı güç.. - 1şi uzatmakla ne kazanacak 1 

Zeynep cevap bulamadı. Biraz sın sanki? Hem benim işler böyle ! 
düşünen Lili de\am etti: , yüzüstü kalınca? .. 

- Ne yapalım? Ben yapamaz· Zeynep arkada,ma yardım et· 
sam sen yaparsın .. l.aten öyle ko. mek mecburiyetini hissediyordu. 
nu~madık mı? Bugün ben yann Mahzun görünen sevgilisini ö· 
sen .. Bu pazar sabalu sen kalkar perck: 
yalnız gidersin! - üzülme! • dedi • Elimden 

Zeynep şaşırdı: gelen her şeyi yapacağım. 
- Yalnız gidersem hemm ya· 

hancı adamdan ~ra alamam ya! 
- Nikahlanmağı mı be!diye· 

ceksin? Saçma söyleme Zeynep! 
~ Fakat ben d1ha kimsed~n 

para i temedim. Usulil bilmem .. 
- O kendi kendine olur. Sen 

yalnrz sırasını getirip vaziyetin
den, hayatından bahsedersin. E. 
vinden kaçtığım, benim yanımda 
oturduğunu o:öylersin. lstersen 
beni biraz çekiştir. Sana sıkıntı 
çektirdiğimi söy'lc.. Hepsini ben 

• • • 
Zeynep düşimceli düşünceli 

Şişlide tram\'aydan indi. Bu bir 
hafta içinde Lilinin elindeki para
lar tükenmişti. Kendi kazandığın 
dan da elinde bir şeyler kalmamı~ 
tı. Topkapıdan çırıl çıplak geldiği 
için ufak tefek ihtiyaçlarını da 
almıştı .. Adeta sıkıntı içindeydi
ler. Bu hayat çok para istiyordu. 
Asfalt yoklan ağır ağır gazinoya 
uzanırken senpatik bulduğu ve 

bir haf tadanberidir epeyce heye. 
canla görmek istediği bir adamı 

mümkün olduğu kadar çabuk soy 
mak gibi çirkin bir mecburiyeti 
kalbi ve vicdanı kabul etmek iste· 
miyordu. Fakat Lili ile arkada~lı· 
ğı bozmak hiç i~ine gelmezdi. Yal 
nız Lili için de değil kendi ihtiyaç 
!arı için de bu işi yapacaktı. U· 
zaktan gazinonun kapısında onun 
beklediğini görünce şuh bir yürü. 
yüşle sekmeğe başladı. Yaklaşın· 

ca dudaklarına iğreti bir tebes· 
süm ili~tirdi. Halbuki bugün hiç 
de gülmek için içinde hiçbir arzu 
yoh.1.u. 

Genç adam birkaç adım Zeyne· 
be doğru yürüyerek birleştiler. 

Genç kızın elini sıkarken sordu: 
- Yalnız mısınız? 
- Evet arkadaşım hac;talan. 

dı. Sizi bekletmemek için ben 
yalnız geldim. 

- Teşekkür ederim .. Fakat ar· 
kadaşınız çok zeki hir kız .• 

Zeynep: 

- Ne münasebet! • diye biraz 
şaştı - Nasıl anladınız? 

- Anlamaz olur muyum? Be. 
nim sizinle yalnız kalmak istedi
ğimi derhal sezdi. 

Zeynep birden büyük bir fe· 
rahlık duydu. Lilinin hükümleri
ne pek inanamamıştı. Buraya yal 
nız gelirken istiskal göreceğinden 
bile korkuyordu. Halbuki işte i
tiraf ediyordu. Bu itiraf genç kızı 
he.'1üz iyice tanımadığı bu adama 
kaiben daha yaklaştınnıştı. Şimdi 
koluna sürtünerek ta yanından 

yürüyen bu gençten artık uzaklaş 
madan, hatlft biraz sevinç duya
ralc ilerliyordu. Deminki maske 
tebessilmiln yerine yavaş yavaş 

hakiki i ye:-lcşiyordu. üzenerek 
hazırlanan m::ıc,anın basma karşı· 
Irklı ge;tiler. Genç adam: 

(DC\'amı \"8T) 

Nurullııh 

ı el' 
DikiHde gene z,e ı 

oldu ~ 
lzmir, 10 (A.A.) .-: :u~~ 

yeniden biri üç ikinası ;atıl ~f 
Çüncilsü de iki saniye de~ · 51". · ocı . _JJ 
zelzeleler olmuştur.: l~ JıY 
sıntı çok şiddetli idı. ~ 
yoktur. .Iİ 

-o-- 0hti' Egede fırtına ı ,Ut'~ 
"rt' .:ıı 

Karadenizde h{jıl(U ferlelr, 
§İddetli fırtına gemi~ S~ııtf4, 
mühim tcahhtirlere ugrıdeıı#. ~ 
dır. Bugünlerde :Ege. ..ı ~~ 

·1ıtıtf1" il' de fırtına kopması ı ·ıere 

lin~e görüMüğlinden g;~~lfl'jj' 
tiyatlı davrı:.n:n:ıl:ırı bı 
tir. 
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lto/!UrtiJ!irijfijL~@riSii~B<I DENii 
M ü nih suik asti 
~~ Harbin şiddetlenme- ,. .. ATATU.RK"""'ı 

KÜRDÜ 

Ilı$>. - - ~ • b . · ı 1 k 
.Q ~~~~:krnliçesi, ltalyn kra· s 1 ne 1 r ve s 1 e o a o a 

1r,,,Qd teşı;inisanıde nllcsl cCrndı Al d • h 1 · ı b • k 
~~~:~~~=n~~:~r ~!~~ın:oa~n~~ manya a. 1 ma . suçı_ e. ır aç 
·\::re~~,:~~~~:rr~" san noso- pohs tevkıf · 8d ı ld ı 
dııııY;daki lngillerc bil> ük el- Londra ıı _ Alman ajansı meye scbeb olacağı kanaatındedir 
llııı ~i:~~e"ıı lı~rki.clyc nnzırönlrn: j suikastta 'ölenlere ve yaralananla ler. Bu hususta ço~ muhim karar 

1
. 

~r e ı ı snnt g r ı ş . . . d b 1 ld ~ b"ld" • s · ra ait en son listede ölü adedını lar arıfe~ın e u unu ugu ı ı-

da0".let nus~ udu geçen 17 idi- 7, yaralıları 63 olarak gö:,tennek rilmektedir. 
llte,: 11 ıııl:ın unıuınl tahrir nüfus tedir. Pariste askeri müşahitler Bitle-

r 1~de SQhil olmıışhır ki, So,·· rin IIolandaya \ 'C Ilclçikaya taar-
Clıı ı 1rlı~ · · ·r f d · ı r ı 1 tc7 h· •nın ııurıısu 170 ınıl- evKı e ı en po ıs e r ruz için ~ lünih c:uika~tım bahane 

b· • 1ntlir. llunıın 111 mih·on H · ~,.,. cı·ıı;· · · 1 ı" 
~rıı erkek 88 ·ı .80" avas ajansının varen ı&ıne tutmak ıııvetınde olup o m3t ıgı · 

, & aılınctır ve mı ron ' - göre Alman milletinin büyük bir nı sormaktadırlar. 
d. •r sıuı· · kı mı Mlinih suikastının İngiliz ·-tk1 1 

s· ıstığc nnaırnıı, lıısille-

1• ' •zlcrin s:n ısı son derece teşvikile yapıldığını şüphe ile 
• • ır • S, • kar~ıladı~mdan, nazi malmm:a-

;,~anıııt·l Hor, lıii~ ilk Brilıı n rı bir kaç polisi ihmal maddesin-
1 .\ olıın kıııncı ('('Z'1Sllllll il- den tevkif ettirmi~erdir. Alman 
ıı \ "81n knınnrosınıı tcklıf rt-

ltıııı 1llldi ıniıınkun olm.ıılığın ı matbuat müdürü Dictrich işte ya· 
, ı,1:1

1;r. dHu J>rojc gelecek i~·ıi- bancı bir el mevcudiyeti hakkın-
l-0ııı.1 e ılınlştir. daki ilk resmi tebliğin Hitlcr ta_ 
•aı ~ada kızılhııç !çın topl.ı· rafından dikte edildiğini tasrih ey 

, 1'11 
ıoo hin Jngiliz Jirıı~ını 

1~ r. )emiştir. 

-· 11!~/1olıc-ı eılelıiynt nıiiktırnıı Suika s t, m Ucad eleyi 
'ı- 11 

t nıutı:ırrir Slll:ınıuınyn 
• 1 '''lr. şiddetlendirecek 
" h<ırı lı:ı . . . 

~ , rıeıyc ıırz:ırrlı nnıııı- Berlindeki bitaraf mahfiller, su 
'~ı~,·•\Jrnırğr ırnltıhhcllıır hir ikastın rnücadele.\·i siddetlcndir-
~ ı,llQ el"ılcrc lır\ ,ınıııı:ı bııluıın- ~ 

Jngı1teremn aıikası yok 
I Iolandada çıkan l landelsblad 

gazetesinin muhabiri .Münih bira
hane~ine herhangi bir ecnebinin 
girmesi h:ıkikaten imkansız oldu
ğunu yazıyor ve diyor ki: 

' 'Entellicens SerYisin bu suikast 
işine karışmış olduğuna dair h iç 
bir delil mevcut değildir. Bir sual 
varit görülür. Birahanenin kileri
ne gir~e mezun olanlar ara~ın· 
dan bir veya müteaddit kimsenin 
ortaklıiı olmadan bu suikast na
sıl yapılabilirdi?,. 

1 ~ 11 hukiınıclinin Tok~odnki 
1 ~lı:isiııi ı n ıııııı:ığ ı dcYnm 

\ 
0Hcıniştir. 

~tttbe r layn 
• 

~~·~Yileşiyor 

Garp cephesinde 
Harekat 

~ Batvekili cari 
~ Yatakta mefiflll 
~ oluyor 

11 - - Başvekil Çem-
~ 11..... romatizmadan rahat. 

şiddetlen·iyor 
Paris. 11 _ Lorcn cephcsin_ 

Sır ~rıtnı ediyor.•Lord Horder de, lıloeeUe"den Vogu'e kadar o· 
"Uk>·ıı , •. lk' · · d lan sahada Alman mUfrezolcrinjn ~ ı ·ın50n ısının e 

' dün Çemberlaynı zira- taarruzları artmakta ve sık sık 
t ~ir. Doktorlar, başve- biribirinl takip etmektedir. 

\~ı ı~·i geçirdiğini ve mı.ız Alman hava kuvvetleri de fa_ 
~; ~ "iu hastalığın geçmek ü- aliyetlerini arttırmışlar, yalnız 
~~1.lltıdt:ığunu müşahede et· Fransız hatları Uzerine değil, 
~"1t • Fransız topraklarının ortasına ka 

~ ~l Yatakta yatıyorsa da dar keşif uçuşları yapmağa baş - I 
,'il!~ trle me,gul olmağa de- lamışlardır. J 

il ;'or. Şetland adalan Uzeıinden bir s $();--------- Alman bombardunan tayyaresi 
Yaşına kadar uçmu~. hava toplan yUzUnden n Lehliler kaçmağa. mecbur kalmı!jtır. Bir-

~~ kaç Alman tayya.reai Fransanm 
l ~Ydejil iyor şimali ve §imali §arkisi Uzerindc 
't1- pek ytlkscktcn uçm~lardır. Bu 

.nı olanlar yol tayyareler Ahen ve Franatt _BeL 

•·~·~•atında çllca hududu civarında, bile bile 
t..." } ki Belçikanın bitarafhğma tecavüz 
1.'flll n aca ar 
~ utı, 10 (A.A.) _ (Ha- etmişlerdir. 

.\ı~i<len gelen haberlere gö- Aldatma hareketi mi ? 
~ar 17 }aşından 50 ya- Askeri mütcha.ııeııılar cephede· 
~~ r bütün Lehlilerin kay- ki Alman faaliyetinin eJddeUen -
'~aııt ~ıştardır. mesini Fran11ız ve lngUi.z ordula-
'\iıı alı olanlar Nafia hizmetle- rınm Belçika 1.atikametindeki ha-
a gö llacak ve işsizler Alman- zırlıklarına mani olmak için al _ 
~ ~<ieriteccklerdir. Bunların dalma hareketi saymaktadırlar. 

\. .\l~n!.ar gelecektir. 500 Alınanların Hollanda hududun-
~~a, Şımdiden Krako\ i da.ki hazırlıkları öyle bir vllıı'at 

1tlot g ım· b ) akt almıştır, ki artık bu hazırlıkların 
~, ~ ış u unm a- gizlenmesine IUımm gli{Ulmemek-

.. }'a..-ıa · · tedı"r ·~ '"' Yıyecek maddelerı · 
b.'"'ll.4l Ug ı· • Alman tayyareleri, art.ık Hol -
c;. ır u tl tatbik edilmıır 
~\-ıı.~;,kerler ancak sivıl hal. landa ve Belçikayı kat'jyycn na. 

."'4Qlı sa zarı itibara almaksızın uçuyorlar. 
~k Yesinde açlıktan Zırhlı kıtaat da hududun yanında 

l~I tedir. mevzi almış bulunuyorlar. lstih-
tı. }'a~d:-a-n-i-th_a_la_t__ kfun kıtaatı t~ hudud yakınında 
~ ~aıı geldi Enmerlch'de Ren üzerine iki sey 
~'4 ~ ~za gelen italyan yar köprU kurmu§tur. 
\ '4- tlt azı~ vapuru, mühim 
~ ~~1-'kırık malzemesi, ma. 

,.. rı, bakır demir cam 
~,a , , 

c ~rı ile tıbbi ve 

Fransız tebliği 
DUn akşamki ll'ranaız tebliğin-

de ş(iyle denilmektedir: 
"lkl mevzii hücum yapan dilf-

2!a ·Parnuklu mcnsuut 
'~~ . man bir miktar Ucrlemif, sonra 

~t... t ha. . piyade ve topçu &te,imlz karıı -
'Ya.. llçten bir l"Ok ibra. 

'-.. "I ~il :ı- sında gen çekitmı.tir. Her iki l' t, ~tn normal şekilde taraf tayyareleri de fu.liyet gös. 
' latn.aı, bir hayli yük erdir "'.' '-• ıta..... termişl .,, 

~·ı..""' ~eleriıı wcıızla ma. 
ı,'ıı . ttıuş, bihwa çdk 
. ıı~ .. f" -.._, ··. "' ıyatlar ınormal 

~·~. 

Al'lfttln tebliji 
Dün akşam ne~redilen 

tebliği de §Udur; 

Alman 

"Moseılle ile Pala.Unat ormanı 

arasında, keşif kolları faaliyeti 

artmıştır. 

Cephenin bazı yerlerinde top
çu faaliyeti olmu§tur. 

8 tetrlniaanl tebliğinde r;cri 
dönmediği bildirilen A iman tay -
yaresi, Fransız - Alman hududu 
civarında I.Jeder8dorf yakınında 

bir Fransız avcı tayyaresi tara -
fmdan dil~ürlllmU~tUr.,, 

Denizlerde 
PariB, 11 - TetrinievvcUn son 

iki lıaftası zarfında Fran!lız de -
niz kuvvetleri Almanyaya ait otuz 
bin ton eşya zaptct.miftir. 

Hamin ilk dokuz haftası zar -
fında Fransız kaçak kontrol ser
visi tarafından mUaaderc edilen 
malzeme miktarı 200 bin tonu 
gcçmistir. 

Nevyorktan bildirildiğine göre, 
bir Alman tahtelbahiri, Fransız 
bandıralı San Jose yük gemi.sini 
Bcrmudcs'in bti yüz mil açğm -
da koğalamış, fR.'kat yakalıyama.. 

mıştır. 

Cephe geminde 
Parie, 11 - Fran..,ız ba,evekili 

Daladiye, hava nazırı Lachambre 
ile beraber İngiliz dominyonlan· 
nın nazırlarpu kabul e~tir. 

Nazırların ar:ımnda Eden de bu 
lunuyordu. Nazırlar tcm•il et~~ 
leri milletlerin İngiltere ve Pran_ 
sanın yarubaşmda yer aldığını bil ' 
dirm.itler, Daladiye de binlerce 
kilometre meufeden iştirak eden 
insanlartn hiMiyatı önilnde duy· 
dufu heyecanı ifade etmiştir. 

lngiliz teali9atı 
Londra, 11 (Huauai) - Umu

mi mühimmat mUdUrU beyanatta 
buhınarall d&miştir ki: 
"- Biz Almanların on Dd ae. 

ııede yaptıklarını iki yılda yap -
mak istiyoruz. İngiliz tesllhatı 

sana:ı.ii 1936 dakinden sekiz mis
li fazla adam kullandığı halde 
henüz azami verlmlne vasıl ol -
muş değildir. Şimdi Kanadadan 
obüs yüklü vapurlar gelmekte 
ve ilk toplu makine ve levamn 
~i~i de Amcrikaya verilmiş 

bulunmak.tadır. 

Dün bütün 
dünyada 

Anıldı 
Ecnebi radyolar da 
Ebedi Şefim izden 
bahsettiler 
Milli nuı.tcmmuz münas.!be

tiyle dün gece bazı dost Jı,;v

let istasyonlan AtatUrkUn ha
yatını ve inkılablanmı.tı anla
tan neşrlyat yapmışlardır. 

Bu arada iki numaralı Ronın 

radyosu da, türkçe neşriyatıııa 
başlarken plak çnlmamı5 ve 
rniltnrekcden ba.5hyarak lstik. 
lal harbini ve yeni Türk Devle
tinin bütün inkılfıblarını, kül-
tür. sana.>i ve ziraat sahaların
daki geniş inhişaflannı anlat. 
mıştır. 

An karada 
Ankara 11 (hususi) - Dim 

biıtün Türkiye gibi Ankarada 
en büyük matem gününü yaşa
dı. Her t.a.ı afta bayraklar daha 
sabahtan itibaren yanyn kadar 
indirilmiş, ihtifal yapılacak 

yerlere doğru halk akın akın 
akmağa ba.§lamıştı . 

Milli şef lnönü saat dokuzda 
Ebedi Şefin muvakkat kabri 
Etnografya müzesinin önüne 
gelmişler, başvekil, vekiller, An 
kara valisi, emniyet mildUrü ve 
diğer zevat tarafından karşıla. 
narak bir askerf kıta tarafın· 

dan selamlanınışlardır. 

Saat tam 9.05 de binaya da
hil olan lsmet lnönli At.atürkün 
kabirlerini ziyaret etmi3lcr ve 
beş dakika sükut etmişlerdir. 

Bu ihtiram mcraaimi anındn. 
Milli Şefimizin refakatinde kil. 
tibi umumileri Kemal Gcdelcç, 
vali Nevzad Tandoğan, serya
ver Celal, kalemi mahsus mU
c1ürü Süreyya ve yaverleri b u
lunmakta idi. 

foi)nii kabre çiçek deDıleUcri 
bıraktıktan sonra ayrılmı§lar. 

müteakiben BUyUk MilJet :Mec
lisi reisi Abdülhalik Renda, 
başvekil Refik Saydam, ve bU
tün vekiller Ebedi Şefin kabri 
önünde tazimle eğilmişlerdir. 
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Kapfan ne sari h dü~ü -.JacM 

Lonaon 

.. 
Çevu·en 

K P'DAL 

NOGAN 

nüyor ve d üşü ndü k le rin i 
ne güzel ifade ediyordu 

Onun karakterıııdekı bu ıkıncı 
tarar benı cesaretlendirmis ola
rakti ki kaybettiğim para hak· 
kında kendisiyle görü~eğe karar 
\'erdım .. Biraz sonra da onu baş 
tarafta yalnız bulunca yanına so
kuldum ,·e· 

- - Paramı çaldırdım, dedim. 
Sert bir katiyet:e: 
- Efendim. diye duzcltti. Ha 

tamı nıılamı§tım . Tekrarladım: 
- Paramı çaldırdun efendim. 
- Nasıl oldu? 
Ona bütün vakayı anlattım. 

Sözlerimin nihayetinde gülüm
sedi: 

- Demek ahçı ceplerini tır
tıklamı~ hal O süfit hayatın çal. 
dırdığtn paraya değmez mi? Son 
ra, bundan bir ibret dersi al. Za
man ile parana sahip olmalı öğ
reneceksin. Eminim ki bu ana ka 
dar bu işi ya avukatın yahutta 
işini idare eden vekilin yapıyor

du. 
Sözlerinin arkasında saklı is-

tihza"'1 hissediyordum.. Buna 
rağmen sordum: 

- Bu parayı ondan nasıl ala
bilirim? 

- O senin bileceğin iş. Bura
da artık işlerine vekilin bakmı
>'Or. Kendi kendine güvepmelisin. 
Bir dolar kazanırsan ona dört el· 
le sarıl; kaybctmemeğc bak. Pa
ralarını ortaya bırakanlar onu 
kaybetmcğc müstahaktırlar. Bun 
dan ba,ka üstelik bir de günah 
işlemi5 bulunuyorsun. 1 Iemcins
lerinin yoluna onlan igraH\ta kap 
tıracak ~eyicr koymağa hakkın 

yok. Zavallı aşçının önüne öyle 
cazip bi r ~Y koydun ki dayana
madı. Onun ebedi ruhunu tehli
keye soktun. Sen ruhun ebediye
ti ne inanır mısın? 

Bu suali bana sorarken göz ka
paklan yavajl yava§ kalktı ve 
sanki gözlerindm onun ruhunu 
,.cgörür gibi oldum. Lakin bu, 
kuru bir zehaptı. Kurd Larsenin 
ruhuna kimsenin nüfuz edemedi
ğine, hatta onu bir an için bile 
göremediğime eminim. Sonradan 
()trrendim ki onunki çok münzevi 
çok yalnız bir ruhtu; maskesini 
kat"iyycn atmaz, kendisini if~ 
etmez, ancak, bazı nadir ahvalde 
açılır görünür, bundan zevk alır
dı. 

··ı-:rendim,,i hazfederck: 
- Uyemutluğu gözönünden 

okuyorum, dedim. 
Muhaveremizin aldığı husust 

mahiyetin bunu mazur göste
receğini düşünmüştüm. Laubali-
li •ımin farkına \'armadı. 

Yani yaşıyan bir şeyi gor
düğünü söylemek istiyorsun, ıa

kın onun ebediyen yaşaması icap 
ctmc.z ya. 

Cesaretle de\ am euım : 

- Ondan daha fa zlac;ını oku
yorum. 

- O halde idrak ve ~uuru oku 
yorsun. Hayaun. yaşadığını 

müdrik olduğunu okuyorsun: o 
kadar. Orada hayatın sonsuzluğu
nu gönnıyorsun. 

Ne sarih dü~unuyor. duşün
düklerini ne kadar mükemmel 
ifade ediyordu! Bana hafif bit 
taaccüple bakan gözlerini üzerim· 
den çevirmiş. rüzgarın geldiği is
tikamette ucsuz bucaksız uzanan 
ku~uni denize bakmağa başla

mıştı. Gözlerine bir can:;ızlık gel
miş, ağzının çizgileri sertleşmiş, 

haşinleşmi~ti. 
Anlaşılan bu, bedbin olduğu 

bir sıra idi. Birdenbire bana dö
nerek sordu: 

- O halde neden layemutum? 
Ruhun ebediyeti neden? 

Durdum. Bu adama kendi i
dealizmimi nasıl anlatabilirdim? 
Sade hissedilen. rüyada duyul· 
lan musiki nağmeleri gibi tek· 
rarlanarruyan, adamı ikna eden, 
18.kin bir türlü sözle ifade edile
miyen bir şe~1 nasıl tutarda ona 
anlatmağa kalkışırdım? 

- O halde neye inanırsınız? 

diye mukabele ettim. 
Dlisfinrntden cevap ,. erdi: 
- Hayatın bir hercümerç oldu 

ğuna inanırım. Hayatı bit ma
yaya, tahammür eden bir ~ye 

benzetirim. O, hareket eden, bir 
an için, belki bir saat, bir sene, 
bir asır için kımıldayan fakat so
nunda duracak olan bir §Cydir 
Büyükler, kımıldamakta , hareke 
etmekte devam litlebilmek iı;ir 
küçükleri yerlet; kuvvetliler, ku 
vetlerini idame' için zayıfian yu
tarlar. Talililer en fazla yiyenler 
ve hareketlerini en razla idame 
ettirebilenlerdir. lşte benim hayat 
felsefem. Sen ne dersin bu işe? 

Elini sabırsız bir hareketle ge
minin ortası istikametinde uzata
rak orada çalışmakta olan birkaç 
tayfayı gösterdi. 

- Bak, dedi, hareket ediyor
lar. Ahtapot da hareket ediyor. 
Yemek ve hareket etmekte devam 
edebilmek için hareket ediyorlar. 
l~tc sana sözümün misalleri. Sırf 
karınları için yasıyorlar. Kann
lan da onlar iç.in ve onları yaşat
mak için ya~ıyor. Ortada bir 
devridaim varki hiç bir yerde ni
hayetleıvniyor. Onlar da içinde 
döndükleri bu daire kadar gaye
sizdirler. Sonları geldi~i zaman 
hareket etmez oıuyorlar; yani ö
lüyorlar. 

Onun sözünü kestim: 

Nihayet kordiplomatik na
mına en kidcmli sıfatiylc Ame
rika sefiri Mak Morrey kabri zi
yarete gelmiştir. Sefire a.akeri 
merasim yapılmış, kabre kor
tliplomatik namına. hazırlanan 

mua?.zam hir çelenk knymuş-

1 tur. ============== 
- Onların hülyaları var, de

dim. Parlak, göz k-ımaştmcı hül
yaları! 

Sözümı.i ıthamkar hır kat'iyetle Bundan sonra halk kabrin ö-
nünden tazimle geçmeğe başln
rnıı;ılar, ziyaret akşam geç vak 
te kadar fasılasız devam etmi~-
tir. 

Ankara Halkevindeki ihtifal 
sabah 9.05 de başlamıştır. Sa
londakiler beş dakika sükut et. 
mişler, orkestra da matem ha· 
vası çalmıştır. Büyilk Atatür
kün hayatına dair hikayeler L 
rad edilmiş, şiir ve reisicumhu
run bcyanname~ri okunmu11-
tur. 

Bunu müteakib de Ebedi şc 
fin hayatına dair se9li filmler 
gösterilmiş, bilhassa onuncu 
yılda söylediği nutuk dinlenilir
ken salon hıçkırık tufaniyle 
inlemeğe başlamışlardır. Hal· 
kcvindeki mera.simde bulunan
lar da kabre giderek çelenk 
koymuşlardır. 

Harp akademisinde 
Istanbu Harb Akademisinde 1 

de dün Atatürkün ölüm yıl dö-

nümü münaaebetiyle bUytik bir 
toplantı yapılmış, tarihin kay· 
dettiği en büyük asker hür
metle anılnuŞ.ır. 

Toplantı, Yıldızdaki merasim 
dairesinde yapılmış, saat 9.05de 
müdür !{orgeneral Ali Fuad 
hazır olanlan ihtiram sükutuna 
davet etmiştir. Herkes gözleri 
Atatürkün biri askeri, diğeri si 
vil 2portresine dikili 5 dakikayı 
hlinnetıe geçirmiştir. 

Bundan general Fuad kürsü
ye gelerek, en büyilğümüziin 

hayatını anlatmı~. askerlik me
ziyetini takdirle anmıştır. 

Yedek Subay okulunda 
Yedek Subay Okulundaki ih. 

tifalde de mekteb komutanı Al 
bay Sım kısa bir hitabede bu
lunmu§, talebe ve hazurun beş 
dakika sükut etmiş ve bunu 
mütcakib Albay Zeki Atatür
kün askerlik ve inkılabcılık \"8-

sıflannı t.ebnrüz ettiren bir nu· 
tuk söylcmiatir. 

o tamamladı: 
- Evet, daha fazla yemek hül 

yalan. Daha fazla bir iştiha ve 
o istihayı teskin edebilecek daha 
fazla tali. 

Sesi haşindi; artık onda ala~ 
YC istihzadan eser kalmamıştı. 

Devam ediyordu: 
- Kendılcrine para kazandı 

racak iyi bir yolculuk yapm:ığı 

düşünüyorlar, iledemek, tayfal ık

tan kaptanlığa çıkmak. servet 
kazanmak, velhasıl, kendi hcm
cin.slcrine tefevvuk etmek, onlan 
istismar etmek, geceleri \ardiya 
kesmemek, daha iyi yemekler 'e 
bütün bu şimdi yaptıklarını baş
kalarına yaptırmak hulyasmı gü
düyorlar. : Sen ve ben de tıpkı 

onlar gibiyiz. Aramızda hiç fark 
yok. Sade biz onlardan daha 
çok ve daha iyi şeyler yemiş bu-
lunuyoruz, o kadar. Ye seni şim
di ben >·iyorum. Çünkü bu ge-

mide ben Mki~· 

(DC\ :l.IUI '~ 
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ha • karşı tayyare, 
tay a eye a şı arp gemisi 
Ba:.güne kadar Almanya tahtelbahir/erinin 3 de birini, 

lngiltere ticaret gemilerinin ancak 
güzde birini kaybetmiştir 

D&ha hart> başlamadan e-rvel, 
aa1gıııriilc mütcha:ısmlan, "müs
td:bel ibir hn.rbde,, tahtelb::ıhlr

ler. iıı;in en bilyU.k tehlikenin tay_ 
yare old\lğunu aöylOyorlardı. 

Bugtlılkü harbin denizdeki fM. 
liyeti bu kanaati takviye •;e isbat 

etmiş oluY<>r. 
Filhakika, bugün Alınan tnh -

telbahirlerine karşı İngiliz ve 
Fransu; kuvvetlerinin giriştiği 

mUcadelcde en büyük rolü tay -
yareler oynamaktadtr. Öyle kj, 

bugün bir tahtelbahir takibatı uc 
dlğimiz zaman tayyare ~le deni
zaltı gemi.si mücadelesi ka.stcdil · 
diğini anlıyabiliriz. 

Tayyarelerin tahtelbahir taki _ 

biJıde muhnölere Ustünlüğü şu 

noktadadrr : Bir denizaltı gemisi, 
liilllarm altından giderken veya 
clalıp çıkarken, telcskopunu çıkn
nrMn denizin sathında bazı dal
galanmalar husule getirir ki, 
bunlan ancak havq.dan, suların 

ıathma fjakuU bir şekilde bakan 
rasıd görebilir. 

Bu suretlo tayyare, tnlıtelba -
h1rin seyrini herhangi bir muhrib 
ftya k:ruvazöroen daha iyi takip 
edehllecck bir vaziyette bulun -
:maktadtt. 

ton ttıtanndn gemi batırılmıştı. 

Bu rnJuı.m ikinci ha.ftıl 46 bbıe, 
üçüncü h1fta 21 hinC', clördilncil 

haft.a da 9 f.ı&ıı~ c!Jonı~\.llr. 

:1916 clıı Jutfaml hnrbinıfo büyük 
• mm·nfful>Iycti görülmüş' olan ha 
günkü İngiliz a.nn.\'atruı filosu 
kumnndnm Amiral Sir Clınrles 

:Forbes 

Bunda. gerek alınan tedbirlerin 
ve takviye edilen devriye gemi
lerinin, gerekse fna.liyctte bulu
nan Alman tahtelbahirleri azalı -

man ta.htelbahirlerinin üçte biri· 
ne ya.km bir miktarı be.t.ınlmıştır. 

Buna mukabil, )ino Mr. Çlirçilin 
bir beyanatında ~et ettiği gibi, 
Alman tahtelbahirleri tarn.fmdan 
baUrılan Yapurlar, İngiliz ticaret 
filosunun nncn.k yür.ıde biri ni.s_ 
petin<ledir. 

Bahriye nazırı avam kamara
sındaki en son beyanatında da, 
bundan bir buçuk ay evvel, tah
telbahir muharebesinde hakimi -
yetin İngiliz kuvvetlerine geçli_ 
ğini haber vermiş olduğunu ha
tırlnt.nuş ve bugünse vnziyctc ta_ 

mamiyle lngillerenin hakim oldu
ğunu ve haftada muhakkak bir 
veya iki tahtelbahir batınldığmı 
söylemiştir. 

İngiliz kuvvetlerinin Alman 
denizaltı gemileri üzerindeki bu 
hakimiyetlerinde tayyarelerin bil 
yük bir payı vardır. Tayyarele -
rin ynrdnnı bilhassa, tahtclbahir
leri, yukarda söylediğimiz gibi, 
denizin sathmdn husule getirdik_ 
Ieri izlerden kc§federck, gerek 
kendilerinin ateş ebnesi, gerek 

ateş açmak üzere harb gemilerine 
haber vermelerilo temin edilmek
tedir. 

Bu suretle talıtelba.lıire karşı 

aliyete geçecek ilti silah var de
mektedir. Hava ve deniz .silahları 
itibariyle İngiltcrcnin ne kadar 
büyük bir kuvvete sahib bulun· 
duğu da gözönünde tutulursa !n_ 
giltcrenin Alman tahtelbahirleri -
ne kal"§ı ilstünlilk elde cdiısi ve bu 
üstünlüğü muhafaza edeceği pek 
iyi anlaşılır. 

Bundan ba.'.jka, t.ayynrclcro 
karşı da. yine harb gemilerinin en 
müessir bir sillih teşkil ettiğine 

göre, Alman hava kuvvetlerine 
mukabil de Büyük Britnnyanm e_ 
!indeki kuvvetli donanma. ile müt
hiş bir rakib olarak ortaya çıktı
ğını göriiriiz. 

Bunn mukabil, tayyareye ıkar§ı 
en mükemmcl silAht da. haro ge_ 

mileri t e5kll ediyor. Vakıa, harbt 
~ tayyare için ibüyiik bir 
hedeftir ve bir tayyare, diğer bir 
tayyareden zi;ııde bir hn.rb.gemi_, 
alne daha. büyUk '.isabetle ateş.., o-_. 
debllir, Fakat, isabet bahsinde 
: eminin de tayyareye olanmis
bett bUyUktilr. 

anım tesiri vardır, tayyare ve harb gemisi gibi, gı;-_ 

Filhakika hali faaliyetteki AL • rek ayrı, nyrı, gerek beraber fa-

Filhakika. tayyareye kar§I tay
yaro muh~en ziyade 
tayyareye •lta'rvt haro gemisi mu
harebelerindo daha. muvaffakı • 
ycfil neticelel: alınmaktadır. Bu • 
nun.sebeDPvu,;şeldlde izah oluna
bilir: 

· Karşı itıtrştya iki ta.yym-c, iki·" 

- Ne arzu edersiniz efendim? 
- Şimdi mi? Şey ... Yirmi YD! 

<le ~üyiik bir silratio harekete 
mecbur iki noktadır. Birinin diğe
rine a.çBcağr ateşin isabeti hem 
keidi silra.ti:no. hem do kal'!PSDl
diı.kt hedefin süratino bağhdtr. 

daha :cııç olıiıak ! 

Hnibtıkf. harb gemisi, tayyare. 
ye nispeten daha. az siiratlo mlL 
tehari'.ik bir noktadır, hatta icab 
bdcrso durarak atee edebilir ki ı 

sabit~ir noktadan ateş herhnldc 
daha fazla isabet eder. 

YJnc. harb gemisinin daha az 
8Unı.tli bir mUteharrik nokta 
.. ··hattiı baza.n sabit bir nokta -
oluşudur ki :tnyyarelcrin gemile
re atcşlerindo isnbct lehine rol 

- İtalyan karikatürü -

TAŞ DEVRiNDE 

' Bununla ibcra.bcr, bir gemi - tay 
yare muharebesinde deniz kuv • 
veU<mn.in üstünlüğünü gonıyo. 

ruz. Son hadiseler bunu en kuv
vetli bir eelôlde gösterdi: Bir li
manda dcmirlcmi.~ duran İngiliz 
gecnileHnin üzerine hilcum eden 
Alman tayyareleri gemilere pek 
büyük bir zarar veremediler, bu
na mukabil İngiliz gemileri bir • 
kaç uıyyare)i birden düşürdü. 

- Çok süratli yaz:ıyor maşal

lah! Saate altı kelime yazdığı 

oluyor. 

Tahtelbahir takibinde tnyyare • 
nin rolüne ait misnllcri ise 
hemen her gün )ine İngiliz _ Al· 
man kuvvetleri arasındaki havn 
ve deniz mUcadclesinde göriiyo -
ruz. Ortada. büyük bir hakikat 
varsa o da. şudur ki, Alınan tah
telbahirlerinin gerek harb, gc -
rek ticaret gemilerine karşı fan_ 
liyeti eskisine nispetle hiç dere
cesine inmi§tir. 

İngiliz bahriye nazırı Mr. Çör. 
çilin nvam kamar::ısmdıı.ki son 
beynnntlnrmdan birinde verdiği 

rakamlMa ~re. btr aylık d"niz 
h~ ırt lraftnsmda. Alm .. n 
tahtelbahtrlcrl ta.rafından 65 bin 

- Fransız karikatürü-

- Eğer böyle yalan söylemek. 
te devam edersen adam olamaz_ 
sın .. 

- Sen onun için mi kadın kaL 
dın anneciğim? • 

- Fransız karikatürU -

Poliste 

Orken hayvanlar 
iki kadım yaraladı 
Eyübde hayvanları ürken bir 

ara.Oa iki: kadını ağır surette ya.! 
rala:mı~. ~y köyünde o
turan 17 yaşlannda•Necib tara
fından idare edilen arabanın 

Münzevi kı§lası caddesiride hay 
vanlan ürkmüş.,vc alabildikleri.! . ' . ne koşmağa baŞlamı.,Iardır. Bu - . . . . 
,sırada caddeden g eçmekte olan 
~ Hi t içe ve ·oobc;.;fuimleriıidc 't: 

Mahkeme kapısın

da öldüf'ülecekmiş, 
Şikayet üzerine üç 

Kayıkçı yakalandı 

k i kadın azğın~hayvanlann.< ö· ~dliye polislerinden Saded. 
nünden kaçmağa vakit. bulama- dinc.dün"".ıBilal ,oğİu oğlu Ahmet . 
ınışlar ve arabanın altında kal-· raariidat>i.risrmüraiaat_etmiş ke.n:.:( 
mışlardır. 'disini.yaralayan~ljınsinin şimdi 

Muhtelif 4 yerlerinden , ağırca ·mı.iliakemesiiıin yapılacağmr. fa/ 
yaralanan ka'aırilar ' H aseki h as <k at • öavasmtlan vaz geçmesi için" 
tahanesine kald.ıÔlmışİa.rdır. suçlunun arkadaşlan tarafından 

Limanda bir kaza t ehdit edilaif ini v e mahkeme ka. 
Dün liman da. b ir k aza olmuş, .Pısm<la ... ö1dürül~cğini söylemiş.. 

şamandıraya b;ğlı Ingtliz ban- tir • 
dıralı Tirintiya• vapuruna yük
lenen tiftik ba1ya1an ndan biri 
vapurun 2 numaralı anbannda 
~alışan amelelerden Halil oğ~ 
lu Feridin ü zerine düşerek, 

muhtelif yerlerinden yaralamış

tır. Yaralı amele Beyo~lu ' h as
tahanesine kaldırılmıştır. 

Bir ihtiyar yandı 

Alman t ertibat son u nda asliye 
ceza mahkemesinin kapısmda 

Şemseddin, Osman ve Mustafa a 

dmda üç kayıkçr yakalanmış, ü_ 

zerler i aranınca iki kama ve b ir 
sustalı çakr bulunmuştur. Kendi
leri hiç bir fena maksatlan olma.. 
dıklarınx söylemişlerdir, 

Evvelki akşam Kumkapıda fc 
ci bir hadise olmuştur. Kalaycı Fakat memnu olan silah taşı • 
sokak 19 numarada oturan 7'1 dıklan için haklarında takibata 

yaşlarında Mehmed Güç ismin- girişilmiştir 4 

de kimsesiz ihtiyar ve hastn bir 

ndnm yatağından mangalın ü
zerine dü~müş ve m uhtelif ycr
lcriniten tehlikeli surette yan 
mı3tır. Zavallının feryadlanı&n 
koeanlar il·ti,•;ın bayğın bir 
halde Cet>rahp:ış:ı. hastahanesi. 
ne kal1lmm··I:ırdır. 

Bir sa"dal ı:arçabndı 
Liman lşletmcsi Umum Mü· 

clürlüğiinün bir numaralı romöı· 
körü dün akı:ıar.1 üzeri Haliç:· 
ten Atatiirk köprüsiine doğru 
gelirken, içinde iki yolcu bulu
nan Tophane iskelesine bağlı 
4293 numaralı sandala çarpnm 
ve parcalamıstır. 

Yolcular kurtanlmışlardır. 

Liman reisliği tnb!.ib.t ynpmak 
tadır. 

l\"EZT.E MEVSiM! 
Rt1 sahibi ( ı:ımza) - Bir a-

dım daha alayım deme, yoksa 
hapşırmm! 

- Fransız karikatiirü -

BUGON s • k !zmirdo :EJLıliJ\: 
Mat:~:Jae:::n aray,ıpe ve S~~~~ 

TOSUN PA ı\, 
HAKiKI BiR KAHKAHA Tüfı\Nli1 ~ 

Eaş rollerde: HAZIM - VASF! RIZA - FERtJ:I..ı\,';$1~ 
HAL1DE - NECLA - :MAHMUT - SUA Vl - Ş:& 

. ve T.AX.ASA REVQSü '1'i 
l\Iusıki ve şarkılnr: )IUHLlS SAJJJ\UAJ>l>h 

1 

l'rograuııı ilıh'o olnr nk at )1 
1.). EBEDİ ŞEI<'J:\Uztx YEfö\TfollUXIN ııtıd~ 

DÖXÜMÜ ~fümı_c;cbetilo 1Sl'AXJl'UJ.JJ. ' 
YAPII.u\N l\IEHAf.itM ' ~f.t:-~ 

2 .) E RZUIUJM Dl~llİR YOLU HATTI~T~· AÇilılŞ ·I f 
1 Seanslar: 11.45 - 2 - 4.15 - 6.30 vo 9 da ynrınJ'1 1ı.

Ye Bayram glinleri sabah snat 9.30 <ln TENZİ.LJP 
iLAVE HALK MATl:NELERt 

Belediyeye alınacak 
memurlar 

Yakında belediye muhasebcsin. .. ., . 
oeki açık memurlu.'klar için imti-', 
han açılacaktır. Şimdiye kadar.ı 

müracaat edenler, beş yüzü ıgeç..;· 
...miştir . 

"Atat~·r'I« ............ , 
RESİMLİ HAFT A'nın 1 

Atatürkün hayatına ait 
kıymetli resimlerini sı-

i rasiyle içinde toplıyan 
I bu emsalsiz albümü j 

Tedarik ediniz İj 
Fiyatı 25 Kuruş 1 

Yüz küsur resim mutena 
. bir kapak içinde ı .................................................. 

İstanbul Asliye 3 üncü ticaret 
mahkemesinden: 

1stanbulda Hasır iskelesinde 
karakol sokak 31 No. da oturan 
.(Oz deniz). motörü kaptanı Ab
dullah Kaymakçı tarafın.dan mah 
kemeye verilen arzühalde: 26·10-
939 günü Bandırmadan lstanbu
la sefer etmekte iken muhalefeti 

uıı t· 
Günl~enbcri biit 'd.~ 

hLakiki ~,e ye 
a ~· iiJ1l-'tl• 
akıyor... Ç , ~~ 

ol•' Erol Flynn, cı'ıJl 
Ha Villaıı ıııı. _J 

Yarattıı:tt·hiÇbiı'. toP tP_') 
mıyacağı, . hiçbır . ., 

_.,ııU•'' 
yıkarnıyacağı S41' ... b'1' 
zafer kalesi olan ııı J.ıil 
renk ve ihtişam d-0 ~ı 

söilil 11 
VATA 

Kl:JRT t>J~ft~ 
AR S t-ftoı· 
(ROBIN ptS 8 

Filmini göstcriYO~~~O · 
lrn.,·c: En yeni l\lP . Jıf 
NAL'da bir ııafta10-c n 

poru. Bugün saat. ete' 
tenzilatlı ~ 

!::""""""' BUGOJ'I d~ 
~ASRi sinem0 

ld cr.ı'ı 
Büyük Bayram h~ dcJI: 

2 büyük rnrn bır ~01' 

1 -AYNAROZ / ~ 
(H vasılı ı.i\ 

azım, c.e~JV' 

havaya binaen umumun selameti· -
ni temincn motöründen denize 
mal atmaya mecbur olduğunu ve 

zat, Halide, >11111 
tarafından oyn~ıf1i A 

Türk f illl1 fı r 

2 - B C?"'"' ı Şayanı hayret .':e fı ~ ' 
ŞA RJ, JJ0

1
1 of> , 

·1 "ıf ı c H Jo; ı. r. •~ ~ uıf)!ıil 

r ıııııuıuuı:w · ıs::uuwııııınıu•tilıın ~ 

bu cihetin tcsbiti için gösterdiğı U 
şahi!tcrin dinlenerek (Bir deniz r 

raporu) tanzimini ve suretinin 
kendisine verilmesini \'e alaka
darlara ilanen tebligat yapılması
nı istemiş ve mahkemece gfüteri
len Şahitlerin 22· 11-939 çarşam
ba günü saat 15 de dinleneceğin· 
den hadise ile alakaları olanların 
yevmi mezktlrda İstanbul Asliye 
3 üncü ticaret mahkemesinde ha
zır bulunmaları ilanen tebliğ o. 
lunur. 

----ı);;t y 
-1et 1JJ 

. İstanbul cunıJıu;'ııııı"ı; 
mrumiliğinden: 5 rıısıı 
duğu anlaşılan J{a # 
Mahmutun derhal ııt 
ze müracaatt. 



lllı\~ 'CtrEŞR1N - 1939 

Nakleden: Fethi KA.RDE~ 

- Ben mi? nerede yara? 
Birdenbire hatırladı: Vastenhu J 

t.un otomobilinin camı kurşunlar
la parça.andığı vakit h~iiıçe sar· 
sılmış. boynunda hafif bir acı 
hiset.mişti. Heyecanla tamamile 
unutmu~tu . Hatırlayınca acıyı da 
hissetti. 

- l:$o}num mu? mühim bir ~Y 
değil, bir sıyrıktan ibaret! 

Po!islerdcn biri onu omuzun· 
dan tuttu, boynuna ell'ktrik lam. 
ba~mı tutup baktıktan sonra: 

- Bu mu sıyrık? dedi. Bu mü· 
kemmel bir kurşun yarası 1 

Bekçilerin en yaşlı:,ı bağırdı: 

- Biz de ama budala imişiz. 

Bu adJm hiiydutlarm otomobili· 
ni ku11anryo:-du. Arkadaşlarını 
yo'.da ornya buraya bıraktıktan 

sonra boş arabayı nehre yuvarla
dı. 

Polis sordu: 
- Evrakımı? 
- Buyurun. Beni Puteaux ko. 

mise:i'liğine götürürseniz yanıldr

ğmızı a:r.la:smız. 
0 olis alay etti: 
- Yok canmı! Yoksa siz polis 

mudürü müsünüz? 
Haym gü'ümı;oedi: 
- Kim bilir! 
D:ğer bir pJlis, Haymın cebin· 

den kalın bir zarf çıkannıştı. Sor
du: 

- Bu nedir? 
(De\"amı vıı.r) 

VAKiT kitaqe~i 

No. 
11 

11 ·20 duncı •erı 
Gorio baba 

12 Delılığin psikolojisi 
13 llkbahar sellen 

14 Engere1t dUğu~O 
10 Rasin kUUlyau ID 

16 Samımi S.ıadet 

17 18 ta uatik 
18 Çocuk dUşUrtenler 
19 llim ve felsefe 
20 Mc:vcudu kalmadı • 

JOC 

7! 

6( 
1t 
5l 
31• 
6( 

81 

Bu ııerin!n fiab 15.M r.ırıı.ştur 

Hepsini alanlar& yUzde 20 ~kon . 

to yapılır. Kalan 4.24 kuruşur 

1,24 kuruşu peşin alınarak mUte· 
bakisl ayda birer liro ödenmeli 
!lzere Uç tak!!ite \wlğlanır. 

ri A B E R - Akşam Postam 

Uındlsıanda dı.lnyanın en eskı ınsıınları srasıııJıı 

-46- l'a:an: L.. nusch 

35 yılını ,·ıı h~ıler aruınd:ı secırmış bır Almıın seyyahı 

Acaba 

uçan 
denizferi:ıde bu şua 

mahluk tar ne;di 
Ayni zamanda fevkalade süraı 

le biribirini takip eden muhake· 
mclerime devam ediyordum: 

Acaba ş•mdi biranda karıştı. 

ğım bu kainat, bizim gordudu· 
müz kainatın kaba zarfı içinde 
hakikt esiri kai:ıat mıydı? 

Bu et.rafımda, bir şua dcnızi 

içinde uçu~n garıp \'C hendesi 
mahlrutlar dünya yüzünde vücut· 
Janrın arza mahsus kabukları. 

kışırlan olan huviyetlcrım terke· 
dip esiri kainata intikal etmiş in. 
sanlar mıydı?Oldüğünii zannettiği 
miz mahlukat böyie hakiki ve a· 
sıl kainata mı geçiyordu? Yoksa 
ben Bahuranganm vücudumun 
kimyasını değiştiren o garip usa· 
resile birdenbire eridikten sonra 
kainat cereyanlarına kapılarak a. 
lemin böyle sırf şua ve ihUzaz· 
lardan ibaret bir tarafına mı düş· 
mi.İştüm? Bu cihetleri gayet salim, 
fakat ~k seri bir muhakeme kud
reUJe düşlinebilmekteydim. 

En ufak bir kunıldanma irade. 
sinin beni milyarlarca mesafelere 
biranda alıverdiğini gördüğüm i· 
çin son derece bir gayretle hiç kı· 
pırdamadan, bir kuyumcu terazi· 
si kadar hasas bir muvazene ile, 
olduğum yerde dunnağa çalıştım. 

O vakit etrafımı, biribiri içine 
girip uzayan bu içiçe muazzam şu. 
alı dairelerin ba,clöndürücü me
safeler halinde uçurumlaştığrnı 
daha iyi, daha berrak bir h::ılde 
görebiliyordwn. Etrafımdaki ka· 
inat daha net, daha belirli bir 
ha! almaktaydı. 

O vakii, ilk aklıma gelen şey. 
ani ev!d tabiimiz olan cins duy. 
gusu bakımından bu ~arip mah. 
JCıklann mahiyetini kontrol et· 
mek oldu: 

AcalJa bu şua denizlerinde u· 
çuşan mahlUklarda dişilik, erkek· 
lik var mıydı? Bunların hangileri 
dişi, hangileri erkekti? 
Şua deniz:erinde uçuşan bu 

mahlUklara dikkat edince hayret , 
içinde kaldım. Zira bu mahlQkla. 1 
rm bir kısmının diğer kısmın<> ı 

benzemediğini farkettim. J 

Acaba erkek ve dişi arasındak1 

ruhi incizaplarm da mı hakikatini 
görüyordum? Çünltü bu mahlOk· 

!ardan bır kısmı dı;:a,rıya doğru. 

bır kısmı i e ıçerıye dvjru bu"u· 
lti)•ordu. Ve dışanya doğru biıkiı· 
lc·1lerden kalınca, takat ıçerı~·e 
d.,,ğ. u bükülenlerden gayet ince. 
fakat çok karı~ık çizgi §eklinde 
~ualar fışkınna.'<taydı. 

Gariptir ~i bu içen doğru bü. 
külenlerden ç:kan şıddeUi. karışık 
şualar dığer dı~rı do~rru bükülen 
teri boşlukta birdenbire yakala· 
makta ve ona bütün şualarile do
lanır dolanmaz onları bir nokta 
kadar bUzüp bırakmakta, sıyn· 

lır sıyrılmaz diğer bir tanesine doğ 
ru su.ziılmel:teydilerl 

Hıç şüphesiz bunlar dişilerdi ! 
Fakat acaba esiri kainat içinde de 

mi erkeği dişi yakalıyor ve dişı 

biçare erkeği nokta haline getir. 
dikten sonra diğerini avlamaya 
koşuyordu? .. MahlUkatım doğur· 
duğunu zannetiğimiz dişi haki
katte geil(' rnahlUkatı imha eden 
mahlUk muydu? 

Burası öyle bir ki.inattı ki bu· 
rada her şe};, canlı, can~ız bü. 
t!in cisimler, hakiki cisimlerin bir 
nevi hendesi mürtc~emleri halin· 
de ve ~ua şeklinde idiler. 

Belki kainat hakikati de budur! 
Fakat benim burada da hissetti· 
~im en büyük hayret dişinin bu 
esiri MI.inatta da, bizim alıştığı
mız kfı.inattaki av~ayrcı ve şeyta. 
ni rolünü ayni mürtesem şeklin· 
de görüşüydü t 

Daima kaba \'e hakiki, maddi 
ve esiri iki kainat arasında da e
bedi müşterek ve ebedi doğru o· 
lan yalnız bu! 

(Denn11 nr) 

......... 1m.-ıı............ . 
~n~ara caddesmde 

Kiralık kai 
tte odalar 

..\nkara caJdesının en naırnı 
ıo:,ta"ında. Orhanbey hanında 
-<at vt 'lda o!arak kiralık ye:leı 

1/tındakı iltin büro<öıma nfr 
·ı· aı,t. 

rt*'BWCll a:a:ımr.4 ••c:ıaızı••m•WW 
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Onlardaıa bir 
Onu Beyoğlundaki knhvelcr. I 

den birinde t.anıml§tnn . Herkes 
ona "Sakallı" derdi. Asıl admı 

bilen de galiba yoklu. Satranç o
yununa karşı duyduğumuz mliş _ 
terek ihtiras bizi tanrştırmış. bi
rth!rimi7.e yaklaştırmış. her glin 
ayni ~ rrdc ve ayni saatte bulu. 
ş uak oyun oynamağı itiyat halL 
ne getirmiştik. 

Burnya genç bir kadın da ge
lir. ovunumur.la alakadar görti • 
nürdU Yıınnnıza geldiği zaman 
dU~üncemlı:I bozmaktan korkarak 
orada':d sandalyeden birine bir 
tüy gibi scssızce ilişirdi. Ne sa
kin vP mazlum hali vardr? "Sa. 
kallı" arnsıra, aaka olsun diye 
Sadlycnin • kadının ismi - oyun. 
la değil, benimle allı.kadar oldu
ğunu söylerdi. 

Bir akşam "Sakallı" mutadı 

hilafına yarmı saat geç kaldı. 

Ben satrancı hazırlamış, bekle. 
mekteydim. Bu hazırlığı görün. 
ce: 

- Bugün oyun yok, dedi. 
Sandalyeye •yn.n oturdu, §Bpka

smı elinin tersiyle ensesine doğ. 
ru itti ve kibrit kutusunun kena
nnı yırtarak bir ~öp çıkardı. Hem 
d~inl kımştınyor, hem de dUşli. 
nUyordu. 

Birden bana döndü: 
- Haberin var mı, Sadiye 6L 

dil! 
- Ne diyorsun? 
- Evet öldli. 
Gal"S4'.lnu çağırdı: 

- Oğlum, bana bir az 6eker1l 
yap. 

Tekrar bana hltab etti: 
- DUrıvnda ne hRvvsn inıırını

lar var! San işin fa,.1<mtJa d"~I. 
sin t-ı:b'i. Hndiıı"'vi anlntarnn: faa. 
kııt !Af anının-dıo ... 

F.fM1,tR hfzf <'fnlfyenler oltm 
olma~·~r an11'mak tlzere sağa 
'<l1a p~ .. f'~"''"Cli. 

- f .. ,.ı~ı tımınım t1tbil ~nriL 

VAnfn "dnmt ... 

- Su lı:8şe-feki m"vhıınevi hı 
IPten ... 

- Ynk rııır-m- o ~"~! .. R•ı
.,.,n flln-..ı .. "O'k"M..r .. "'" kii,. k 
dl11·'•r, n• ,..... .., mM'E' fi''il" se.tnr. 
n '· • nn ~'1nı-n •!"11 ~cı,..,ı.,i,. 

lrll~Uk bir kanı vıırdrr. Ornı:l:l"'ı 
ırlrft'!re · dnrn,. 1t hf,. m(>ri!ivtmT,., 
Wnn,, katına inilir. !ete, bu 

dükkanın blitün ehemmiyeti bu 
rutubetli yerde lstanbulun en 
bliyUk kumar batakhane~rinden 
birinin bulunmasından ileri ıelir. 
Sadiyenin de bu batakhanede mil 
him bir ro!U vardı. 

"Sakallı,. bir cigara yaktı ve 
söylendi: 

- KötU ölUm! Ne arkasmdan 
göz yaşı dökecek blr in.san. ne 
cenazesini gömdilrccek blr dost, 
ne son arzularını dlnliyccek bir 
scvdi!;ri vardı. Kimsesiz ölmek fe. 
el şey vessclô.m, hele düıikiln ka
dınlar icln ! 

Bu kadının macera~n ga.ribdir. 
Bundan be§ sene evveldi. Ben o 
zamanlar Ankarada bir mağaza. 
da tezgahtarlık yapıyordum. A
raaıra mağazaya yakışıklı bir de
likanlı ile narin ve esmer güzeli 
bir kız gelir, en güzel mallardan 
se<;er, alır ve giderlerdi. Kız gok 
şık giyiniyordu. Sovglli.sinln mU. 

hizn bir memuriyette olduğunu 
söylerlerdi. 

Bir tanıdıktan macerasını ~f • 
rendim. Bana şöyle nn!&ttı: 

"- Kızın iımıl Sadlyedir, ya.. 
nındakf erkeğin adı da RilşdQ. •. 
mz Aksaraylıdır ve namwslu blr 
ailenin evlfldıdır. Tahs!J!nl bu L 

da.ının peşinden gelmek için bt
rakmış. Annesi babası onu red • 
detmi3ler. 

Halbuki Rüşdü evlidir. Kana 
dn zengin bir milteahhidin km. 
Sa.diye tabii eve giremez, otelde 
kalıyor. R~dU blıinin parasını, 

ötekinin kalbini kemiren bir a
dam!,, 

Sadiye ile RU§dUnün mağau... 
ya u&rramale.n seyrekleşmeğe baş 
ladı ve aradaki fa.sıla gittikçe 
arttr. Böylece aylar geçti. Sadi. 
ycyi ara.sıra sokakta görüyordum 
fakat hep yalnızdı. YUzU sarar -
mıştı 

~ · ·h bir kıv gUnU Sadiye, e • 
linde bir valizle mağazaya girdi. 
Doğru patronun yanına gitti, ona 
yavaş sesle yalvanr gibi bir eey
ler ıınlatıyordu. Ne kadar çok de. 
ği§mlştl ! Valizden iki rob çıkanp 
verdi. 

VENOS ÇORBASI 

Sadiyeyi bir da.lıa Ankarada gö 
rcmedim. Aradan Uç sene reçti. 
1.stnnbula geldim ve bir tee&dUf. 

le yeni haya.tını öğrendim. Tek· 
rar kar§ılaştık. Bana kallı duydu 
ğu derin sempati, mlltemadiyen 
değişen hayatına k&rtI bealedi. 
iim hiçbir aey beklemlyeısı a' 
dan doğmuıı olacak ki bu kahve. 
de ilk gördllğU günden.beri ara.. 
sıra buraya beni görmefe gelir. 
Fakat son zamanlarda ziya.retle

ri sıklaştı. Neden biliyor muna? 
Sen RUşdUye !evkalMe çok ben. 
ziyorsun! 

Yazan: Or. G. Aa 
balıklarını bilen İstanbulda bile, balıklarla çorba pi§irmek 
adet değildir. Bunda en büyük kıtbahat Ji!phesiz bizim lo
kantacılardadır. Deniz kenan olan başka memleketlerde us.. 
ta lokımtacıların yapttklan gibi, onlar da bizim balıklardan 

çorba pişir'p te onWt zevkini ve faydasını halka tanıtmış ol. 
salar herkese de ucuz~a, kuvvetli ve besleyici bir yemek öğ
retmiş olur. 

Bu \ ı;orlıaya girecek balıkların cinsi, heryerde, orada çı· 

kan balıkların cinsine göre değişit. Fakat bizim en meşhur 
balrklanmızdan olan ur.kumru Venüs çorbaaırun, hemen her 
türlüsüne girer. Dik.kat edilecek ıey, yalnız, balıkların sert 
ve yumuşak etli olanlarını ayırt etmektir. İlkin etleri sertçe 
olanlar biraz piştikten &0nra, ötekiler tencereye at.ılınca iki 
türlüsil de ayni derecede pişer. 

Ekseriya dört tlirlü balık koyarlar .• Fakat önceden bir 
tavada altı kaşık 2Cytinyağiyl~ Uç kaşık sadeyağ eridikten 
sonra altı büyücek soğam kıyara1< kavunnak. daha sonra ya
rım kilo patatC$!e, dört tane ince pırasayı tavada kızartmak 

lazımdır. I:unlara biraz kekik otu, zaten otu, dört tane ka.. 

ranfil. dön beş diş sarmısak, bir tutam da safran katılır. 
Safran katılmayınca Venüsün kad1 tamam olamaz. 

Bunlar hazır olunca dört türlü balıktan yannışar kilo, 
üç litre de su, te~ere. ateş kenarmda yarım saat hafifçe kay. 
nayınca Venlis çorbası meydana çıkar. İsterseniz on, on beş 
kadar midyayı aynca suda h~layıp kabuklarını çıkardıktan 
sonra içlerini de - kabuğu içinde kalan sularla birlikte • balık 
çorbasına iUive edersiniz . 

En sonra da çorbanın üzerine • tarh&na çorbasmm üze. 
rlne olduğu gibi •. yağda kıza.mu~ ekmek .• 

Hem doyuracak, hem ıartacak, hem de UYUfulduğu gide
recek tila yemek: Fakat an<:ak mideleri sağl.-ı olanlann itine 
gelebiJir • 

:.-. . • .. '· , , ... ,,. • J • t • 

Son günlerdeki bayatını talı -
nıin cdcbilirs!n. Macldin iflettlği 
kumarhı:uıo ve batakhanede orta 
malı ve "enayi l5ksesi!,, ldL Sat.. 
tJğı, namusu ve :.:ıercfi oldufıı 
halde mukabilinde &ldığı ile tar. 
nnu bile doyura.nuyordu. Biltfln 

• bugtınkU ıstırabını uzağı görmi -
yen scv~i ve yapbğı fedaUr • 
lıklıır, terkettlğt aile yuTMJ mu
kabillnde kazanmqtı. 

Bugtln öğrendim: 
Geçenlerde kumarhane sahDıL 

no mUrncat edBrek ga.nyottan 
verdiği paranın arttırılmuıru is. 
temlş. Macid: 

- Burn.."1 kocanm ev:I değil r.ı 
demiş. Bo~enmezsroı git ve sev. 
~tine SClr, knc; para edenrin? Me· 
telik etseydin o acnJ btrakır m~. 
dı? Beş paro fazla vf!N'.ınem. So. 
kaktn ac; karılar mı yok? Bun -
dan daha azma razı kaçı bulu • 
nur. 

O glındcn sonra Sa.diye bir 
da.lıa kumarhaneye uğramam11. 

Sordum: 
- OJdüğtlnil nereden lSğren· ., 
Cebinden çıkardığı bir guete. 

Nakleden: Fethi Bawillıcı 
(Dwum 10 ..... ) 
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Pratik hayat 

ANJiN 
Boğaz berzahının adi veya ce

rahatli iltihabıdır. Adi, had, nez· 
levt anjin: 

Bunun ilrperme, kırgınlık, ate§, 
baş ağrısı, mide ve safra inti • 
zamsttlığı, inkıbaz, bulantı, çene 
altmda gudde şi!;kinliği, boğazda 

ate§, kırmızılık ve kuraklık gibi 
aldmetleri vardır. Anjin bir haf
ta devam <'der. 

Sebepleri_ Soğuk (bilhassa 
çocuklarda ayak üşümeleri), grip 
ve bazı hastalıklar (kızıl, kızamık, 
çiçek) tir. Anjin hastalığı (Kula 
muguet) denilen çocuk hastalığı 

ile, boğaz yılancığı ile boğaz kur
deşeni llc, bellAdona zehirlenme· 
sile veyahut fodure'lc karıştırıla. 
bilir. 

Anjin hastasını hemen tecrid 
edip doktor çai:'lrmalıdır. Binde 
yirmi nispetinde borikeli suda 
hatmi ve haşhaş kaynatıp hasta. 
ya ılık gargara yaptırmalı; bir 
lilstik boruyla boğazı yıkamalı, 20 
gram Mi gliserin, 2 gram borat 
dö sud, 0.30 gram kokain veya i
yodlu gliserin karı.stırarak bir 
parça pamukla her sn.a.t boğazı 
sıvamalıdır. Otuz, kırk gram sel 
da sud mUshili vermeli, boyuna 
kata plazmalar veya soğuk su 
kompresleri koymalı ve iki kaşe
ye bir gram antipirin, 0,15 gram 

kafein, 0.30 gram kinin taksim 
ederek vermelidir. Ha.strı.yı alkol 
ve tütünden kat'iyycn menetme. 
liclir. 

Adi bademcik anjini 

Bu hastalık, hem bademciklerin 
,.i§mesinde görUlen arazı, hem an
jin hastalığının nlfımetlerlni bir. 
den gösterir. 

Adi anjin içln yukarda gösteri
len tedaviyle beraber fazla ola -
rıı.k hastaya içine tentür dolalip. 
ti.İS veya. bcnjoin karıştırılmış su 
buharlarmı t.cıneffüs ettirmeli en
fiye gibi bumuna giinde 2 ila 3 
gram a &aıttl çektirmeli, her 
gtJn s!tOO 5 gram benzoate de 
soude kanştmp içirmelidir. 

Müzmin nczlcvi anjin 

B• anjin; tiltilnden, alkolden, 
bağırmaktan, damla.dan, romatiz _ 
madaa ye mafsal romatizmıısm -
dan ileri gelir. 

Alimetkıri - Sabahleyin boğaz 
da kuraklık :.e acılık, kulaklarda 

ağırl*. boğazda kırmızılık ve §iş. 
klıımr. aıatml be)'in Dedesi ve baş 
ağrdandıa. iBoğem l gram iyod, 

ı g-. ~ dl potasyom. ve 
25 gıw lmym:mıf MI. mahlnlti 
ile Uç veya. da.t gthıde bir mva.
malıdır. Gıw:gw ')'il > ?e dok 
tor tarnfmdan t.st,,e edileoelt 
iyod, arsenik ırG9-*IUd::Hi~ 
lnr almalıdır. 

Göğüs anjini 

Kalbi ve ebherl()'emt l!lıBllMlr. 
Bwıun cvcaı pek tdddetlidir. Bu 
hastalığa tutulan kimse ufü bir 
hareketten, bir helcca.ndan,, bir 
yorgunluktan, iyi bir yemekten 

sonra v• ~ Nr. eel>ei> ol -
mekmm. ııd!Jı '-ica'biyeainde bir 

meugme llllBm w boğan tuhaf 
bil: a1ft h> ıt:kr. Bu ağnyı his. 
seden hasta ayakta daha ziyade 
rahat eder. Ağn sol kola, par -
:makl~ boyuna, enseye, karna 
yayılır. Ağrıyı tcbevvUI, geğirme. 
ler, istifrala.r ve kırgınlık takip 
eder. Birkaç dakika devam eden 
bu ağrı ya ilk defasında ve ya 
birkaç sene tekerrürden sonra 
fücceten öllimü intaç edebilir. 
Hastada (tezayüdü tazyiki §ir -

yani • hypertension artcrille) has 

talığı vardır. 

Scbebleri - Kalb, cbhcr ve şir
yanlarmm müzmin hastalıkları se 
beblyle knlb ensiecsinin fnkrüd • 
demi ve kalb !linirlcrinin iltihabı 

ve ati\mI neticesidir. 
Göğlls 'injinlerinin ynlnneı o -

:'Ullan da vardır ki bunların ala. I 
metıeri ha.kik! göı,'iüı Mjininin a- ı 

H A B E R - Akşam Postası 

Holivudun 
• en zengın 

şimdiki 
kadını 

ilk ıro D ün tüı ç l rkDn ve mdltevaızö lbD r kazkeın 
bi r h ıçk ırık ~av~s~n<dle e~dle etmJştn 

günlerinde Londr&··· 
d'' {t Harbin icat ettiğ i k adın ve erkek mo 

Harp 
* Casus kadın ölü bulununca .. . 

* Scotland Yard casus peşi nde 
•• 1111\Ut 

kaklarda ışıklar 50 • o 
. . Evlerın, 1 

maskelenmıştır. . perıcer' 

Londra, (Hususi) - Londra, 
günün muhtelif saatleri müstes. 
na, sakin bir hayat yaşıyor dene. 
bilir. Askere gitmeyenler gene 
eskisi gibi işleriyle, güçleriyle 
meşgul oluyor. Bilhassa son gün 
}erde tabii hayat adeta tamamiyle 

avdet etti: 

!arın birahanelcrın ! ' yo . 
den hiçbir ışık sızını ıc• 

Sokaklarda herkes lal' 
yuruyor. Bu yüzden. 

0 ı;ıaı 
larda bine yakın kişı tct• 

JB .. . karanlı , unun uzenne, ~ "'.,,J 
edilebilmek için kadın 'ı '~ 
da fosforlu çorap veY~ 

• ı:neıo 
beyaz ayakkabı gıy bir.r 

Sinema artistlerinin, hele ka
dınların yıldızlık ömürleri ekse
riya pek kısadır. Onlar da bir ne
vi modaya tabidirler, devirleri 
gelir ve geçer ve isimleri bile bir 
müddet sonra unutulur. Se iz si
nemadan sesli sinemaya geçebilen 
ve geçtikten sonra şöhretini mu- ı 

hafaza eden artistler pek az ol - ' 
mustur .. Geçenlerde "Marie Anto- ,; 
inette.. filminde gördüğümüz 

Norma Şerer iste bu nadir arti::ıt· 

Cocukların tahliye edilmesi ile 
kapanan mekteplerin bazıları açı
lıyor. Bu suretle, analar, babalar 
artık çocuklarını kamplara gön 

·dermek mecburiyetini hissctmi • 

yorlar. 

arasında da kollaı~ın~, 
band bağlamak hır , 

doğrusu bir zaruret olrı'~" 
tlC• Bu heyecanlı saa 

!erden biridir. 
~ . 

Bu artistin yıldız oluşu azim 
ve sebat sayesinde insanın arzu -
suna nail olabileceğine en güzel 
bir misaldir. Onu perdede şimdi

ki halinde görenler için inanılmı • 
yacak gibi olmasına rağmen ha
ber \·erelim ki, Norma yıldız olu
şunu ne güzelliğine ne de serve -
tine borçludur. 

Bugün, kocası lrving Talberg· 
den kalan miras sayesinde Iloli -
vudun en zengin kadını olan :N'or
ma Şerer aslen Kanadalıdır ve 
ailesi aslen Fransızdır. ~ıontrödc 

doğmuştur. Ç.OCukluğunda ailesi 
nin hali vakti yerinde idi. Babası 
küçük ticaret işlerile uğraşıyor ve 
~orma ile onun biri erkek diğeri 
kız iki kardeşini maruf tabirile 
gül gibi geçindiriyordu. 

Kanadada kıs mevsimi uzun sü
rer ve çok şiddetli olur. Norma 
nahif \'e narin bünyeli olduğu için 
ekser günlerini evde geçiriyor, 
mektebe muntazaman de\•arn ede
miyordu. Bir gün zeki ve oldukça 
münevver bir kadın olan ~orma 
ahbablanna gülümsiyerek dedi 
ki: 

- Ben uzun müddet hayatta 
muvafak olmak için insanın mu -
hatapları üzerinde tesir yapacak 
şekilde atıp tutmak lfizımgeldi 
ğine inarunıştım. Sonra en iyi 
hattı hareketi tayin ettim: Tabii 
ve sade görünmek, hata ve kusur
larını itiraf etmek. Bu daha na
muslu bir hareket oluyor. 

Musikiye pek merakı vardı. 

Sekiz yaşındanbe.ri piyanoya ça -
hşryordu. 

Küçük kız on iki yaşına basın 
ca ailenin başına felaketler biri -
biri arkasına gelmcğe başladı. 
Büyük babası ölmü~tü. Çok iyi 
kalpli, açlk elli ve herkese lüzum
suz yere itimat eden :Normarun 
babası işleri idare edemedi. Tica
~ tasfiye e~e mecbur 
kaklı ve h att! bir müddet sonra 
maaşlı iş aramaktan başka çare 
göremedi. 

Ailenin sıkıntısı gittikçe artı 
}'Ordu. Norma da birkaç sene son 
ra çalışmak ve hayatım kazanmak 
lüzumunu duydu. Nota satan bir 
mağazada piyano çalıyor ve haf -
tada on dolar kazanıyordu. 

Ailenin üzerine çöken felaket 
bulutu seneler geçtikçe bastır -
makta idi. Normanm babası ça -
lışamıyacak derecede hastalandı. 
Artık ondan hayır yoktu. Karısı 
ev işleri yaparak aileyi Norma ile 
beraber geçindirmeği üzerine aldı. 
Fakat iş bulamıyordu. ~e yapa 

caklardı? 
~onna bütün aile namına ka-

18.metlerine benzer. Fakat bun -
larm scbeblcri başkadır: Çay, 
kahve, tütün. alkol istimali, histc
rl, nevrestcni, şeker. albümin, 
mnfsali ronuıtimıa hastalıkları bu 
anjinlere sebebiyet verebilirler. 

Hakiki göğüs anjinleri teda\i 
ik hnfi'lersc de ynlancı olanlan 
iyi ve uzun bir tedavi neticesinde 
tamamen ııiCayap olurlar . 

Norma She.arcr. Rosali11d 

rar verdi ve hep ini ikna etti: 
Nevyorka gidecekler, orada ~or
ma tiyatro veya sinemada bir iş 
bulmağa çalı~caktı. 

Teklif kabul edildi. Ev eşyası -
nı sattılar. Normanın babac:ı 

1\fontröde akrabalarından birinin 
evine bırakıldı. Erkek kardeşi o 
radaki işinde kaldı ve Norma bir 
gün annesi ve kızkarde~ile bera -
ber :\evyorka hareket etti. 

Ceplerinde ancak birkaç dola~ 
ve iki tavsiye mektubu vardı. 

Bunlardan biri meşhur varyete 
direktörü Florenz Zigfelde, öteki 
~evyorkta fakir bir pansiyon iş -
leten bir kadına hitaben yazıl -
mıştr. Tavsiyeyi yazan kadın: 

"Bir sarayla karşıla~cağımzı 

sanmayın" demişti. "Bilakis, çok 
fakir bir evdir. Fakat ev sahibi o 
lan kız kardeşim iyi bir kadındır. 
Size tanımadığınız N'evyorkta 
rehberlik eder ve her işinizle meş
gul olur.,, 

Nevyorktaki ev umdukların -
dan daha scfilflne çıktı. Kirala -
dıkları odanın mobilesi eski bir 
karyola, bir soba, topal birkaç is
kemleden ibaretti. 

N'evyorka geldiklerinin ertesi 
günü iki kız kardeş. kıymetli 
tav·iye mektubu ile, Zigfeldi zi -
yarete gittiler. Meşhur varyeteci 
onları epey beklettikten sonra ka
bul etti ve ne istediklerini sor -
du. lki kardeşten en cesaretlisi 
olan .Norma cevap verdi: 

- Tiyatronuzda is istiyoruz. 
- Danseder m isiniz? Şimdiye 

kadar hiç sahnede çah5tmız mı? 
- Hayır, hiç çalışmadık. 
Zigfeld gülümsedi ve genç kız

lara iki tiyatro bileti uzatarak: 
- Alın, dedi, bunlarla tiyatro

ya gidip oynadığımız revüyü bir 
kere seyredin. Sonra beni tekrar 
görüp görmemek hususunda ona 
göre karar verirsiniz. 

Seyrettikleri revü onlarda ümit 
namına hiç bir şey bırakmadı. Fi· 
güran kız bile olamıyacaklarına 

kanaat getirdiler. Bununla bera
ber bir işe girmeleri. muvaffak ol
malan lfmmdı. Aksi takdirde aç 
kalacaklardı. Tekrar Zigfeldin zi
yaretine gittiler. Kabul edilmeleri 
bu sefer daha güç oldu. Kabul e
dildikleri zaman da Zigf elci Nor -
maya uzun uzadıya baktıktan 

sonra: 
- Seni alamam kızım. dedi. 

Boyun çok kı a, dans da bilmi • 

yorsun. 
Norma bunun üzerine sinema

\'! tecrübe etmeği dil.ündü. Mü · 
teaddit acente'erc miiracaat ede • ı 
rek adresini yazdırdı. 

Annesi gQndelikle hizmetçilik 

Rtl~Sel ifr. Tıoral1er ... 

yapıyordu. Norma ise odada sa -
bahtan akşama kadar kapalı ka
larak adresini yazdırdığı acente -
]erden da\·et bcklıiyordu. Nihayet 
bir gün beklediği oldu. on figüran 

kız aranmaktaydı. Yüz kız müra
caat etti. 

Bir gün Normaya, gülümsediği 
zaman güzel göründüğünü söyle -
mic:lerdi. Buna mukabil genç kız 
hafifçe şehla bakıyordu. Güzleri 
çok içerlekti ve ön dişleri çokbi -
çimsizdi. Normanın bu haliyle 
yüz güzel kız arasında nazarı dik
kati celbetmesine imkfın tasav -
vur edilemezken hıçkırığı tuttu 
ve rejisörün dikkatini üzerine 
çekti. Tam bu sırada biraz da gü
lümseyince onuncu figüran olarak 

seçildi. 

Sekiz günlük iş temin etmi5ti. 
Günde bec:; dolardan kırk dolar 
kazandı \~e sonunda tekrar sera -
!et ba5ladı. Bu sırada Normanın 
kızkardeşi evlenmiş, istikbalini 
temin etmi~ti. Fakat Norma mağ 
rur ve yükselmek iddiasında idi. 
Reklamlar için fotoğrafçılara poz 
veriyor, a)'nı zamanda stüdyolar
da iş aramağa devam ediyordu. 

lkinci defa olarak figüranlık 
bulmağa muvaffak oldu \'C bu se
fer haftada yüz dolar aldı. Bunu 
cüretkarane söylediği bir yalana 
borçluydu: ''Roplarımı da ben 
temin edeceğim, daha fazla ücret 
isterim." demişti. Rolü aldı ve 
ropları da kiraladı. 

Fakat bu şekilde birkaç ayda 
bir temin edilen iki üç günlük 
işlerle yaşamağa imkan yoklu. 
Bir sinemada piyanistlik yapma
ğa ba~ladı. Ilir yandan da stüd -
yolarda i) aramağa devam ediyor

du. 

Bir gCın, fazlaca ümit bağlama 
makla beraber M. G. ~1. şirke -
tinin baş rejisörü lr\'İng Talberg 
mektupla müracaat ederek iş is -
tedi. ~lektuba cevap gelmedi. Bu
na mukabil birkaç hafta sonra 
Holivuddan bir angajman teklifi 

geldi. 
Ana kız alelacele Holinıda .,.:• 

tiler. Talbcrgi buldular. Genç kız 
mektubundan bahsettı. l<c;. u. 

bu mektubu çok şayanı dikkat 1 

bulduğunu, genç kızın haline acı
dığı için onu angaje ettiğini söy
ledi. 
~om1a film çevirmcğc başla -

dı . Lon Chaneyle beraber temsil 
etti~i "Yalanlar Kulesi" filmi mu 
\'affakıvet kazandı. Yiizünün ku
c;urları ·llolİ\"Udun meşhur mak -
yajcılar ,.e d;:.çılcr tarafından 

1 

tamir edilmi~ti: Roller .b.i~bir~ni 1 
takip etti. llolıvuda gelışının u -

Halbuki bir hafta evveline ka· 
<lar. şehirde hiç bir mektep açık 
değ;,di. Çocukların tahliye 
kamplarına gönderilmesi de a
naların, babaların ihtiyarına bırr 

kıldığı için bir çok çccuklar Lon. 
dra sokakların-ta kal'llıştı. 

Çocuklarını ka Tp};ıra {";;n·1. r. 
mck, onlara çok d if·ün c'a, a
n;ılar, babalar için, şüphesiz, bü. 
yük li.r fedakarlığa bağlı bulum! 
yor. 

Bundan başka, Lo~ı:ıradan tah 
liye edilen her çocuğun velisi o. 
nun iaşesi, giyimi, kuşamı için, 
bizim paramızla a} da, 2.5 - 3 li. 
ra kadar tutan bir para vermeğe 

mecbur edilmektedir. Bu, şüphe 

siz ,gayet az bir masraftır. Fakat 
bir çok aileler, gerek bu paradan 
kaçınarak, gerek evlatlarına olan 
fazla sevgilerinden dolayı, onları 
kamplara göndermemişler, yan • 
larında alıkoymayı tercih etmiş • 
lert:li • 

Yalnız, sev~isi uğruna oğlunu, 

J<ı mı ctızmln (Jifıinden ayırmak 

ıistcmeyen ana-, 'baba, -onu ayni 
zamanda, mektepsiz kalmıya da 
mahkfim etmiş bulunuyordu. 

Buglin, Londranın bazı semt
lerindeki mekteplerin açılması 

ile, bu mahzur ortadan kalkmış 
oluyor. Açılan mektepler, Lon. 
drada kalmış olan çocuklara ka. 
fi gelecek bir miktarl:iadır. 

LONDRANIN KARANLIK 

SAATLERi 

Mektubumun başın-da, Lond-
ranın bazı sa:ıtler müstesna ol. 
mak üzere tabii bir hayat sürc!ü. 
ğünü ipret etmiştim. Bu müstes 
na saatleri daha ziyade gece vak
ti ve sabahl:yin herkesin işine, 

gücüne gi~t!ği saatler olarak kz. 
bul edebiliriz . 

Geceleri Lontlranın hususiye. 
tini, şehrin karanlıkta kalması 

teşkil ediyor. Bir tayyare hücu
mu tehlikesini her an gözönünde 
bulundurar~ alınan bu tedbir 

CJolayısiyle, Londra, her gece 

akşamın saat beş buçuğundnn, 

sabahın saat yedi buçuğuna ka. 
dar karanlık içinde kalıyor. So. 

çüncü senesinde Talbergle se\i -
şcrek nişanlandı. Evlendiler. Ses
li sinema çıkınca Norma yeni tek 
niğe uymak için azimle çalıştı Ye 
ilk sesli filmi "M::ıdam Şeyneyin 
fıkıbcti" büyük bir muvaffakıyet 
kazandı. 

Genç kadın yıldızlık hayatında 
·la muvaffakıretten muvaffakıye
te l;:oşuyor, her filmi bir evvel -
kinden daha fazla rağbet görü -
yordu. Bir erkek, bir de kız ço -
cuklan olmu~tu. Karı koca çok 
mcsuttular. 

"Romeo ve Jülyet" bittikten 
pek az sonra Talbergin henüz 
kırk yaşında iken öllimü genç ka 
dırım hayatını altüst etti. ~onna 
bir daha film çevirmemeğe karar 
,·erdi ve senelerce sahnelerden u · 
za'<ta kaldı. Fakat r:eçcn "'Cne bu 
kararından cayarak tekrar sine -
maya döndü. 

·r u)'ıl . 
ra yatağına çekı ıp '"ı;ıeri~ 
dralı ertesi sabah go .ef.'~ 
zaman yeniden bir 11.~ 
ni yirmi dört saatin 1 

• 

canına düşecektir. Bı.I • 
111 
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.. Acaba gazetelerde 

.nerakıdır . 11,ııı• "_J 

Gazeteler ekseriya i!lı r. 
bir scy öğretmiyor ve ıatiJ. 

• r:ı.. 
te mütalesaından son 
kin hayat ba§lıyor. 
kin hayat başlıyor. 6~0 

(CASUS KADJJ'J) 

BU LU N UNc.' " 

aııiJll 
Bununla beraber, g 

telif hadiseleri arasın:d"' 
halkına, harp haberle .,t)'jl ı 
ka da heyecan veren ~;) 
mıyor değil. Fakat ~ i'-1 
çok harp veya umı.1 ıl. ~ 
alakası vari:lır. MeSC ııtl~ 
haftadan beri bütün· 1 !il~ 
kenc!isindcn bahse~~re""!'J ! 
kadın., ın geçen g~'1..ıi 
nında ölü olarak bı.ı ~ 
heyecanlı hadiselerdcll "'' 

Mabel N ellie M.~ff:~ ~ 
ki bu kal:im bir m~ ,-~ 
susluk suçu ile tevkif .,, 

Fakat kendisi Alıı"" ~J 
rülmüş bir kadın otd\J 1t'JI 
gilterede ise AlınatıY' ~ 
casusluk ettiği hak~Ü• 1 
]arı şiddetle reC:He tırıı:, 41 J 

Mabel hakkında pO ,ıil ~ıl 
fazla kanaat verici d t 'ti" f 
mış ve kendisini serb''ıcıP"'p 
tı. Sonrada "Casu• j '· · 

aleyhiI)deki bir iıtııa~ .. ,I_. 
• ·~ı o ,. 

üzerine tevkif edıldı~ di~ ~ 
miştir. Ke'"tiisinin, b•' of"' t 

abt' ti-.; dm arkada~. Je ber bir~ , 
apartımanda onunia bıl i! 
Jü olarak bulunına51 'IJ,pı~:) 
esrarengiz gösterme 'I 

Fakat, Londra bal~ı ~/ 
casuslukla olan atak difl il' 
mesi üzerine. bu h~tıf .ı 
fazla yormakta bul vJ' 

y~JUJ SKO TLAND 

PEŞiNDE: ... ıı· 
--'' r ıi1'' lı\ ... ~ 

Casus teşkilatlar r't.at?' /. 
şekkülleri meydaP8 ç ô~ t" 

.. tiil1 ~ 
ki mahareti ile bu d ~a yı' 
me§hur olan Skotla'1 ıtil'~ 

. . ·z l<S ~ günlerde hıç ı..ş .. ı 1 .1 
sarı (ı r. 

<lır. Skotland Yard eıı 1 f 
bilhassa memlekette ~ıarl' 
paganda yapan Al~ ,ı 
gul olmaktadır · 1'İl' 1 

Skotland Yard'ın :,., ~ 
ve şüpheli görerek •• 1aıl1i1 İ 

. k yal"" ... ı~ 1 
n utesbıt edere &si 1":.".U-' 
man casusları bilha alı~· dtr 

~a ç V' J 
sına nifakt katmag rt'eıer ,. 

bu maksatla beyanıı;,ıa~/ 
tan kimselerdir. :S .,p 

• • •C ; 
günlerde kırk kışı} ~1 
edilmiştir • . . e"ıere el' 

t . . . 1. poıısı. Jif 
ngılız gız ı. 'bİ <fi 

metçi, mürebbıye gı ;I 
. ınenfi p '1 

giren ve aynı ~st·. Jı' 
yapan Alm~nJarla de ıesil1 1 fi 

"'ca e "' denberi olan mu . d•'' lf 
başladığı gündenberı ,Jet 

. :ı,ıılu 
la takviye etrnıŞ ' 



HABER - Akşam Postası 

t.Dtv~ 

Tabak gibi bayan yüzlerinde 
güzellik salataları ! .. 

Anıerik ada 
llıodern 

kadınların yüzleri 

sa~ata ta-ba . ..la ndır 

t\h su elbisem , 

eskimemış 

Geçen gün bu sütunfard:ı. ka _ 
dın o .. uyucularımıza, cskileı i ve 

modası geçti diye dolabınızda du
ran elb:.Sc lerinizl nasıl değiştire. 

bileeeğinl:i, eski elbiseniz olduğu

nu en yakınlarınızın bile kolay _ 
!ıkla farkına varamayacakları bir 
surette n·•srl tadil edebileceğinizi 

gifatermck için bir nlimune ver _ 
mistik. Bugün de bunlardan birini 

tekrarlamayı faydalı buluyoruz. 
Resimlere. bakarsanız, ilk nazar 

da. bunların ayrı ayrı Uç model 
olduğunu sanırsınız. Fakat haki
kntt.e, bu üç model ~~ aym ıscydir. 

Bir çoklarımız, vücudumuza çok 
uvırun gitti~ni, bizi çok açtığını 

söz aramızda güzel gösterdiğini 

bildi~imiz elbiselerimizin eskime • 
mi:J bile ohm çok giyilmiş olmasın

dan duyduğumuz li:r.üntüyle canı. 

mız çektiği halde onu dolaptan 
alıp sırtımıza geçirme,;iz. lşte 

böyle elbiselerimizi. Tadil ederek 
sırtımıza geçirirsek fena mı o_ 
lur? 

oles:ydı 
-~ 

~ 
/ f;,l I .. ., 

• rw 

bir ı,"kil tayin \'C' tesbit ctmesL 
11:.1 d:ıha do~ru ol:ıcn.";ını söyle -
mi:;;lik. 1ı,ıte elimiz de bir elbise 
vnrki onu. çok giydik diye sırtı. 
mıza geçiremiyoruz. Bunu tadil 
ederek 0.lde edeceğimiz elbise 
muhakkak ki bir model mecmua
sından seçerek dünya kadar 
masrafla yaptıracağımız yeni el _ 
bi.sedcn çok daha iyi olacak ve 
muhakkak ki çok daha gönül rn
hatilo giyebileceğiz. 

Modelimiz.in a.slı (a) işaretlisidir. 

(2) tııareili şeklinde nasıl ta
dil edilebileceğini göstermekte ve 
(b) işaretli 6Cklinde de Jlk vazL 
yeti görü!"llC'ktc~ir. Bnj apisc 
somanlı olan bu kah\'e rengi el
bisenin asıl \'f,ziyetindc bir de 
sadece kuşağı bejdir. (a) numa. 
ralı şeklinde onun yalnız bedenL 
nin kahve rengi kaldığı eteğinin 
robasının kolunun ve kemerinin 
bej renginde oldu:;unu görüyoruz. 
(c) §eklinde ise elbise kahve 
rengi olarak kalmış yalnız roba 
ve kollar değişmiştir. 

~ıı;r 
~lı~ \in Arncrik:ınm modern Jfi 

Bu hiç şüphe yok ki, model 
t 1 mecmualarından beğenip seçece -

gü~'lik meraklıı:ı kadınların yüz ğimiz, dünya kadar masraf ede _ 

Siz de değişik ve zarif elbise
ler giyen bir baynn olarak tanıl. 
mak istcyorsanız elbiscleriniz.i 
bu şekilde tadil etmeği daima 
düııününüz bazı elbiBelerini=i ar
tık modası geçti diye dolapta bı_ 

rakmayınız. 

;~lli~Uesseseı~rinden birine !;t· 

('rı }'<iz ev~·eıa, kendinizi kadın
"ll h lerı tabak yerine konu · 
fıı<ıa ~t &arip bir a~çı dukka · 
~ nneder iniz! 
ıra 

~ lkıutnasaıar üzerine uzanmış. 
1111ar şaınbalara ı;arı:ı genç ka

'tt\a1 t&orecekc:;iniz ki yüzlerınde 
Ilı' Ur! .. 
~ et'in(j u mev~ım sebze 'e re -
~ta ç:· en Hus, İngiliz, İtalyan 
~~~ı:ı hın usulü de dahıl olarak 
ba~ tab~ milletin salatalarından 
~l haı:ırlanmışur. 

~ •.• } aıar u·· t .. k .. t.. d. 
·ıııt ::. unc ar ·ac;ı u u ı-

~ \e . 
~e ~·a ınsana once kadın ~k -

ırı1• Pılmıs birtakım tabaklar 
r· Ve llıdeı.;i ren bu bayanların yüz· 
: salatalarda neler yoktur 

ı.._~ıı 
~· ı~ di!irn ke-,ilmiş hıyar, ka-

)tQ, ~a,. turp, h.a' uç, limon: 
ı:ı1cı.rak a\un, patucan, ciımlesı 

~t!lcl Yuzlere dizilmiş! .. 
~11.ı em .. 
·'ile " . &uzellik mue c;esele -
~~ JC!lı b' 
"I }'Uı·· ır moda olan bu ba • 

l!ıııı\ı ... ,, u salataları nedir bıli.yor 
C ·• ... z: 
h lQeııık 

t QIJha sal atalan! .. 

~ti''e .~ Amerıkalılar hiç bir 
t~t\ıtıil~eı de.rhal tatbıkten asHi 
t ~ her t~ ~n anlardır. Onlara 
1aı ~~I b~rlu sebze ve yemişle· 
~ ı Olq ~ ır ten elde etmekte fay-
~ ç'y U~u. mideye elverişli olan 

ile Q } enılir şeyin cild güzelli· 
t e eıv,...: ı· h. S<i}'J .... ,~ ı bulundu~ söyle-
~ell en~ez: koca Amerikalılar 1 gUzeUık müesseselerinde 

ıerini salata tauak~aı ına çe\ iı i - rck elde edeceğimiz bir giyecek-

\'ermi ~!erdir! .. 

Filhakika başta hıyar olm:ık ü
zere bütün yemişler Ye sebzelerin 
ihtı\·a ettikleri canlı vitamin!er 
saye inde cildi fevkalade besle • 
dikleri ve giizclle~tirdiklcri fen ,
nen anla~ılmı'3tır. 

Fakat Amerikalılar bunu he -
men: 

Güzel olmanın tıl ımı kcşfolun
muş gıbi. bir yakı tedavi~i haline 
koyup bıçarc ~uzcllik merakusı 

kadınları yem bir i5kenceye e~ir 
etmiş bulunuyorlar! .. 

Burada resimlerini gördüğümüz 
kadınlar akıllarım kaçırmış ba -
yanlar değıl, bu Amerikanvari gü 
zellik salatalarını yüzlerinin ta -
baklarına oturtmuş güzellik a~ık -
!ısı genç bayanlardır!. 1 

Bu usulde evvela yüz sıcak hav
lu kornpre~lerile hazırlanıyor, ya· 
nı cild mesamelerinin açılması te
min olunuyor. Ondan sonra her 
türlü taze meyva ve sebzeler di
lim dilim kesilerek yüze diziliyor. 
Ilcr yarım saatte bir de değişti • 
rip tazeleniyor. 

Bu suretle yüze mükemmel bir 
besi tatbik olunarak hakikaten 
hususi bir taravet vermek müm -
kün oluyor. 

Fakat, ne olur a ol un, bir ka
dının daha güzel o!mak için bur· 
nunu bir kayuna veya karpuza 
sokup saatlerce durma ·ı gülünç 
olmaktan korkulabilir mi?. -.. 

ten daha güzel olacaktır. Geçen _ 
ler de yine bu sütunlarda insanın, 
modele göre değil, vilcuduna göre 

Ev kadınını üzen şeylerden: 

Halıların tamiri~. 
Halılar evin en güzel slisüdür. 

Fakat eskidikleri vakit çok fona 
görünürler. 

Halbuki halılar eşyalanmız a
rasında en kolay tamiri mümkün 
olanlardandır. 

Halılar en ziyade kenarların _ 
dan eskir, kenarlar tiftiklcnmc.ğe 

başlar. O vakit yün ipiyle halı -

nın kenarına kaba, fakat sağl:llll 

bir örgüyle bir zıh çekmek l:lzım
gelir. Bu hususta halının fon 

renginden yahut daha koyusun -
dan yün ipi kullanılır. Bu zıhın 
arkasına bir şerid dikilerek halı
nın sağlamlığı ve dayanması tc. 
min edilmiş olur. 

Halının bir yerinde bir delik, 
yahut bir yanık oldufy takdirde 
dahi bu deliği kapatmak mi.im -
kündür. Bunun için de yine 8 
numara yiln ipi kullanılır. Bu yün 
ipiyle halının nmud olarnk örül
milş örgülerine tamamiyle muva· 

zi olmak ... r .. tl .. lr b:r zincir 6rü
lilr. Zincir bittikten sonra ayni 

ip kenarlarından bir defa daha 

şişe gcc:iıilir. Bu kenarlar örglL 
!erini şekilde gördüğünüz gibi ge 

mici ilmeği denilen örgü şeklile 
örebildiğiniz takdirdeyse halını· ı 
zm delik yeri tamamiyle ve snğ
!amca kapanmış olacaktır. 

Fötr 
şapkalcr 
Nasıl temizlenir ? 
Bir moda mecmuasına göz gez. 

dirdiğiniz zaman §U satırları okur
sunHZ: ".Fölr şapkalar bu sene de 
modadır ... ,, 

Hatmnza, hiç şüphesiz, elbise 
dolabınızdaki şapkalar gelir. Zev· 
cinizin bir veya birçok şapkası 

vardır. Fakat terden, tozdan kir
lenmişti. Bunları temizlemek, ye
nileştirmek çok kolaydır. 

Fötr şapkaları temizlemek için 
50 gram amonyak, yirmi gram 
tuz, 60 gram alkol karı~tırmalı, 

yünlü bir parça bezle silmeli. Bezi 
bir kaç kere değiştirmeli. 

Eğer ~apkamz siyah ile ,.e gii· 
neştcn rengi kaçmış ise bir mikt< r 
sıcak suya iki kaşık sud karı)ırı· 
nız, bununla siliniz. Eski ren~i 
gelir. (şekil 1) . 

Eğer ba~!~a bir rengi canlandır
mak arzu eJiyorsamz şapkayı a. 
monyak suyuna batırmalısınız. 

(şekil 2.) 

Şapka kennrlarınm terden bo· 
zulmamac;ı için iç tarafındaki deri
nin arasına kalınca bir kağıt ko· 
yunuz. Korkmayınız, zevciniz bu. 
nun farkına varmaz. Ne kadar çok 
terlese gene kuma5ın üstüne çık
maz. (şekil 3). 

Şapkaların, etrafındaki korde· 
laları benzin ile temizliyebilirsi· 
niz. Fakat eweHl, kordela ile ku. 
maş arasına bir sünger kağıdı koy 
mayı unutma~·ınız. Sonra bir pa
muk parçasını benzine batırınız 
siliniz. 

Çok ince fötr ~apkalar sarmaşık 
yaprağı suyu ile de yıkanabilir. 

7 
_ 5 

; 

l arın vaoaı aca'' 
J 

maçı ar 
neden Terbiyesi l tnnb 1 fut

bol ajo.nlı6'1ndnn: 

12·11-D::Sü Pazar glinil yapıla
cak maç;lar: 

Tnlt im stadı: 
B"~·cğluspo~ _ Galataspcr sna. 

],0.30 hakem Basri Bütün, .} an 
hakemlen: Şevket - Harun. 

Beykoz - Hilal: Saat 13,30 ha
kem Refik Top, yan hakem! .. ri 
Halit üzer - Rahmi. 

~ert'.'f stadı: 

Karagümriık _ Anadolu s:ıat 9 

hakem ~:ızi Tezcan. Yruı hnkcm
lerı Ata - Turgut. Süleymaniye -
l::it. spor saat 10.45 hakem Fc
r .. lun fülıç • Yan hakemleri Fi:~ 

r t Ka) ral - Zi.} a Kuyumlu. 
ıop., .. p - \\.In 12.~0 hakem T:::.
rık Öze rengin - yan hakemleri: 
Samih Duransoy _ lhsan Bayrı. 

Gnlatru:aıny - B"'"ikt.aş snat 14.30 
hakem Adnan .Akın, yan hakem
leri Necdet Gezen - Fahrettin So
mer. 

Fener stadı: 
Altmordu • Galatagençler sa.at 

12.30 hakem Baha.ettin Uluöz. 
yan ;hakemleri Hilmi - Hami. Fe
nerbalıçe - .Altıntuğ: hakem Ha
lit Ezgü, yan hakemleri: Neşet 
Şarmnn • Sabahaddin. 

NOT: Süleymaniye stadında 

yapılması evvelce takarrür et -
miş olan ikinci küme m~annm 
birinci devresi iş'arı ahire değin 

tehir edilmiştir. 

Demirsporlular 
Adanaya git i 

9 uncu işletme ,.R~irsppr takı
mı dün Adana.da Selçukspor ve 
Adanaspor tıı.kımlcınyla iki maç 
yapmak üzere Adnnaya hareket 
ebni§tir. 

Bir boksörün 
cevab.ı 

Haber gazete:-l spor mubarrfr.. 
llğine: 

25·10_939 tarihli Gıı.zeten!Dn 

spor sütunlarında Ankaralı bir 
bok.sörUn Türkiye dahilinde 61 
veya 66 kiloda bUtün boksörleri 
defi ettiğini okudum. Bendeniz 
936 senesi seçmeleri birincisi A
lii.eddin. Kendisiyle istediği yerde 
ve istediği ravndlar dahilinde ça.r 
pı>;mağıı. hazır olduğumu saygıla. 

rımla bildiririm. Adresim §udur: 
Kasımpaşa. Bahariye caddesi, ter
zi Mustafa eliyle Alll.cddin. 

Profes "Onel 
serbest güreşler 

Bu pazartesi gilnU Taksim sta.. 
dında profesyonel serbest gUreş 

müsabakaları yapılacak ve bu gU ' 
rcşlcre memleketimiz.in tanınmış 
bütün pehlivanları iştirak edecek
lerdir. Güreşlerin programı şöy -
lece tesbit edilmiştir: 

Dinarlı - Kara Ali. 
Mülayim - Karacabeyli Hayati 
Tekirdağlı Hüse)in • Babacslti-

li lbrahim. 

~---·------------------t'Wll---

1 
Mektep Kitaplarınızı 1 

Her sene olduğu gibi, bu yıl da 

Vakıt Kitabevın· 
aen alınız 
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ı-=cs:=-o_c _u_K_H A F 1 A s J 1 
i 
~ KoD@m c 0 ut' 

~umu rtası na 15'<0 ~r u. ·• ~ 

vazan: VASFi RIZA zoBıJ ay ram Şarkısı- Bakahm ne çıkacak ? 
Gel!Clim eğlenelim. 

Gülelim. söyliyelim, 
Hep beraber diyelim: 
Yaşnsm bayram! 

Bana hediye geldi. 
Hepsi de ne gilzelcU 1 
Her gUzclc bedeldi 
Getiren ablam! 

Babam almış bir dn.\'ul, 

Annem ııl?nı~ bir bavul, 
ÖD Umde durma, SM'Ul ! 

ÇJğncrlm seni! 

t:' 

Sevlnclm çok büyUkttir, 
Yıışım rlm h!lçllktUr. 
Admi ynnn bir Türktür, 
l'ebrfü et bonl ı 

ikı 

\! 
t 

l 
1 

Tı:ı.mam Uç gUn mel.-Ub yok. 
Oyan ve eğlence çok. 
Bir elimde yayla ok. 
Nişan alımn l 

{I 
Uzak bhden her keder. 
Dcğllh lılç an ifücddor, 
Sen de gelirsen eğer 
Jemnun luılırım. 

Gider kırda oynarız. 
IJıı.va lcnaysa yalnı:ı, 

tMnlzdc kalma., 
• ol:ağa hiç çıkmn.yın ! 

{I 
Kitab okuyun e\ de, 
Çalı m )ine derse. 
lianşmaz si:r.c ldmsc, 

Okwn:ıkt:ı.n bılanaym. 

Bu karmakarışık çizgilerden gü· 
zel bir resim çıkarmak bilyük bir 
marifet işi sayılabilir. Değil mi? 
Fa.kat bu, gayet kolaydır. Yalnız 
bir kaç renk boya kullanarak bu
nu meydana getirebilirsiniz. 

Çizgilerin arasındaki yerleri, 
içindeki rakamlara göre, boyamak 
lazım. Bunu sulu boya ile veya 
boyalı kalemlerle boyayabilirsi • 

niz. Renkler, rakamJara güre, 
şunlardır: 

O - Beyaz (içindeki sayıyı or· 
tadan kaldırmak için bur:ısını be
yaz boya ile boyamak icabeder.) 

l - Siyah; 2 - Penbe; 3 -

Sarı; 4 - Yeşil; S - Mavi; 
6 - Kırmızı; 7 - Kahverengi. 

Haydi şimdi boyamava başla. 
yın. Bakalım ne çıkacak! 

- 20 - / 

Günün tebliği rssmilerinde,. 
İsimlerini gördüğüm kasabala~ı~ 

dükkanına döneceğ in' kasJp 
düşürıemerniştim. 

Salrburgta M ünihe kadar 
Almanların meşhur otomobil yo_ 
hından gittik. ismine ' 'Rayş oto 
ban.. dedikleri, milhendisliğin 
ve memleket imarının: hepsin. 
den daha mühimmi "harp haztr· 

, lığının .. muazzam bir eseri olan 
1 bu şoseye "yol,, değil. "tıbide,, 

demek daha doğru olur. 

Dört parçaya ayrılan bu yol
da bir otomobil kazasına imkan 
yoktur. 120 • 130 kilometre sür. 
atle gittiğim bu, ucubucağı gel· 
mez (beton döşeme) en ince he
sap ve en modern bir düşünce ile 

yapılmıştır. Fennin en güzel e· 
seri üzerinde insana bir kahra • 
manlık hissi geliyor. Türkiye hu· 
dutları dahilinde, kilometre saa· 

ııJlıı" 
kaplıyor.. O zaman ~a .. b:bnısJ 
hararet altında yu~~ erİ' 
için bir deve taharnınulU g ~ 

- .Ne tuhaf şeyi hayvanın dişlerini ağzının dışına koymuş· 
"Je Garip Şeyier ... 

tini seksenden öteye apramayan 

benim gibi ihtiyatlı bir şoför için 
130 kilometre sür'ati yapabil
mek kadar heyecanlı bir §ey olur 

Her gölgenin altında, he~rııeısJ 
suyun başında biraz serı !Jr ıJı 
ihtiyadyle mecburi duralc di1" Jt 
das ediyordum. Hülasa. dedıı i 
dünyanın şirazesi mi bOZ:U~j,lıl•r1 
Güneş, fırtına, yağmur ·rıtılrle' 
rekabete koyulmu~lar 1 }Jı r!al' 
rine hakim olmağa çalı~rY0 p~ 
Onlarda da, bizdeki gibi ~oıe ~ 
kavgasına benzer bir ınuca ti~ ı-' 
lacak !.. Sonunda iki metre dl" 
çukura gireceklerini u~u~aıı~JI' 
ya yUzü diktatörleri gıb~. oele' 
da şöhret ve macera pe~ ıtl dl 
Ne hikmettir bilmem: o~l•~eıı 
bunlann da kaprisi ~~ı ıııf 
kabak dönüp dolaşıp biZ1111 

mızda patlıyor •.. 

"Yi~l nedir bu keş~~ı, 
der'1i ihtı~ 

''insanın ihtiyacı ki: bir 1 lar! 
- Belki ağzında yer kalma - mrşttt. ... ? 

1 Şen Sözler j - -
GôBMEMİŞLEB 

Anneleri çocukla.rma: • 
- .Ma.stı.nRl üzerinde Uç elma 

vardı_, :ı:.cye bir tnne kaldı? dlyc 

sordu? .. 
Çocuklardan biri: 
- A ! dedi Onu görmcmiıı o -

lacnğız! 

ItlZMETÇl 
Hizmetçi şikayet ediyordu: 
- Elinden bir iş gelmiyor, 

kırdığı tııbağm, fincanın haddi 
hesabı yok. 

- Kttdıklarmm pammnı aylı. 

ğmdan kessene? 
- Aylığı yaptığı :ı:nra.rlara ye 

tişme:ı ki! 
- Öyleyse arttır. 

Amerikalıların 
garip adetleri 

Amerikndnkl bazı hUkfımct -
Ierin belediye kanunları arasın· 
da şöyle bir mndac vardır: 

"Yolda merkepleri saatte c u 
k1lometrcden fazla sUrmek yJ.. 
salctır.,. 

Otomobillerin, motosikletle • 
rln, bisikletlerin sUratlnl kıs -
mak için sebep var ama, csasl'n 
pek hızlı gitmeyen cşclı:lerln sli
ratini tahdit etmeye ne lüzum 
vnr ac nbn? 

J1 AB E C 
(}OCUK SAYFASI 
Bilmrce kuponu 

11 fKtNCİTEŞRlN ............ , ............ 

TOP KİMINT 

Sokakta oynarken topu bir 

bahçeye kaçınn~tı. Bahçenin $... 

hlbi blrnz sonra topu buldu, du· 
vardan uzattı: 

- Bu top senin mi, oğlum? 
- Bahçenize bir zarar mı yap 

tı? 

-Hayır. 

- O halde benim ..• 

DOGRUSU 
Turguda sordular:: 

- Orhan nasıl bir çocuktur? 
- Ç'..ok iyi, çok zeki, bilgili, 

çal~nn bir çocuktur. 
- Fakat o senin hakkında 

fena §eyler 86ylilyor. 
Turgud hiç istifini bozmadı: 
- Demek, dedi, o da benim 

gibi. düşündüklerinin &ks1ni ııöy· 

lUyor ..• 

Çocuk koşa koşa annesine geldi: 
- Anne! dedi. Barometre 

dUştü. 

-Kaça? 
- Bllmlyonun, pencereden 

attnn, hbrhalde zemin katına ka· 
dar düşmUştUr ... 

ısrıRADAT 

~ Hava ile iıleyen saat -
Ne e~ktrik masrafı var, ne kur -
mak zahmeti! bu gördüğünüz sa
at hakikaten hava ile işleyor. is. 
viçrcde bundan yirmi sene evvel 
yapılmış olan bu saat hfila işle -
mektedir. Daha da senelerce i~le· 
yecck. 

Saatin esrarengiz noktasını, al 

tındaki şeylere bakar!'anız anlar
sınız: Bu saat bir barometre ü
zerine konulmuştur. Barometre 
ye hava tazyik yapıyor. Bu da 

bir kuvvet demektir. işte, bir 
İsveçli mühendisi, havanın bu 
tazyik kuvvctin:icn istifade etme
yi düşiinmüş ve hava tazyiki ile 
işleyen bu saati yapmıştır. 
~ Et yiyen otlar. - Et yiyen 

otlardan bahsedildiğini herhalde 
işitmemişsiniz<iir. Öyle ya, hay

Ayten kaşlarını çattı, baemı vanlar nebat yiyerek geçinirken 
kaıdırdı: nebatlar da niçin hayvan yiyerek 

Dçtlk Ayten yaramaz bir laz. 
dı. Bir gUn bir misafir geldi. 
Baktı kJzeağı% pek uslanmış: 

- l'da§alla.h, dedi, artık ağla • 
mıyorsun, uslu bir kız oldun ga· 
liba? 

- Hayır, dedi. dinleniyorum. geçinmesinler? Bu dünya.da her 
şey karşılıklı olur. 

BASİT cı;\'AP 

Tuih dczısinde öğretmc>n 
be~ eordu: 

işte, tabiat da bunu düşünmüş 
tale- ve ot yiyen hayvanlar yarattığı 

- Söyle baltalım yavrum, hü
kn.mda.r öldilkten sonra çocukları 
ne oldu? 

- Onlar da bir müddet yaşa _ 
dıkt.an sonra öldiller. 

gibi, et yiyen otlar da yaratmış 
Yalnız, bu otların mi&ai gali· 

ba pek nazik. Yediklerini günler. 
ce haz:medemiyorlar. ''Et yiyen" 
nebatm yuttuğu böcek, sin~. 

kelebek gibi şeyler "midesinde" 
YAi.AN en aşağı iki üç gün kalrvor. 

Çocuğun ann("si trende bflct İşin garibi neresi ı-=!iyor mu · 
almıırno.k için, ona dalına beş yı:ı_ sunuz? Bu iki, üç y,ün ıarhrda 
şmdaynn dedirtirdi. Bir gün an· I neılıat. üzerine en l 0 zzet1i böcek· 
nesi bir şeyden dolayı kıznı.rş, ba- ler, kelebekler, sinekler vclsc 
ğrnyordu: 1 kon-sa, başını kaldırıp onlara l-.ak· 

- Ya.lan söyliycn çoeuklar ne nklyor. Hazım de·-am etiği miicl· 
olur, biliyor musun sen? detçe bu neLat üz~rine kcn~c:ılt 

Çocuk cevab verdi: h:ıyvancrklar için tehlike yoktur. 
- Biliyorum ya! Trende be - Fakat bir kere hazım bitti mi, 

dava gidip gelirler! "Et yiyen., nebat, derhal ağzını 

j/ mu?. Bu uz:un yolun ucun Mü. 

1 1 ııih şehrine girerek bittiği zaman 
1 1 ben de, yanştan birinci çıkmış 
! bir cokey gibi sağıma, soluma 

1 bakıp alkış sesleri işidir gibi ol· 
1 dum. Şaka d::ğil. 125 kilometre 
uzunluğlUıdaki yolu, bir hamlede 
alıvermiştim ... 

ı;: * * 

nanedir!.,, 
• sc 

Onu da elinden ahrtar · ril1' 
- be 1 ~ 1 J{endile Jj sag, n se amet ... ...," . e•· sorarsan: "vermek., içın ıJ 

"Almak., lazımmış.. Petci• 
0 ...ı.ı 

··d•ll" mana kadar? .. Hocanrn P, 
si gibi tam açlı~a alıştıkları I' 
naular:ı dikecekler, haberleri 
yok! .. 

* * * Münihte, bir gecelik misafir- ~ 
likten sonra yolumuza devam et- İ§te böyle! Allabın gaJ ıı&I' 
tik. Almanyanın en büyük ve uğrayan, koca Avrupa kı~l'r 
çok kalabalık şehirlerinden biri fırtınalar, yağmurlar, çaJ1l ~· 
olan Münihten böyle ça-buk ay. arasından eıynhp çıkınıl~"1"' 
rıhnak biraz güçtür ama, ne e· raştık .• Ama bizden e""'el f"J~ 

1 dersiniz ki, gidecek yerlerimi?: nıp bulutlar arasından ''. et• 
uzun... Yoksa vaktim olsaydı: çıkan güneşin de serptit' f' 
operasiyle, müteaddit tiyatrola- hennem ateşi nümuneleriY1~yır 
riyle, bir çok gecelerimi zapte- nıp kavrulduktan sonra·" f~ 
elerdi. Ama, bu seferki siyahati. ce. nihayet Fransa hududı.ıııl 

açıyor ve hayvanı yutuyor... · A d ğ" laşabildı'k .• mız vrupa e il, Amcrikaydr .. 
:t- Kucakta taşınan kızlar! * * * ~· A vrupanın bu 1Chirlerindc:n 

Bunlara Hindistarun bazı yerle • J 
mUmkün mertebe sür'atle gef".e• EJı"mdcki han'ta • ••Treb ·• J!J' 

rinde tesadüf edilir. Oralarda a - :& • ~ ol" 
dettir: Evlenecek bir kıza, dü • ccktik. rinin, Almanlann hudud\1 ,.,<'· 
ğürnien bir kaç gün evvel, bir ilaç Jc'akat Nuh tufanı nu olacak ğum.ı gösteriyor .. "Oraya ~ 
verirler. Bu ilacın tesiri ile kız nedir? Edirncden itibaren, yirmi cak; gümrük ve pasap<>rt ,, ~ır 
uykuya dalar ve bu uyku bir kaç dört saat sürebilen, açık 1:ılr ha- mclesini yaptırdıktan 5~eıı f 
giln devam eder. O müddet zar- vaya hemen hemen tesadüf et- nehrin üzerindeki köpr al 11~1 

fında kızı bir yeerden bir yere gö medik, her tarafta bir gayritabii. çecek, Fransızlar . ta:· ~ııµ.,' 
"Strazburg,, da kendim•'.' .• it' türmek lazım geldiği zaman ve· lik var.. gökler çatlamış gibi ~ 

ya sırf gezdirmek, hava aldırmak akan yağmurlardan baş alıp sür cağız ... hı.Edut hakkınd~ı r1.el~r 
matım bundan ibarettı. tı.;,;~ için, en yakın akrabasından bir atle yiirUmek kabil olmıycr ki .. ~ & .. 
rahat rahat yürüyüp g 

11 
11" de1ikanlt onu kucağına ahr, el Si 

bu yerler, Avrupanın en c b.11~ üstünde dolaştırır. Evvela bir fmtı:na başlıyor. A- )'la • 
Aradan bir kaç gün geçip ila· ğaçlan inletip, ekinleri ezerek, cak topraıdanyını~ ta 

cın tesiri gidince kız uyanır, o gelip bi.itün şiddetiyle otomobile. yokmu~··· rt-
zaman düg~ün yaparlar... bir çarpıyor! Sonra kara kara bu- B .. ..ı- ürPere 1c 

ugun, tüylcnuı dt 
1'-,llv'lcktebe damıdan girer misi· lutlar ufuktan sökün edip, manda k d ~ bı·~· 501ilef ı-~ o u ugum ,te ıgı re 'r ; 

niz? - Size böyle bir sual sorul· sürüsü gibi üzerimize bütün mi geçc:ı bu kasabalrrın. ~~i ~i 
sa her?alde tuhafınıza gider .. 1 kasvetile öyle çöküyor ki ... Da- kasap dükkanına dönec~ğı tıi•::: 
Mektebın kapısı dururken baca. ha sonra da bir yağmur, bir yağ. düşünememiştim .. Zigfrı0• ·~iti' 
sından girmekte ne mana var, de· mur! .. Altımız dere, üstümüz no diye, dilimize vird ett':':.cı•., 
ğil mi ya? Fakat size bir şey c;öy- su ... Bir tahtelbahir edasiyle su· müstahkem mevkilerin -~st~c~cı· 
Jeyeyim de ister inanın, ister Jar altında yürlimC'ğc çalışan o- sellemeblissel5m yürüy:ıP .. &/'ı 
inanmayın: tomobili hızla sürebilmek itin ğimi şimdi düşC.ndükı;c. ı:~:~ys., 
,Bazı memleketler de çocuklar bir kaptan mahareti lazım... Ni- ateş çenbcrinde:l d:ılıp 
mekteplere binanın damındaki hayet dört gözle beklediğim gü. cambaza bcnzctiyorUJ11· 
pencerelerden girerler! Neden neş te arzıendam ettiği zaman zOPtl 
mi? cünkii mektebin kapısı yok. o_rt_aı_ığ_ı_ce_h_e_n_n_e_m_i_b_i_r_s_ıc_a_k_ıı_k ______ Vad-i R. - / 
tur ıda ondan! bunun da sebebi ~ 
şudur: 

Oralarda kışın son derece so
guk, ynzm da son derece s1cak 
olur. Kışın soğuhan. ya?.ın t:ı· 

caktan en mtılı~f~.-:nlı yer de top. 
ra~ı·' altıdır. İşte, ornlarda, biı 

çok binaları ve evleri olduğu gibi. 
mektepleri de yer altırJla yap· ı 
mışlardır. Ru binaların yab11 
d~mları t'Jpra;- n üzerin<lcdir ve 
içeri damını aç•lan, hem pencere. 
hem kapı vazifesini gören delik -
!erden girerler ... 

B i Lr.~EC E 
Ben, yeni dünyanın sekiz harfli , 

bir mernlcketiyirn. (6 ve 8) inci j 
harflerim kırmızıyı gö tcrir. (l ·3 ı 
ve 6) mcı harficrim vücudun bir 

kısmıdır. {2-8 ve 7) inci harfleri· 
ınin üzerinden tren yü. ür. Ben ne

resiyim hala bilcmedinizse çok 

yazık. 

..t,1'.,. 

Bu bilmecemizi do&!"\1 11~.,'ı' · 
• ttlr ı 

}erden birincive Yakıt )<U •r.ı;.•' . ~ .. 
nesinden 5 liralık JdWP ,, • • 

. • k ı.itll. 
hakkı ikincıyc 3 lıra.ı ·r ~· 

' .. . • de bı 
mak hakkı ve üçuncu} e . 

. ı..ur· ı 
büyük kolonya verılecc ıııüi1 

uz.1 
Arrıca 200 okurucıırıı 

telif hediyeler vereceğiz. 
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Atatürkün fikir haqatz 10 uncu yıl nutkunda bir o .. m e 
~tiirk. "E b" 1- • • h · ·d· ı· ----------------'°Ylc · n uyü .. esennız angısı ır,, sua ıne 

,,ce~ap vermişti: 

b-__ Beniın yaptığım işler biri yekdiierine 
aglı ve lüzumlu olan §eylerdir. Fakat ba-

ci
na Yaptıklarımdan değil, yapacaklarım

Qn L_h d• • va se ını.z:.,, 

Yazan: Cır. Afet 

~· 
Atatürı.•nn Caynn '.f<'!'c mrktulııındald <'I yau ı 

ı'· 
~l .... 1 ö'.tm • • ..:nUmU .. 1 

,, Şef'c, ebediyen Türk 
~" büyük kaybı olarak a. 
Jı agız. 

O kıytnetli hatırası daima 
ltıaddi varlığiyle ba§ı

\'c • 
k 1~zdcn aynldı. Ar. 

t tırduğu bir devlet, is. 
·hu ~ tııi]j rriyetine kavuşturdu-

. bcd· et var. O'nun bu mil. 
% ett·ğ· · ld"" •· n ı ı nıce yı onum-
~kla bahtıyarlık du

. a on iki gün önce 
\ ~~t 16 yaşım bitirdi diye 
~~ d~. Bugün A tatUrk'U 

. hır yıl olmuş diye ağ. 

' ~ ()• 1 ~1ı' nun çok sevdiği arka. 
, b c devlet adamı tsmet 
t.ı~.llrtıızda .. 
~t~ bir sözü inönüne. kar
'fıı tnaYt çok severdi: ''ls. 
<>.. ~Ukrtrnet işlerini idare 
~ ... ucn 
"lıl rnustenhlm.,, 
<~~~it hakkında unutulmaz 
til hatrralanm var. 
~td lttıda onlardan gir ka. 
'l Cdcyirn. Atatiirk Türk 

Ctind t, e ctlidlcr yapıyor, 
c .. r hah· ~ . ~· ısler bunda yer 

ı~~ ır bahis O'nu bilhassa 
aıakad .. T' 
~ ar etmıştı. ımur 

~ ttınlln hakkındaki kitap
~ tl~rduk. O, bir kitabı o. 

• 
111

de daima bir kalem 
lır ,_ a· . h .- b.' "'en ısınc ma sus 

llhassa enteresan olur. 

tıııı•. 
~! 1lıij 11ırn gördüğü yerlere 

t • llasına gelen ''D'' har
'· y llııtı· c bu "D" ler pragra. 

~ ~Yetine göre bir veya 
i'' c olabilirdi. O'nun o. 

tM tctıcdig~ i kitaplari oku
··<~ 
'ti lay ve büyük istifa. 

1 p 0 Iurdu. 
ttırı t'. 

'ıt:ıı c6e başladığı bahis. 
~·11 Ckte, acelecilik göste -

1 Un iri k • • ah ~:la I n yeme , ıstır at 
lı.. tda bahis mevzuu ola. 

ı "lır ~ Un ve gece fasılasız 
'( ç §ahit olmuşumdur . 

'~ lc~ı!tnak hem güç, hem 
~~ 1ı oluyordu. Bir bahis 

ita hlitün okumalar ve 
a•ııtırıandıktan • l'\ı] sonTa yaz. 

'~ıı)lt duğu vakit, yemek 
, t 'ic unutmak lazımdı. 

, ı t~~Yran aradaki kısa fa. 
~lıııtı ın edebilirdi. Bu yaz
!\ 

8 
a bütün bir gece de. 

~~ bi onra sabahleyin yaza. 

' 

Ilı>.:~ haıc gcldi~imden ka. 
ve sonra Yaver yer 

~ Ahut .Yorucu işlerin kar. 
" at .. )or \Irk daima zinde ve 

~ bii ltlınaz bir halde idi. 
\ l'lc 

tt,11lı Çalı§malann lbirinde 
~. ''ltıı icısrm Timur hakkın 

\ı,. r. 
"?'~ 

\' ba~:itnur'u çok beğendi. 
·ıı'< ''lte ~k ki dünyanın en 

l'ldir d" rd T" lt .,, ıyo u. ı. 
< tat ·· , Cttilt eıık l:arakterlcrini 
• r~ltiıçc derhal kfiğıt üze -
' ' er Ya • . h ·~ paraı< ıza .at ve. 

llhaıtkak dahi bir ku. 

mandan,. diyerek sevinç ve heye. 
can gösteriyordu. 

ve Timur, O'nun en sevdiği 
takdir ettiği bir kumandan ol. 
muştur. 

Atatürkün fikir hayatı coşkun 
bir denizi andırırdı. O, çok okur, 
söyler ve söyletmesini çok sevelı
di. Karşısmda her an imtihan 
geçirme1

• bir adetti. Çetin bir 
öğretici idi. imtihanda muvaffa. 
kıyet O'nun için bUyUk bir neş'e 
kaynağı olurdu. O'nun toplantı. 

larmda bulunmuş olanlar bilirler 
ki bu imtihanları sıksık geçirme!;: 
vaziyetinde herkes vardır. 

Atatürk ayni zamanda fikir 
mücadelesinde bulunmaktan çok 
zevk duyardı. O'na itiraz etmek 
kolay olmamakla beraber mü. 
nakaşa etmeği de severdi. 

Hatırlıyorum, mesela "Hars 
ve kUltUr,, kelimelerinin delalet 
ettiği mtina ve tarifleri üzerin
de uzun uzun durmuştu. Bu mü. 
nakaşa bilhassa B. Hamdullah 
Suphi, Ağaoğlu, Dr. Reşit Gali. 
bin bulunduğu bir toplantıda e· 
pey hararetli safhalar geçirmişti. 
Atatürk için "kültür., ayni zaman 
da medeniyet demekti. Medeni _ 
yet ve kültür kelime manalarını 
bir olarak alınca onun tarifini 
şöyle yapıyordu: 

Kültür dediğimiz zaman ''bir 
insan cemiyetinin, devlet haya. 
tında, fikir hayatında, iktısat ha
yatında yapabilecekleri şeylerin 

muhassalasını kastediyoruz ki 
medeniyet te bundan başka bir 
şey değildir.,, 

Herhangi böyle bir mesele ti. 
zerinde durduğu vakit fikri dai. 
ma onunla meşgul olurdu. Gece 
konuşulanlar, gündüz de devam 
ederdi. Mutadı olan çiftlik ge. 
zintilerinde otomobil isinde bu 
derslerin- yer aldığı çok olurdu. 

Atatürk tarihe çok ehemmiyet 
veriyordu. Çünkü, O, bizzat, ta. 
rihten istifade etmişti. istiyordu 
kiTürk milleti, bilhassa medeni. 
yet tarihinde layık olduğu ha. 
kiki mevkiini alsın. 

ilim yolunda ilerlemedir ki bir 
milletin varlığını tarihte tan;in 
eder. Ona yalnız siyasi bir mev. 
cudiyet değil ayni zamanda kül. 
tür köklerini kuvvetlendirecek 
bir hayat ve tarih verir. Çünkü, 
bir milletin ya~dığı dünkü gü
nü dahi derhal tarihe karışmış -
tır. O, dünde bir şeyler yapmış 

olı:ın fertler, milletine bir kültür 
varlığı temin ederler . 

Atatürkün tarih üzerindeki en 
bariz fikri Emniyet abidesinin 
üzerindeki şu vecizedir: ''Türk, 
övün, çalış, güven,, Türk milleti 
tarihinle öğün, çünkü senin ec
dadrn medeniyetler kuran, dev· 
lctler, imparatorluklar yaratan 
bir mevcudiyettir. Sen Anadolu 
denilen bu yurda, sooradan gel
me değil, ilk yerleşip medeniyet 
kuranların çocuklarısm . 

Fakat istikbaline "güven., e 
• bilmek için bugün çalışmak lazım 

dır. Çünkü yalnız tarih tefahuru 

Mersiyeden Mısralar 
Durgun bir denizi andırır dışı, 
İçi hiç sönmiyen bir yanar dağı. 
Sesinde ıslığı eser kuvvetin, 
Sözünde şahlanır hakkın bayrağı 
Çürümüş Osmanlı saltanatiyle 
O gömdü tarihe bir ortaçağı. 

Dağlar dümdüz olur işaretiyle, 
Ürperir ovalar avaz.esine! 
Yıkılır hıncına çarpan ordular, 
Kaleler dayanmaz yelpazesine! 
Fikrin, güz~lliğin, aşkın ... her şeyin 
Bağlıydı daima en tazesine. 
Yaşadı başı dik, dünyaya karşı, 
Getirdi diinyayı cenazes!ne. 

Onsuz kaldığını bilse tabiat 
Bağlar üzüm vermez. bahçeler huru. 
Okşar saclarını Ezelin eli, 
Yüzüne Ebedin ışığı vurur. 
Ôğünür insanlık eserleriyle, 
Yurt onun sevgisi üstünde durur. 
Adıdır kurduğu devlete temel, 
Ünü kurtardığı millete gurur. 

· Kemalettin KAMU 

Satih Bozok'a Sof ıadan bir n1ektup 

l ... .. 
Atatürk Sof~·ıuln Afa~,.nıilitcrlcen. ('~l\i Iloıol•, ~im<ll Bııerik 

mebusu Salih Dozok"a ıırııh lı:ırrıeri~ le yazılmış bulunan 'c bir lu -
ınınm yukarıya 1.11 c lııl ılrrct't!lğlmiı bir mcktub göndcrm!ıtir. 
Afllliirk'lin n~rı bir lıuımsiyctlııi hildircn bu mekhıb iki :Frıı.nsız al· 
rinin hnyatı ıınlnyı~lnrınm fr:ını.ııcaluri) le tcrcUmri<'ri l\oyıtlıdır. 

,\ t:ıtUrk, şairlerden hirlnin lınyntı: ''lla.rnt in adır. biraz hayal, bir 
a1. a~k \il sonra Allahnısınnrlıulılc., diğerinin de: "Hayat boştur: 

biruı: !.;in, lıiraz ünıill 'o sonra Allahııısnıa.rladıl,., şr.kUJerlnlJe tu·
..ır ~ttiklcrini luıytlcttlktcn sonra. fnuı ızcn ac;ıllarmm l anındaki 
lıo::hı~a ela 1111 snlırları lmylJctml5flr: "Salih. hunları ezberle \'C sen 
hayatı nasıl anladms.a onn. güre bunlardan birini benimse!'' 

bir meziyet sayılmaz. 
Bir gün Atatürkün yaptığı iş. 

lerden bahis açılmıştı. Merhum 
Vasıf Çınar sordu: 

- En büyük eseriniz, inkılabı. 
nız hangisidir?. 

Atatür:k cevap verdi : 
- Benim yaptığım işler biri 

yckdiğerine bağlı ve lüzumlu o
lan şeylerdir. Fakat bana yaptık

larımdan değil, yapacaklarımdan 

lıahsediniz. 

lşte en büyük tarih aşıkı, A. 
tatürk kendi tarihinden övünüle. 
cek bahsi böylece kapattı. 

Atatürk! Sen biıden ayn lalı 
tam bir yıl oldu. uzun ve hadise
lerle dolu bir yıl. Bu yıllar senin 
arkandan çoğalacak, her yıldö.nü
münde seni tekrar kaybetmiş 

gibi acı duyacağız. 
Fakat senin ruhun müsterih 

olsun ki, eserlerini yaşatanlar yo
lunda.n yürüyorlar. 

1 

23 • Xll _ 1937 teı:-ihinde Ba~ 

)'an Afete yazılmış olan mektu
bundan: 

''Gece meşguliyetimiz bildiğin 
gibi dil dersleri... Gilndüz de 
yalnız olarak ayni mesele üze
rinde birkaç saat çalışıyorum .. 
Havalar fena; nadiren çıkıyo. 

rum. Hemen hergün vekillerden 
bazıları gelip konuşuyoruz. Sıh. 
hatim iyidir. Senin birkac gün 
rahatsızlık geçirdiğine üzüldüm. 

Kış tatili için İstanbula gitmek 
istc.rdim; bir türlü karar vereme
dim; hilkumetten ve toplu bulu
nan meclisten uzaklaşmak istemL 
yorum. Yalovadaki ottl biterse 
oraya gitmefi, sı~:C sudan istifa· 
deyi dilşünüyorum. 

Celalle olan telefon görüşme -
leri beni sıksık çalışmalanndan 

haberdar etmek için ço': iyi olu. 
yor. Pari .. te lüzum göreceğin ka. 
dar kalacaksın. .Yapacağın tct· 

Atatürkün o zamaı.kı katıbiumumısı söy.üyor: 
Bu söz er bana çok hazin gelmişti, ade
ta bir vedaname hissi veriyordu. Cümle
nin haldırılmasm.ı rica ettim. 

Yazan: Man;sı mJbu3u H ~rn 

A t:ıtürk'ün onuneu yılıfönünıU 

ı.atırların 

Yukardaki vesika Atatürkün 
cumhuriyetin onuncu ~·ıldönü· 

milnde s5ylemiş olduğu nutkun 
kendisi tarafından ku~un kalem
le yazılmt6 ilk şeklinden bir say
fadır. 

At.atlirk bu yıldönilmtine çok 
ehemmiyet ve~ti. Bunun se -
bebi ııadecc on rakamının sayı u. 
sulündeki chcmmiyoll değildi. 

Asıl sebebi o sırada. siya.sal iç 
iflero ait inkılnp hamlelerinin 
hemen tamam olmuıı ,olması, ve 
hundan böyle ekonomik ve kill
türcl kalkınma ve ilerleme i5lcri
le dış siyasada yeni hamleler ya
pılması keyfiyetinin ön saflıaya 

geçmesidir. 
Filhakika ülkede programlı su

rette bir sUrll fabrikıının kurulma 
sı \'e cihan iktisadi buhranı sıkm. 
tısmın Tilrkiyc üzerinden kaldı -
nlmıısı, TUrkiycyi Avrupa man
zumesinin önemli bir üyesi yapan 
Balkan anlanmasiylc, Montrö bo
ğazlar mukavelesinin yapılması 

''O Hntayın nna yurda kavu§tu
rulması, o sıralarda veya o nn _ 

dan itibaren giri:;ilıni§ \'eya la -

hakkuk ettirilmiş başanl:ır. 

Nutuktaki "Yurdumuz dUnya -
nın en mamur ..••• cümlesi ve on
dan sonraki cUmlelcr ve ''Türk 
milletine çok yaraşan ..... eilmle& 
bundan b5yle girilecek olan yola 
işaret etmektedir. 

o tarihte Alatlirk'Un katibi u
mumtııl fdlm. O, samimi olmak 
§artiylc nuun1 surette tenkitleri 
isler ve arardı. Ve yakmlarınca 
bunun yapılmamasını ııa.mlınlyet. 

sl.ılik sayarak kcuı, ehemmiyet 
verdlği her işle etrafındakilerin 

de me§gul olmMmı isterdi, bu su· 
retle ayni şeyle mcşhu dimağlar
dan çıkacak miltalea ve tenkitle
rin daha esaslı olmnsmı temin 
e~iş olurdu. 

1933 ilktcerinin oı1.nlannda : 

··- Onuncu yıldönümUnde ne 
ııöyliycccğiı? DUeUnUp bir ı;eyler 
hazırlryalmı !,, 

verınivti. 

tArzmda bir emir 

kiklerin istifadeli olacağına şüp

he etmiyorum. Ankln ve difer 
arkadaşlara bahsettim, onlar çok 

nutkunda baht olan 
sayfası •.• 

Ekseriya emirlerinin sınırlan 

çok genişti, Yani bunu alan, gay
ret ve kablllyetlne g6rc onu, c. 
mirlerin sırurlarmda.n çıkmadan 

muhtelif derecede ifa. edebilirdi. 
Ve o i§tekl azamı verlm.inl verme· 
si mUmklln olurdu. Meseli yuka
ndaki emre göro baştan aşağı bir 
nutuk milsvcddcli hazırlanabile

ceği gibi mevzubahs edilebilecek 
noktaların tcsbiti veyalıut onla
rın tlü§ünülmcsiyle de iktifa olu. 
nabilirdi. Fakat herhalde Ata· 
tUrk, asgari olarak, muhatabına: 
"- Bundan böyle zihnin bilhas
sa bununla meşgul olsun!,, demi.' 
bulunuyordu. 

Bu emri alışımın ikinci günU, 

adetim olduğu veçhile, ynvcdik
ten AtatUrkUn uyandiğı habcrl 
verilince odasına gi~tim. Be
ni görilncc: ··- Bu gece çalıştmı 
ve nutku yazdım,, dedi. Ba.zan peJc 
geç de olsa misafirlerlnl uğurla -
diktan ııonra otunıp çııl~dı. 

Yukardakl mUsvcdde i§tC bu 
yaııdır; ondan sonra gerek kendi 
dOeUncelerl, gerek kendi mütalc
nlnn Uterlne nutuk b:ızı detlBik· 
liklcr görmü§tlır. Müsveddelerin 
30-10·933 tarihli "HCı.kimiyeti 

Milliye" de çıkan metin lle kareı. 
la3tınlması bu değişiklikleri gös
terir. 

Fakat okuyuculnronm dikkatini 
bilhassa 5-1 i§nretinl taıryan ve 
kli,esi yukarda bulunnn sayfndn 
çizilmia olan 4 satır Uzcrlne çek· 
mek isterim: 

"Bu söyledil:lerlm h;ıldlmt oldu· 
b'll gün senden \ "O bütün meclcni 
beşeriyetten dileğim fiudur: 

"Beni hatırlııl,mr..,, 

Bu ~zler bana çok haz.in gel 
mişti, adctiı bir vedaname hissi 
veriyordu. 

Bütün milletin o güne O'nunla 
beraber erişmeyi dilediğini ve dU· 
şilndilğUnU söyleyip bu cUmlcn.r 
kaldınlmnsmı rica cttlın. Cümle -
nin başındaki görUlen i§arcU 
koydu, sonra mUsveddeyi gören 
hemen herkes ayni şeyi tekrar
layınca cilmlc>i çizdi. 

noceğin güntl büYnk •bumiıık· 
la bekli,onm.,. 

enteresan· buldular. Profesör 
K. Atatürk 

Pitar ve rcfıkasma 

Parlak muvaffakıyetlerle dö- l selim.,. / ,(ULUS); 
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Bugünkü keşidede 
kazananlar 

Holandaya taarruz 

Milll piyankonnu ilk keşidesi 

bu sabah saat 1.am onda Asri si· 
nemada merasimle çekileli. Şehir 

bandosu lstlklal marşını çaldı. Pi
yanko dolablarmm kordeliıları 

kesildi. 

80,000 
Lira kazanan 

26766 
66 ile nihayet bulan numaralar 

20 şer lira amorti alırlar. 

20,000 
Lira kazanan 

18188 
Son rakamları 88 ile biten bi· 

lcller 20 şer lira amorti alırlar. 

15,000 
Lira kazanan 

14506 
16 ile biten numaralar 20 _şer 

lira amorti alırlar. 

12,000 
Lira kazanan 

31217 
5,000 

Lira kazananlar 
31822 24.167 

~ 3,000 
Lira kazanan 

7221 23899 22391 5552 28211 

2,000 
Lira kazananlar 

973 1857 4 25861 
10490 18574 9680 5545 23773 
25861 

1,000 
Lira kazanenlar 

15458 24999 
21006 13296 28033 19627 1493 
30170 1910 25698 29735 2464 
37807 5114 23196 33659 2282 
17160 16686 

100 lira kazananlar 
21457 39277 30255 6505 18902 
21441 20141 12240 35873 11111 1 , 

6528 36761 9865 13869 23924 l 
128 31282 2767 4855 31129 

21539 17895 2859 35820 15799 
2008 18855 3958 35561 26193 

10701 29133 2501 225 30320 
1851 35672 15070 37756 26089 

22907 21680 22571 20814 11726 
35899 32000 8184 23364 8865 
16259 39085 16797 19500 32189 

36469 3109 3627 34218 16158 
23042 21336 34317 29094 28737 
12339 6201 28585 4822 8329 
8921 2995 24617 13742 2963 

16910 5165 35084 30353 28305 
24182 23595 28079 19763 19523 
17598 8648 37221 6033 10004 
34821 36317 22474 7799 4580 

6595 358 3195 4415 2760 
29419 28407 35703 39731 15621 
18760 10788 6237 10808 

50 lira kazananlar 
19176 31485 33570 20700 21247 
11352 36340 36328 6765 12811 
14207 2060 24812 32412 17015 
15834 5212 8561 11768 12388 
33630 30756 18368 32170 39672 
16495 3093 35877 32381 8053 
20195 12102 27555 7378 31071 
19043 11544 1331 7393 30516 
38388 15428 38436 4194 2533 
35638 9716 38537 12153 6474 
21321 4034 10138 31952 37812 
34927 25200 22630 19456 29047 
1762 188813 24322 37488 7153 
5438 17018 9533 35590 8725 

32991 538 12382 33182 21208 
34680 35919 19825 31722 1625 
12615 26428 10432 11285 29623 
26461 39409 10747 2045 29076 
39641 26242 35844 26465 23950 
36008 21851 19924 24326 8976 
28168 13598 34620 33040 32633 
Z-1 il 1648 33084 1q395 34139 

6Q99 12145 11265 25877 
1J-J7 7545 31157 31356 4160 
27893 31001 36619 9i2 14447 
33315 38321 10345 3~034 31304 
2145 23975 30324 11549 4363 

21344 13813 9109 13092 467 
17772 9921 24592 9018 31306 
27700 3764 21459 7462 28~48 
38665 29217 19134 3ÇS84 16085 
6921 26536 37336 14553 6003 
79'1 1157S 15611 25337 33297 

30037 20Ç8 12375 21;5 12720 
35531 34914 28821 :1442 28909 
3779 15171 35909 7469 2fil60 

27999 21601 14135 39109 9502 
~5383 3388 21079 6550 20741 
17417 24201 20387 24151 24615 
34458 36927 29862 31477 4570 
35072 16620 20371 38411 3673 
19493 17645 7632 30281 32374 
16192 34011 3003 

Hikaye 

Onlardan biri 
(ll:ıc; tarafı 5 lnrid<') 

yi önüme attı. Gösterdiği kısmı 
okudum: 

"Ah ırka ııı s:ılılllcrindo bulu. 
n:::ı li:ı.dm C('scillnin hü' iyca bel
li olmu. tur. Ülü, u:nuır.i k::ıdm. 
l:ırJ:ın füuliye 1 mlrıılc blrfdir. 
Hüclismln bir dnıı;> et olmadığı 

tahakkuk ctnıJş1ir •• , 
Gnzr>tenin ynzamadığı hakikati 

anlamıştım. Sakallı susuyor ve 
ben dü ünüyordum. l~ğer satranç 
nrkad.ışımm l'akasım sahiye nl -
saydım bu zavallı kadını kurtarn.. 
bilir miydim :ıcaba? 

(Baştarafı 1 incide) 
yolundaki tahminlere kuvvet ver· 
miş bulu~aktadır. lngiliz istih· 
barat nezareti, Holanda hududu 
yakınında Alman süvari kıtalan 
göründüğü ve ayni noktaya doğ. 
ru, §imendiferlerle askeri nakliyat 
yapılmakta olduğu yolundaki ha· 
berleri teyit etmektedir. 

Bütün Holandada ihtiyat ted· 
birleri arttırılmıştır. Su hattına 

ve Alman hududuna doğru giden 
müteaddit askeri kafileler görül· 
mcktedir. 

Diğer taraftan,. Almanyadan 
gelen postanın, gazetelerin \'e 
trenlerin gitgide artan teahhilrler 
yaptıkları kaydediliyor. Bu teah· 
hürler, Almanyamn garbında ve 
§İmali garbisinde yapılmakta olan 
tahşidata atrolunmaktadır. 

Sabık Kayzer şatosundan 
çıkacak 
Baarn ve Zeits şehirleri süraL 

le su altında bırakılaeaf,"tndan bu 
şehirlerin ahalisi tahliye emri n.l

mı§lardır. 

lkametgiı.hlarmı terkedccek o· 
Janlar meyanında Ooorn'dn otu • 
ran sabık Kayzer de vardır. 

llükOmct, Maas ve Mervcdc ne 
birlerini, icabında yeni bir su bas· 
kını hazırlanmak üzere, bu 
nehirler üzerinde her türlü sey_ 
rüseferin tatilini emretmiştir. 

Hollanda motörlü kıtalannın ha
rckatile ayni zamanda alınan bu 
yeni tedbirin halk arasında endi· 
şeyi arttırdığı söyleniyor. Ams -
terdam ticari nakliyat mahfilleri, 
bu son tedbirden bilhassa mütc
esslrdirler. 

Hallt, Alman tazyikinden, yine 
endişeyle bahsediyor. Ne olursa 
olsun, Hollanda son hadde kadar 
kendini müdafaaya hazırdır. 

Başlıca sevk!llceyıt merkezler _ 
de, silühlı nöbetçiler, ilk işarette 
bcndleri açmağa amade, gece 
gUndilz bekliyorlar. 
Mezuniy~tler kaldmUı 
Hollanda kabinesinin gece ya

rısından sonraya kadar dc,•am e· 
den içtimaını mezun efrr.lm geri 
çağırılması takib etmiştir. Bu ka
rar polislere de teşmil edilmiştir. 

Almanya tarafından Brüksel ve 
Lahaye nezdinde mahiyeti meç· 
hu! bir tehdid ve korkutma de _ 
mar5ı yapıldığı hakkında şayialar 

dönmektedir. 

Hollanda makamatı yeniden 
birçok otomobil ve kamyona. el 
koymuştur. Keza askeri hazırlık· 
lnr dolayısiyle bazı mıntnkalnrda 
şimendifer münakaliıtı da dur· 
muştur. 

Bır kaza 
Hollanda askeri makamları ta

rafından alınan ihtiyat tedbirleri 
Culdrc vo Groningue vilayetle -
rinde birkaç .kişinin ölümüne se_ 
bcb olmuştur. Patlıyan bir bomba 
üç neferle bir çavu5u öldilrmtiş -
tUr. Diğer bir bombanın infiliik1 
yüzünden de bir asker \'C bir si· 
vll ölmüştür. 

Be!çikada hazırlık 

Finlandiya meselesi / 
bir'türlü halledilemivor1 

Paris, 11 - Belçika kabinesi 
dün ak~ fevkalade konsey ha· 
!inde toplanarak Alman taarruzu 
ihtimallerini tetkik etmiştir. 

Hariciye nazırı Spaak lngilte· 
re hüyuk elçisi Sir Holıcrt Cli\'ei 
kabul etmiştir. 

Belçika seferberliğini takviye Paris, 11 - Moskovada Fin· 
landiya murahhnelaril le Stalin 
\'C Molotof arasındaki müzakorc
lerc de,·:ım cdilmi~tir. Bu görüş. 
mo hakkında Ht'lsinl:iye pek :ız 

tafsilat gelmiştir. Finlandiya mu· 
rahhasl:m. hükümC't tarafından 

verilip, 4 teşrinsani tarihli Sovyet 
tekliflerine cevabı ihth·a <'den 
tekliflerde bulundukları hatırlatı
lıyor. 

Finhndiy:ı ajansı, b:ızı şayialar 

lı.ilafma olarak Moskovada anlaş. 
aa akdf fc;ln ht'ntlz hfı;blr csı:s 

bulunmadı~ bildinnrktC'dir. 
StoJıı:holmt!e ı,ıkan Nationnl Ti· 

de:ı;ıde'nin Helslnki muhil.birine 

göre, So\)ct - li'in'::ındiya mtiza_ 
k('rcl ri gcç"n hnft ı kaydedilen eylemiş \ 'C 18 fırka yani GOO bin 
ııikbinli. rağmen birdc>nbirC' \'il· ki~i harbe müheyya \'aıiyctc ko· 

nulmuştur. 
him bir s:ıfha) n rirmistlr. ?\Hiza_ 

Ilolanda hududunda kıtaat 
ktr !er bC'lki de dahn bir müddet ' 
d vam cdccC'ktir. " hareketi \'e Hen nehri üzerinde 

S:ıcial Dcmokrntenin muhabiri- köprüler kuran müfrezelerin git. 
n"' göre de SovyetlC'r Harl-;oc- ti~çc artan faaliyeti gö:iilmektc-

dc!l 'av~cçmi.ıkrdir'. Şimdi miız:ı 1 dır. 
k"rcl r Ka.rlcia ile küçük ndnl~ ı Müttefiklerde hazır!ık 
Uz rindo e reyan etmektedir. 1 Londra, 10 (A . .ı).) - Mütte. 
Hos~ov :I ki Ji'irılnndiya heyeti file ordular kumandanlığı şu:ıa 

nz'l ındnn mnlij c n:ızm Tnnner kati yen emindir ki, eğer BelçL 
rr.ü:::ıkC'rc 1 re tl'la r..r b;ıc:ılanncağı- kanın endişeleri tahakkuk eder 
m h t r ,. rmi V<' fakat bu mU· ,.e Almanya Bdçil:aya taarruz -e 
:r::ı.kcrelerln lnkisnfı etrafında hiç I derse, Alm~n!ar ge;en harbin b~. 
bir şey söy!ememi§tlr. şında kazandıkları r.1Uvaffakıyeti 

elde edemiyeceklerdir. Müttefik 
ordular, Almanlara çok hararetli 
bir kabul yapmağa hazır !bulunu.. 
yor. 

Alınan kıtaatx Belçikaya girdi
ği takdirde İngiliz ordusunun na. 
sıl hareket edeceğine dair resmi 
veya yarı resmi malUmat yoksa 
da, bunun her karada hem de ha. 
vatla dehşetli bir hareket olacağı 
muhakkaktır. 

Alman taarruzu bütün Belçi
kayı istila etmeden evvel tevkif 
edileceğini zanndtiren kat'i se • 
bcpler mevcuttur. Fakat Alman. 
!arın bütün Belçikayx istila ede
bildikleri farzedilse bile, Fransız 
hududunda çelik bir hatta çar _ 
pacaklardır. Bu hat, muhakkak 
surette Alman taarruzunu kıra • 
caktır. 

Fransızlar Majino hattırun bu 
krsımlannda hazırlıklarım art -
tırmışlardır. Fransızların faa _ 
liyeti bilhassa asıl müdafaa hat. 
tı ile hudut hattı arasındaki mın
taka<la tebarüz etmektedir. 

Fransız alayları tepelerin ya. 
maçlarım dağ toplariyle ve mit. 
ralyözlerle dolduruyorlar. 

Müstahkem tepelerle blckhavz 
lan biribirlerine birleştirmek i
çin siperler kazılmaktadır. Bu 
blokhavzler başlı başlarına birer 
küçük istihkam teşkil etmekte • 
dir. Topları, hücum edecek olan 
tanktan oldukları yerde çivileye 
bilecek kudrettedir. Daha geri
lerde, derin müstahkem siperler 
içinde raylar üzerinde giden ağrı 
toplar vardır. 

Bu istihkamların !evkatadeli. 
ği topların kat'iyyen açığa çık. 

maksızın ve mütemadiyen ateş 

ederek istenildiği kadar yüksel. 
tilip a~attılabilmesindedir. Bir"' 
mucize kabilinden tanklar birinci 
hattı yarsalar da ikinci hatta mut 
lak surette imha olunacaklardır. 

Fazla olarak tankları durdurmak 
için otomatik olarak çelik yığın 

lan püsküren cihazlar vardır. 

Belçika hududundaki Majino 
hattrnrn büyük bir kısmı kat'iy. 
yen gözle görülemez. 

Almanya taarruz ederse ... 
Paris, 10 (A.A.) - Hollanda. 

dan gelen ,vahim haberlerden ve 
bilhassa Alman süvarisinin hu_ 
dut boyunca tahaşşüdü hakkın • 
daki rnalCımattan bahseden 
Temps gazetesi diyor ki: 

"Londra,, Holandanın bitaraf. 
lığmr tehlikeye düşürmemeğc ça. 
!ışıyor. Fakat bu bitaraflık AL 
manya tarafından fü!al edildiği 

takdirde, İngiltere müdahale e. 
decektir. Esasen· nazi taarruzu 
başladığı takdirde, Holanda hü. 
kfımetinin İngiltere ve Fransaya 
müracaat edeceğinden şüphe edil 
memektedir . ., 

lsviçrede kısmi seferherli ~< 
Paris, 11 - tsviçredc federal 

konsey general Guisan ile birlikte 
beynelmilel ,·aziyette hasıl olan 
vehameti tetkik etmiş ve henüz 
umumi seferberliğe lüzu..'ll görme· 
mekle beraber bazı emniyet ted· 
birleri almaya karar vermiştir. 

Federal konsey, seferberlikten 
sonra terhis edilen muhtelif kıta· 
at ve subay sınıCla:-ım 13 teşrini· 
sanidc tekrar silah altına çağır· 
mıştır. 

Keza konsey sıhhi vaziyetleri 
silah altına alınma::;ına müsait 
olmamakla beraber diğer hizmet
lerde kullanılabilecek 20 ile 10 
yaşındakilerin yeniden muayene· 
lcrine karar vermiştir. 

Danimarkada kısmi 
seferberlik 
Ror.ıa 11 - Kopwha3dan gc· 

len haberlere göre Danimarka hü· 
kumeti kara ve deniz ordu~una 

mensup be5 sınıfı daha c:i!fü.ı aL 
tına çağırmı)ır. nu tedbir, bey· 
nc!milcl yazirctteki Ychamet üze· 
rine ittihaz cdilmi~tir. 

SON DAKiKA 
Amerika mayn tarla ları ,yaP,Y~ 

Vaşington 11 (A.A.) - Amerikan bahriyesi şiın<li ;. 
ve Büyük Okyanus sahillerinin sevkülccyş noktalarına ıııl 
koymaktadır. Bu ihtiyat tedbirleri her türlü karaya çıkına 
tine mani olmak maksadiyle ittihaz edilmiştir. Sahilde 
tarassut mevkilerinde bu mayınlar hinihacette elektrikle 
ettirilecektir . • 

Almanlar muvazeneli ger1'11 

? 
• yapamıyorlar mı 

• d')efl}. 
Vaşıngton, 11 (A.A.) - Son zamanlarda inşa e 1 

destroyerlerinde mühim hatalar bulunduğuna dair dola~ 
alara makes olan Vandenburg bahriye nazırı Edisona tahf 
sual sormuştur • 

~t 
Nazır, cevaben bu destroyerlerin üst kısımlarının ar.· 

sı dolayısiyle müvazenelerinin bozulması tehlikesine rnarı.JI 
duklannı söylemiştir. 

Münih suikastı tafsilatı 
Münih, 11 (A. A.) - Alman istihbarat bürosu, Bı.ıJ'~ 

rahane!li infilakı hakkında tafsilat vermektedir. tJI 
"MüstaUI bir şekilde olan birnhane salonunun orta.S!Jld; 

var ve tavam tutan demir putrcUerin dayandığı bir tcııı 
vardı. Hitlerin kürsüsü bu direğin önünde bulunuyordu. o* 

lnfilô.k burada vukubulmuş \'C tavan çökmüştür. 5ıı.IO Jlı' 
yük bir karışıklık vukun. gelmiştir. :\fosa ve sandalye rıı.ı:~ 
luy:ı kadar her tarafa sıçramıştır. lnfiliı.k nutuk .söylcndi!i' 
herkesin toplu bir lı:ıldc bulunduğu bir sırada vukubultJ11lş 
ölü ve yaralıların adedi pek çok olurdu. 1nfilı1k esna.sın~ 
ancak 180 ki§i bulunuyordu." 

.~~~~~~~--- ~ 

Dört Vek il bug . 
şehrimize geJJı 

Ticaret vekili Nazmi Topçu
oğlu ile lktısad vekili Hüsnü 
Çakır bu sabah saat 7.45 de 
ve Adliyo vekili Fethi Okyar, 
maliye vekili Fuad Ağralı ve 
Me~lis 1.ei~i Abdülhalik Renda 

da 

(Baştarafı 1 incide) hihile tabına nezareti b~ 
raşarak çıkardığı yanlıştan biz emniyet etmek ga~et~ 
de alakalı bir iiğretmen olarak ta· muş birçok müeUıf ~ 
kip ettik. mış, satmıştır ve za blJ 

Bunların çogvu ''erinde; yani menlerin çok zam~Il~ Sil 
,} düzeltme..1\:le geçınıştı~ ~ 

yanlı;lık vaki. Fakat sayın edip eçı•--_, 
d 1 

. t .. v t . . 1 rirler hemen gün g .,,ap 
ve e e )!ya ogrc menının yan ış- telerinizde, bilhassa l";dl 
tır derken kendisinin de hata et. rile pzrnış olma iti~ 
tikleri var: l~te bir iki misal: !ara benzer feci bir 1'ut' 

lsmnil Habib, (Hurşid, zirye-i mi~ olmayasınız. ")'~ 
ufk o!maktadır henuz) mısraında· Halbuki benim ~dit'; 
ki IIurşicli zirverc bağlamadığı i· dil:lcrim bun!ar. d~1 ~ 
çin veznin de bozuldui',runa ka;-ıi. dece lsmail Habıbtil g ıd 
dir. I Ialbuki, aruz \'eminin her· lercle okutulan kendi ur1' 
kcsçc bilinen bir kaid~"idir ki u· kıp bir ata sözünü }la .ri 

·"'trıer 
zun heceler iki sayılabilir. İsmail tiyor.um ve "önce ıg ıd.-S 
Habibin bu zühulü (car) keli· batırmalı, sonra çU'

11 

mesi dolayısi:e de tekerrür etmi5· sına!,. diyorum. 53-'oı< 
tir. l3enim dikkat ,.~ "~ J 

Du misaller bizi lsmail Habib sunda Ismail IJabi . ·ıı ~~ 
d ··ı ıÇ• imalcri bilmiyor hükmüne götür· hariyetim olma ıı; ~il1cı 

meli midir? Ankara ca:lde>i ii'lti.i· tabının clime gcç:!ı:t 1 .f:ı'-
90 .;.'Ü ·rt ne adını koydurduğu halde mün- den yalnız 80· • 111 

derc:atından bir t~k satırını o:m· 1 gezdirebildim. nunlaı1 
mam15, yahut kendi yazdığı c.::e· j kuyalım. ,,,, J 
rin şu \ 'C bu kelime izahlarını, tas· (SO , 

Mısır Kıra ll na 
bir deli şişe attı 

(Baş tara! ı 1 incid ~) 
den geçerken ı~ral Farulmn is 
tikamcti:ıe bir ~işe atmıştır. Şi
şe boşa gitmiştir. Polisler ve 
halk derhal mütecavizi yakala. 
mışlardır. Faraci, kmdisinc y:ı· 
pıl:m bir haksızlığa kralın na
zarı dikkatini celbctmek için bu 
harekete teşebbüs ctmi'i olduf~ 
nu ve okumuş olduğu b;r gra
mofon plfıkından binlerce lira· 
lık zarara uğramış bulunduğu
mı iddia etmLcıtir. Tabibi adli 
mütecavizi mu:ıycne etmiş ve 
cinsi cinnete mliptcli'ı. olduğu 

cihetle mcsuliycti cc::aiyesi bu. 
lunmadığııu söylcmi~tir. Man.· 
mafih .F'araci yeniden mw,yenc 
edilecek ve müşahede altına a
lınacaktır. 

Hô.d isefef' 

t e fsiri 
-- ,, 1 
(r.:ış tart ~ 

1 ııcıt 
\ 'azlyet böyle 0 ~Jcll 

. t ı·· .. n ,•rn• 
ns:ı usu unu " r 

1 ~·o ..ıt zaruret hlbıl 0 u. ıbıl"'", 
1 

• f!.itl)! 
ilave edelim :ı 111Jo 

ı.tcb nan Alman ınr c 
ıar ' ·~' sa.at sr.ldzılc bnıi · cııl'.,... 

ter. Ondan sonJ11. ço ~ 
kılıf• _ .. 

men ~crbcst bırıı 8"P" 
bu suretle öğleden ışrt 
men serb<"St bı~ceC 
mn zannettiği gibi .,,~ 
tısnt müliıhazilbın:.l nl te 
m:ıs:ı ı;:erektlr. l'C 

11
.,,,,,., 

rasmd:ı bu noııtanill 0ıot 
f ... ıJal• tc almm:ısı :ı.. ç 

ıt.ı"' 
JIJ\S~ 



RAB ER - Aksam Postam tı 

0cuk bilmecesinde 
~diye kazananlar 

--· ... j .......... ~. , .. 
.. ' ~. ~ , . . ..... ' • ' ı. • .. 1 .. ..,. .. ., • • • .. ,,. 

' 
hıııı:~şrfn tarihli bilmece· 

~ k~~ZltlRMA K) h 
l11t1 1'hCUıc:ıinden beş lira 

e kitap almak hakkını 
i· \.• ka:anan 

k.. • "U 
~'tll lal ruııaıı Tuncer lstan · 
~, thesı 

laı- • 'lfııd U~h~slnden 3 lira 
e kıtap almak hakkını 

1: Seıka:aııan 
~ taı ~a. Daykııl Ankarn 
§~e e esı. 

. novn1< KOl.ONYA 
~. l\Azı\l'\AN 
n • l'ıık · l~Fn sıın orın 3 de Sed:ıt 

!(AZ l\lJ11] BfSKOVf 
ba A~A•'LAH 
~ 11Yul N • '> ışanto~ı Kodaman .. _ F 
~ k ahreıtin BeJlicnn 

ııo 0t uı 592, 3 - Hıılıl 
an · D~ıa lıs es!, 4 - .M. Dilıııu~ 

\'tra .es~ 25i2. 5 - Sadık 
t ~d lı~eı 165, G - Güzin 
'll\ •rı)e Yokuşu 74, 7 -

· lıs · r S esı 4~8, 8 - Pcri-
~l tı l~el ilkokul, 9 - Se· 
ıo .... ~ıktaş Cırağan cadde-
1\,.c • Uaru Beyo"lu orta 

ıı e 6 
bl!F'J' rgıoy Merdı\·enkö:r, 
b. l;aııF.R KAZANA~LAR 

Su .,lı 28 inci mektep, ı 2 
~~· ller, 14 - Şükrü De
~ ı~ta. erkek lisesi, ı 5 -

Takslm orta okulu 17, 32 - Yusuf 
19 uncu ilkokul, 39 - G. R:ıykııro 
Heybelinda Jlkokul, 34 - f. Sor .. w) 

ııKbııtnş lisesi li7, ~5 - Z. Suğ

nak Eyüp orta okul, 86 - S:ıdi A· 
gun Aşıkpaşa kararlenız carlt. 41, 
37 - Burhan Ozbcrti lınl.u'imnıı· 
paşa ortaokulu. 38 - Sam ih Ter· 
can Knhnlaş lisesi, 39 - Fl' •y:ız 

Kutun Fatib, 40 - Osman NçJım 
Akımz:u, 

BİRER DBFrER KAZANANLAR 
41 - Dlknın Knrnhojtoso~hı, \'e· 

nicnrnl ı, bnnırnsı kn~ısı ı, 42 -
Hasan ~omer, Beşiktn~ Ab!JuımAn 

kuyu oknk 12, 43 - lbrahlm Dal· 
cı Kosımı>nşn nynnlı sokak 6, 44 -
Muzaffer .Ensnn, Ortaköy dcı ıci ıu, 
45 - Şerınl Akgök Kuyseri lise,ı 

sınıf 10 da, 47 - Süleyman üıgen. 
Bakırk5y ortaokul sınıf 3-A ili . 
48 - Durrüs:ıf Öz!>alıacaıı ısl:ııı.ıui 
kız orln okulu sınır 2-D 84, 49 -
:-le\·z:ıl Okçugll Hom:ılh:ı~ı yokıısıı 

cınııılh zade ı.ıııaı lımnn til, kul 5 
de, ~O - Toş':ın Tnsur U ınd ırm·· 
benthıışı hacı C:ıfrr sokak 23. !'ıl 
- Mehmet Ali, Beyolfüı 3 i'nrlı 

vakıf hun 4, 52 - Leman Doğ:ııı· 
il)' adresinizi (bildirin), 58 -
Mebrure \'nhl:r, Kns1mpıış:ı zincirli 
ku)'U cnrldesi No. 2!l6, fit - A. 
Tıısun <adresinizi bildirin.) 

baş, Uış, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevr.al ii. )( ınklık ve bütün f" ~rılarruzı derha 

keser. icabında günde 3 !;are r.hnabilir 

Harp 

:::: .... .... •:::::.::::::a:t::...~ !::: :: ::c:;::.::.::: 
.... ·-· . .. ,.,. . ... 

Okulu Sahn 

Komisyonundan: 

n:r.-:5::mn: ················ 

alma 

.! 1 - Harp okulundn sulıny çık:ıcak okurla r icln 771 tant' lıntıanlyc 
knnnlı znrfln el,sillnıcye konmuştur. ı:ksil.ıne 27 ıkinciteşrin 
D.19 ı ,17.nrtesi giinü snnt 11 uc An~nr:ıdn Harp okulu lıinnsında 
mfitc~.ıkkll komisyonda ynpılııcnktır. 

2 - Muhammen bcdt'll 12336 lir:ıclır. 111: teminatı !l21i llr:ıchr. ~nrt· 
namesi hergün Ankar:ıda mczkıir komlsyon<l.ı 'e Jsııınlnılda 
hıaııı,ııl levazım tıınirliği sntınnlnıa konıisyonund:ı göriile!Jilir. 

3 - '.E"clf•rrıeyc SİreC<'klerİn şnrlnı:ımcsinde yazılı \"C5lknJnr \"C ilk 
ıcmin:ıt mektup vc~·a mnkhıızlarıııı hn,·i teklif mektuplıırıııı 
bdli bÜn "e sn:ııten lılr s:lllt evveline kndor komisyonda bu
lundurmaları .• (0393) 

lg....., ~ liaydarp:ışn lisesi 
'ıQ ll ızet Dnrmnr Sıvas 
~Si - Hilıni llJy:ır Tok- v "Ş\ 
~ırk~3ddcsi, 18 - Semi ŞEHİR TrYATr.osu 

Komertl Kı~mı 
Bugün sündfü: 14 de 

Çocuk 'ı'i~ ntrosu 
Ger:? ~0.30 da: 

Yr~ : i TkSUMAT. 
~-+---.~-...;-ı.;;..:::. 

ilfıül-IA BE QLE~i M iZ 
l'rtı l' Cevizlık, 19 -

'4t;ı ;~ Beyo~lu ortaokul, 
~ ~ııu nt' paz:ır yeri 13), 21 

-.. Grı Heybeliada orta o
'l' i1lcin Orkunt 1'e1ııraf 

~~;fık kızı, 23 - Nelilıe 
'ııı ;ıar delinnen sokak, 
~5 nl:ıy Halit Demirin 
~ - l\Anırnn Alter Vefo 
2~ Salih Sağlnm P.T.T. 

ltı.~' ;- hzet Giller Pertc,·
... ~;ll 8 - Şinasi Zile hol· 

1• ~lu, 29 - Va.he I\nt 
ıse · 

~ 

DlH MUH ~SIP ARA?\IYOR 
-0--

Drıım Kısmı: Sl-:R~llN 
-o--

HAL1' OPERETi 

Bu a'kşıım O da 
(MoJl' . ıı l\ızlnr) 

Yazan: 
M. Yesari 

-0-

RAŞfT RIZA 
E. SADi TEK 
TiYATROSU 

Dl} GECE 
Bcyo!llundn Altın. 
cı Dnlre Sişhnnc 

Tr:ım, .. y caddesinde "Atilft., Park 
S:ılonund:ı: ti'< ı~nı~n 
SAÇLARINDA~ UTAN DAl-IA YUKS~K1 

. 
raa sssım:s:ı::::ıc.eı:11r.t::nıc •• m :: 

gALEMDAR~~ 
~ SUNlt!M~SO !; 

rAiZ, DAl-IA E:Yi 

,. • ı= 
ŞARTLAR- TE:MiN ro~~ 

~ Marı Antuvanet ı; 
İ Dünya hastvd~leri H 
...... ac:m::s~::& ::c:r:z,,..,,•ii 

WOtANTSb: BA,~K-U~~I NY. 

Pf,ı\NŞ 75 

-bort) 

lG. ({;\Sı\. 

10. F: le coffr~ - i'ort 

x 

'' 18. A: das Wandbild 

il J9. tÇTlMA (rnllzııkr.rc, gö. 
rü~mc, l:onfernns) 
MASASI 

19. P: la table [de confe
a une case (un co:nparfr • 

renees] 
ment) du coffre - fort 

ı 'i. ı: the l!r Ee 
a the coınpartmcnt 

ı 6. A: der (;eluscıırank ( Trc

eor) 
a <fus Schran.kfaah 

(St.ahlfach, der oder 
dıı.ıı S:ıfe) 

17. DOJ.AP (dos.-a dolahı. 
i .. torhı dolap) 

1 i. i?: l'arm,>ire f. iı. dossierft 
(l'nrmoire a volet, le ca. 

11ler • armol.rc) 

1'7. t : the rol! • top c&binet 
(d. A 34) 

17. A: der Aktenschrank 

18. TABLO (Jtn·ha) 

18. F: le tableau 
ıs. t: t.hc waıı picture 

bOQ 

19. 1: thc board, or conferenco 

table (the tablo for bu-

slness meeUngs) 

19, A: der Konferenztlseh 
(Verhandlungstisch, 
grUnc Tisch) 

20. StillAHt (su sürahisi) 
20. F: la carafe [~ enu] 

20. t: the tnble watcr -

botuc (the earnfe) 

der 

20. A: dle Wasserflasche (Kıı. 

raffe) 

2J. BARDAK (!!O bardağı) 

21. F: le verre [lı. boire] (le 

verre a cau) 
21. t: thc tumblcr (the drln. 

king _ glass) 
, 21. A: dns Wassergla.s (Trink· 

ıl glos) 

' 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Ban·kasi 
Kuruluş tarihi: 1888 

SermnyE.sİ: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zirat ve Ucarı her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira 
ikramiye veriyor · 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız ta.unut 
hesaplarında en az 60 lirası bulunanlara senede 4 defa 
ceı. . • ~c.ek kur'a ile aşa~ıdakl plAna göre 1 kramiyeler 
dağıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira r-"' 
4 ,, SGO ;, 2,000 ,, 
4 ,, -. 250 ,, 1,000 ,, 

40 " 100 " 4,000 ,, 
100 " 50 ,, 5,000 ,. 
120· o 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 " 
DİKKAT: HPsaplarındakl paralar bir sene lclnde l>O 

Iir&dnn aşağı dUşmiycnlcre ikramiye çıktığı takdirde % 20 
fazlasllo verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eyltll, ı BirlnclkAnun. 
ı Mart ,.o 1 Haziran tarihlerinde çekilecek.tir. 

1 

- --ll•JL•• 

Muhammen bedeli 1045 lira olan 500 metre 50 milimetre murabb ... 
lık ve 500 metre de iO milimetre murnbbalık bakır izole kablo tel 
23.11.939 perşembe günü snnt (11) on birde llnydnrpaşncln gar binası 
doıı : ı ndr.kı kom is~ on t:ır.ıfındnıı açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Uu işe girmek ıstiyenJerln it> lira· 38 kuruşluk muvııkkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği veseiklc birlikte eksiltme günü saatine kadar ko• 
mi~ynnn miinıcantlnrı liızımdır .. 

Bu i~e ait şarlnnmeler komisyondan pnrasız olarak dağıtılmaktadır. 
(9230 

PLAN~ '75 

(BlatL, Manu.skripthal
ter) 

46. HES:\P Mt\KfTTESl 
4R. ı·: la mıı.chine n calculer 

46. t: the calculatinı; ma. 
chine (thc calculator, the 

comptometer) 
40. A: die Rechenmuchine 

47. tsTtNSAll ~IAKİNESt 

47. F: le duplicateur (l'appa.. 
rell multfcopiııte) l'hecto
graphe m. 

47. l: tbe dupıtcating ma· 

chine or dupllcatoi' (here: 

an "Onalograph", 
• g11111se - prlnti.ng mıı

chlne; eimllar: the hcc. 
tograph) 

n. A: der Verv1elflltigung11· 
apr>ar&t (die Vervielflil
tigungmnaaohlne: hl er: 
eln 01>a1of;l'3'1'lh. Glas· 
dt·n,..ker; llhnlleh: der 
Hektograph) 

48. TOPLAMA (eeml) MA· 

IUNE8t 
'8. F: la macblne l additfon· 

ner 
48. t: the acldlng machlne 
48. A: dle Addiermaseblne 

VD 

(çoğaltmaya) MAHSUS 

MAKl.._.E 
49. F: I& machlne 1 adreaaer 
49. t: the addressJng machin• 

I· or &ddressogra.ph 

1 49, A: dlc AdressiermMChine 
1 

1

50. KOŞ!'~ RAFI 
50. F: l'etagere ı. de coin ou 

d'angle (la con110le d'en-
coignure) 

ıso. t: the corner lhelf 
50. A= das Eckbrett 

51. DUVAR TAKVİMİ (yap• 

raklı takvtnı) 

51. F: le calendrier mur&l [A 
feuilles d'etachables] 

51. t: the wall calendar (th• 
tear - off calendar) 

51. A: der Wandkalender 
(AbrelBkalender) 

. 62. ELlND~ AVUKAT ÇAN. 
TASI TAŞIYAN BİR 
HADEllE 

52. F: le garçon de burtau, 
portant la aerviette 
[d'avocat] • 

52. t: the offfce bov with the 

portfollo (the docu· 
ment wallet) a 

52. A: der Bilrobote (Lauf
bursche) mit der Akt.eJı.o 

mappc (Akteta.eolıe) • 

487 
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1 Denız Levazım 

T.IŞ BANKASI 
rn40 küçük cari hesaplar 

ikramiye Planı 
Ke§İdeler : 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 

1 lkinciteşrin tarihlerinde yapılacaktır. 
Kumbaralı vo kumbaraS'lz hcsa11larında en az eTli lirası o" 

lımanlar lcııraya dahil edileceklerdir. 

-1940 ikramiveleri: ·• 

1 <.let !!000 liralık= 2000.- lira 
3 

" 
1000 .. - 3000.-

" H 
" 

:JOO .. - 3000.-
" 12 

" 
2:>0 

" - aooo.-
" 40 .. 100 .. - ıooo.-
" 7Ei " 50 .. - 3750.-
" 210 n- :;~rı-0.-

" 
_.., 

" - " 

Tür'lı."iyo iş Bankasına para yatırmakla yalnız para biriktir 
m~ o1maz, ayııi zamanda taliinizi. de denemiş olursunuz. 

PLANŞ 75 rm 

8 Patron bOroau (Ticaret.hane aahlblntn ocla• 
&• ) F: Le bureau du .. at.ronı 1: Th• Prlvate 

orrıce;; A: Da• Prıvat9"ontor 

1. TJC.\RETHANE ŞEFİ 

(müdür, patron) 
1. }': le chef de la mal.son 

(le patron) 
1. 1: the owner, or proprie

tor, of the buslne.ss (the 

firm, the commerclal 

housc), also called: the 

chlef, the head. the prln

cip:ıl, (slang) the boss 

ı. A: der Geschfiltslnhab~r 

(Firmcrunhııber, Chef, 

Prin:rlpal) 

2. YAZI MASASI (yazıhıı.. 
ne, büro) 

2. F: le bureau [ministre l 
2. t: the clcsk (a flat _ top 

wrlUng • table; here.: a 

double - pedestal desk, a 

knee - hole tablc) 
2. : d<>r Schrt'ihtisch 

~. l\IASA SAATİ 
S. F: la pendulette [de bu. 

rE:'au] 

!. t: the desk elock 

!. A: dle T:i.schuhr 
..1 

498 

4. HASA TEI.EFOSU 
& ttHptör (aJıl:ıe, klllak• 

lık, aJıe.ı) 

b konk>n (tel) 

c reeept.ör konan yer 

4. ı:: le ~lephone de l&ble 

a le r~eepteur 

it le fil conducleur 

o le aupport 

4. t: the desk telephone (be .. 

re: a hand • microphone 

type of telephone, a 

hand • micrQphone. a 

hand - microphone tnstru
ment) 

a the receiver 

b the telephone oord 

c th~ rf'<:efvl'r rt'llt (the 

rest. the cradle ) 

4. A: daa Tiıteht~lephon 

a der Hl5rer 
b dle Verbfndunglll!cbnur 

c die Gabel 

5. SUMV-- (el al&.lıjı) 

~. Y : le 90ua ... main 

lı 5. t : thc wrltlng". pad (the 

n blotUng • pad) 

ile Sabah, Oğle ve Akşam 
Her yemekten sonra gün de 3 defa muntazaman 

·~ dişlerinizi fırçalayınız. 
• ... ~ • • • - • ı: 

~----------------------1 EKZAMiN 
EKZEMAXL~ İLACIDIR 

Yara , .e çıbanlarda kullanılır. Her eczanede kutusu 50 kuru ·tur. 

.... 111111111111111111111111111111111.. D5a-

P. T. T. Umun1 ~1üdürlüğünden: 
1 - ldJrc ılıtıyun içın 100.000 ııclct lıük hnııılı kapulı ı.:ırflıı cksill

ıneyc cıkarılnııştır. 

2 - Muh:ırıııııcn bedri (i500) muvakkat ıcrııin:ıt {5!i2,5) lira olup 
t'ksiltmcsi 19 lıiriııcikünun !13!1 s:ılı günü sa:ıt (tıi) dn Ankaradn P.T.T. 
IJmum müdürlük hiııasınd:ıki sıı:ın:ılın:ı komisyonuıııl:ı ynpılııcııktır. 

3 - hıc::lilcr rıım·:ıkk:ıt lcrııinnt rıı:ıklıııı. ,·ey:ı bnnk:ı lcrııin:ıl ıııcktu
hile kıınunl vcs:ıiki 'c tcklıri rıııılılevi k:ıp:ılı z:ırfl:ırını o giin ~nal (15) c 
knrl:ır mczkfır konıisyon:ı vcrcrrklnrflir. 

• - Şnrtn:ımclcr Ank:ırnd:ı P.T.T. lcv:ızım, lstnnhuldn l'.T.T. lc,·a
zım a~ ııiy:ıt şuhcsi ıniidürlii'd:-rindcn bedelsiz olarak Yerilcceklir.(9007) 

Harp Okulu· Satınalma 
Komisyonundan: 

1 - II:ırp okulundan subay ~·ık:ıcnk okurlar icin 771 t:ıne manevra 
kemeri acık eksiltmeye konınuşlur. Eksiltme 27 ikinciteşriıı 

!13!1 pazartesi giinii saat 15 de Ankarada Harp okulu bin:ısın<la 
miiteeşkkil komisyonda yapılacaktır. 

2 - :\luh:ıınmen bedeli Hl27 Jirn elli kuruş ve ilk teminatı 145 llrn
dır. Şnrtırnmcsi hrrgün Ankorada mezkur komisyonda Ye ls
tanbulda lc\·ozım iımlrliği s:ıtınnlma komisyonunda görülchi· 
lir. 

3 - Eksiltme)'e gireceklerin ş:ırtn:ımesinde y:ızılı '\'"esikalarlo tcml
nnı mektup ,·cya m:ıkbuzunu ih:ıle siinü komisyona Ycrmelc
ri. (9302) 

! ıs. Komutanlıgı Satınaıma Komisyonu ılilnları 1 
1'\orııulanlık anbarmda yaptırılacak ısknPnlnrın komisyonda mev

cut şartnamesi ve keşif cetvl'li mucibince paznrlıkl:ı lhnlcsi yupıl:ıcnk
tır. l\lün:ıkasasına 20 ikiııciteşrin !139 ııaznrtesi günıı lınşlanılncak ''e ay
ni günde ihalesi yapılacaktır. JsıeklilerJn belli rıüıı \'C saatte Fındıklıd:ı 
komutanlık satınalınn komisyonuna gelmeleri. (!)380). 

* * * 
Komisyonumuzda nıevcut keşif cetveli Ye ş:ırtnamesl mucibince 

nakliye ve motörlü birlikler okulunda y:ıptırtlac:ık in~a:ıt açık ek ılt

ıneye konulmuştur. fü;siltnıesine 30-11-93!'! saat 11 de başlanıhıenk ve 
ayni giindc ihalesi y:ıpılacnktır. :'.\luhnınml'n keşif bedeli 5123 lira 14 
kurustur. llk teminatı 3!H lirn 2ı kuruştur. İsteklilerin kanunt vesikrıla
rile lıclli ı,:{iıı ve ':ıııllc Fındıklıda komutanlık s:ıtınalıııa koıııi'iyoııuıııln 
hıılıınınAları. ( 9311:1) 

PLA...'l\'Ş 75 

................. ..,..,_, __ ..,._ .. ..,.., ... ..,...-~~~·ıo~ 
1 - Tahmin edılen bedeli (27.120) lira olan (S0.000) 1 

31 1 
28 ikinciteşrin 939 tarihine rastlıynn salı günü 53 

kapalı zarfla eksillmesi yapılacaktır. ~ ~oııı 
2 - llk teıniııııtı (2030 lira olup şartnamesi Iıersun 

dan (13G) kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 1,n 
3 - 1 teklılerin 2490 snyılı kanunun tarifatı dahilinde~ 1r r sıı~ decekleri knpnlı teklif mektuplarını en geç hcl 1 kO 

ten bir snat C\'\'cline kndar Knsıınpasaıla bulıııııın ) 
başkanlığıııa makbuz ıııııknbilintlc vc.rmelcri. {9241i 

* * * 
Dcher kilomnun 

tahmin lıcdcli 
20.000 kilo siit 11.50 
10.000 kilo yo(iurt rn.;;o ı.oırt 
1 - Heyhclıad:ıda bulunan Deniz Harp mekte!Jı ve li e~I hııt 

ğı ihtiyacı için yukarda cins ve miktarlarile beher kilosunıı 1~dC' 
len bedeli ,.e muvakkat teminatı yazılı iki kalımı yi~ ecek rn• ~ 
1,inciteşrin 939 tarihine rastlıynn cumartesi günü saat (12) de 
-ıllıre ile nhnacaktır. 

1 
ı' 

1 na'' 2 - Şartnamesi herı:ıün parasız olarak, komi~yon<l:ın 9 1, f'.1 
3 - t~tcklilerin 2490 sa~ ılı kanunda yazılı vesaik ıle tı•r 1 

, 

.. 1 K d b · 1 ·• ı.oı ı.:uıı ''e saat e asımp:ışa a ulunan Deııız levazım .s:ıtın:ı ııı .. 
na miirac:ıalları. (8893) 

* • :(. 
llehP.r kilomnıııı 
tnhmin bedeli 

40.000 kilo s[lt tfl.50 
30.000 kilo yoğurt J5.50 t 
1 - Yııknrcla cine; ve mikl:ırlnrı ile berııber beher kiJ05ıı 1~ ı( 

edilen bcclP!i Ye muvnkknt tcmin:ıtı yazılı oı'an iki knlerıı yiyC'cc 1, ı 
citeşrirı 939 tarihine rastııyan cumartesi günü sanı 11 de k:ıP'-
:ılınacaktır. ı •. 

2 - Şıırtnamcsi hrrgün para~u olarak komisyonrlan ıııın:ı.b c 
3 - isteklilerin 2190 sayılı kanunun tarifatı dahilinde ıoıııı~pc • 

leri kapalı teklif mektuplarını belli gün ,.e saatten hir sanı r,.,·tlı 
komisyon haşk:ınlıl:ına nınklıuz nıuknhilinde \ rrmcleri. cm:o:ıı 

ŞEKERİ 
İLE 

ÇIKAR 

Dr. Necaettin Atasagun 
Sabahları 8.30 a kadar; nkşaro

lnn 17 den sonra L.ilclı '1 &)yarı 
\p. D:ıire 2; No. 17 de hastaların ı 
kabul eder. (1 tltfon: 23!>53) 

ıwwww• ... •r··----··-.. ··· ···ı ··············-·--······ .... .-............................. ·-·····-u 
:: NEÇA Tı t> AKŞı :: 
fi Vış a o'doru H ft Pazsrt.lnn ırıaadıı herııün ~ııat fi 
1: !I dan akşam ı 8,311 10 kadar hıı:.· ff 
n tnlarını kahııl ve tedavı eılı·r. :~ 
ı· •. 
ı: Adres: Clnta rünel ıııeydıını :: 
H fersane ende.fesi tı:ışıncla ın H .. .. ii :::a::· '=n h n11Hl\'fAnPtu1nP ı::::::ı:: 

1 oTl!tFA";;t~~' 1 
RÖNTGEN MUTEHASSISI 

1 
Türbe, Bozkurd l~ıraatha

nesi karşısında eski Klo:l Fa-

rer sokak N o. 8 • ı O. öğleden 
sonra 3 ten 7 ye l:ı?dar. 

denberi nıeşh"r 
, 

Bir GüzelJi~ 
• 

Reçetesı 

KUSURSt:Z 

5. A: clie Schreibunterlage I' 10. t: the pocket - knifc (tho 
pcn _ knifc) 

j ıo. A: das Taschenmesser 

BlR TEl'\E 
!\Ialik 0-

mak için 
SE!\fERESt
Nt VER~U~ 
BİR GÜZELLİK 

6. l'lZA DEFl'ERİ (port· 
föy) 

6. F: le portefeuille deıı 

aignatures 

6. l: the ııignature blotting 

book 

6. A: clie Un ten5chriften
mappe 

f'. 
7. YAZI TAKIMI (hokka 

t.alamı) 

8. J<': l'ecıitoire f. 
7. 1: the inkstand 

'7. A: dıuı Sclıreibzeug 

8. KİTAP Mf:SNF.Dİ (ki

tapları elik tutmak için l 
8. F: le supporte pour les 

livrea 
8. t : the bookstanti (the 

book _ rack) 

8. A: dle Bilcherstütze (E

cke) .., 
} .,ı 

9. TtlTt X TARI,ASI (clı;a.. 

ra tabla~) 
D. F: le cendrler 

9. t: the ash - tray (the a.sh
stand) 

9. A: der Aschenbecher 

10. ÇAKI 

10. f ': le cani! 

11. fSE\'YAR] TAS~İF 
l:TA.JERt 

11. F: l'etagere /. [mobile] 
a cla.sseurs 

1 ı. t: thc paper stand 
11. A : der Aktensta.nder 

12. l'AZlllA1'E KOI,TUGU 
(iskemle) 

12. F: le fautcuil de burcnu 

12. t : lhc desk arm • chair 

12. A: der Schrclbtisc hessel 

13. l>İ\'A1' Cşezlonı::) 

13. P: le divan 

13. t : the ottoman (the couch, 

the lounce) 

1 S. A: die Ottorrane (der Di

wan, das Licgesofa) 

11. YASTIK 

14. F: le coııssln 

11. t: the cushion 

H. A: das Kopfkissen 

1:S. ETAJER 
tf>. F: I'ctagere /. 
15. ı : the wall shelf (the wnll 

bookabelf) 
l :'i. A: das Wandbrett <Pü-

11 eherbrctt, Bücherbord, 
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·ıdi ,-#'ı'i' 
Sert ve esmer bir cı .. ·isP' 
bcyazl:tmak için tesırı ,~-1 •• 1\'1 > 
mi c:: bir tarzı teda vı. d 11 ,-e 
aktris siyah benlerin e ıt11V 

,.0rtll 
mesamelerinden " eJ; 

l.k h .. "d lC etfl1 ~)il genç ı - aıını ı an 13t1 'il. 
bu reçetevi kullanırdıgeııÇ ~ ~ 
de 70 va~larında bile ,.,ffY ı . ~ ll'" 
rollerini oynamaya fll ·ıe tı 
yordu. (Pancr~atine .. t ~~ 
edilmiş) saf biraz sıı ..... ~ ıt.,. . bır,... ~ 

gene tasfiye edilıll1~ 50ıırıı ~ 
yağı ile karı~tımuz. . tel-~ 
iki kısım saf krellla ıl~ıı ~s.l ~ 
n;tmnız. Eczacınız aı %1\1~ 
izhar edebilir. Fak~t ~~ıl 
o!acağı için pahalı) a ı-t 
l Ialbuki vağsız ber~ ·billdt 

- . . terh'l Jı 
Tokalon krem~ın ·~ti~ . &ıf. 
safla 1ı;ytinyagıle ı:ı cıl 1 
bu kremadan ,·ardır. geııÇ~ 
besler, beyazlatı: . ,·e gorô,.1ıt Yukarda resmını r: 

aıı''0 ·~ genç kadın bize ~: ıilı- ;st1 -e 
lon kreminin ÜÇ guıı. uııe' ' 
den sonra cildim a~1':· 11·1~i ;ı~ 

· "ıe v t<f"..1. 
zcl oldu .. , Tenin gll ·ni t'' 111 

kretl1' t-"°'· yağ ız Tokalon . , nl~ (. 
ediniz. Bugün nııh 0 fı!ld3 ~I. 
lar dünyanın her tn'.~-=ııoıı 1 ı. 
bah muntazaman 10" ·1 .. rl 1" 5!11 • 
ni kııll<'"''rlar. r-- u 
ri garantidir . .. 


