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Almanya dahil~ karışıklıklarla1 

gene. içinden mi yıkılacak ? 
Bugünkü sayın112 

12 
Sayfadır 

Çekoslovakgada, Avust ryad 
Htidiseıe~ va • 

bir 111ahiyet aldı 
--~~~~~~~~__,......-~~~~~~~~-~ fi cdl a Dıfil D Bl r DDoRanm!RHllnHka_hrımanlarıonl yektişf r nl 

fF=>/R\tôr~Orl enız arp u 
~~~{gJ '6!I D 164 yaşında 

Aralarında Mareşal Blomberg de Heybelideki mektepte yıldönümü bugün 
bu1unan birçok Alman ve dokuz b .... k · 1 k ti 1 ~ 

Çek j d E) m e d j 1 d j Deniz h~!~kulunun~!r~! 1 ~Uı e tarlh~eain~ena ~ ~ctml§tlr. 
Hitler 

Askeri bir hükumet 

kuruluş yıldönilmü bu sabah bU

yUk mera.simle kutlulanmıştır. Me 
raslınde mektebin eski mucllim • 

leri ve eski mezunl!'n hazır bu • 

lunmuştur. Saat onu çe~Tek geçe 

mektebin bahçesindeki Atatürk 

zunlarmdan Ha.san HUsnil .kaptan 

Bundan sonra mektebin en genç, 
talebesi Turgud, en yaşlı mezun 

Hasan HilsnU kaptanı tebrik et -
miş ve arkasından Hasan HüsnU 

kaptan da birkaç söz söyllycrek 
mektebi kuranların hatıralnrnu 

anın~, bı.ınlarda.n ölenler içiıı sn
kQt cdilmi§tir. darbesi• n den kork uyar bU..tUne mektebin en yaşlı me. 

MM Me'e nutı.k ~ ile en genç mezunu Tahsin tara· 

SOıııWd~.. Ribefttr&p tehdit f "' fından çelenk korunu~. Ebedi şe-
Son olıırak mektebin bahçrsine 

gidilnılş ve zincirin 164 Uncu baık 
lası denize bırakılmıştrr. 

ALMA lh.~I YA fin az.iz hatırasm& hürmeten bir 

1 ~ mektupları a!tyor dakika sükfıt edllınlştir. Bundan sonra davetlilere öğle 

yemeği ''erllml§tir. Öğleden ıson_ 
ra talebeler tarafmdan mektebhı .. 

l 
Bite.r.af devletleri Bundan sonra, mektebin salo • 

- Paril, 18 - Milhtellf mcnba- nuna gidilmiş, bandonun çaldığı 

~~ra ait 
~r mesele 

Be r I • d k onl.- laNaa ıeı.ı. haberlere göre Al. 1 n e te- istikltıl marşı ile merasime bq • IHllJada Nazi aleyhtarlığı cere • 

kurııluaunu gösteren bir ptyes 
gösterilecektir. 

~· 
~a &e.hipleri k'aldı-
~l' ~ırmağa mec-

\ tutulabilir mi? 

ı.. n: HASAN KUMÇAYI 
''°'bııı11 ~' 'n ban semtle.rinde be.. 

ransa çağırdı 
Londra, 18 - Berlinden gelen 

haberlere göre Almanya hilkOrne· 
ti on bir hükfuneti, iktisadi müza· 
kerelerde bulunmak için murah
haslarını Berline göndermeğe da· 
\"et etmiştir. Davet edilen hükfi
rnetler arasında Macaristan, Yu· 
goslavya ve Romanya vardır. Bu 
ay sonunda akdi düşünülen bu 
konferanstan maksat, Almanyaya, 
bitaraf memleketlerden ihra~atı 

arttıracak tedbirler alm9.k. ve ik. ı,, ... _ 1rndan emlak ve akar 
a.. ·oqe b•- tisadi anla~lar akdetmektir. 

\. ~~ - . 
1 uıalann boyaııınası 

~~ ILl'llanıt kaldmm-

~,'lo-, :;::;.:.., ~ Almanyanın 
'~t ~O}d"i- ~bl kanun ha· taarruz U pek 
'~ı, r oldağıaıu ileri sure-
'~h~ bııiUJl&nlar da. Yar. k d . . 
\ 1

1Q ~ki büyük carldele. ya ın a ımış 
\. ~~~ daJd kaldmmlarm Gazeteler halkı hazır-
"ı ~-'1111'-aam betona çev-

lamn k emrini aldılar '\.. -:: gtLaellC§tlrlr. Ga. 

1~be..mı 4 üncüde) (Yazısı 4 Unclhle) 

!~-~-'.!.~.~~ . .!?.~~.~~.~.~.~~~.~.~!!_~~~~.~:~~ 
lltail Habibin kitabına göz 

r~ gezdiren bir öğretmen 
1; 1 ış bulanın yanlışını buluyor! 

1 't 
.ı ~li 1 dünkü sayımızda) ten l~:iialara k~met 1.-uandır-

~ ~'->'b ~. ı, .... 1 :n hem Mustafa mnzdı. 
' cllı k ~~ ~\ı~.. Cndinc - tabir ca· 

~, a'lttd u bunlarla da kalnu
'llı~lt 1 c.n verdigı hükme de

\ ~c i Çın ele a1dığr misaller 

~Saf hissine biraz ne-

~~ dc .aypJ~-

(Edebi YenU:.ğimiz) mikllifi-

nin (Metinlerle muasır Türk e· l 
debiyatı) ndan (Farsi !zafetlcrde 

}'aP.ılan kuımrlar~ faslına eer,a-
(Q.e}."UQI ı in~), 

yanı gittikçe kuvvetlenmekte vo lanm~tır. Evvelô. mekteb komu. 1 

tehlikali bir ikilik b~göstermek· tanı bir nutuk söylJyerek melde • 1 
Mekteb bugUn 163 Uncu yı:hm 

bitirmiş, 164 yaşına b88llll§tU'. 

tedir. 
Bu cereyan yalnl7. parti bari -

cindeki halk kütleıerinde defi!, 
biz.zat parti erkAru ve muhtelif 
parti tetıkilft.tlan araamda da be.f ' 
göstermiş tir. 

Naı.i hücum kıtalarmın naşiri L 
efkan olan Şvarze Kor g"azctesi ı~ 

hUkümetin harici siyasetini, bil -
ha.asa Sovyetlerle ya.pılan anlaı;~ 
mayı şiddetle tenkid t>tmlş, bu 
anlaşmayı hazırlıyan von Ribben. 

(De\'&mı 4 üncüde) J~sld Alman \'cllah•ı "' 

lngiliz tayyareleri 
Al.manya üzerinde ... 

Londra, 18, (A.A.)1 - Hava kuvvetlerinin dün Almanyanın şi
mali garbisinde bir keşif uçuşu yaptıkları ve mUhim bir d~niz üssü
nün rotoğrafnu rnuvaffalciyetle çektikleri hava nezareti tarafından 

bildirilmektedir. 

• ı ·--~ 
t.ıwlıritt .. _6 _iawm IDa 

Bir Norveç 
gemisi batırıldı 

O lo, 18 ( \.A.) - Büyük hacimde Arne Jode yük ~isi, Orlf' 
ney adaları eh armda batırılrnı~tır. 40 kişilik mürettebattan, 4 k:llıl 
boğulmuştur. Birkaç yaralı vardır. Mürettebattan 12 kişi Niek'de ka.. 
raya çıkarılmı~tır. :Bunlar, buradan bugün Newcastle'e geleceklerdir. 

Hazinenin 30 bin 
lirası zigaa uğrıgor 
Firarilere ait bir binaya dair 
şayanı dikkat bir ihbar yapıldı 

(Ynm S Onctlde) 
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Düşündüğüm gibi: 

profesörümüzün Tıp Bir 
fakültesine hediyesi 

Gazetelerde gördük. Türk tababetinin en kıymetli ve en değerli 
simalarından biri olan profesör Besim Ömer Akalın, 1300 den fazla 
trbbi kitabı ihtiva eden zengin kütiıphaneEini tıp fakültesine hediye 

etmiş .. 
Profesör Besim ömerin yaptıgı bu harekette biz onun bütün 

bayatını hül!sa cı:ien bir mücadele zincirinin halkasını gördük. 
Bu mücadele de e ngenç yaşından.beri "cehalet,, e karşı açmış ol

duğu mücadeledir ki, büyük ilim adamımız bu mücadeleyi açtığı sa· 
hada çok müsbet neticelere ulaşmıı bulunuyor. 

Her Türk vatandaşı, şüphesiz ki büyük profesörümüzün mem· 
kket için yapmıl olduğu ldeğerli iıleri takdir eder. Fakat ben sade 
bir Türk vatandaşı bulunduğumdan değil, kendisine iltihak edip, 
onun yoluna müvazi bir mesai yolunda otuz üç sene ayni gaye ve 
ayni feragatla çalışmıı bir insana pek yakından intisabım olduğu 
iç.in; büyük profesörümüzün hayatını hülasa eden çetin ve yıpratıcı 
mücadelenin insaniyet ve memleket için ne kadar yüksek bir menfaat 
temin ettiğini biraz daha yakından bilir, bu mesainin kıymetini 

çok iyi takdir eder, bunun için t:i socukluğumdanberi kendisine kar. 
şı ~üyük lbir saygı beslerim ve bu saygım yaşım ve idrakim ilerledik. 
çe daha ziyade artmaktaldır. 

Profesör Besim Ömer Akalın sadece büyük bir tıp filimi değil· 
dir. O, aynca, Türk anasının ve Tür kçocuğunun ilk hamisidir. 

Bilgiyle techiz ettiği başıyla, mesai hayatına ilk atıldığı zaman 
bu memlekette • hatta en münevver telakki edebUeceğimiz muhit
lerde bile - kadın; ana olurken, er'lcek olduğu için ck>ktorl:ian sak
lanır, taassup ve cehalet, en müşkül doğum vak'alarında bile Azrailin 
müdahalesini, doktorun müdahalesine tercih ederdi. 

Kıymetli profesörlimüzün hayatının başlangıcını bu zihniyetle 
mücadele etmiş olarak görebiliriz. O, memlekette ibu vadil:le çalı§

madan evvel, memleketimizde !bunun için çalışan bir, pek, pek iki 
ilim adamımız vardı ki onlar da ancak mahdut vak'alarda, sayısı 

Nakit 
1 Asım Us, "ltirazlıırın doğru Ye 

y:ınlış tarafları,, başlıklı makale· 
sinde, Maarif vekaletinin ortamek· 
teplcrde bu sene tatbikine ba~ladı
ğı yeni tedrisat.sisteminden hah· 
sederek lıu yoldaki tenkidlerde mü
balağa bulunduğunu, ancak bu sis
temin ~imdikl şeklini de olduğu si· 
bi müdafaa etmenin doğru olma· 
dığını kaydediyor. Asım Us, talebe
nin s:ı:ıt birden sonra, kopalı odn· 
lar içinde ve sıkı bir inzıbat al 
tınıla çalışmalarının semereli olmı
yncağını ve diğer bazı sebeblcrin 
daha inzinıamile ~ocuklardan mü· 
talen santlerini ailelerinin nezareti 
nltmda geçirebilecek olanlann ~a

nt birden sonra serbest bırakılma
sı münasip olacağını tebarüz ettir!· 
yor. 

Yeni Sabah 
Hüseyin Cahil Yalcın, ""Tftrklye 

ve Bafkanlnr,, başlıklı makalesinde 
Alman matbuatının Türklyenln ha· 
ricl siyasetini, bütün açıklık, dU
rüstlük n sulhpen-erliŞine ra#
men, bir türlü anlamak isteme· 
diklerini, garb demokrasilerile ak
dettiğimiz tedafüi ittifak munhede
nnmeslnln ruhunu Berlinln tama· 
men ~özden uzak tuttuğunu i~bal 

edecek si5:ı.lere matbuatta hemen 
heı gun tesndüf edildiğini kaydede
rek Türk • İngiliz - Frnnsız anlaş
masının tedafüi ve sulhper,·cr sn
yeslııi bir daha nnlatmaktn ve Al· 
rnnn mcnbnlıırından, Rusya ile Al· 
rn:ınynnın ynb:ıncı devletlerin Dal-

Yazım: Nezihe MUHiDDiN 

-38-

Aradan ıkı ttY Mdıscsıı geçti. 
Haf tada bir kaç gece Kamelya ba 
nnda bi, leşi>ı:>rlardı. Son günler· 
de Ihsan Naci onu evine pek sey
rek davet ediyordu. Ze}•ııep git • 
tikçe daha derin sevdiği genç a • 
dama karşı itimadının sarsıldığı
m hıssettikçc çok üzülrneğe baş -
lamışb. Rengi iyice solmuş. yor
gun ve muztaripti. 

Bir taraftan Liliııın kayıtsızlığı 
onu aa acı düşündürüyordu. Der 
dini saylemek. teselli istemek için 
güvendiği Lili artık eskisi gibi gü
ler yüıtft, !lltcak bir arka1a$ olmak 
tan çıkmıştı. Zeynep ruhunu ezen 

Suat DERVlŞ 

'· . .(Devamı 6 ıncı sayfada) 

kanlara müdnhale etmemeleri hu· 
susunda yüzde yüz mutabık kıl

dıkları yolunda akseden haberleri 
işaret ederek şl>ylc demektedir: 

"Filhakika biz T:ür:.ıerin de, ,.e 
eminiz kl. bütün Balkıınlılıırın dn 
istediğimiz şey "yabancı devletle
rin Balkanlara müdnlınlesine k:ıti· 
yen mfüınade etmemektir.,, Yabancı 
devletler derken bunda ıuüııefikle· 
rimh: lngili~ \'e Fransızlarla bera· 
ber dostlarımız lt:ıl}an, Alman ve 
Rnsl:ın dn knscletıiğimizi tasrih et· 
meliyiz. Binaenaleyh, Almanya ile 
Rusya Balkunl:ır:ı yab:ıncı devletle 
rin mfidahnlcsine me) dan \'erme
mek :ırzusunda iseler \•e bu arzula· 
rını ev' elii kendileri BıılJumlıırı ka· 
rışlırmaktan vnzgeı;meJ.: surellle is
bat ederlerse bizim pek derin min· 
netınrhklnrımııa istihkak kesbet
mi~ olurlar.,, 

Tan 
M. Zekeriya Sertel, Liselerde o

kutulan edehiv:ıt kitaplarında yan
lışlar bulunduğu hakkındaki son 
neşriyattan bahsederek yalnız ede· 
biyat kftnplnnnın değil, mekteple
rimizde okululun kil:ıpların hilüis· 
tlsna hepsinin noks:ııı, hntnlı, bo· 
zuk ve feci bir halı.le bulundu~unu, 
alınan tedbfTlerin mektep kitapları 
davasını halle kCıfi olmadığını., ilk 
mekteplerin okuma kilnpl:ırınd:ın 

baş!ıyarak liselerin son sınır :ki· 
tnplanna '.kaclnr bütün mektep ki· 
taplarının yeni h:ışt:ın ilmi metod· 
fara uygun bir şekilde yazılmasına 
ihUyaç bulunduğunu knydelmekte
dir. 

bu manevi yalnızhktar. kime derd J 
yanacaktı? Bir gece barda lhsan 
Nacinin neşeli bir anında müte -
rcddit ve korkak niçin kendisine 
eskisi gibi olmad1ğını sormağa ce
saret etti. o hemen somurtarak: 

- Brak bu lMlan şimdi, diye 
Zeynebi susturdu. ou.,unecek her 
şey bitti de yalnız bu mu kaldı?? 
İşlerim çok seninle meşgul olacak 
vaktim yok!.. 

Zeynep gbzyaşlanm içine akıta· 
rak sustu. 

E\'e döndükleri zaman Zeynep 
htlngür hüngür ayhyarak Lilinin 
boynuna sarıldı. Lili onu iterek 
söylenmeğe başladı: 

- Gene mı. gene mi ağlıyor · 
sun? Herif sana somurtursa der· 
dini ben mi çe\:eceğim? Bu i§ler 
insanm öm:iine •,adar süriip ~it -
mez ki. Sen de gözünü aç yüzürlf' 

ıtülenlerden birile ... 
Zeynep hıçkırdc: 

E: 'AB~ R - :Al<şam Posfa!. 

Erken tedrisat 

usulü 
Mütalealan sorulan 
muallimler şikayetçi 

görünüyorlar 
Erken tedrisat meselesi bo.k. 

kmda vekalet bUtiln li8e ve orta 
meltteb muallim meclblerinden 
mütalen istemişti. 

Mütnlcalar hazırlanmağa bıış -
lnnmL5tır. Raporlarda erken ted. 
risatın bazı gUçlUkleri işaret edil· 
mekte, çok erken kalkmakta olan 
bir muallimin on üç saat Ust üste 
ders yapması ve sonra da saat 
on altıya kadar miltalea ile meş
gul olması kendisine tetebblie 
imkan bırakmadığı ileri sürülmek. 
tedir. 

----<>
Tasdiksiz fiyat tarifesi 

kullananlar 
Beyoğlunda tannımıu bir bnrın 

tasdiksiz tarife üzerinden iş gör
dUğU anlaşılm:ış, müessese ağıİ
para cezasına çarptınlmL,tır. Bun 
dan başka Sirkecide de bir loknn. 
tanm ayni eekilde' hareket ettiği 
görillerek ona da para cezası ke
silmi§tir. 

-<>--
Eski belediye makine 

şubesi müdürünün 
tecziyesi İstendi 

Belediyede mn.kine eubem mu -
dürlüğünü yaptığı sırada yolsuz.. 
luklarda bulunduğu idcliasile asli· 
ye birinci ceza mahkemesine ve
rilen Nusrctin muhakemesi bit _ 
mek üzeredir. Dünkü celsede müd 
dciumumi tarafından iddianame 
okunarak, Nusrctin 321 parça ev
rakın zıyama sebebiyet vermek. 
ten 230 uncu ve 80 inci, çlip kam· 
yonlarr müteahhidini sıyanet ede 
rek bir otomobil hediyo almak 
suçundun dıı. 240 mcı maddeye gö
re tecziyesi istenilmi9tir. 

Muhakeme, mUdafaıı. yapılmak 

üzere 22 teşrin.isanl günU saat 
9 a bırakılmıştır. 

---0--

Kullanılmı, jilet 
bıçakları satıyorlarmı§ 

Birkaç gündenberi piyasada 

perakende olarak satılan traş bı.. 

çaklan ili:erindo sahtakArlık ya -
pılmağa lbaşlanmq, b~k dük -
k!inlar kullanılmıtJ jilet bıçaklan_ 
nı tıoplnyıp bllediltten sonra sat -
mağn başlamışlardrr. 

Alakadarlar bu yolda tetkikle. 
re başlamıŞlnr, perakende satı -
lan jiletlerin de kapalı hir zarf f. 
çinde satılmasını kararlaştırmıg _ 
!ardır. 

---0---

"Hüdaverdi,, denizden 
çıkanldı 

Geçen seferki fırtmnda. Kara
köy köprüsilnün Galata ta.rafında 
batan "Hüda.verdi" yelkenlisi dün 
denizden çıkanlmış, vapur ve ka. 
yıklarm serbestçe hareketleri te _ 
min edilmi§tir. 

- Allah esirgesin.. Hem ben 
İhsan Naciyi seviyorum. 

- Bırak bu budalalıkları ku • 
zum. Ben saçma dinliyemem. 

Zeynep yatağına kapandı. Ke -
sik kesik hıçkırıyordu. Soyunup 
yatağına giren Lili: 

- Artık sesini ke ! Ben uyuya
cağım, dedi. Kendini budala gibi 
kaptmmyaydm. Böyle miskin 
miskin ağhyacağına sen paradan 
h~bcr ver .. Paradan! .. 

Lili arkasını döndü. Zeynep 
hıçkmklannı boğarak acı acı dü· 
şilnüyordu: 

E\ -et para .. Para her şeyi 
süsü, zevki, eğlenceyi, hattft dost· 
Luk ve güleryüzü bile satm alan 
para ... 

Ara sıra ihsan Naciden aldığı 
beş on lirayı arkadaşına verdiği 

gün onun o gün için gösterdiği 

samimiyete inanıyor, fakat daha 
ertesi gun suratını asınca ~ınp 

j Milll Şef 
~ Hataya 
~ gidecek 

İralca seyahat ede
cekleri şayiası doğru 

değil... 

An.kara, 18 (Hususi) -
Milli Şef İsmet 1nönü'nUn ya.. 
kında bir memleket scynhntine 
çıkarıık doğu vilfiyetlerimitl 
ve bu arada Hata~·ı şereflen· 

dlrmelerl muhtemeldir. 

Dahiliye Vekili Faik Öz
trak'ın Hatay seyahatinin Re. 
isieumhurun Hatay ziyareti 
mUnnsebetile Hatayda istirn
l1at ve ikamet edecekleri ma. 
hallin şimdiden bıızırlanmasile 
mUna.<ıebettar olduğu ve 'Milli 
~ef'in seyahatini lrak'a kadar 
uzatacağının asılsız bir şayia· 
dan ibaret bulunduğu söyle-

Norveç elçisi 
itimatnamesini verdi 

Yeni Norveç sefiri dün Anka· 
rada Reisicumhur tarafından ka -
bul olunarak itimntnamcsinl tak
dim etmiştir. 'Merasimde hariciye 
vekili Sıı.racoğlu Şükrü de bulun. 
muştur. 

----<>-' 
Adliye vekilinin dünkü 

tetkikleri 
Şehrimizde bulunan ndliyc ve. 

kili Fethi Okyar, dUn adliyeye ge
lerek icra dairelerini. tapudaki 
yeni mahkcımelerl, tevkühaneyl 
ve adliye sarayının inşa edileceği 
umumi hapishane arsa.smı gezmiş 
tir. Vekil adliye sarayı inşaatmm 
en kısa bir zamanda başlaması 

etra.fmdn direktiflerde bulunm~ -
tur. 

-<>---
Londra radyosu Türkçe 

neşriyat yapacak 
Londra radyosu kısa dalga 

19,60 ve 31,32 metre üzerinden 
pazartesi gününden itibaren Tlir· 
kiye saati ile 18,55 _ 19,10 ara
sında. türkçe nesrlyntta buluna • 
caktır. 

Neşriyat başlamadan evvel Lon 
dra büyük elçimiz Rüşdü Aras 
kısa bir hitabede bulunacaktır. 

--<>--
Emniyet Umum Mü-
dürünün izmirdeki 

tetkikleri 
İzmir, 17 (A.A.) - Evvelki 

gün İstanhuldan şehrimize gele· 
rek burada bazı tetkiklerde bulu
nan Emniyet Umum Müdürü bu 

' sabahki trenle Ankaraya dön -
müştür • 

sendeliyordu. Bazan içinden: Za· 
valh kız belki kendisini seven 
birini bulamadı!:rı için üzülüyor -
diye onu mazur görrneğe çalı51· 

yordu. 
Sabahleyin Lili dargın bir yüz. 

le derhal giyinip hazırlanırken, 

Zeynebe funirane: 
- Odayı iyice silip süpür! 

Dağınık bırakma - dedi -
Zeynep çok kmklık hissedi· 

yorudu, halsiz halsiz: 
- Uç gündür ben süpüri.ıyo. 

rum - diye hafifçe ı:.ikayet etti -
Bugün hiç halim yok .. 

Lili hırçın hırçın bağırdı: 
t ste:sen, i~ine gelir ~e .. Gel· 

mezse odalarımızı ayırırız! 

Bu şiddetli ültimatomu verdik. 
ten sonra kapıyı şiddetle vurarak 
Çtktı gitti. 

Zeynep boğula boğula ağlama 
ğa ha~ladı. 1lk defa yirreğinde an· 
nesinin o zavallı, SCSSJZ, kendi ha· 

ihracı serbest 

maddeler 
Yeni karraname 

yüksek tasdikten geçti 
tlıracat ışlerimiz etrafın-da ha

zırlıklar hararetle devam etmek

tedir • 
Son günlerde Yunanistan, hal· 

ya, Bulgaristan ve Romanyaya 
külliyetli mi~tarda tuzlu balık. 
1ngiltereye tiftik, Amerikaya tuz
lubarsak ,Almanyaya da tütün 

gönlderilmlştir. 

Muhtelif vapurlar da bir çok 
ithalat ~yası getirmişlerdir. 

Yeni kararname 

Ankara, 17 (A.A.) - 4. 9. 939 
tarih ve 2 - 11869 sayılı kararna· 

meye ektir: 
4. 9. 1939 tarihli ve 2 • 11869 

sayılı kararnameye lbağlı ( 1) sa· 
yılı listeye dahil olan ve ihracı 

menedilen mahsullerden, bezel
ye, nohut, fasulye, mercimek, 
böğrülce, fiğ, burçak, dan, pa
muk tohumu, kepek, pirina yağı, 

keçikıh, zeytinyağı, kendir, ke· 
ten tohumu, her nevi konserve, 
kerestelerden yalnız frrmlanmış 
kayın ve katran keresteleri ile 
yabani kestane, fındık ve kıztlcık 
çubukları, ve şimşirin ve lisansa 
tabi tutulan ve (2) numaralı lis
teye dahil bulunan tiftik, barsak, 
balmumu, küçük baş hayvan de. 
rilcri, yumurta, zeytin taneei, su· 
sam, ba1<1a ve soya fa$Ulyesinln 
2 - 7005 sayılı kararnamenin ı, 2 
ve 4 üncü maddesi hükilmlerin • 
l:ien istifade eden memleketlere 
ihraanm serbest brrakılmasr ve 
bu üç sınıf memleket harlcimleki 
yerlere ihracm.uı lisana aeulünc 
tabi tutulması yüksek tudiJra ilc
tiran t-tmiştir. 

--0-

Taluim gazinosunun 
eksikleri tamamlanıyor -Takllim • Aya.cıpa.p. arasmc!a. 
yıkılan ntahal a.sfaltlannealc, Ş!ş
ll pazar yolu da Bulgar çarşısına 
kadar uzatılacaktır. 

İnşaatı için §imdiye kadar 210 
bin lira sarfedilen Taksim gazi • 
n~unun ta., bodrum katıyla bazı 
eksikliklerinin tamamlanması için 
42 bin liralık inşaata ihtiyaç var
dır. 

İnşaat sene başında bitecektir. 
-0--

Bir avukat hakkında 
tahkikat yapılıyor 

Müddeiumumilik hazırlık büro_ 
su bir avukat hakkında tahkikata. 
başlamıştır. 

Mcvzuba.hs avukat iddiaya gö
re J ozcfin adında bir kadından, 
Turgutluda kacakçılık meselesin.. 
don dolayı tevkif cdilmL, bulu
nan kocasını bir celsede kurta.ra.
ca.ğmı söyliyerck üç yü:r: lira aL 

mış, fakat mahkemeye çlkmaml§
tır. 

!inde annesinin hatırası canlandı. 
Bir kere oh.un ona en küçük bir 
iş bile yukletmemişti. Hıçkıra hıç. 
kıra odayı süpürmeğe başladı. 

Ilıçkınklarına toz toprak karışa· 
rak oleyi beriyi düzeltti. Tozları 
aldı. Bitkin bir hale gelmişti. Bir 
kenara oturdu. Göz yaşlan kuru· 
muştu. Fakat müthiş yorgun, has· 
ta ve açtı. Cebinde sabah kahval. 
tısına bile yetişecek parası yoktu. 

Kalktı boş paketlerden, kutular
dan bir tek sigara aradı. Şimdi 
sigaraya da alışmıştı. Bir sigara 

:Jlaq.ata~ 
1 

Edebiyat dersıerı , 
MAARİF Vekilli~~ 

edebiyat dersleri ~ 
mım ve kitaplarını ıslalıedet'f• 
istediğini, bunun için de 
muallimlerinden bazt~~ 
killiğe çıığmldığını gıı.ze . -Pe:i 
dılar. Ankarn.'dn top~ ~j. 
çalışmaları ve verdigı tlJ JIYJ 
hakkında. henilz tafsilA il> ~ 
ler alamadık. Bu mescleDğıııl 
ve kolaylıkla halledilece ._ 
mak da doğru olmnz. ~..;.I 

Edebiyat dersleri, ın ~~ 
5Uphesiz en esaslı Dl ~ 
ÇocuS'u dilı;ılinen ve dliŞ{lll ~ 
ifııde edebilen bir mahl: 'j 
getiren. yani adanı ~l~~ 
eden ders; ona insail ~ ~ 
topmk llierindeki h ~~ 
herhangi biri ohnaJIP ııt', 
mtssfon'u buhınduğUllll .,n~.J 
ren; onu cemiyete ve ,prP'; 
aanlığa ibağlıynn der! . =..111 ~ 
dersidir. Bütun 6teld ~. ~~ 
sana. eklen:ir, %1ek!Yl ııır;"", ~ 
ghıl~ıir. ufnk açar: J '· 

de olsa. lbir dereceye :k~ ~ 
~alır. Edebiyat dersi ıse ,pet· ' 
ınsanm mayasını teşkil ~~ 
yııziyc, dış tı.ıemle ~h 
m1n etmek, ~ ~~ '~ 
i~ lbir usuldnr, obj~~ 'i 
CC}1 te.şkll eder; edeb~ ~ 
iae sujet'yi, dilşUnen. tJtl to"";, 
si vlleude getirir. :sun ~:J 
ki edebiyata. dayaJlllllYsll~-'!'1 
miği edeblynt olmJY31' ~ 
bir terbiye usulUniln ~l 
kimselerde bir nevi ele i~~ 
çarpar; onlann btitiln btı' ~".J 
rmde sanki insandan ı ,.. 
va.rdrr; mevzuJarını, s.!1:..dJf'I_ 
olan insana yaklaş~t ~ 

İtiraf edelim ki ed~cJil~.J 
lerlmlz çok zayıftır: :k ş e4V,J 
den beklenen htzıneti i! ed~ 
yorlar. Mektcplcriınizd9• o'P''lı 
değil. edebiyatın taribl ,,1'.~.J 
yor. Bunlar biribirindCJl ;,,eıJP') l 
!erdir. Edebiyat tarihi, etlı ~ 
arasındaki mUnasebctl .&iif;; 
hğm, yahut bir mUJetill til':'ıli 
ve duygula.nndaki se}'l'i. ~ ~ 
lü göstermek için şilJ>l!:; ~.J 
dır. Metinleri aydınla.~~ 
birine benzemiyen ;Jıti I 
altında derinden a.kail 11ti%l1eıi !; 
dana çıkarır. Fakat JllS ~ ~ 
dınlatmak için okutulıııOt>il'.~ 
biyat tarihi, dışta kaıaı1 ~ 
olmaktan !kurtuıs.ınsz:.....t "1' 
mekteplerimizdcld ede~~ 
dersi ise - 'bilhassa 't edııl~ 
önceki devirler için - ~eıı'~ 
hemon hiç istifade d~' >';) 
dir. Fuzuli'den, Bald' t 4ef."J 
den bahsedilen edebi~n .... gı ~ 
§alrin anlattığı a.cık ssJlJ~ '(J 
gariptir: "Figan..ı sııd 'b ,, ~ 
da, vücud.i karba.n pi~ 'I. 
yat to.rihi, metinlerin r ~el~ 
maz. Tarihsiz bir lbUgı;ıur; ~ 
bir vllcudc ibenzer de bil' ...ı f. 
metinleri g6stenniYet1 etleı~ 
yat tarihi de adaleleri. ııi' 
panlmıu bir iskelettir• ~ 
bilgidir. . ~i °'t. 

O halde edcl>iya.t ~ ı;ı' iı". 
ri metinlerle okutulsUJlğjıdif• ':.i 
ımle bu kndar bıı.sit deıiğıı. ~ 
kıi.lmı metinleri okutııl ııı.ı#...J 
var mıdır? Yahut oınıtu rsıcıi'';, 
tinlerin, edebiyat d~ eııı' 
beklenen gayeyi teın.W;clıı. tD~ 
kabil midir?... AnJW.1'3 i.eJI ~' 
nan heyetin verdiği k~ JJ!: f. 
nUz bilmediğimi söylcu-: rY ( 

heyet bu meseleyi hal i~~( 
re teklif ebni5tlr. O~ ~I 
mize intiznren ben, } ı;ı;yl 
susta dUştindüklerinÜ 1~C çal~acağım. u.ıı ,4 

NurG 

ona ilaç kadar lazımdı. Etrafı göz -------
~ den geçirdikten sonra ümidini ke· 

since. taplaları döktükleri teneke
ye elini sokarak artık sigaraları 

çıkardı. lçlerinden hir iki nefes 
çekilebilecek iıç izmarit intihap e.. 
derek birini yaktı ve düşünmeğe 

başladı: Uli ona keskin kelimeler· 
le, odalarımızı ayrrmz demişti. 

(Devamı var) 

Eminönü meydall yo' 
tanzimine başlatl~ı 

Eminönü meydtıJlllllI1 'Jf>e?J. 
yakında. başıa.nıiacslt· 1' ~ 
toprak doldurul arnk }{Jt ' 

yUksclt!lecektlr. şırndiJ!l' ,. 
1 rııJ<• .,( 

kaldımn kısmı vııPI 11 _ıcV'' 
' CY 

şaat ilkbaharda. bs.Şlı)>tl 



WeMr~@ü@ra&liliJR 
arp cephesinde 
arekat d urgun! 

• ~•ıı lllndiçini hududu el· 
....... buıanan Faqçenı ıehrini 
S, ~•eUerl diin 611eyin iNal 
~Bu tehrin 80 kllometre ita· 

de i tarkl&inde .e Yam nehri 
~ buıunan Yamçanu nehri 
'la.ı ldibniıtir. 
l'tta Çrede federal meclis, lsviç-

0 •daılarının muharip mem· 
tdııtarına kayıt için nki 
llarını reddetmele karar 

..:; Harp başladıAındıınbe• 
01 Ue hır çok müracaatlar 
llluııur. 

~ "Yııda hükümet, fıyııtların 
~tıunı şckılıle :> ükıoellilme-

1>' Yenı bir kanun kabul el· 
' 

1 
°trudan dolruya başve· 

kl umum komiserlik ihdas 
t r. Bunlardan biri halkın 
e en•a bakımından iaşesi 

de fiyatların gayri kanu· 
Yilkseltilmesi Iılerile nıl'ş 
tar. Umwnl komiserlik

te,. ltneraı tayin edilmiştir. 

~ berlayn hastalandıjından· 
dera olarak dün evinden 

1
•e RaşvekiUete ıitmiştlr. 

ela Olornobiline binerken halk 
tı haral'elle ı.eliuulanınış· 

Defte radyosu, Almanya· 
'it •1ı>tan ve '\:uıoslavyıtda 
to llh haberlerini tekzip et. 
1 tıra Macar siyasetinin ur
lalyan dostluAuna dayandı· 
b etmiştir. 
"den ıeıen haberlere 16-
Uer tarafındın ittal edil-
'il Polonya topraklarından 
-.ilvan)'ah Vllnoya jönde
lr. Buna mukabil Vilno· 

r Sovyet topraklarına 
J'brlar. 

_..-._,. ~e •toraT)'a himaye 
benzer bir hfikftmetln Po 

-L. ~ııruıması için Alman er
;;._ra&ııarıa tDünkere ha· 

draya ·gide· 
heyetimiz 

>'• Yekateti umumi kiti· 
Mmemencioilunun 

sekiz kifilik bir 
\~tere ile akdettiiimia 
~ anııl""'""' tatbi • 

ta da nıünkerelmle b\r 
ere Loncıraya ptecek-

c 
' 

Bir lngiliz petrol 
batırıldı • • gem ısı 

Alman cep kruvazörlerinin açık denizde 
değil Alman yada llulundukları bildiriliyor 

Parla, 18 - Garb cephesinde 
hareklt keti! kollarının harekatı.. 
na inhiaar etmektedir. Buna mu -
kabil tayyare faaliyeti geniftir. 
Cephede fena hava devam ecli -

yor. 
DUn Alman tayyareleri Fransa 

ve lnciltereye akınlar yapmışlar
dır. tki memleketin muhtelif mm 
takalannda tehlike i§aretleri ve. 
rilmie, Alman tayyareleri bomba. 
atamadan kaçmıılardır. 

Diğer taraftan dün taviçre lize. 
rinde "meçhul" bir tayyare Ba· 
le üzerinde fransızca yazılı ingiliz 
aleyhtan beyannameler atmltjtır. 

Saat 10 a doğru diğer bir ya -
hancı tayyare ZUrihe. 15 mil me
safedeki Zug mmtakası üzeriilde 
uçarak franaısca ya:ılmıg beyan. 
nameler atmqtır. 

draya bir telgraf göndermiflerdir. 
Bu telgrafta bilhaı:;aa ıöyle denil
mcktecür: 

"Bir Alman kruvazörü, Africo 
Shell'e makihelerini atop etmeaini 
emretti. Kruvazör, bir obll.s en -
daht etti. Müteakiben bir Alman 
zabiti birçok bahriye efradı ile 
g<'mimize geldi. Mevcut erzalu mil 
sadere ettikten sonra müretteba· 
ta tahlisiye sandallarma binmele. 
rinl emretti. Gemi kaptanı eair o. 
larak kruvazöre alındı. Almanlar, 
bunun üzerine iki bomba koydu· 
lar ve Africo Shell'in kıı tarafı 

ikiye bölündü.,, 

Bir Alman kurnazhit 

Kayıp lnıiliz-tayyarecileri 

Kopenhag, l7 (A. A.) - Al· 
mnnyadan yeni gelen bir mUıa -
hid. Röyter muhabirine verdiği 

mallımatta, Almanyanm Admiral 
Schccr ve Deutschland ceb knı. 
vazörlerinin bir Alman limanında 
demirli olduklarını bildirmJt ve 
Admiral Scheer'l gözüyle gördUIU 
nU illve etmJftJr. 

Londra, 18 - lngiliz hava ne.. 
zareti harpte kaybedilmiş olan 51 
ingillz tayyareciııinin listesini nee 
retmiftlr. 

Bunların 31 1 ölm\li, 11 t dön
memlf, ve 2 li eair dtlpıllftür. 

Harbiye nezareti 157 si tefek -
kUl halinde bulunan mildafaa ta
burlan için mu.tacelen 20 bin kL 
ıb'e ihtiyaç olduluau bildirmek. 
tedir. Kaydı iatelaenler 'hilhıaaa 

35 ten 60 yqma kadar olan eski 
muhariblerdir. 

Harbiye nazm diln Franaaya 
ıttmifUr. Orada birkaç l1ln ka • 
lacaktır. 

Bir petrol pmiıi babnldı 
Londra. 18 - Africo Sbell a

dındaki İngiliz petrol gemisi, pr
ld Portekia Afrikur aah.illeri ö. 
nUnde bir Alman gemisi tarafın. 
dan batmlıfuttır. 

Africo Sbell'in mürettebatı Lon 

Bu mUeahit geçenlerde Atlas 
denizinde bulunan iki cem1nin 
Deutııchland ve Admiral Scheer'e 
benziyecck tarzda boyandıklannı, 
fakat ailAh ve aUraUerhılD ceb 
kruvazörlerinin çok dununda ol • 
duğunu aöylemlt ve eöyle demif • 
tir: 

··- Almanlar Atla.a deıWdnde 
görülen iki geminin hakikaten ceb 
kruvazörleri oldufuna inanılma -
amı istemekte ve bu 1111retle İngil
tere ile .Fran .. nm bunlan imha L 
çin en iyi miılılarmı g&ıdererek 

hakiki Alman ceb kruvazörlerinin 
İngiliz ve Franaız ftlolarma taar. 
ruz ve bunlan tahrib etmelerine 
imkan bırakacaklarmı Umlt etmek 
tedirler.,, 

Talebeler gramersiz 
tedrisattan kurtarılacaklar 

Lise edebiyat 
tetkikleri mühim 

Bayramdan.beri devamlı bir ıe
kilde toplanan U.e edebiyat mu· 
allimleri komiıyonun.da bazı ka -
rarlar verildiği ıöylenilmektedir. 

Türk idili bir bütün olarak te
llldd ectildifi için Tiirkçe ve ede· 
biyat pbi orta ve lise Jaıımlann
da ayrı ayrı okutulmıyac~. mü
tekimil bir birlik içinde tedria et
tirilerek orta mekteplerle lise
ler arasındaki ikilik kaldırılacak· 
trr. 

Dil ve IO&at bakımından zayıf 

ıörWen talebeler için hemen bir 

muallimlerinin 
neticeler veriyor 
lucat huırlanac:ak, im1l wıı · 
phklanna nihayet vermek için 
cramer tedrisatına eaalh bir 
mevki verilecek, aruz ile yuılımı 
manzum . yazdan okuyabilmek 

için vezin bilmek bir zaruret .,1. 
dufundan bu da nuın ldikkatc 
almacaktır. ıstılah keımekepnt 

de bir nihayet verilmeli karar
lqtınlmııtır. 

Şehrimizdeki komiıyon bu e 
ıaalan bir raporla vekllete bil 
dirdiktcn aonra edebiyat kitapla 
rının te:tkikine bqlıyacıtktır. 

Müttefikler in 
harp şurası 
toplandı 

lnciltere ve Fransa 
harp uirunda müttehit 

ÇAlıt:acaklar 
Londra, 18 - Müttefiklerin· 

yükıek harp 1üra11 di;n Londra· 
da toplanmıı ve mühim kararlar 
vermiıtir. 

Bu toplantıyı, Fraıwılardan, 

Daladye, general Gamelin, amiral 
Darlan, aeneral Vuillenin ve tn
&ilizlerden bafvekil, harbiye na· 
•m han neareti müdafu tan
zim nanrı bulunmuşlarl::hr. 
içtimada ukeri vaziyet ve harbin 
melh\ts müstalrbel inkipflan tet· 
kik edilmiı. neticede hırekltın 

en milelair tekilde aevk ve ida
resi için Franu.a ve lncUis kuv· 
vetlerlnin Jrullanılmuınr tannm 
huıuaunda tatbtki iktu:ı eden u
ıul ,tam bir anlatma ile temit e
dilmiıtir • 

Bu kararlar mucibince tcalihıt, 
iptidai maddeler, petrol, iaıe, de
niz nakliyatı meseleleri her iki 
hükQmet tarafından müıterek ted 
birlerle hıUedilecek, Fransa ve 
tngiltere harp uğrunda bütün 
menıbalannı tevhit edece~1-- ··-. 

Hazinenin 3U 
bin lirası 

Hubaenin UOO m,w. llrahk 
........ ~ Jddl& eden bir 
oh)'aC1DU suetenme bir mek· 
tub C(hıdermlf, hldileyi ortaya 
çıkarmak istediifni bildinnittir. 
lıleırtub sahibinin iddiaama giSre 
hi&e pdur: 

Fir&ri Penpar, Otep ve Serlda 
adında Uo brdtte alt bulunan ta
tlkW caddeslııde Xwoflu 10ka -
lmda ' ve 8 numaralı evlerden 6 
numara111ma, Ermeni zenginlerin. 
den Tabtaburuny&a 3200 İngiliz 
Uruma ipotek ecUlmlt olduiwı • 
dan 331 HDMillde latan.bul def• 
t.erdvhiı mWp taaflye koaı.Jlyo
nunea '9Ul)'M edlJmlttlr. BIWıa -
N ftr&riler namına h&l'eket et • 
mek Jatiyen blrJıd evi At.mat is • 
temJt, füat maamele tapuda ip
tal olunmuı ve bina 930 - 932 M

neainde htaabul lakin müdUrlU _ 
IUnce Kal'llC&bey llariQedelerln.. 
den lluuı Çalmlan. borçl&nma 
uwllyte selds bin llraya verllmif· 
tir. 

Bu lll'&1&rda findlerdea Ser
kll her nuda İltanbula celmit 
ve kardeti Pera.parım vekili de la 
Un illerinin bnpıumJ tıru.t 

iWbu ederek clnlet f{lıuma 
mllracaat etmif, mOekklllne ait 
6 numaralı binaya vaki mUdaha -
lenin refine ve yanlJflıkla Huan 
Çakır namma verilen tapunun ip. 
taline karar alnııttır. Bunun üze.. 
ıine maliye veklleti defterlarl*· 
tan keyfiyeU llOl'dunn111 ft &1clılt 
cevaba istinaden bahae mevzu e
vin y&nllflıkla ve IUÜllti.mal aure
tile tahafa eclJLffline ve verilen ta 
pu•-.ınun ipt.ıı için !ıukuk mah _ 
kemlline mllracaat yapıldığuu ı 

• 
Çev•r en 

KP'D AI. 

Kaptan: " 
bağırdı, 

yalnız ben 
istirahat! anlajılan eskiden bu 

kelimenin manasını bilmiyormu -
şum. Bütün ömrümce istirahat 
etm:şim de farkında değilıni§im. 
Halbuki §imdi yarım saatçi~ din. 
lenebilsem, hatta o kadar bır za · 
man düşünımden durabilsem dün. 
yalar benim olurdu. Mamafih bu 
bana ders olmuyor da değil. Sim· 
diden sonra ekmeklerini bedenen 
çalışmakla kazananların hayat
larını anlayabileceğim; onların 
sırasına göre nelere katlandıkla. 
nnı bileoejim. lşin bu kadar 
mithiş bir ~Y olduğunu bayAlim· 
den bile geçirmezdim. Sabahın 
beşbuçuğundan gecenin onuna ka· 
dar gemide herkesin esiriyim. An. 
cak ikinci vardiyanın sonuna d~· 
ru biraz yalnız kalabiliyorum. Gü
neşin altında ?.tnl parıl yanan 
denize, yahut öa direklere tırma..· 
nan tayfalardan birine durup bir 
an için bakacak olsam arkamdan 
o menfur sesi işitiyorum; 

- Heyi Hampt dalga geçme. 
Gözüm sende, baı kasarada asa
bi bir hava esiyor. Kulaktan ku~ 
laia söylendiğine göre "Duman" 
la He:ıderson dölüşmüşler. Hen
den<>n avcıların galiba en iyisi 
sakin, kolay kolay kızmayan bir 
adam. Mamafih bu sefer adamın 
herhalde pek dalına basılmıı ola
cakki "Duman" yemeğe siyahlaş· 
mış ve şiı bir g53le geldi. lçeri 
girdiği vakıt yüzü korkunç dene. 
cek kadar asıktı. 
Akşam yemeğinden evvel olan 

müessif bir vaka bu adamların 
ne derece gaddar ve nasırlaşmış 
olduğunu bir kere daha isbat etti. 
Tayfa ~ aoem.i olarak bir 
tek adam var; Harrison adında 
baU tavırlı "ir köy çoculu. 07lu 
oraya bir sergüzeşt rüzgln atmış 
olacak. Daha ilk denis yolculuğu
nu yapıyor. Rüzglr hafif esciiği 

devlet ıtu-uma bildirmit, devlet 
~ da bu vulyet karlıamd& 
karar ittihazm& m&hal olmadığı. 
na karar vermiştir. 

Halbuki Hasan Çakırlara tahai8 
edilen ev hakkında hukuk mahire· 
meıine mnracat edllmemlftlr. 

Devlet f(lıumdan bu hUkmll a
lan Perapan vekili hemen asliye 
dördUncll hukuk mahkemeaine 
müracaat etmlf, tapunun iptali i
le evvell kendilerine teallmlni ta.. 
leb etmiftlr. )ı{abkeme keyfiyeti 
htanbul defterdartılmdan aonnUI 
defterdarlık da: ikinci bir hata o. 
larak, m&liye veklletine ilk ver
dill cevab gibi yani barllaede 
Hasan Çakırlara bu evin aullati· 
mal yoluyla verlldlfini ve tapuau
nun iptali için mabkeıneye mllra.. 
caat edlldlffnl blldlrmtştlr. Bu 
cevab üzerine mahkeme de tapu. 
nun iptaline ve evin eski aalıible
rine fadeılne karar vermlltlr-
Defterdarlığm bu hareketi Ha

aan Çakınn kanuni bakkmı iptal 
otnıit bulunmaktadır. 

Bundan bqka asıl bllyült kayıp, 
3200 ingiliz liralık ziyadır ki bu
nun 338 seneainden bucUne b -
dar yibde bet faizi de heaab e. 
dilmi4 olsa evin bugün.kil kıyme
tini qar.,, 

Haber aMığmma göre mevzu
b&hı 6 nuır .. "1'.h f'V bııgün 37500 
liraya 1atılmak üzeredir. 

için gemi miıtemadiyen iskota de 
ğiştiriyordu. Her iskot deii§tiri .. 
lişte yelkenler bir taraftan obir 
tarafa geçiriliyor. Bir tayfa da 
direğe tırmanarak gabye gizini ak 

tarıyor.Bu defa da bu iş Harrisona 
düşmüştü. Yalnız bu defa neden· 
se iskota, arasından geçirdiği ma 
karaya sıkışmıştı. 

Anlaşılan onu kurtarmanın iki 
usulü vardı; Ya prova yelkeni 
indirilirdi, bu da pek kolay ve teh 
likesiıdi, yahut da serenin uaına 
kadar tırmanılır ve ip öyle maka· 
radarı kurtanbrdı ki bu gayet teh 
likeli bir işti. • 

Yuhansen Harrisona serenin 
ucuna giderek iskotayı kurtarma· 
sını seslendi. ~ korktuğu 
herkesçe mahlmdu. Korkmaia 
hakkı vardı. Güverteden seksen a• 
yak yukarıda, daima sallanan in.. 
ce iplere güvenerek onlara tut~ 
nup bu emri yapmak korkulmr 
yacak. bir iş değildi. Daimi bir 
rüzg4r olsaydı o kadar zor olmı· 
yacaktı, ilkin o sırada Gbost ölO. 
bir denizde sallanıp duruyordu ve 
her sallanışile de yelk~er hop. 
lıyor, yapraklanıyor, onlan tutan 
ipler gevşeyor, geriliyordu. O ip.. 
ler o ant gerilmeler sırao;ında ken
dilerini tutanları bir yay hızıyla 
fırlatıp atabilirlerdi. 

Hanson emri işitmiş, kendhin
den ne istendiğini anlamış. fa~at 
tereddüt etmişti. Belki de o:.:ıya 
o zamana kadar ilk çıkışı idi. 

Kurt Larsenin A..'llirane tavırla. 
nnı benimseyen Yuhansen Harri. 
sonun bu teredc!fiAünil ıınrilnce 

ona ağız dolusu küfür yagdır • 
mağa ba'!ladl. 

Kurt Larsen müdafaa etti. 
Sert hır sesle; 

- Yeter Yuhansen, ,Pedi, bu 
gemide yalnız ben küfür t''°' '"İm. 

O cihetten sana ıhtıyacım o.ı.lu • 
iu vakıt ça~rınm. Anla,ıldı mı? 

İkinci kaptan mutiane cevap 
verdi: 

- Evet efendim. 
Bu arada Harrison sefenin u

cundaki ipe doğru tırmanmağa 
başlamı§tJ. Mutfak kapı5ından 

onu seyrediyordum. Zavallı adam 
caiımı sanki sıtma nöbetine tu. 
tulm~ gibi her azası ayn ayn 
titriyordu. Gayet yavaş ve büyük 
bir ihtiyatla santim santim ilerli• 
yordu. Gökün teffaf mavisile çel"' 

çevelenmi§ vücudu, alında ilerli• 
yen kocaman bir örümceli batır. 
latıyordu. 

Almanlar "Doiu,,yu 
torpillemiyecelder 
"Doğu" vapunımmu Almanya.. 

dan getirecek mürettebatla bera· 
ber "Egemen" vapurunu getire • 
cek heyet de gidecektir. 

EtrUak tipinde yapılmakta olan 
"Ş&lon•• vapurunun da fntaatı 

bitmek üzeredir. 
Gemilerimizin Alman tahtelba -

birleri tarafmdan torpillenmlyece .. 
tine dair teminat verllmiftJr. 

Poliıte 

Tramvay direğine 
çarpb 

x 9 u n SON MACIE AALAFll: 28 

Şof8r Bahri 229 numaralı oto 
mobili ile T :>phaneden ceçerk.: 
önüne birili çıkmıf, onu ezme 
mek için birdenbire direk"yon 
yana kınnııtır. Fakat otomol": 
bu aef crde elektrik dıreliı 
çarpmıı. haıara uğram:ıtrr. 

·~"9 z it.ıt. 
/lf T 
&l.SU
LV 

j? 

r 
• 

Kadın kavsaıı 
tt.küldarda oturan s~ırah:ı' 

ayni evde oturan Cemileyle ka" 
ıa etınif, tatla bapndan yarala 
mIJtır'. 

Ar.b"ra dütttl 
Eyüp kaptanın (Derya) isimli 

motöründe tayfa Vahan ambara 
düş:::ü~. r=~htelif yerlcrind::: ya· 
ralanmıştır. 

• 



Hadiselerin 
tefsiri 

(Baş tarafı 1 lnrlilc) 
llba her diik.kAnm on üne ~ apıla
cak J.-aldrmnm nhibinc nit olması 
Yapılar Jianunu icnlııdır. fili.at 
dlikkfınlar hakl.mlla tatbil.1 müm
kün olan bir mecburiyeti emlak 
YO akarrn her cinstııo teşmil et. 
mek bilmiyoruz, no clercceyc t.a
dar do{;•nulur? 

y 
y 

Ilerhnldo gc~k binalnn boya.. 
mak, gerek önlerino lmldmm 
yapmak mesele inin yalnız J.nnu
ni vo hot.-uki l.ıakımc1nn del:..fl, ay
ni zıımanıla tatbik kabiliyeti nok .. 
tasından bir kero tetkiki liizmı
clır, snnınz. 

IIASAN KUl\I ÇA l'I 

Almanyanın taarru
zu pek yakında imiş 

Londra 18 - Berlindcn gelen 
haberlere göre Almanya askeri 
harekfı.ta ba~lamak üzeredir, Al
man gazeteleri, hükCırnetten aldı
~ iaİimat üzerine halkı muhtemel 
fedakarlıklara teşvik edici yazılar 
~;azmaktadır. Alınan propaganda 
nezareti de Alman halkına lngil
tereye karşı dü~manlık ve husu
meti şiddetlendirmek için propa
gandasına şiddet vermi~tir. 

!>eyli :Meyl gazetesinin aldığı 
malCırnata göre Bitler, bahri ab .. 
lukayı kıracak bir plan hazırla
nuşmış. 

Aınsterdamdan haber verildiği
ne göre, Bitler, generallere ve na· 
zi şeflerile yaptığı son müzakere
lerde, müttefiklere karşı dehşet 

yerici bir ate~ da!gası fırlatmak 

projesinin lehinde olduğunu brf 
kaç defa söylemiştir. Bitlerin ar
zusu, Almanyamn dUnyada gö
rülmemiş bir tarzda büyük bir 
hamle ile bütün kara, deniz ve 
hava kU\\etlcrilc, runansız ve mu 
aızam bir taarruz hareketi yapa .. 
rak ileri ahlmasrdır. Şimdiye ka
dar itidal sahibi olan müşavirle
ri, kendisini Eabta muvaffak olu
~·orlardı. 

(Baş tarafı 1 incide) 
t opu ihıncti rn' cniy<' ile ithnm 
elmi~tir. Gazetenin bu nüshası 

toplatlınlmı. trr. Von Ribbcntro -
ı;.:ı. hE.'men her gün tehdid mektup 
laıı gönderilmektedir. 

MarC§al Göringin en yakın ar
kada.sları olan bazı tayyareci .su
baylar d3. itaatsizlikten dolayı 

tevkif cdilmiı;lerdir. 

Blomberg kurşuna dizilmiş 

Bcrlind n alman bir habere na.. 
znrnn eski Alman harbiye nazın 
General Von Blomberg kurşuna 

dizilmistir. Ayrıca. Bitlere kar§ı 

tahrikfıt ) npmalı:la suçlu 150 l ilk 
sek rütbeli Alman zabiti de tev .. 
kif edilmi.~Ur. 

Hitler müşkjl mevkide 

Geni5 ölçüde bir askerl hareke· 
to tevessül etmek hususunda, or
du crkunı ile t.ı:itlcr arasındaki 

ihtilii.f da gittikçe derinleşmekte
dir. Bizzat Bitlerin kn.rnrsızlık 1 • 
çindo olduğu nnlnşılmnktadır. 

Hitler, kendi cmrile yapılacak 
olan büyük bir taarruzun akamc.. 
te uğradığı takdirde askc;t rUc .. 
S!lllm bir darbe ile lıükflmetin ba
şına geçmesinden ve hayatının 

tehlikeye maruz kalmasından 

korkm:ı.ktadır. 

Hitlcr birkaı;: gündenberi başve
kalet dairesinde geceli gUndilzlU 
ziyaretler kabul etmekte ve isti.. 
§arelcrdo bulunmaktadır. 

Ekser ziyaretçilerin parti erka .. 
nı vo azasından olduğu tesbit o· 
dilmiştir. 

Çekosl ovakyada 

Dlğer taraftan Çekoslovakya.da 
Alman aleyhtarlığı ;her gün blnız 
da.ha genlşlcmektedJr. Naziler son .. 
bir ay zarfında Çckoıslovakyaya. 

yiiz bin 4lınan göndcnnişlcrdlr. 

Çek talebeleri dün Pragdnk.l Çek 
Meçhul a&ker abidesi önünde top 
lanmı~lar ve "hürriyet istcrlz ! ,, 
diye bağırnuşlarc!ır. Polls birçok 

I 

tevldfat yapm br. 

n:ı;=;f~7nıx:ri1 
bütün I;tan~:u Prağdn çıknn karışıkhklar esna· 

5: L - H smdıı. 9 Çek talebesi öldürülmu., .. 
:! ~ tiir. Alman mıı.kamalı bilümum~ 

li salonların~ alkıştan sarsıyor ..• U Çek üniversitelerini 3 sene müd~ 
: takdırle Çınlatıyor... n dctlo kapatm~lardır. 
i.· Sinema fileminin eşsiz mu.ciz.esi E".: 

E l Fl Ol ~da. vo Avusturynda ay. 
: rro . . ynn • . ıvıa İ~ n1 mahiyette ~h-ıer almmıştn-, 

de Havılland ı· Avusturya.do. Almaıiliı.ro. k~ı ik· 
Bi1~k kudretlerinin · tısadt fmhota:t • de-

ölmez temsili 1 rece çofalmı;ihr. 

fll.ll~D!·an ~~ Pı'ag sokatıarnıda ve diğu 
.: çCk şehlrlPrinde tanklar ve mo • 
!.!. 

~rU'r af.an 
törlli krtalıtr görülmcl<tcdir. Pra.. 

il gın muh~lif noktalarına mitral
yöz ve to:ılar yerle§Urllmiştlr. 

Çoklcrin toplu bir isyan hare .. 
kelinden korkulmaktadır. 

A vusturyada 

Diğer taraftan isviçreden gc -
len haberlerde Viyanarfa da Na
zi rejimine karşı büyiık bir mem 
nuniyetsizlik mevcut olduğu bil
diriliyor. Avusturyah kadınlar, 

çarşıl:la ve umumi yerlerde açıkça 
Nazi rejimini tenkid etmekte ve 
gürültülü nümayişler yapmakta
dırlar. 

Fabrikaluda da birçok sabotaj 
ve kundakçılık hadiseleri vuku 
bulmuştur. Alman gizli polis teş
ırilii.tr, kundakçıları meydana çı

ikarmak bahanesiyle birçok tev
kifat yapnuştır. 

Alman resmi mahaf illeri de 
memleket dahilinde ''bir şeyler,, 

dönmekte oll:hrğunu gizlememek
tedirler. 

Maribordan (Avusturya)" bil
dirildiğine glke, :viyana polisine 
mensup yübek bir memur, orada 
aıcmrtnmllştitr. Bu EUikast, Mn
mh suikastmdanberi , A vustur
yada yapılan ibirçok tcv1dflerle 
alakadar bulunuyor. 

Sabık Kayser, sabtk veliahdin 
Potesdamdaki ikametgahında 

mevkuf tutulduğunu öğrendiği 

zaman çok müteessir olmuştur. 
Sabık Kayser,. Almanyada krallx· 
ğın ihya edileceği ümidini kaybet 
mcmiştir. 

Neşredilen tebliğ 

Paris, 18 - Dün akşam Bel"" 
!inde, Prağ ha!:iise1cri hakkında 

yan resmi bir tebliğ neşredilmiş
tir • Tebliğde şöyle denilmekte • 
dir : 

"Dokuz Çek talebesinin idam 
edilmesi belki çok ağır bir ceza· 
dır. Fakat Almanya haliharpte 
bulunduğundan, bazı ateşin Çek
lerin hareketlerine müsamaha 
gösteremez. 

Bu gibi hareketler, derhal ve 
en cezri ibir surette tenkil eklile
cektir • 

Belki Polonyada <ıa buna ben· 
zer hadiseler çrkacaktır. Bunların 
da, mahallinde ve amansız bir su
rette ~stınlacağına hiç §Üp!:ıe 

edllmemclidlr. " ,,, 

İdam edilenler 

Paris, 18 - Ecnebi ra.Oyoları 
dinleyen üç ~!man dün Berlinde 
;idam cdilmiş,,ayni suçtan Mü• 
nihte de iki kişi idama mahkum 
edilmiştir • 

.,.,,.,;,,"_._~.._.;_...:------~-~-~--""~--.ı--4~....l 
'/svcç asT:tırlcri ·makintii ?üfek başında 

ugün SA RJ~ V sinemasın~a 
Carole J,;ombar<ı ve James Stenvardtıl,ıı 

ı;ibi iki m~hur yıldız tara.rmruıı. ,fevJmlAde bir t.arzda ~~ 
eni ~e milcssir bir mevzu. ~vnota.n ıl6k. .. ,.o tzdint!} lı1' 

aşVBiRTirBİRi iÇiN YARATILMI~ 
Frnnsızca söilü filmini mntlAka. görünliz. .. 

Mveten Fox loumal son dünya. vo harp hıı.vadl!lorL 

__ _...__ sant 1 ,.o 2..80 aıı. temılAtlc matineler. ... 

s eriğe Gülünüz.. Çocukların12:ı Cla güldürünÜ.Z••' 
Kahlialia Kralı 

A ll B A B A 1 N ~1.i R A·S 1 

SAKARYtfu~i~~:~~d! 
Beyoğlu Yerli Askerlik Şube .. ( nanlar; bulundukları yerin • 

ıinden: kerlik şubesine üerhal mUhıcaat 
edeceklertlir. 

1 - Muvazzaflık hizmetini 
henüz yapmamrı 316 ·: 334 (da .. 
bil) doğumlu cezalx ve cezasız pi .. 
yadelcrle iki sene hizmete tabb 
harp sanayi ve.muzika erlcri.._ve 
316 : 332 (dahil) do~u mlyri 
islam cezalı ve cez z p~ade er. 
leri bu defa askere "sevkedilccek! 
terdir. 

2 - tsıam ve gayri islam p~ 
yadeleııclen hava. tebdilli olup gü.o• 
nü dolmu~ olanlarla gayri islfou~ 
333 ve 334 doğumlu pi_yace.spı \ 
den cezalı olanlar da bu defa sev. 
kedileceklerdir. 

6 - Şuhede to~anma günU 24 
1kincltcşrin 939 cuma "gı.lnu sn.. 
bahxdır. 

Gördüğil rağbet hase~B1R H:Af;I'A DAHA gös~eG 
7 - Ça~rılan bedelsiz ve .. be -1 tir. Mevsimin en ncşc1i, en eğlenfeli \'C enkuvvetliJil.nlİdit'· 

aelci erlerin tayin edilen günler~, llaveten: Foks Jurnal, Bugünisa.at 1 ve 2~36...,.da tcnziliıtlı 
de nüfus hüviyet cüzdanları ile ••••••••1111•• matıiıieıc/ - • 
şubeye gcl~ler.ifü&n oltmur. 

1 n ma$a 11d
9 

2 1 in c 1 l}i} ı(ftl 
ses kralı "Aşkuı Göz Y lan" ve ''Ya.sasın A~k" tfilnııotlJllP 

• 
unutulmaz sn:natMn .. ... 

AHA P iıı~'.Aşlt •• ;-.He~ıı 
ve Hforanlarla\Clo 

~~~ ra re=ayAl:5JJ IF-!!.. nnan.n s~· 
~-~ ~ ~ ~ \blJ l6:s ~ıiJ 

~ • ~ ·~:.'t,h~ 
§nhcscriDI so3Totmck l~In 1shın bolun her semtinden ko~san 10001 lcrcc shıema nı~ 

Arslan~ --

1

1 B.ııJ)!m bu sene Beyoğlundag 1ta1 ya! 
i ~ hiÇbir sinemada gÖ6teril-·· 

Şovyet ya.yılmam 
Bütün İstanbul halkının hep bir ağızdan kullandığı bir cüı:nle ·ı 
Memleketimizde bugüne kadar yapılan en mükemmel filı:nİ1111 i mi)!Oeektir. ll~veten: En son M SJ n a 

! geten l\Wl'RO JU1U~AL. :! 'I muhalefet 
• • 

Ü Bugfln saat 11 de ve 1 de ten-;. 
H zilfttlJ halk matineleri, suare-fi 
H ler numaplıdır. Telefon 43595f: 
=~::ı::ı::.-.... • ==:: etme

1 

azmıA 
TOSUNPAŞ~ 

. •ıımnııtıutıııntfllMnnuırııı ılllfl'......., 

Bugün ASRlsinemasında1 
A~"NABELLA tarafından oynan· 
mı;, bilyük ' 'o güzel ıı~k romanı H 

Mahkum ar 
Kalesi 

Gary Cooper "° Mad. Caroll •

1 
tamfmda.n oynanmı~ Türkçe 
~dil bU3ilk zabıta 'o 

macern filmi 

Asi· Generalin 
ııın=!!ııllllll ... soN EMRİ JHIL'llııı 

Roma, 17 (A.A.): - ,(Röyter) 
T. ibuna gazetesi, Duçenin nut

kun-11 kuPandi~ı "sillihlı barış,, 
tabi. i hak!unda izahat vcnnekte· 
dir: 

"1 t.alya harbe i~tirak etm~mek· 
tedir . .Fakat bu istinkarı dığer bi
taraf mcmleketlerinkinden farklı
dır. Bu bitaraf memleketlerden 
birkaçı taarruzlardan korunmayı 
diğer bazıları ise türlü taarruza 
ka~ı birlikt" mukavemet için top 
laıuna}•ı düşünmü~lerdir. ltalya 
i~ ,\\ rupa mukadderatına alaka· 
sız Lalmak 1 temi yor. Onun A vru. 
pada ve dünyada yapacak vazife· 
!eri Yardır. Bunun için silahlı kal-

L l sinemasında gösteriliyor 
Bugün seanslar saat 12~2 .. ti.15- 6.30 ve 9 da .. :::i~ 

.. ~~·" ....... Dikkat: saat 12 aen 2 ye katlar. tenzilatlı bilet verilir· ::::-· 
-' ......... ;ı...tJ ........ .-=----- ....... 

maktadır. Bu suretle İtalya ne ba· 
nş' tekrar t 0

"' \h ettiği zaman, ne 
de harp mü:l:i~tin~ namevc\ıt ol
mıyacaktır. ltalya, kendisinin Av
rupa hayatı haricinde telakki edil-
mesini kabul etmeınek"tcdir. Meş· d9 
ru emeııcrimiz tatmin edilmediği t:5Ugün sinemasll~ 
müddetçe silahlı ban:ı halinde ka· Musiki - Renk • ve Güzel Jil{ Filmi, Sanat şaheseri 
lacağız.,, 

Gazctta del Popolo da Sovyet av. . \,; . ı· z ou·· D 1 er 
kuvvetlerinin ilerlemesi imkfin ve ~ 

ihtimali hakkında bir makale ne§· NE'~SON W._DX1 
retmektcdir. Gazete diyor ki: ı.:; -

"İtalya, Sovyetlerin Karpatlar- Filme ilftve olarak: Yeni FOX dünya havadiSierl 
,. . " dan Tunaya YC Balka•11ardan Ak. Seanslar 12,30 • 2,15 • 4,30 • 6:30 \"C 9 ela 

denize inmz ine hiçbir zaman mü- Bugün saat 12,30 da ve 2.,,15 de tenzilatlı m1tlnelel'. 
saade etmiyccektir.,, llrzamam:ım••••••uam:ı:ım 
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erfi eden h§kim 
müddeiumumiler Hlndislanda dunyıının en eski ıns.rnları arasında 

- 50 - l'u:an: L. Busch 

akimler arasında f ayin, terfi 
yüksek 

t5 yılını vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyııhı 

İnsanlığın bütün esrarı tufandan 
e"velki Hindisfanda yatmaktadır · 

( llo~taratı 1 incide) ve şüphesiz üstad, bu gürültlilü 

ye r~'ndiği şu mısra (terk!p yil· makc:lclerin malzemesini topla· 
pıl ... ~~ •• ken y<:.pılıruyanlcu) a lı:r mıya hasrettiğini öğrendiğimiz 
mis:ıJ olacaktır. Bunu bir kere d~ ü"ç buiuk haftanın bir kaç daki· 
bi:: okuyalım: kasını bu beyti birde aslında bu-

~ nakil kararnamesi 
tasdikten geçti 

18 - Adliye vekalet· ı 
l't ar~s.ında yeni bir tayin. 
ı.~~akil kararnamesi hazır· 
"""'lrname yüksek tas:iika 
l~Ştir. Liste şudur: 

o. yolunu kaybederek tesadü
f en bu ormanlara düşmüş insan -
lann ya öldüklerini, ya şifa bul· 
maz bir surette delirdiklerini söy 
lüyordu. 

., ı\'ı°A ÇIKARILA~l.AR 
r :tğırreıa reisliğine An· 

ı;. 1teıa reisi Ncenti Temiz· 
ğ l'cisi lbrnhim Ethem Pek 
~ lu, Eliizı~ hukuk hiikimli
t~laınonu hukuk lıfıkiınl 
lt~~ 
·ı A CIKAHlLAI\1.AR 

'1nır adliye müfct:işliği· 
l4ij11Jnır müfettiş S:ıit Özden, 
C tldc.iumumisi Edip Bevn· 
•küdar hukuk hdkimliğıne 

;::r Ceza hdldmi Münir Altı. 
l' asliye hukuk hakimi 
tltr G' .• ,. h 
~ • ııresun reısı ıa )il 

~~laınonu müddcmmumisl 
tıoğıu. 

~YA CIKARII~ANI.AR 
1 

asliye hukuk hAkimliğine 
~~rııumt ıııunvlnlcrhıı.lcn 
1
1 t>a\Tnn, Erzurum reis· 

ta ~karnhis:ır reisi Cemııl 
kyıı kndastro lııikiınliği· 
kaıinstro hakimi Huc;ip 

4dırmıı nğırcezo reisliğine 
ceza reisi Mazhar Te\ fil' 

ta11ı'l'unceli nğırcezn reisli
• &kır ceza hakimi Ham· 
~r!n reisliğine Ilileeik 
Ilı dı Abdülcelil D:ırcr, 

Qddeiumuml munYinJiği· 
ttl' )' ı rnüddeiumumisi Ce-
, 1ıludnn:rn hı'ıkimli~ine 
hakimi Snlih Karngözoğ· 

~~nu hukuk hükimliğıne 
ııı :ıı:ıı Mansur lcel, Gök· 
\ liAtl\e Çatalc:ı hukuk hll

"( ~· :trkotlı, İstanbul astı. 
~ ~kimi Sakir Güneri, Is· 
~ıc hakimi Muhittin Tap. 
'<l a.~ lı!ikımliğinc Kıısta· 
• llıUddciumumisi Kemali 
~ln hAklmliğine Giresun 
~llllsi Tahir Scncr, An
(ttıa reisliğine Ccbelibe
~ reisi Galip Oztürk. 

\'.\ CIKARil.ANLAR 
':'ııaıno, Konyn sulh hn· 
~ Oın:ıy, Alan}'n hakimli· 
~b~Uddeiııntumisi Tevfik 
~ h sorsu lı:lkimliğlnc 
~~ SOr8u hAkimi Kemnl 

1• n ecza hrıkimliğinc 
~~ tııüddeiumumlsi Hamdi 
~~li flzolı~ına Diyarb:ı
b 1tni Mehmet Arıknn, 

11.ıtı l~fıkimlığıııe Arab:mıı 
, ,1~•\alcınkaya,.Şıbinka:t %ne Kiilnhyn müddei· 
~tVCık Artuk. 

Ilı 'iA ÇIKARILANLAR 
~ddelumumilit;ine Bolu 
~nu muavini Zahit Tur, 
~1Aına Diyarbakır azası 

•
1ci. İzmir asliye ccı:ı 

Dolu müddeiumumi muoYinli~ine, 
Tuğmen müdcieiumuıni~I t mail 
Hakkı Alnca, Mucur hllklmliğinı: 
Mersin sulh hakimi Jsıııel Manik
oğlu, Bolu sulh hôkinılıgıııe Bolu 
ôzası Atikı;ölü, Fili, lı:lkiınl.ğıııc 
Pınarbıışı mllddt>iumıımlsi Yalçın 
DJğlnr, Baş müddeıumuml ımrn· 
vinliğinc htanbııl ıııtiJJciuıııuı.ıt 
mııa"ini Ekrem Gökynrrlnr, hton
bul icra memurJuAunıı eski Siirt 
mliddeiumumt ruua\•ini Osman Ce. 
mal Oğuzoğlu, Gebze rnfiJdeıumu· 

miliğine Demirci müddı!lumumisi 
Ruhi Gumre, Gümüşhane rnfiddei· 
unıuıniliğine Görele müddt>iurıııımi. 
si Mehmet Ali Ozdeıııir, llandırmn 
asli~c azalığına Banchrma sulh hA · 
klmı Sabahzat Al~ın. Lıiıı.ığ aııtlı· 

~ınn EIAıığ sulh hakimi Kadri O
ğuz, Germcnd hukuk bilimliğinc 

li:onyo ereğlisi müddeiumumisi Xe· 
cali llercn, Kurp hiıkimliğine Sil· 
'on ruuddciumuıuisi Tnhır Akso~. 
Vnn müddeiumumiliğine Karabu
ı·un müddeiumumisi Kenı:ıl Yöriik· 
oğlu, Antakya sulh ıııô.ı..iıııl.e;ıne 

Bnl lan sulh bô.kimi Hikmet 'fuzcr, 
tsıuubul sulh lınkimliliine Gcbzt· 
müddeiumumisi Hntıp, İstanbul 
miiddeiıımuml munvirıliğine Bursa 
mücldC'iumuml munvini Edip Önal 
Yalo\'a müddeiumumiliğine lıııralı 
cezo evi müdürü Hakkı Talimcioğ
lu, Elmalı ağıreez.n müddeiumumi. 
ligine Urfa lıznsı Saim Göksoy, An 
kara sulh hakimliğine temyiz mu· 
hakcmesi raportörü Mirsot Yapnlı, 
Ankara müddeiumumi ınun\'inliği· 
ne Ankara sulh hakimi Lütfi Tiirk 
Ilgaz hôkimliğine Diyarbakır ınüd. 
deiumuml ınua,·ini Sadık Günay, 
Bolu ı\:ıalığıno Tokat sulh hdkimi 
Nafiz Yamanoğlu, Denizli müddei· 
umumt muadnliğine Ilgın mfiddci· 
umumisi Mümtaz Söylcn:ıez, Sam
sun ağırceza Azalığına Şile müddei· 
umumisi Tc\'fik Akın, Millin §chir 
hakimliğine Dala hukuk hikimi Ta· 
bir Kayserilio~lu, 'Ürgüp müddciu. 
mumlliğine Bozdoğan müddeiumu· 
misi Munmmer Yahşi, Bald hrıkim· 
Ilğine Bo!K ecza hAkimi Emin Geb. 
zclio~lu, Mıınisa sulh hakimliğine, 
Afyon dzası Necati Aral, Adana hu· 
kuk h!ıkimliğine Emirdağ hukuk 
hiıklmi Niyazi Akku,, Zile hukuk 
hiıkimliğinc Mudanyn hl'ıkimi Meh· 
mel Ali cDrinöz. Yalvaç hukuk 
hiıkimllğinc Bolvndin hukuk hliki. 
mi Hakkı Alpsoy, temyiz muhoke
mesi rnpörtörlüğüne llgu hakimi 
Hııyrcttin Deney, Bolvnrlln hukuk 
hakimliğine İstanbul icra memuru 
Halil Tanrıkul, Diyarbakır Azalığı· 

Niçin? 
Benim gibi en tehlikeli şeyler -

deki hakikatleri öğrenmek mera -
kma kapılmış bir adam için bu 
hal korku vermek şöyle dursun, 
daha cazip olmaktan başka ney<? 
yarardr? Garbın kuru fennine, 
ruhsuz tekniğine ve biribirine zo· 
raki bağlanmı~ ilimlerine inanmış 
olan beyaz insanlara, kendi ırk · 
da,Iarıma nasıl kabul ettirebilirim 
ki kendi inandıkları dünyadan 
başka da dünyalar, kendi bildikle
ri insanlardan başka da insanlar 
vardır. 

Ye Hind ormanları, bütün a • 
sırlar müddetince, bütün insanla · 
ra daima en müthiş ve en heye 
canlı sürprizleri saklayacaktır. 
Bizim Avrupa medeniyeti kendi 
ne men.,e olarak hala Hindistanı 
tanıyor. Evet, fakat bu bir riva -
yetten daha kuvvetli bir delile as
la istinat etmemiştir. 

Hindistanda 450 lisan kullanı· 
hyor. Hindistanda yüzlerce biribi 
rinden ayrı insan ırkı ya~ak · 
ta. 

Hindiştanın ormanlarında he • 
nüz keşfolunmamı~ insanlar var. 

Medeniyet tarihi buradan, Hin· 
distandan çıkarılıyor. 

Fakat nasıl? Bunu hiç kimse 
bilmiyor. 

Mesel~. beyaz ırkın (arl) dedi· 
ğimiz bir ırk olduğu ve bu ırkın 
Hindistandan Avrupaya hicret 
ettiği söylenip duruyor. 

Fakat bu rivayet. hiç bir za -
man, bizat Hindistanın içinde ve 
insanlığın yazılmamış hakiki ta -
rihinde tetkik edilebilmiş değil • 
dir. Hindistanda gezişim bana ev· 
velA btiyük bir hakikat öğretti. 

Yani biz iki Hindistan olduğu· 
nu bilmiyoruz. Biri tufandan ev -

idam müfreze si 
nn Mardin dzası HQsrev Erdem, romanımız yazı ç.oklu~ndan bu
iGresun müddeiumumU!line 1stan- gön konolıunamlffu'. Okuyuculan. 
bul eğırcez:ı tızası Sü~eyyn Snrnl.-_f, l mwlan özür dileriz. 
Antakya ceza hakimlığıne Atıışehır 

c • ~---~ rnüddeiumumisı Haydar ~ren. ~....,.(9 
}. 
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\'elki Hindistan, biri yeni Hindi s· 
tan! 

Yeni Hindistan herkesin bil -
diği Hindistandır. Fakat insa ılr 
ğm bütün esrarı hiç şüphesiz t~ -
fandan ewelki [Iindistanda yat· 
maktadır. Bu Hindistan, zanne · 
dilir ki, bugünkü Hindistanın bir 
kısmıydı. 

Asla! 
Bilakis bugünkü Hindistan tu

fandan evvelki Hindistanın bir 
kısmıdır. Zira tufandan evvelki 
Hindistan dünya yüzündeki ye • 
gane kara idi. yegane kıta!. 

Fak~t 'IJu k1la hu~lin batmtş "" 
ancak adacıkları kalm15 olan A· 
nıstralyadan. Afrika \'e cenubi 
Amerikaya kadar uzanmaktaydı. 

t~te büyük kıta tufandan ev · 
velki insanların büyük tarihlerini 
yaşadıkları, bugünkü medeniyeti 
hazırladıkları, fakat bütün esra -
rile batıp kaybolmuş kıtadır. 

Bu kıtanm etrafındaki deniz
ler henüz sıcaktı \'e ilk insanlar 
bu sıcak denizlerin içinden kara· 
ya ı,:ıkmağa başlamışlar, yanar • 
dağiarın kenarlarında, sıcak göl • 
ler ve sıcak nehirleri takip ederek 
bu kıtaya asırlarca :nüddet zar -
f mda yayılmağa başlam15lar Ye 
bir dehiz insanı olmaktan bir ka· 
ra insanı olmağa inkılap edebil • 
mi~lerdir. . 

Hin<listanda hala suda teneffüs 
etmiye mahsus ve şimdi kurba· 
ğalarda. balıklarda grödüğümüı 
(galsama) denilen uzvu tamamiy 
le mahvolmamış insanlar gördüm! 

Bu uzuv bu insanların kulak -
larile genizleri arasında bulun • 
maktadır. 

Bu insanlar bu uzu,•ları vasıta
sile su ve ya~h topraktan havayı 
tahlil ederek ciğerlerine çekebilir
ler. Yani su içinde teneffüs edebi· 
lirler. 'J)pkı J..-urbağalar gibi. 

Ondan d'1lavıdır ki, Hindistan 
da nemli toprak altına veya bir su 
tjolu kaba kapandığı halde günler· 
ce ya~ıyabilen f akirl« görebilir · 
siniz. 

Bunda hayre~ edilecek hiç bb 
şey yoktur. Zira bucı;ünkü heyaı 

insanlarda dahi kulak ve geniz ci· 
hazlarımız arnc:mda eski bir (ga 
}sama) r"1azmın artığr belli ol . 
maktadır. 

(Ue\'8Mt ur) 

~ """"" 1.• ,..,..~ . . . . . • . .,, . 'I· " 

Mısra Nı ustafa Nih:ıdın !:ita· lup ckumıya hasretmiştir. O be· 

b · . yittcn sonra gelen beytin ikinci 
ınoa. 

(Aı;il murad "ültmü ezel bulmn.· 1 mısraı da (~e ıktiz~) diye başla~. 
dır vü~uJ) suretinde yazılmrc:. Mutad hır okuyuşla (ne ıktı· 
l.,r"'.,;' ~Talı:b meşhur ses ve sala- za) bac;langıcı (asil murad) ~ku-

h . t' • • nuşunun tıpatıp aynını vermıyor 
ıyc ıyıe. 

_Hayır. diyor; dcğrusu: mu? Ayni manzumede mısraı (ne 
(Ar.l • ı mm-:ıd • 1 hi!km ·Ü ezel 1 ıktiza) ile başlatan Ziya paşa, 

bulnudrr vücud) (mef - u) heceleriyle başlıyan 

Ben de üdt duyul~amış aciz 
hüv=yetir.ıle bu ''hayır 1,, a karşı, 

hayrr diyorum. 
Hayır, ü...tacl, siz yanılıyorsu

nuz. Hiddetle kalkmışsınız, zi· 

yanla oturuyorsunuz. Mısraın 

gene doğruya yakın yazılışı 

Mustafa Ni~1~d:n kıtabm~la!,idir, 

sizinki değil. .. 
Eğer Mısraı İsmail Habibin 

istediği gibi okursak mana yan~ 
kalmaicta, hele bunu kendi beyti 
içine sokarsak o yanın mana da 

tam bir manasızlık olmaktadır. 
İsmail Habibin cı:iebiyat denıi 

kitaplannı tetkik edecek komis· 
yoncla çahştırılmıya ba~landığım 
öğreniyoruz; eğer yeni basılacak 
kitaplara bu mısralar otorite o
larak İsmail Habibin bu tashihte-

riyle alınırsa asıl onların gene 

düzeltilmesi isteneceğini ve şim· 
diye kadar olduğu gibi gene o
kutan öğretmenler tarafından 

düzelttirilecek birer hata olaca

ğını §İır.l::liden hatırlatmak borç 
olur. 

Mısrada, Muasır Edebiyat Ta· 
rihinin bir batası vardır: 

(asl -i murad), (asil murad) 

şeklinde çıknu~tır. Kelimeyi bu 

suretle okuyuş, teslim edelim, 
hem vezni bozar, hem mSnayı. Bu 
nun da sebebi (i) nin böyle uzar 
ma işaretli elması,, yani (asalet· 
li) manasında bir kelime gibi o
kunmasıdır. Mqellifin bunu bu 

mSna ile okumadığmda tereddüt · 
bile caiz !değildir; aruz vezninde 

bir melekcsizliğe delaleti kabul 

olunacak bir misal olarak dene· 
bilir ki (asıl) okumuştur. Bu 
ta!:dirde dahi İsmail Habib, pek 

sevgilisi veznin bozulduğunu 

icldia edemez; zira, bilir ki divan 

şairlerinin belki yüzde elJi eseı i 

kısa hecelerin uzatılması suretile 
vezinli sayılmıştır. Uzağa git· 

meye ne hacet? Bu beyit, Ziya 
Pa~ın (terci ·İ bend) indedir 

bir veznin muktezasını İsmail 

Habib kadar bilmiyor mu i:li?. 

Elbette biliyordu ve şunu da 
biliyordu ki - o zamanlara göre -
(ne) kısa hecesi uzatılarak oku· 
nabilir ve veznin (mcf) hecesini 
karşılayabilir. 

O halde Mustafa Nihat. bahis
te hükmü, temyizi meslektatlan
nın takdirine terketmiş gibi bir 
sükut ihtiyar etmeyip de İsmail 
Habibe dönüp: 

- (Ne ıktiza) ile (asıl murad) 
bir vezinde midir, değil midir? 
diye sorsaydı (Edebi Yeniliği· 

miz) müellifi ne cevap verirdi?. 
Bunu vezni bozmanın mi~li 

olarak dünyaya haykırdığına 

bakıp başını önüne eğmez mi)·
d'i.?. 

Bu vezin tarafı, yani bahsin 
şekil tarafı ... Şimdi bir de esa&a 
bakmız: 

İı:ımail Habib mısraı: 
(Asi ·İ murad ·ı hükm ·Ü ezel 

bulmadır vücud) 
diye okuyor. 

Pek iyi. Hatırı için biz de böy· 
le okuyalım; fakat ma:ıa? Mana 
ne olacak?. 

(Ezel hükmünün muradının 

aslı, vücud bulmal:tır.) 

Mısraı İGınail Habib gibi oku· 
yan bir aı::lamm sıkarabileccgi 

mana işte bu veya buna yakın 

bir m5nadtr. Yukarıda yarım mtl· 

na dediğim de buydu. 

Şimdi b:.ına bir de beyti ta· 
mamlay:an ikinci mısraı ekleyi· 
niz: (Zahirdeki savab ·Ü hata hep 

bahanedir.) 

~~ ?ıflllatya mfiddeiumu
J:l lruUar. AkçaabAd hA· 
d'oğazlıyıın hukuk haki· :t1 Serim, Başrnüddeiu- holar:lclal ı la r ın ömrü 

Birinci mısram o türlil okunu
şuyla yarım kalan manasına bu 

ikinci mısradan da bir yardım 

görmüyoruz. Hatta bu ikinci 

mısra da başlı başına kalmak yü· 
zünıden insan: - "Zahird~ savab 
hükümleri, hata hükümleri hep 

bahanedir.,, anladık; fakat ne· 
yin bahanesi? neye bahane? diye 
üstadın yüzüne bakıp kalıyor? 

Ustadın yüzüne, Zira, biliriz ki 
şair 1939 un ba~rbozuklarmdan 

değildir, böyle rabıtsızlıklara mü
saade etmiyecek bir san'at sima· 

stdır • ~ ~!iöiııe Ankııra sulh 
~ li! Üner, btanbul müd

llıuavinliJılnc Yalovn 
d ı.sı Attila Yurdokul, 

'-. '1eııımuml muo,·inli ine 
~lilldeiumwnt muavinle· 
~aı. 

\.~-'ı.\,._Ç!KARILANLAR 
iıl~ ~sliyc"'tııalıltınn millı;:ı 

._..,..._.....,..•H_~det Gökcri, Beyazıt 

'lı:• l\ ~ B?b1ğ lz93ı Cn
ı-q., llceflc liftkfmli~ne An· 

~ 'llh hAkimi Hikmet zt
tı~ l\:ırncan hAkimliğlne 

'\, ~ hıÜtldeiumumisi Cc
~1! lllokya sulh lıôkiınllğl
tıı:~ sulh hllkhni Rifnt 
~ ~ ceza hakimliğine 
~~ ltimi Ragıp inanç, 
"I 'l' bCıkimli~ine Afyon A· 
h~.hak, Afyon Azalığına 

ldd 1 ın1 Arif Aydın, Tıın
~UınumiHAıne Silifke 

'ıııtı l Halı;kı PelenoAlu, 
tııı hAkimli~inc Zile hu

lleeep Bnlknn, İnegöl 
il! ·~ine Orhnneli müd· 
h 'l'evfik Vincl, 7.ongul
llıi ~nklmliğine S::ımsun 
~ akkı pektnş, Giresun 
ı )( hakiınli~ine Manisa 

~lı 4ınH Yepeci, İstanbul 
lla"~na İstanbul müddei
~ ni Selim Başol, Mar
~~.,10rhnnell bfı.klmi Rem 
~ı s:ı tnüddeiumumllilti
~51 Ziya Gökalp, Mani· 

~nı. Ürün ceu hrıki.ınl BA· 
.'l,\'f ... 
~~ b ClKARlLANI.AR 

Uklnıi Abd.ulalı Arık, 

Holanda bugünlerde ehemmi
yetli bir aktüalite oldu. O memle. 
ket de muharebe;:e kanşacak mt, 

kanşınıyacak mı? Karışırlarsa iki 
defa yazık olacak. Birincisi mu
harebe sahasırun büyüyeceğinden 
dolayı. lkincisi de Avrupada en 
uzun Ömürlü adamların vasati ö -
mü.rlerinin azalaciığından dolayı. 

Holandanın istatistik merkez 
ofisinin en son çıkardığı !;8yılara 
göre, Avrupoda ölüm nisbeti en 
az bulunan memleket Ilolanda ol. 

duğu daha yeni sabit olmU§tu. Holandalılar muharebeye karşır. 
larsa yeni kazanmış oldukları bu rekoru kaybedecekler ... Nazar 
isabetine inanan batıl fikirliler de, Holandaya nazar değdi diye 
tebessüm edecekler ... 

İstatistik merkez of isinin çıkardığı sayılara göre, orada 
1870 ile 1879 yılları arasında erkeklerin vasati ö;n!.lrlcri 38,4, 
kadınlarınki 40,7 sene olduğu halde şimdi erkeklerin vasati ö
miirleri 65,l kadmlannki de 66,4 yıla kadar çıkmış. 

Bir memleket halkının vasati ömnlnün altını~ yıl içinde 
böyle 15,7 ve 26,7 sene artması o memleket medeniyetinin pek 
ilerlemiş olduğunu gösterir. • 

Vasati ömür müddetinin artmasında en mühim s~bep, şiip. 
he,.iz, çocuk ölümünün azalmasıdır. Holandada altmış yıl önce 
erkek çocuk ölümü yüzde 22, kız~ ölümü 20 olduğu halde 
§imdi erkek ç.ocukların ancak yiizde 5 i kız çocukların da yüzde 
4 il ölüyormuş ... Çocuk ölümünün azalması da bir memleketti!' 
sağlrk teşkiHltının mükemmel olmakla beraber o memlekette ya. 
şay15 şartlarının da rahat olduğunu gösterir. 

Yazan: 
Bunun neticesi olarak, Holandada 1870 ile 1879 ara .. mda 

yii?:de anca'c 6,7 kimı;e ~e1cc;en yaşım ka1ar yaşa'.iı~ı halde, 
şımdi Holandalıların yüzde 25 i o yaşa kadar geliyorlarmış ... l3u 
kadar uzun yaşamak bir saadet telakki olunur::;a l Iolandahlar 
A\'rupanm en mutlu insanlarıdır demek olur ... 

Yu.kardaki sayılarda elbette dikkat etmi~sinizdir: Kadınlar 
d"i.'tla erkeklerden daha çok yasıyorlar. Vakıa Ho!andada, alt
mış yıldanb<>..ri erkekle kadın arasında ömür farkı :ız:ılmışs.'.l da 
gene biraz farklıdır, hiç olmazsa 1,3 sen~ ... Kız çocuklarda er. • 
kek çocuklardan daha az nisbette ölüyorlar. Bu bakım:fan da 
fark azalmıs olmakla beraber gene yüzde bir fark var. 

Bu fark hemen her me:nlekette vardır. E'!d zaman!arda 
bu farkı erkekler harbe gittikleri haldı: kadınlarm evlerinde kaL 
ınalarma hamlcdiyorlardı. Sonraları. harpler az oldukça. fark 
erkeklerin aile maişetini tedarik için ciaiıa çok yorulmalarına at
fedildi ... Halbuki çocuk öliimleri istatikleri tutma:{ fülct olunca 
evvelce gösterilen bu iki sebebin de boş olduğu meydana çıktı. 
Kız çocuklar bile erkek çocuklardan daha az ölürler. 

Bu fark tabiattan gelir. Kadın vücu:lu da!:ıa nazik görün. 
melde beraber, erkek vücudundan daha daya,ıklı1ır. Çünkü 
kadın vücurhı erkek vücudundan daha az sarfeder. gı lalnrından 
ald1ğı kuvvetten daha iyi tasarruf ed~r. En iyi d 0 lili ka1m vü. 
cudunun daha ;)'ağlı \'e şişmanlamağ:ı daha ziyade mü3teit ol 
ması. 

Bir de hava111~r şi~manıı!Jy modaya uymaz diye sevm~ler 
ve zayıflamak isterler. Halhııki kırtmla~n tabiatte erkeklere 
en büyük u~tünlüğü erkeklerden daha ya~!ı olmalarıdır. Ondan 
dolayı, insanlan en çok götüren, ,·erem hastalığı kadınlarda ya. 
n yarıya nisbettedir. 

.,. .. . ' • • • . ,,~ - ' • "'. ~ . • i -' . • - .. • _,.... -.. ....... -----0..,•raa._, - .. __ ..., __ ~---

O halde, kusuru böyle okuyan

da, (murad) kelimesini ondan 
sonra gelen (hüküm) kelimesine 
bağla-::ak isteyende bulacağız. 

Filvaki öylodir de ... 
Mısraı Mustafa Nihadın yaz

dığı gibi oicuyunuz: (ası • i mu
rad) terkibi -zarar yok- (asıl rnu
rad) suretinde kalsın, mana de

ğişmez. 

Ziya Paşanın: 
(Aslı murad, hü!;:m • İ ezel 

'•Üet.d bulmndır * Zahirdeki sa· 
vab - ü hata hep bahnnedir.) 

<lemel: istediği muhakkak ve bu 

istediğini mısram ancak bu şekli 
ile ifacie etmek mümkündür. 

( Gü.-ünüştc doğrudur, eğridir. 

diye vcr:!:::ı hükürn!er hep birer 
bahaneden ibarettir, yokıa ıml 

mnktat, ezel hükmünün, Allah 

iradesinin vücud bulup ~y.:lana 

gdmcsinc!e:ı baş!tn bir §CY değil· 
dir.) diyen bir adam size bir sey 

söylemiş, siz de bir şey anlamı~ 
olurs.ınuz. 

Lfı!:in bunu İsmail Habibin 
tashihi suretinde okuyunca Yah

ya Kemalin mistik sesinin baıına 
geldiğini zannettiği kattt f cciası 
burada Ziya Paşanın muradı ~ha· 

şma gelir ve ıuu defa gerçckteıı 
gelir. (Daha var) 



F elem engin 1 
cb.:::.irmenleri 

Bugün Avrupa 1 
siyasetinde er. 1 
kUçtik devlet • 1 

ler bile rol ah· 
) or . Eskıdcn 

; nlnız peyniri 
ile Avrupa mil. 
ıctlerinin dilin. 
de dolaşan Fe
lemenk şimdi 

sulhu kurtnrmnyn çnhşnn bir 
kahraman rolünde. 
Doğrusu insanın eski günleri 

bilhassa Fclcmcnkten bahsedi • 
lirken anynca~ı geliyor. Ara
makta dn hakkımız vnr ya. Bir 
zamanlar biz gazeteciler Holan. 
da (yani ı.~eı emenk) kraliçesinin 
kızı prenses Juliana evlendi, ev. 
lenecek, doğurdu. do~uracak di
ye meşgul olurduk ve bu dediko. 
du haberleri ekseriya ilk sahife· 
lerde yer alırdı .. 

Kraliçe Vilhelminnnm, yaşına 

rağmen, bisiklete meraklı olma -
sından bahsedilir \"C onun bu 
"şeytan arabası" Uzcrindcki fo • 

toğrafları tekrar tekrar basılır • 
dı. 

Bugiln bu denizden aşağı mem
leketin btitün Avrupa devletlerine 
üstUn bir rol oynamak istcd~i 

göı-Ulilyor ve sulh yolundaki bu 
mütevazi teşebbüsü evvela Ho
landanm meşhur ycldcğirmenleri 
bile kanatlarını çırparak alkışlı -
yacaklardır. \'lr _ Gül 

İngilterede Gelincik 
P-ÜnÜ 

11 teşrinis:ınl 

Umumi Harpten 
sonra mütareke 
ılim edildiği gün
dür ve bu gün on 
dokuz seneden • 
beri Fransada, 
lngilterede, Ame 
rıkada ve daha 
<lığer memlckel

O gUn sokaklarda rozel dağıtılır 
ve 1ngilizlerin "Poppy" (gelincik) 
dedikleri bu rozetler sokakta her
kesin yakasına takılarak iane top 
lanır. Bu iane harp malullerine 
yardıma hasredilir. 

Bu sene lngilterede Gclıncık 

Gi.inü her senesinden daha fcvka-
10.de oldu. Böyle olacnğı da esa • 
sen bekleniyordu ve bunun için 
çalışılrnL'itı. Başvekil ianeyi teşvik 
mahiyetinde bazı: sözler söylemiş, 
harbiye nezareti hizmette olan as· 
kerlcrin de yakalarına rozet ta -
kılma.sına ve iane toplamayı bil -
tUn kı§lalara, karargihlara teş • 
mil etmeye müsaade vermiştir. 

Geçen sene Gelincik Gününde 
toplanan iane bizim paı-amızla 4 
milyon liraya yakm bir yekun tut
muştu. Bu sene ise 5 milyona ya
km bir para tutacağı tahmin edi
liyor. 

Bu seneki 11 teşrinisaninin bir 
fc\'kaladeliği de, şüphesiz. sulh i· 
çinde bir "mütareke glinü" olma· 
sıdır ve ihtimal ki !ngiltcredeki -
lcr o gün göğüslerine rozetten bi
rer gelincik takarken garp cephe· 
sindeki kardeşleri, evlatları gö • 
ğüslcrine yaradan birer gelincik 
takmışlardır ..• 

Gamelin'in bir sözü 
Fransız ordu -

!arı başkuman -
danı General 
Gamclin umumi 
harpte de Mare· 
şal Joffre'un ya· 
nındaki en de -
ğerll kumandan
lardan biriydi. 
Fakat ta\•azuu 

ile meşhur olan generalin. geçen 
harpteki muvaffakıyetlerinden 

her bahsedilişte bunlan ehemmi -
yeLc;Jz ~eyler gibi gö.stcrmek iste • 
mest görülmUvtUr. Onun tevazuu 
hakkında §U fıkrayı anlatırlar: 

Marne muzaffcriyetinden son -
ra herkes Mareşal Joffre'dan tak

dir \'e hayranlıkla bahsederken, 
lcz d ıhti.alle, mernslmle, zi) afet. 
le kutlanır. 

• bir toplantıda G~neral Gamelin'e 
de kumandanlardan biri: 

Mutareke günilnUn bilhassa 
İngilterede fcvknlıilcliğl \'ardır. 

- Siz de mareşalm sağ kolu 
yerindesiniz, demlş. 

'Bir profesörümüzün T.) 
hediyesi fakültesine 

1azan: Suat Deırvlş 
(Baş tarafr 2 inci sayfada} 

parmaldanmız üzerinde hesaplanabilecek kadar az kalJmın hayatını 
kurtarabilmiş, onların en müşkül anında, onlara bilginin yardımcı 
elini uzatabilrni~lerdir. 

Profesör Be .. im omer. binlerce Türk kadınını ve Türk çocu
ğunu yalnız kend: şahsi yardımiyle ve yetiştirdiği talebeleriyle ö. 
lümden kurtarma.i:. ve !:endi mesleki sahasında açtığı mücadele ve 
attığı fikir tohumlariyle bu sahadan ismine cehalet denilen müthiş 

bir Azraili de tamamen kovmağa gayret etti. 
Fakat memlekette kadın hekimliğinin ve diplomalı ebeliğin ya· 

yılmasına çalışan, bunun için dersler, mektepler, vitadethaneler 
organize e. ecek ilk fikir ve iş tohumunu atan ve bütün hayatınca 

bunun tahakkukuna çalı§an profesörümüziin mesaisi bu kadarla da 
kalmaJdı. 

O, Türk anasını ve Türk bebeğini korumak gebe kadını ve yeni 
aoğmuş yavruyu, l ilgis0 z bakımdan kurtarmak için kitaplar yazdı, 

konferanslar, mü :ıhebeler verdi. Memlekette ana ve çocuğu düşi.i. 

nen ne kadar içtimai rr.üessesemiz varsa, ya onun organizatörü ya· 
hut ta inisiyatörüv<lü .. 

Tam manasiyle ve bütün şerefiyle bir ilim adamı olmak rütbe. 
sini taşıyruı bu bt:} :.ik şahsiyetin ,TÔrk vatanına hediye ettiği bin
lerce talebe, ve yüz binlerce gürbüz ve &ıhh:ttli Türk çocuğu 

vardır. Fakat onun cömert gönlü bu hediye ile de iktifa etmiyor. O, 
kcn'disine bütün hayatı müddetince milca<lcle cesaret ve enerjisini 
aşılamıı olan müsbet bir ilim 'kütüphanesini :le Tıp Fakültesine he. 
diye ediyor. 

Biz çok temenni edelim, buyi:.k profesörümüzün kitapları, on· 
lan okuyup, onları.!an ist.fade edecek Türl: tıp talebelerine de ayni 
şekilde ilim ve bilgi aşkı ile, cahalcte kar~ı büyük bir nefret a§ılasın. 

Çünkü vasi memleketimizin ı-aıa kıyı ve bucağrnda bu müthiş 
düşmanın pençesir Je ölen nicç vatar:l.!a<ılarımız vardır. 

Ve onlar, en büyük hasreti; dimağları insaniyet mef!rnmiyle ol. 
gunlagnuş ve fcragatı ncfs nedir iyice bilen ilim a":lamları:-a karsı 

çekmekte ve yirminci asır tıbbının crişti~i müs'..lct neticelerden ve· 

ya.lıııiıs olmazsa litırabı tahfif edici çarelerden istifade etmek için, 
Arılan ve !!tanbulda apartıman kurmal:tansa. memleketin e:ı muh. 
taç köşelerinde ırhhi organizasyonlar kurmağı gaye edinmiş olan 
hekimlerin kendi ı~sız kövlcrine ):~dar gclme~ten korkmıyacakları, 
- :kinmiyecckleri g .. r: a sa:ıırsızhkla b .. klcme!:tcf:lirler. 

Bunun Uzerine GamC'lin hayret 
le gozle rini açıyor, kaşlarını kal • 
dırıyor ve karşısındakinin yüzüne 
t:ıaccilp!e bakarak: 

- Sağ kolu mu? diyor. Mare • 
tal Joffrc'un solak olduğunu bil -
mlyordum ben ... 

Elmas Kralı öldü 
"Petrol Kı alı" 

ıın ölümU geçen 
ene kendfain -
len epey bahset 
tirnı işti. li'.r.kat 
''Elmas Krnlı"' 

nın ölümU bu sc· 
ne günün hüdisc
leri arcsında kay 
boldu ve im l:ral 

harpte ölmct.it,i için harp habC'r
lcri arasında yer alnınadı. l~sazw 
harbeden devletlere petrol ve 
benzin sevkine başlnnı.lığı gün -
denberi Amerikada yeni yeni kral 
lar "'taht'' yolunu tutmuşlardır. 

Fakat ölen ''Elmas Kralı" nın 

yerini alacak bulunacak mı acaba? 
Kendisine bu um·an verilmiş o· 

lan İngiliz, Sir Thomas Cullinan 
dünyada ilk elmas madeni milcs· 
sisidir. Cenubi Afrikada, Kap ci -
\0arında ktiçük bir kasabada fakir 
bir ailenin çocuğu olartı.k doğmuş 
olan Thomas çalışarak cv\·cla ek
mek parasını, sonra kendisine ser
maye olacak parayı, d::ı.ha sonra 
şöhretini btitün dünyaya tanıtan 
serveti elde etmişti. Dünyanın en 
büyük elmnsına onun ismi veril • 
rnişti. "Cullinan" denilen bu elrnns 
1905 de çıkarılmış Transvaal u • 
mumi valisi tarafından İngiliz 

Kralı VII nci Edvarda hediye edil
mi;;li. Kral bu koca parçn kıymet· 
il taşı F<'lemenlc kuyumculnrın::ı. 

vermiş ve onrlan 9 btiyiik ve biı
çok küçük elmas yaptırmıştı. Bun 
!ardan "I ncl Cullinaıı" ve "iT. nd 
Culllnan" ismi verilen iki btiyUk 
parça bugün İngiltere hazinesi -
nin malıdır ve biri Kralın tacın -
dadır, diğeri clo Kral VII nci Ed
vard'ın sandukasının üzerine ko • 
nulmuştur. 

Harp fıkrası 
Anlaşılmazlığı 

ile meşhur lngiliz 
mizahı harp ate. 
şile hayli ısındı. 

İngilizlerin şimdi 
birbirlerine hara. 
retli fıkralar an • 
!attıklarını oku
yoruz. 

Bu fıkraların 

ço~u Almanya ,.e AlmanyadakL 
!ere dair. Evvela onlara birer ıa
kap takmı ,!ar. Bitlerin adı "Ofkcli 
Adolf" Göring'in de ''Ümitsiz 
llcrmann". Göbels'c henüz bir 
isim koyamamışlar ama, ç:lk gü
zel karkatürlerini yapıyorlar. 

!~te, son ha(tanın, lngiliz ga -
zctelerinde sütun sütun çıkan 

''harp fıkraları" ndan biri: 

:Malum olduğu üzere. Londra 
sokakları geceleri karanlıkta bıra
kılıyor. Bir gece bir adam yolunu 

bulmak için kibrit çaka çaka yii
rüyormuş. Polis görüyor; 

- Sokakta ı~ık yakm:ık yasak 
olduğunu bilmiyor musun? 

Adam polisin yüzüne bakıyor: 

- Yahu, direr sokağı befl 

göremiyorum, Ilitler nereden gö_ 
recek! 

Simon <)'111011 y::ıi u:r fil111'tUle 

Holzvutta yıldız 
yağmuru başladı! MC'slcl::da.c:1nrı: 

- Bu kC'riften ço!C 

görlinüyorsunuz, rıJtntıd 
tel saç size katili btl rl• 
herhalde, diye ıncnııI 
ettiler. 

Fakat "Yıldız,. ilk öyle herkes~ 
verilen bir ünvan değildir 

Slefanor lsmindcıcl ~ 1 
"Görül Uz elbet,. ce'·~b~ 
dikten sonra saçı ~UD 1' 
muayeneden onrtı b 

siyetlerlni not etti. ~11 I 

Sinema ve filminden bahsedilir
ken "yıldız" denilince ne anlar • 
sınız? Bir sinema artısti değil mi? 
Meğer öyle değilmic;. Yıldız Ho · 
livudda öyle herkese verilen bir 
unvan olmadığı anlaşılıyor. 

Ilolivutta ''yıldız" hlm il:lnla 
nnda ismi ritmin isminden daha 
evvel yazılan artistlere denilmek
tedir. Mesela şOrlc, olduğu gibi: 1 

Jeannette Mac Dona!d 
"Kalbimi götür!" 
filminde ... 
Yani yıldızlar, oynadıkları film 

den, bu filmin mevzuundan dah· 
ehemmiyetli, daha ziyade seyirc• 
celbedici telakki edilmektedir. ı 

llolivuda artistlerin birçoğu bu 
ncvidendir. Fakat seyircilerin yıl· 
dız sandıkla:-ı halde sinema sa • 
nayii nazarında yıldız sayılmıyan 
ve ilanlarda isimleri film'.crin i · 
simlerinden sonra yalnız artistler 

pek daha çoktur. 

"llk Buse" filmilc yıldızlı~a yük· 
sclmektedir. Bu filmde Trrone 
PO\er ile cirlılü'.! oynamaktadır. 

Seneler gPçti. ?J' ıel r .1 
tuldu Yalnız Stefnno! ~' 

. B . ...ıı san 
mamıştı. · ır 6 un . e,tt'l'-1 
yet rnildürlilğUne gıd ~,il';~, 

- Üç sene evvel till < 
avukat Gavıilof~ :ıc;edl-/ 
nada tcvhif cdiJını.Ş. ..,-,. I 

lı"'ilvakl Varnnda 50 ;,,J, 
smda kadınlnrn sıırıcıııblf J 
çundan MakedonY~11 e~ 
gar gemicisi tevkif ·plıl ı İ 
Stefnnof bu gcıntcı ddİ' 
tın katili olduğunu i "ff> 

ve iddiasını ispata 

oldu. 
Acaba nasıl Y 
(Cc,·nbını 11 

/ 
bulacaksınız.) 

ı-~--...,r.;::...---. 

Son günlerde llolivutta alem.de 
artistlikten birdenbire yıldızlı~a 

terfi edenler çoğalmıştır. Bu, aldık ( 
larr ücret fazlalaşacağı için alfı -
kadar artistleri alakadar etmekle 
beraber sinema meraklıları için de 
ehemmiyetli telakki edilebilir. 
Çünkü artık bu yeni yıldızlar i -

Bir kaç yıldızm karikatürü: Grata 
Garba, Williame l'ovel, Fred 

Astarie, Marlene Dietrich ve 
Clark Gable ... 

Bu· haftak1 

maçla~' 
··oU, 

Bu hafta pazar gu ıJI 
futbol müsabakatarııt 
şudur: r1' ,_vı. 

TAKStM S~ 1tdı$i.A 
Beylerbeyi - y~ı'f fl'.,

tasaray _ Altıntug • 
çin de hususi senaryolar yazılacak 
dcmctkir. Halbuki diğer artistler 
için böyle değildir. EvyeJa scnar -
yo yazılır, sonra bu senaryoya 
göre artist aranır. 

Son terfilerin listesi şudur: 
Ann Shcridan yeni filminde 

yıldızlık payesine yükseltilmekte -
dir. İsmi "Hepsi Tahakkuk Edi -
yor!" olan bu filmde Ann ile bera 
bcr George Raft ve John Garfield 
de oynamaktadır. 

Judy Garland ile Mickcy Roo -
ney çevirmeğc başladıkları yeni 
filmde yıldız olmuşlardır. 

Henüz on beş yaşında bulunan 

Linda Darnel de i!dnci filmi olan ı 

vefa. t ,.vı I' 
ŞEREF S fert' 

Eyüp - Vefa; l j 
Fransada yapılan bir tstanbulspor. .. s'fı\ı>~ 

KADIKOY ·ıSli 
propağanda filmi Süleymaniye - f:lı ~ 

Fransada mevzuu Alman ba~ - Topkapı. 101 f 
vekili Bitlerin hayatından alınan Klüp murahhaslar~ 
bir film ÇC\'I'ilmektedir. Filmin is· Beden Terbiyesi I• ı.o: 

wl110- • 
mi "mücadelelcrimden sonra ... ,, gesi Futbol Ajanbg d gı; 
dır. Tamamile propaganda nıahi· Bir husus ha~kııt ;ıJ 

· d l · üzere ArnavutkoY'• "ıJ ;:J; 
yetın e o an hu fılmin birçok Akın, Yenişehir 'J?o~,,', ~ 
sah.neı:ri. akt~alite filmler~nd_en Halıcıoğlu, ve Ferılc~~ııH'',~ 
kesılmıştır. Dığer sahnelen ıse I lüplerine mensup sa11 • J ,• 
artistler temsil etmektedirler. rer murahhasın 22 ~ll g C
Filmdc Hitlcr rolünü teımil eden rihine müsadif ç:rfo~ıı.ı11d' ~J 
artist günde yüz frank ücret al· at ı 7.30 da Caga d8f' 
mıstır. Askerliğe 11"~ 

E · ·· .. skerlik ş~,i~ 
mınonu a . lbi ı~ 1ıı 

Bu aa oırB~ı~~ameşnur R A DYOLI 
.---·,.- :ngi!iz mizahcısı 

939 teşrin ikincı cc } ıı 
d::ı. doğum ve sınıflat1 ;4'; 
sevkolunacakJardır. dar ~~ 

1 - Şimdiye }<a )'o1'1'tıt"• 
yapmamış olanlarla a ~e do' 

ı1 çağı ceı:ah ve ba~a[ 33 ... ~'J 
hava cratt~? ~ 16 ıl gaffl 1fı 
lulardan ınuslu:n ve yi sıı1 
piyadelerle h:ırp s<ına • 1 <' 

~ ' " Bemard -hav'ınl 
bir "e~prit" (ya. • ı S b h 0. >J I Ak 

~, ~ ~~~ti:::~u~~ni~I he a a , .. g e ve şam l ,-.~ d k 
11 1 

.
1 1 Her yemekten ~onra gun de 3 defa muntazaman 

'( a u ana >1 ece -, • • • • 
ı ğimiz kelime ile dı~lerınızı fırçalayınız. 
\\\ , uyliyclim, ''es - A 

peri") si: 1=:====================-=========.:=============== 
.\lr. Sha\ bundan bir müddet! 

C\'\'Cl Ru~yaya gitmişti. n:;nü5ün. 
<le so:mu51:ır: 

sc1erle konuşabildin mi? 
Bernard Shav başını sallaya -

rak: 

çok konuşuyorlar ki, b~:ı kendi. 
!erine bir lakırdı etmek için fır-
sat bulamadım.,, 

kedileceklcr-di~. 
1 

te tJe0:,<'1 
2 - Evvclkı ce P g40 ... ı·"' 

sevkleri bir mayıs ıt1ı. s' 
bırakılan bilumu"? 1 eratı ,.,a ... ·ri müslim beuc 1 
h J r 

dileceklerdir. ,.j;:ıii "' ,ı 
3 - Toplanma • rı:l s f"' 

teşrin 939 cuma f' ,Aı11 

dadır. Bu doğum~ı ~: !J.'J.I 
gün ,.e s:wttc ~u c 

- Bari Husyada halktan kimi - Maalesef, demiş. O kadar .! n ilan olunur. 



Ail D 

h e r kes i _ ... KiZia·r··iç1n···; \ K o ş 
11 eşti r i r J ~a~DO~z~: w I' [fifi)©<di~D~rro 

iş az para ile güzel olabilmektedir, ki 

n büyük gü-
~llik te budur 
~ Cö ııe geniş bıtklclı bir saç tuı aUı kadınları oldullta11 çok 

sıerir 

~~tr kadınlar saçlarım bir 
~daha ttzatırlı:r;a ) itıl~ri1ıi11 
ıfadesi kaybolıır 

[[•ı .,,.az baya11lar saçları ' l ı 
bir o • Jsyonla arlwya d • ı 
taıarlarsa yuzlcrinin bulun ı .. .. 

j l::.ı meydana çıkar 

A 
"tııııa.ı 
~ ... an r ,ıen kadın mecrm 
~ -- ıYetlt! kadın güzelliğin· 
llıij1~de~~erken. her çeşi~ vesa 
~ · tnuteaddıt güzellik ens 
ı~ t'tlevcut bulunan yerlerdl 
lıut~e hali \'akti pek pahalı 

\~Ilı u~ güzellik müstahzaratı 
\:rhl a abilecek kudrette olaı . 
~r. ~dınıarını gınönündc 

~~tl nun için bu mecmuala
~'~ :rı 'Yalnız bu sınıf kadın 
~~i aYdah ve alikah olur. 
~. ~leketimizde İstanbul 
~' ırnir gibi birltaç şehir Se ~ak üzere diğer şehir· 

lir itiaellik müesseseler 
itti~ l\a~ınlanmız daha ziyade 
~-~ ~ıl~iş yaşıyan müteva. 
~~!biletli mahlCıklardır 
~"' tuvalet masrah için 
~ ~.-ltklara giriŞ!Tlcğe mü· 
~.S.<iar geniş değildir. 
~; h kadın güzelliğinden 
\:.11irıde~ bu ~artları daima 
ı.:ctıl t a tutfnak, ve kadınlan

t::;acaıc. alakadar ede· 
doğ lan arayıp bulmak 

~hu '1ldur. I~te bunun için· 
gıı~-ı ~azımızda basit 'e tab.i 
~.,~. 

~I f ~ın şartlarını a ayıp 

'" aydah gördük. TavsiyP 
~ t atıerimiz bu esas gözö· 
~~tuıarak yazılmıştır. 
~ ta~zı tararken küçük buk· 
~ ...... ayınız. Genis bukleleri 
lıL ""ın· • 

parlaklık bah~cder ki bu parl<ı!. 
lığın aki .;;\eri yi.izünüzu bir kat ckı· 
ha gen le:;tirir, •. 

Çok genç ba~·anlar c:açlannı kı · 

sa ke5obilirler. Bu takdirde kenar. 
lara yapılan ıki geniş yuvarlak 
bukle saçları düz ve yerinde tut
mağa kah gelir. Ytizlerının ifade· 
sınde tabii bir huzün manac;ı olan 
bayanlar ise sa.;larım ı,.-ok kısa ke ... 
memelidirlcr. Bu bayanların saç· 
lan ondülfısyona hiç gelmez. On. 
lan olduğu gibi genış ve tabıi dal· 
galı olarak bırakmak lazımdır. 

Bir kadın vücudunu katiyen ih· 
mal etmemelidir. Düz \'e parlak 
bir cilt kadar insanın tabii güzel· 
lığini arttıran bir şey yoktur. O· 
nun için haf tada bir defa \1ücu. 
dunuzu sabunla ovunuz. Masaj 
yapar:cen bilhac;sa dirsekler, omuz 
lar, dizler \"C topuklar üzerinde 
ısrar etmelidir. Bu masajdan son· 
ra sıcak bir banyo vücudun bü· 
tün tara,·etini iade eder. Banyo· 
dan çıktığınız vakit ne kadar genç 
ve güzel olduğunuzu görerek hay 
ret edecek:.ini?: 

Her akşam yatarken ve her sa. 
bah kalkarken yatağın ıza yatmaz· 
dan ewel ve yataktan çıktıktar 
sonra alnınızı parmak uç'arını zlr 

ob'U:'!UZ. Çii .. kL insan daha ziyadt 
bu sıralarda kara ve karanlık dü· 

şüncelere dalar. Bu dü~ünceler a· 
lında, biribirini kovalayan buru· 
şukları raratır. Sabah ve akşam 
yapılan bu ma ajlar sizi bu buru. 

~uklardan kurtaracaktır. 

Ka'.;larınız:ı düzgün bir şekil 

~ "( tıl( 12• Bu suretle saçlarım 
~f \'e 0 ndülasyon yaptırmak 
'lıltı\tı Zahm:!tinden kurtulmu~ 
~Ve a~~ Yalnız saçlarınızı sa· 
'lltz. aaın hrçalamağı unut· 
~ h· u fırçalama saçlarını 
~lıl!a't hayat \"erir. \'e briyan· 

vermek elinizdedir. Ve çok kolay 
bır iştir. l~aş'.arınıza vcrec~l;iniz 
en tabii ~kil kaşların hafifçe yu· 
karıya ınüte\·eccih ve az münhanı 
bir kavs teşkil etmesidir. Kirpik
lerinizin rengini kali görmüyor· 
sanız onlan yağlı bir kremle yağ 
layabilir ıniz. Tabii "e ba:;it kal 
mak istiyen bir kadının rimel ku! 

larunıyacagı tab'idir. 

tırnadan onlara tabii bi· 
Cildi. tabiatin bozmac;mdan kur 

tarmak için basit bir krem kafidir 
Yanaklarınıza gayet hafif blr ruj 
sürcbillr'>iııiz . .\nc:ık cildin c:oluk· 
luğunu gizliyecek kadar hafif. 

.. 

Triko Bone 

.... 
Tepeye konulan kiiçiik triko bo· 

tıclcr, bu sene çok modadır. Genç 
kızlara pek )1ak1şı r. Modelini gör. 
düğiiniiz bone gayet kolay re bİ1 
çok rrnkler karıştırılarak yapılır. 
Tril:olarda:ı artacı yfi:ılcrdeıı isti. 
fadc edcbilir:ıiniz. 

hafif bir boya tabaka.,ı sürünüı 
Tırnaklarınıza dikkat ediniz 

Onlara güzel tir badem 5~ldi \'ere 
rek ke::ıiniz. Fakat eğer ev işlerini. 
zi kendiniz yapıyorsanız tırnakla· 
rınızı katiyen boyamayınız. Bo
yadı,i!ınrz \'akit açık renkt= 
bir cila kullanınız. 

Bu ta,ısiyelere riayet ettiğini;: 
takdirde hiç kimse sizi güzelliği i· 
çin uğra~mış zannedemiyecek. fa
kat çok güzel yaratılmış bulacak. 
tır. 

Sizi ağır başlı gösteren bu gü· 
zelliği, bu ta\·siyclcr _aycsindc 
çok ileri bir yaşa kadar mu hafa· 
z::ı edebilirsiniz. 

Yüzünüze tabii bir ifade vere· 
cek §ekildc J>ir. ~udak ;:aP.~ ~eı 

Sonbahar öldü. Onu gömerek 1 
arlık yerine kış geldi. Fakat bir 1 
çoğJmuz halfı sonbaharlık elbise· 
lerimizi mantolarıınızı gı ymckte· 
yiz. Kış ir !1azırlığı pek yerinde 1 
olmıyanlar henüz bir şeye karar 1 
,·erınemiş o:anlar, 1939 kış moda· 
ı ı ın hangi hu . iyetl:!rinin tuta. 
cağını hangi taraflarının beğenıl· 
meyip ihmal edileceğ;ni b:!~diyen

ler de pek çok. 
Fakat teşrinısani a)'ında a:tık 

tereddüde \'C intizara hacet yok· 
tur. Şöyle İstanbul sokaklarında 
bir dola~ırsamz zarif lstanbul ba. ı 
yanlarının modanın hangi tarafla· 
nm kabul ,·c hangi tarafları tay· 
ettiklerini pekala anlayabilirsi· 
niz. 

Bu sene modanın lstanbulun 
zarif havanları tarafından kabul 
celile!} t~raf\arı tebarüz ctmis bu. \ 

lunuyor. 1 
Eweıa saçlardan ba~hyahm 

·~;.ı.if kadınların bu sene kabul et· 

Sonhaharm son ırrınlerilt> k• 
ilk günlerinde giyı lccek zarif b ı r 
hlCızu modelini de görüyorsunuz. 
Bu bluzu kendi kendinizi' gayet 
kolay olarak örebilirsinız. 

Bu blQzu örmek için 350 grarr 
yün. 3 numara i>rgü şişleri kf.f ı 

<lir. 

O:ıii: 78 ilmik düz örgü csac: o· 
!arak öriiiür. tik 30 ilmik 2 şi ter 
ve 4 ii yüzdür. Bunu takip c,?. 
ıs örgü ise 4 ters \'e ikı yuz o'~. 
rak de,·am eder. Bundan SO:'l'"a i 
miklcr ise :! ~i ters ,·e 4 ü yüz o· 
!arak örülür. l kinci sıradan itiba 
ren her iki taraftan on beşer il 
mik arttırılır. Örgünün irtifaı 3 
santimi bulunca kol yerleri yapıl 

1 
mağa ba-;lanır. Kol yerlerini fü 
mck iı;in 33 santimten sonra ill. 

sırada 9 ilmik eksiltilir. Bundar. 
sonraki üç sırada her iki sondar 
birer ilmik aıalır. Orgiinün boy• 
47 santim olunca yaka yeri aı;· 

mak için orta yerden bir defa d· 
12 ilmik e!c:.iltilir. Her iki tara 
a) rı ayrı o. ülür Her henarda· 

omuzları tcş:dl etmek için 2 şc· 
ilmik e:(::ıiltilc:ek her şi~tc 23 ilmih 
kalıncaya kadar devam edilir. 

Arka: Tıpkı ön gibi örülür. 41 
santimetre irtifaı bulunca her ik 
taraf ayrı ayrı şişlere naklolu.111 

1 
Omuzlar Ye yaka tamamile ön l! 

bidir. 
Kollar: 50 ilmik ile başlar. B ı 

ilmiklerin 2 tane'ii ters 4 tane ı 

yüzdür. Her sırada ikişer ilmik 
artmak şartile 20 sıra örülür. On 

dan sonra arttırmaya son verilir 
Orgü 45 santim yükselince 5 il 
mik kapatılır. Bundan sonraki he· 

sıranın ba~mdan 1 rer ilmik ka· 
patılarak 20 ilmik kalıncaya ka· 

dar örgüye devam edilir. Sol) 2C 
ilmik bir defada kapatılır. 

l'aka: Jerse örgü ile olur. Yak<l 
rerinden itibaren her sırada hi • 
ilmik eksiltilir. Yükseklik be~ saı 
timi bulunca bütün ilmikler c:ık 
bir zincir yapılarak kapatılır ' 
yakanın son sırası tığla örülür 

Yün 

tıkleri kU\·atür şudur : Onden ıki 
taralı yukarıya doğru kal~,,·, ve 
arkadan dü5Ük saçlar. t:zun ,.e 
dar kor::-ajlar. Dar belli, bull. ~u 
arkada bulunan mantolar, ) arı 
bol yarı kı"a ce1~etler,, Eko c 1-u· 
ma~tan bol maptolar •. Kadife·' ' :l 
dar bej:!nli \'e ınce bir kumaş . ı 
çok bol etekli gece elbiseleri. LI· 
hisc\erdc pul i'ilcmeler. Altın bı.e. 
zik ve altın gerdanlıklar. Giyi ::-n 
elbisenin renginden da~1a açık 
renkte mantolar. 

Bütün bunları görmek anlam<ili 
\'e kendi tuvaletlerini .de ona göre 
intihap etmek için be!demeğe 
artık hiç':>ir kim enin ihtiyacı k::l 
mamıştır. 

Bütün bu noktalara dikkat et 
tiğ;ınizden emin olduğum için si 
ze biran tereddüt etmeden kıc: t ' 

tm•aletlerinizi ı c;marlamanızı 

siye ederim. 
Çünkü bu ı:.ene soğuklar pe' 

buk geleceğe benziyor,. 

~:1 •• orgu 

~VV'Mô~ı~;--,1 
\ 

~ değil aynaya bakınız 1 ~ 
~~< 

Modelini g~rdüğUnUz bu gllzel 1 
Pul ovcr üç renkle yapılmıştrr. 

Bedeni açık bej, robası vo kolları 
bej kırmm ve latjvcrt >:ün.le ö. 

rUlmUştur. Bunu yapmak için 200 
t;ram brynz. 100 gram lacivert ve 
40 grnm d:ı. kırmızı yilne ihtiyaç 

vardır, 



s· B 'K. B E R - '.!Jişam Posfası 

Arif aristen sonra 
.. rriyetimize sahip değ· d'k 

Biz de İstanbul sokaklarındaki frenk seyyahları 
gibi bir tercümanın arkasında §aşkın şaşkın 

dolaşacak, "Bu neymiş?,, diye soracak ve 
nihayet aoyulacaktık 

-21-
Fransıı hududuna girdikten 

sonra bir hamlede kendimi Pariste 
buldum.. Ama ne garret ve ne 
miı_şkülatla... Elimde, Almanlann 
yaptığı fevkalt\.de muntazam bir 
harita var. Yolların en ufak nok
tasına kadar kayıtlı.. Fakat yağ. ı 
mur ve fırt:na otomobili bir kağ· 
m arabası kadar aI:rırlastırdı .. Al· 
man topraklanndan, sabahın çok 
erken bir saatinde yola çıkmıştım. 
O glinkü programımda: 450 kilo· 
metre yürüyecek; ak~arnı Parise 
varııc.aktım .. Ama, "kimsenin had 
d! değil: takdiri tagyir eylemek! .. 
Havanın şiddeti, benim süratime 
öyle bir mani oldu ki.. O canım 
asfalt yollarda bocalaya bocala}"a 
akşamı ettik. ünümüzdeki zifiri 
karanlık gecede, körebe oynar gi. 
bi, ezbere yürüyüş yapmak mec
buriyeti, bana nefes aldırmadı .. 

Bütün bu aksilikler yetmiyor· 
muş gibi: Yürüdük yürüdük .. de-

• re tepe dUz gittik. Öyle bir yere 
geldik ki dört yol ağzı .. Oç yolun 
başında "Paris,, levhası var .. Bu 
üç köşenin hangisinden krvnlsam 
beni Parise götürecek.. Ama Pari. 
sin neresınc~ Otomobilden in ... 
Yağmurun alunda, elinde cep fe
neri, levhalan birer birer tetkik et. 
Hepsinin yazılı olan kilometre ra· 
kamlannr oku. Sonra en kısasına 
~ap! Ben de öyle yaptım: Besme
leyi çekip şosenin birine kıvnldım. 
Ne kadar gittim bilmiyorum. Bir 
dört yol ağzı daha.. Bu sefer lev. 
ha yok. Dordü de Parise gidiyor .. 
lnnellahc meassabirinl ... 

Haydi tekrar aşağıya.. Gene 

Biz yOrildük: }-Ol uzadı. Yol u· 
zadı: biı yürüdük .. Nihayet bol ı· 
şıklar görünüp, yollar düzeldi. 
Kendirnizı yüksek bınalar arasın
da gorunce ·•geldik!., diye bağnş· 
tık ama; nereye? Parisin neresi 
ne gelmiştik? kimi "şurası,. dedi ; 
kımı .. burası ..... Herkes bir sem' 
ismi söylüyor. Biraz ilerleyince 
yanıldığımızı anlıyoruz .. Diyecek 
siniz ki: "Ourda, birine sor!,. ha. 
yır! sonnıyacağım. Soramıyaca· 
ğım .. artık laf edecek halim kal 
madı .. •'Cansız koyundan süt sa· 
ğılmaz,. derler. Külçeye dönmü~ 

vücudun ağzından Hlf çıkar mı? 

Haydi bir gayretle sorayım; söy. 
lediklerini anlayacak kulak nere
de? .. Burnumun doğrusuna yürü· 
düm .• Elbet bu yol beni tanıdı

ğım bir yere çıkarır .. 
Dediğim gibi de oldu .• Bir hay. 

1i sapıp çıktıktan sonra kendimı 

"Şanzeıize,, nin ortasında buldum. 

Bizim otomobil seyahati artık 
burada bitiyor .. Paristen sonra 
hürriyetimize sahip değiliz. Ameri 
ka demlen o acaiP. diyara, ne ya
lan söyliyeyim, kılavuzsuz gitme· 
ğe cesaretim yok.. Bilmediğim, 

görmediğim, hakkında binbir tür
lü hikftyeler dinlediğim o, uzak 
diyara, Parise gider gibi. yola çık
mak her ibabayiğitin harcı değil.. 
Bundan dolayı, "Nata,.nm Ame· 
rika seyahatine kaydolmağı akıllı· 
ca bir hareket gibi görmüştüm .. 
Yalnız şu şartla ki: herkes gibi. 
lstanbuldan itibaren heyete dahil 
olmıyacaktım .. Parise kadar başı· 
na buyruk gittikten sonra, orada, 
onlarla birleşecek; Nevyorka ka. 
dar alayivfila i1e

1
gidecektim .. 

Istanbulda iken, Paristen Ame
rikaya kadar yol paramı, ''.Nata., 
ya vermiştim .. Artık bundan son· 
ra hiçbir şey dü.5{inmiyccektirn. 
trenimi onlar, vapurumu onlar, 
hamalı, otomobili, oteli onlar te· 
min edecek. Bin bir türh.i resmi ve 
gayri resmi muameleyi onlar ba. 
şaracaklardı. 

ÇO 
Biliyormusunnz 

AYACtYLE YAZI YM-AN 
İnsana tabiat 

yazı yazmak için 
el vermi . Fakat, 
bir kazada elle. 

rlni Jtaybeu:nış olan bir zavallı ne 
yapsın? Okuyup yazmasıın mı? .. 
lşte, bunlar da ayaklarmı el gıöi 
kullanmasını öğreniyorlar. Me
selll, İngilterede bir çocuk var_ 
mış. Bu çocuk çok küçilk bir yaş. 
ta bir kazaya uğruyor, ellerini ke
siyorlar. 

Çocuk büyüyor, mektebe gi· 
decek yaşa geliyor. Tabii, yau 
yazamıyacağı için anası babası n. 

nu mektebe vermiyorlar. Evl.:le 
okutmak istiyorlar. Çocuk ta çok 
zeki imiş. Nihayet, ayak parmak.. 
lannı kullanarak, yazı makinesin
de yazı yazmasını öğreniyor. $im 
di, ayak parmaklarını el gıöi kul
lanarak mükemmel yazı yazıyor. 
muş .. 

HAKtKA T IŞICI 
Güneş balçıkla sı-

~ ~ vanmaz diye bir 
){ . .. .. 

• 

ata sözumuz var. 
dır. Bu, hakikat 

" . şgmm daıma 

kamaştıracak bir 
şekilde ortalığı aydınlatacağını 

anlatan bir sözdür. 

Bununla beraber, her zaman, 
her şeyin hakikatini görmek ka. 
bil o1mıyor. Mesela, yiy.ecek mad 
delerinin bir çoğunu ıkanştmyor
lar. Şu tereyağ veya peynir halis 
mi, değil mi bakınca anlayamı

yorsunuz. Vakıa, kimyevi tahlil
den geçirerek her şeyin halis ve. 
ya karışık olduğu öğrenmek ka
bil ama, bu, uzun bir i~ .. 

1şte, bir alim. esrarengiz bir 
ışrk keşfetmiş. "Hakikat şğı., is 
mi verilen bir zıya. her§Cyin ha. 
kikatini o saat meydana çıkan • 
yor. Bu, radyo ışığı gibi bir ziya· 
dır. Elinizdeki bir fenerden bu-

yegfin ycgan tetkikat.. Yağmur i
çime işlemek üzere •• Simdi ağzımı 
açıp ''Avrupa seyahati,.nin bir ye
rinden başlıyacağım! ... O esnada 
üç adam peyda oldu .. Bunlardan 
birine yolu sonnuş bulundum. U
çü de ayrı ayn tarafları sağlık ver 
diler. Gel de çık işin içinden .. A
caba lıangi5ininki doğru? Benim 
düşünceme vakit kalmadı. Onlar 
biribirlerine öyle bir kapı~tılar ki. 
Fırsat bildim bunu .. Kılavuzları
mı münakaşa halinde bırakıp ki· 
Iometresi az olan yola sapınca sa
vuşuverdim •• 

Nerede ise feryat edeceğim! Bir 
üç yol ağzı daha! Belediye reisleri 
benimle bugün alay mı ediyorlar? 
Gecenin saat onbiri .. Her yol ağ. 
zmde ben remil mi atacağını .. Han 
gisi beni otelimin semtine götüre
cek? Bu seferki bü bütün belllı .. 
Levhaların altında kilometre işa· 
retleri de yok. Hangisine sapa

, yım? Bu yolların nihayeti Parbin 

nu, i~tediğiniz maddenin üzerine 
tutuyorsunuz. Her §eyin, bu ı§ık 
önünde neşrettiği bir renk var. 
dır ve dünyada iki şey yoktur ki 
ayni rengi neşretsin. Binaenaleyh" 
mesela halis tereyağının mavim.. 
trrak bir renk neşrettiğini bilirse
niz ''hakikat ış.ığğı,, karşısında 

bu rengi vermeyen yağın halüı 

olmadığını hiç §Üpheye düşme -
den söyleye'bilirsiniz. Hani bir zamanlar İstanbul so

kaklannda frcnk seyyahlan görür· 
dillt. Otomobilli, otobfislü yahut ·"' 
da ynya.. Başlarında bir tcrcii
man. Grup halinde şa~ ~şkın 

Yaşasın hakikat t. 

CANKURTARAN 
) 

Vapurlarda. b!r 
kua olduğu za. 

man yoloularm ve 
tayfaların lrurtu
labilmm içiın can 
kurtaran simit TC 

neresine varıyor? Kasımpa§a mı, 
Topkapı mı, Maltepe mi? .. Peki 
ama ben Eyüpsultana gidecek. 
sem? l'ime sorayım? kimden im· 
dat istiyeyim? 

Etrafta artık in. cin top oy· 
nuyor •. Uyku gözlerime musallat. 
Kamım da acıktı. Oyle de yorul· 
dıım ki.. Şaka dztl. !'.!l!Jahın se!ci. 
ı'Uldenberi sürtüyorum .. Bitirece
ğim 450 kilometrenin belki 430 un 
dayım .. Gö:.:lerirn karardı artık 

Yağmurlu karanlık gecede Ö"liimi.ı 
görmez oldum .. Ama, yiğitliğe dC' 
leke sürmek istemiyorum.. Oto 
mobil arkıdaslanm olduk'arı yer 
de uyudular. uvandılar; tekrar u· 
yuyup, tekrar uyandılar .. 

Tok açın halinden anlamaz der 
ler. "Adam, biraz gayretle gidive. 
ririz!,, diye akıl öl!retiyorlar .. "yo· 
ruldum,. derneği de şoförHığe ye 
diremiyonım. Toôadan, tombala 
numarası çeker gi!Ji. ~özümü ka· 
payıp sokaklardan binne sapmak 
tan bscı:ka çarem yok .. 

Gözam ke"tird:ğım, en c;üslu 
en geniş ,.c ba:l::ı en yakın bir kö· 

bir sürü insan .. lşte biz de onlar 
gibi dolaşacak. Onlar gibi, her 
gördüğümüz şeyi ''bu neymiş?, . 

diye soracak, şaşıracak, hayret e
decek ve nihayet soyulacaktık .. 

Bundan dolayı, ilk işim: Parise 
gelir gelmez, Amerika yolunu be· 
ra">er yapacağımız kafileyi ara· 
mak oldu.. Vasfi R. ZOBU 

Bilmecemiz 

SOLDAN SAGA: 

1 - Kanatlıdır, 2 - Şiddetli 

soğuk, 3 - Suda yaşar, 4 - Su. 
yun cereyanı, 5 - Dikmekten, 
6 - Bir hayvan, 8 - "Ne oldu,, 
manasına, seyrek değil, 9 -
işaret sıfatı, 10 - Hüktimdara,. 
11 - Fakat. 

YUKARDAN AŞAÖIYA: 

gönıleklerinden başka aynca 
halkalar bulundurulur. Fakat 
halkalar her bir Tapurdaki bü. 
tün yolcuları kurtarmıya kafi de. 
ğildir. Çünkü vapurda çok yer 
işgal ettikleri için daha fazla bu
lundurulamaz. 

Halbuki şimdi yeni btr şey icat 
edildi. Bu, gay~t küçük bir sal
dır. t.tzerin-e, ayakta durmak şar. 
tiyle, on kişi alıyor. Etrafında 

parmaklık olduğu için düşmek 

tehlikesi yok. Bu sal altlı, üstlii 
saçlarda nyapılmıştır ve içi havd 
doludur, onun için, batmak teh· 
likesi de yoktur. Sonra, kllçtik 
olduğu kin bir vl'puroa çok az 
yer. işgal ediyor ve bütün yolcu
ları kurtaracak mı1<tarda bulun -
l:iuru1abiliyor. 

A vrupadc. şimdi!den bUtlin vı. 
purlara bu yeni cankurtaran sa. 
lmdan k'>nulmasına karar 
miştir. 

veril-

yak., ve i, 3 - Tamamen kapalı 

değil, 4 ısındının menfisi, bir no· 
ta, 5 - (İkinci sıra) duman çı. 

--~~~~------'"-~~~~~~...L~t.-......ı•~·u......a..-..-.i..ıa_:z __ ~,~·A._.l.kar..-'L..==...Lillh_ 

u HAF1 
e Garip Şeyler ••• 

"' Uçan tilki! - Bu ismi ver. 
dikleri hayvan hakikatte büyük 

cins bir yarasadan başka bir şey 
değildir. Cava ve civarında tesa-

düf edilen bu yarasanın kanatlan 
o kadnr geni., .. ir ki açınca arala. 

nndaki mesafe 1,5, 2 metre ka
dar olur. Başı da tilkinin baş:na 

benzer. Onun için ona "uçan til. 
ki,, ismini veriyorlar . 

• Tat para! - Para zannedil· 
diği kadar y e n i bir i c a t 

değildir .tnsanlann en iptidai de. 

virlerinde bile aralarında alıp ver. 
me için para ku1lan!d.tldan an1aşı.. 

yor. Tabii, o zamanın paralan 
başka türlü idi. Mesela, taş dev· 
rinde insanlar para diye kullan-

dıktan şeyleri taştan yaparlardı. 

Ta§m rengine ve cinsine göre 
kıymeti olur. Mesela sert bir 'taş-

la bir tavuk, yumuşak bir taşla 

bir koyun, mavi bir taşla bir inek 

satın alınırdı. Para yerine geçen 

taşlara bir çok mağaralarda rast. 
gelinmiş, hatta bunlar, deniza~ı
n lbazı yerlerde bile bulunmuş • 
tur. 

Bu da, bu tat paraların tica
rette kullamP:iığını ve bu suretle 
asıl çıktıkları memleketlerden 
çok uzaklara gittiğini göstermek. 
tedir. 

"' Tavpn azmanı. - İnsan 
boyunda, tavşan gördünüz mü, 

siz hiç? Görmedin.izse işte but'a· 
daki resme bakın da rörün ! Ne 
kocaman şey, değil mi? Bu tav. 

p.n. azmanı pek rastgelinir bir 
cins değildit' ve dünyanm hiçbir 
yerinlde göri.i:lme.miştir. Fakat bir 
&11CI yübc:Ot dağlı'k bir arazide do 
lq?rken, ı mette, 80 aanti:rn (ya-

ni en w:un boylu bir adam kadar) 

bir boydaki bu tavşanı vurmuş. 
tur. 

• Görünü§e aldanmayın! -
Ne güzel köpek, değil mi? Uzun 

uzun tüyleri var. Boynundaki ye
leı>İ ile ttJ: !ıı bir aslanı! benziyor. 

Hem d: çok sevimli 1 Pakat, gö. 
rünüşe aldanmayın! Bu, Hinl:iis .. 

tanın şima' taraflarında yaşayan 

bir nevi köptlftir. Vaktc:ı. çok ses.. 

sizdir, in~anı görünce havlamaz. 
Lakin sinsi bir hayvandır. Bekle-

diği yere kimseyi yalda§tırmaz, 

hemen üzerine saldırır, ısırır. 

Zaten· ,havlayan köpek rsırmaz, 
dememi!ler mi? Onun için, görü. 
nil§e aldanmamalı. 

• Beş gözlü mahlükt - Bu, 
denizyıldızı denen ve deniz 

kenarlarında bulunan: iptidai bit 
hayvandır. Beş kolu. vardır. Bun

larla, denizden kendine lazım 
<>lan şeyleri yakalar, yer. Fakat 
onun her kolunl:ia bir de ı!!ÖZ var· 
dır. 

Bu be§ göz sayecjnde dört bir 
tarafını görür ve yeyeceği şeyle-

ri hiç kaçırmadan ya.kalar,.,heme11 
yutar. 

• Müthit bir patlayıcı ~dde
Bilu.;iniz ki, patlayıcr bir madde 

olan ve mermilerde kullanılan 

ldinamit, gliserinden yapılır. Fa
kat gliserinin ek bir cinsi vardır 
ki, en müthiş bir patlayıcı madde 

teşkil eder. Buna iyodlu gliserin 
derler. İyodlu gliserin o kadar 

az bir titreme veya sarsıntı ile 
patlar ki, ona ateg aldırmak l~in 

üzerine bir .J.neğin değmesi kAfi. 
ldir 1 • 

Bakahm ne çıkacak ? 

Size bu hafta da güzel bir bo°yama işi veriyoruz. Bu eğlenceli 
resim boyaması her halde çok hoşunuza gidiyordur. Öyle yal Hem 
ortaya bir resim çıkarıyorsunuz, hem de onu yaparken ayni zaman. 
da bir yan-dan da boyuyorsunu1. Şimdi elinize boyalı kalemlerini
zi, yahut sulu boya takrmlarınızı alın ve boyamrya başlaym. Ba.. 
kalım ne cıkacak !. , 

Resimde çizgiler arasındaki yerleri, içindeki rakamlara göre 
şu renklere boyayacaksınız: 

O - Beyaz, 1 - Kurşuni, 2 - Mavi, 3 - Siyah, 4 - Kırnm::r, 

S - Sanl 6 - Pembe. 

Şen sözler 
FARK YOKl ~ 

iki arkada§ 
şuyordu: ,::; 

G ~~ _ ,AnlaY 

~~-:?" yorwn· :a~ ~ 
~ sanlar vat 
t-.ı ~ til günleriıı~:rıı 

her günkü işlerini yapı>sıı" 
Mesela Ahmedin babası P"tall 
Bayram gümimie de sa~ 
şama kadar do1aŞ1Ill§· :rıi .. Of'° 
babası mühendis: Pazar g\i!1 
bahtan akşama !;adar yaıııııf 

• tA 
mış.. • ı ;r 

- Bunda şaşacak ne \"ar,~ ı!' 
de bütün tatil aylarında, ~ b' 

. . . d ld ğu •L.: JııÇ 
nesı ıçın e o u gtLN• ediJI 
yapmadan gezip eğlen11'1 

KARLI iŞ 1. /. 
Geçen giiı1 ,,, 

~ babası ile 
babası ltar§l 

1 .Aliııirı 
~\ ar. nda.:ı 
-1' bası oğlıı _,,~ 

• Of" 
kayet edıY rıııı 

- Bizim oğlan top ~> n ; 
öyle bir daldı ki, büyiidıığ ~ 
rnan ne olacak, bitmiyarııttl· ~ n 
kırmaktan başka elirıdetı 
gelmiyor. 

Velinin baôası: ~ 
- Merak etme biraclet'· c 

' 1'i' Bizim oğlanla ortaklaşa 
cı dükkanr açarlar • 

ÖDO KOPMUŞ!· ...; ve 
ı Küçük ~ 

~ ~ bayram 1';0 

~ -ç ::;:i, ,,,# 
~g - 1' '1 

rl' bütün şeke 
mişsin 1 Hiç k3rd eşini <M 
din mi?. 

Demir gözlerini açaral<:ııl, 
- Hiç düşünmez olııt ıtı · ~ 

diye cevap verdi. şeıcerl'lıvc 
ken ~imdi içeri girecek 
düm kopuyordu. , 

~11' 
DERiN DOŞUNO'YOF' ,, , 

Mektebe 11ıı 
ken köY 1°1~ 
ki dereye ıı~ 

sıt:o- 11 
lanmış. rA'~t'· 
olmuştıı· ıı 

geldiği ııııt1' 
retmcn: 

1
11 

- Bu halin ne 1 diye l'~ııı' 
Dereye dü. üp nasıl ıstarı 

Çocuk ağlayarak: tıfl1 
- Çok derinlere dat..ın1~ 

dedi .. 
' ,. . 

CIGA'RA' REKOıtt.1 ,~ 
t ıar arı 
nsan ·ıer 

da tirya~• ııı 
duğu gib1• s art 
leketıer r < 

. kile 
da tırya ıci1'~ı 
dır. 113 ·ret 

en çok tütün içen hangi 
111 

diye &orula\rlliT. !.I s 
Yapılan istatistikler ~.,r· t 

:Havanalrlar cevabını vct1} cı$~ 
lir~iniz, Havana tüt~ v-eor' 
sı ıle ınt'shur ibir yerdır. .... ) 
• "t\JI' 
msanların dünyada tıı tıı.k" !f 

rekorunu kırması pek er~' 
. ıterı Ha vanada bir senede ıc: itı1 

miktarı bütü., nüfusa talc~,rJ 
lince adam başına ıooo cı., ,ıı 
üyor. Yani orada herkes 

30 cıgara içiyor. ~ 
cı 

Ondan sonra, en fazla ş .-: 
')•JC• J 

içrn memleket, 6tı11::U • : cı 
ır ıc~' . Amerika (Amerika ır . 111g,rı ( 

Jetleri) V cnezueln. • fı .1.11, 
~ kS1. <l"t 

İngiltere, İrlar.l:ia, l\ı e ~ r· 
1 ı)'"' ikoslovakya, Irak, Ma e 

3115
11 g· 

tıin, Lüksem!Jurg ve Fr 

yor. d 1111 ~ 
Türkiye bu hesal:a ;et ~' 

, , t' ynl,1 
ama, hız.im de bır ır ... ,.1,11 ı:. / ı·n;· .....:. leketi o:ljuğumuz mu · ........-:: 

~----== 



~ Vasnyet 
'hen, ?llinıf d<>§eğindeydi. Ka.. 
"4:: l'asiyctini ryazdmnağa bll§-

~Oğıunı Muize bin lira vcrL 

' itiraz ~tti: 
~ ~>~a pek kUçUk. vur um 

eğil ıni? 

ttıı~heıı. aldirtş etmeden devam 

~ ~ Raşele Uç bin lira bı
e>tunı. 

'~e Yapıyorsun Moiz! 

~tha.nıa da iki bin lira! '= bu sefer bUısbUtUn sinir_ 

'li ,, e Yapıyorsun Moiz? Bu ne 

~ ll!abn tük~li. Kızdı: 
\~~·Vasiyet etmesini ben
\: le biuyol'Ban. gel benim ye_ 

ll. ~ı bari! 

~şçu !}(adın 

Bayan, hizmetinden ayrılan 

aşçı kadına hüsnühal vesikasr 
hazırlayacaktı. ilk satıra başlar
ken dedi ki: 

- Bak Zehra, vereceğim ka. 
ğıtta senin methini etmek iste. 
rim. Fakat hiç bir :zaman yeme· 
ği vaktinde hazırlamadığını söy. 
lcmemeği de doğru bulmuyorum. 
Nasıl yazsam dersin?. 

Aylrklannı daima bir müddet 
teahhurla alabilen aşçı kaldın 

taşı kediğine koydu: 

- Yemekleri, sizin bana ay. 
lıklanmı vermekteki intizammız 

derecesinde hazırladığımı yazar. 
sanu: olur, biter ... 

- Sen gc~P.n ııene yüzme Öbrrenmcmlo; miydin~ Şimdi ne diye Cenda yü:mıe bilmedlitni söylüyon.uo ~ 
- G~cn seno bana. yüzme öğreten Maddle nişanmıu bozuldu da onda.n. •• 

Fransoz 
falkrası 

İtfaiye kumandanı yangına gec; 
gelen itfaiye neferini azarladı: 

- Nerede kaldın? Bu ne re_ 
zalet! 

- Affedersiniz. efendim. l!.'vim 
yangına çok uzak bir yerde, tam 
bir saatlik yoldan geldim. 

İtfaiye kumandanı yumuşadı: 

- Bu seferlik affettim. Fakat 
gelecek sefere kadar yangına ya
kın bir eve ta§mman eart ! 

- Parmak izi bırakmamak i -
c;in bundan mllkemmel bir usul 
biliyor musun? 

- Fransız karlkatiir\i -

Çare 
- Karımın da eldiven almak 

hastalığı var. 1ki gilndc bir eldi
ven satmahr, nasıl vazı;eçirmeli 

bilmem. 
- Ga~et basit bir çaresi var. 
- Aman söyle ... 

- Eline güzC'I bir pırlanta yti. 
zUk alırsın, bir daha eldiven kul
lanmaz.. 

Ameırnkaını 
'ffokıraso 

Meşhur polis hafiyesi. bli) ük 
bir lokantanın önünde ölü bulu
nan adamın cesedini muayene et 
tikten sonra: 

- İki ihtimali var, dedi. Ji;ğer 
lokantaya giriyor idiyse açlıktan, 
çıkıyor idiyse haz.mı buhranın -
dan ölmüştür. 

SpCırlYln 
1Faydaso 

Biri sporcu, öteki spordan hiç 
hoşlanmıyan iki arkadaş konuşu 
yordu. Sporcu olmıyanı dert yan_ 
dı : 

- Sinirlerim çok bozuk, gece -
leri gözümü kapamak nruüb ol _ 

mu.ror. 
Sporcu arkadaşı: 
- Spor yap, dedi. Meseli\ 

boksla meegul ol. Ben ilk boks 
dersini aldıktan sonra iki g1ln 

g<b:Jerimi açamadım! 

Mahbuıı _ Son gönderdiğin 

büyük pasta biraz sertti ama ge_ 
ne yedim. 

l\lahbusun kansı - Onun i -
çlne ben eğe koymuştum, gör -
mcdin mi? 

- Pran 17; karikatüni -

rsnoınıassa 
_ Kadınların kocalar:mdan 

- Cıgara içnum, içki 
marn, dcdikod" yapmam. 
oynamam. 

- Kusımmuz yok desenize. 
l/ay1r doktor, yalancıyım. 

dtr! 

Tarif 
- Egoist kime derler? 
- Benimle meşgul olmryan &. 

c;ok yaeadıklan söylenir. Doğru dama! 
mudur acaba? 

- Doğru tabii, bilhassa dul 
kadınlar' 

Banyoya .~oktukları kafi de· 
ğilmiş gibi beni bir de yıkamak 

isli yor lar. 

ıreseno ı R 

Hasta sordu: 
- Doktor, yatakta c;ok kala -

cak mıyım ? 

Doktor başını salladı: 

Çomk - Akşam biu misafir 
gdueğinizi anlam~tım. 

Nişanlı - Nereden anladtntz? 
Çocuk - Ablam radyonım ü~. 

tiindcn Mrhmrt btyin resmini kal 
dırdı da ondan ... 

TahkBır 

- Bana yiyecek gibi ne bakı-
- J<:ğE'r, dedi, ateşiniz. 

ytiksck . kalmakta dc\'am 
böyle yorsun öyle? 

ederse J - Merak etmeyin, ben 
gıda ahrım! çok süm1ez! 

temiz 

Hırsız - (Birdenbire fikrini değiftirerek) - Bayan, ya hiz
metçinizi, ya canınızı! 

I 

IFraınısoz 

fokırası 

Daktilo makineslnl kucaklamıe, 
bir gUn evvel satmalmış olduğu 

mağazaya gelirdi. 

- Alın, dedi, makinenizi iade 
ediyorum. 

Sordular: 

- Nesi var? Bozuk mu? 

_ Boz.uk ya! 

- .Neresi? 

- Neresi bozuk ben ne bile. 
yiın? lmllı.. hatası yapıyor! 

- İçeri girdiğiniz zaman ce • 
sedi nasıl buldunuz? 

- ÖIU olarak buldum bay ko
miser! 

- Fransız karikatürü -

Kadın (çocuk mürebbiyesine) -
Çocuklar nerede? 

Mürebbiye - Aman bayan, ni· 
şanlımla tanışalı daha bir saat ol
du! 

- Fransız karikatürü -

CevaıP> 

A vkata sordular: 
_ Avukat filan nasıl bir a 

damdır? 

- Ç'.ok dürüst, namuslu ve ay_ 
ni znmandıı. mesleğinin eri hakiki 
bir ilim adamı! 

- Garib ııey ! O mzi yerin dibi
ne batırıyor. 

- Karımın paraları sakladığı 

yeri bulursanız yan yanya pay. 
la§alım. 

- Al/alı razı olsun. Sizin ve ka
mıızın cennete gitmeniz için dua 
edeceğim. 

- Al kırk para daha, yalnız be
nim gitmem irin dua et. 

~mşnun POLİS mu1YESt 
- Çabuk beyaz penıkamla 

· siyah gözlilklC'rlmi ver. 
- Cinayet tahkıkatma mı gL 

diyorsunuz patron? 
- Hayır. Terzim geliyor. 

- lt:ı l •ıı n karlknturil -

f\ (ılT JH HR.\.NI 
- Dcmindenberl yelek ceple _ 

rini araştmp duruyon.run. Bir ff"Y 
mi kaybettin'! 

- - Gazetemi hangi cebe kO')' -
- Olabilir. !kimiz ci~ dQ:1l.n _ 1 du,,"'umu anuttımı, ODU arryorıım. 

diiklcrimiT.i :o(fylemfyonı":. - tta!Jm laaibtlb1I -



:o HA. B •E•R - AKşam Postam 

iAME~D~~ 

Hast 
Ş@S ye 
aya t· 
vur. 

' 
rı 

• 

atta e
akaton·u 
ok torun 
galardır 

g~ h~;;:den v~~: ri;:;;·~:·ıi:ı::;:::~:~· 
smptan bir çokrinsanlarla görü- hilafına olarak bir 
şiiy.orum. .Bunların hepsi ıbana meml ~ket idare et
memleketlerinin iktısadi vaziye-
tinden bahsettiler. 1933 de Ruz. rnek mümlci:.n değil-
vcltin tecrübesinin baslangıcını di, bugün de iş adam· 
tasvir etmiştim. 1939 da netice- Iarın•n ve teknikçile-
sini anlatmağa uğraşacağım. Bu rin isteklerine karşı 
iş kolay değildir, çünkü bir ta. koyan bir hükumetin 
raftan, Amerikanın bilhassa Nev- :ii:f el mcvki:ndc 
yorkun iş muhiti, Cumhur- k d 
reisine karşı ifrata varacak dere. durması im ansız ır. ! 
ccde düymandır .. Bunlar kendi · 1 '"'."""•••.""•7"•••--:v..v•:-•••• 
1 • :ı l'L k :L.! r b" bır vergı, şırketlcrın taksım ct-
cnyıe ~onuşaca en ·uıtara ır . • .. . _ . 

Ü 
.... .ı..:a· bil k . medıklerı k.ır uzcrıne aı,rır hır m ~· ın e n-o taı nazarını 

d .. .ı;.:~ k k d yl vergi. borsa kazancları üzerine 
'"'l>~rece a ar sag am ve . . 

k H• d ı·ıı h 1 1 daha agır bır vergı koymalıdır. uvvct e ı er azır amış ar, .. . . 
b lm la l 1 d Diğer taraftan gundelıklerı ve 

u ~ş r, top amış ar ır. . 
ı · · b k aylrkları arttırmalı, amele sendı-nsan ıster ıstemez u uvvet- . . _ 

1. •.J cıı . ı.. ....... ında "-"'·"li kalannın Jhtıyat parasını çogalt. 
ı -uen enn ,...... ~s l•ft.ı yor . . 
DiY-..--.ı · R 1 . h malı, ve bılhassa halkın ~k para 

P- ~uıtan ıse uzve tın a. _ 1 .. • bek 
~.;.~ ·~ • kibl . ha . • . harcayacagı mcs ud gunlcrı • 
, ..... .uvascti, ra enrr rıcı sı· b" r d h""k· t .. F.:~ ..... _ d h "h 1 !erken, ır tara tan a u ·ume yaeeuuuen,.çv"" a a ı ata ı ve . 
...... "t.- "1.J...- • • d"" ·· le 1 d işsizlere ve büyük ışlerc yardım 
~·UCKW. 'lm>anı uşunce r e o- . . . r· . 1 . 
ı •.ı. etmek ıcın hır çok na ıa ış enne 
Uy.Ur. 

Bu . t k d b" başlamalıdır.,. 
vuıye arşısın a ır -n-.,___ R 

1 
'Lol ,_... Ruzvcltin programı bu oldu . 

.ı·.u1.u:uı:o, uzve te ıK ay mecıup . • 
o! d h·ı· . . Yeni Cıımhurreısi halkın malı er ve onun a ı u sıyasetıne .. ,, 
~ .. hal lb" .. 1 b k teşebbuslere para y .. tırmasına · 

Çwa- musama 1 ır goz e a ar. • . . . . k" d"l 
..,.:.',_ ih:ı.:t.• h ,_ •. b. . d mani olab:lır.ıştı,' ljU ın ar c ı e-
.r~t <UUAl ayatta·~ın ırın en . . 

1 b "ki 1 · b" "b" mez. Fakat Amerıkayı sarsan ık. 
aY."~<> an u -ı mese eyı ın ı- . . . . 

:... ...ı.- k tısadi meselcyı halledebıldı mı? 
ruıt =-c1nştırmama ve ayn ayn . 

.. . .. . Altı seneden sonra lbugıin en 
tet1q;k etmek çok gtiçtur. Bız bu. "kb" t..! .. __ ,_ d l ·ı b 
ra<la~"-'-- iki } • - nı " ın uır mU;;.cuıC e >ı e unu 

:ı.wu mcse eyı ayırmaga, k •· 1 k "dd~. -.ı- 1937 
Lo :d Sal b . . atı o ara 1 ıa ""'"mez. 

r. s unnın çocuklarına 
de, birkaç aylık müddet için estavsiye ettiği gibi m~scleyi 'kim-

yerl~n tetkike c çalışaca·t ki refahın yeniden gelmiş oldu
ğI%.. ğunıı zannedenler oldu. Fakat 

hükiimet, yardım musluklarını 
Her..,~yden evvel Cumhurrei. 

sinmti§~FM geçtiği zamanki )iraz kapamağa başlar başlamaz 
vaziyeti hatrrla~lmı. 0 zaman- fiyatlar birdenbire tepetaklak 
lar'Atnerilcamn d~nımu çok fe- C::ü§meğe başladılar. Hasta yaşı
ciyai. Bmtran\zamanmdaki Ame- yor, hattd neş'esi de yerinde ... 
mayı bizzat g&<illin. Bu man- Fakat onu aya.~ta tutan doktor
zaı:ıyr ·aneak1rozgwr halinde bir ların vurdugu siringalardır. Hal
ntiıet cünrtesiyle• tavsif edebili- buki bu öyle bir teda'li tarzıdır 

ki hiç bir uzviyet uzun zaman ta- ı rh. 
hammül edemez. Hakikaten or· 

Dört milyon.jşsiz çok cüz'i bir 
yardım .görebiliyordu. Hükumet. tac1a on bir milyon i1siz var. Yar

dım edilecek nileleri::ı sayısı dört 
l~ ve şeh1rler i~iz aileleri bes-

milyon, ücretler artmıc;tır, fakıı.t 
liyecek para bulmaktan acizdiler. 
:t .ı-w satın alma kabiliyeti hala eski 
~n sığınabileceği yerler 

haddhde, zira, eşyanın fiyatı da 
fu!eta.muhasara altındaydı. İdare 
eden sınıf artık h:ıUn idare ... ücretlerle ber~ber yükseliyor. 

~miyor ve bu derde hiç bir ça. 
re bulamıyordu. Memleket ga
~-ağır içtimai ihtilallere dogru 
g!iliyorıdu. ''Asansör zelT'in ka
tıhda~tikılıp kalmıştı.,, Artrk bu 

1 titre arığı öyle bir haddi bul
mustur ki bize çok ;-çık gelen 
Fr;ınsız büt~e i, Amerika bütce
si yanında bir ihtiyat ve tasarruf 
örn~gi olarak sanılır. 

~nin daha aşağıya inmesi. Senede artan masraf miktarı 
:~ı.!~ k Ew ne uı=n yo tu. ger bu sır;:.~a a~tı milyon dolardır. Fr•nı;ız pa-
~--~It" Amerikan vatanda~lırı- rasiyle 200 milyon fr<ınk eder. 

~r meydanda başlan yerde, Bütçe açı;ının ne za'llnn ve ne 
a~an havada durmağı bu suretle karanacağ•nı kimse bil - ı 
b\Jlirana bir çare clarak tavsiye mez. CumhurreHnin etrafında 
etmiş olsaydı herkes bu emri tc- mırktesitlcrle Nev Dceılcrs taraf
r~W; yerine getirirdi. Ban. tarları arasında şedit bir müca
lccrinckn amel~ine ~adar herk~s. dele başlamıştır. Hazin-c nazırı 

Ruzvelt .'.Amerikalılara buna Morg:mtav gibi muktesitler ge • 
çok,benziyen bir teklifte bulun- riye rücu ctmeği. hiç olmazsa 
du. Amerikan vatandaşının yap- devlet m4lsrafını biraz kısm:ığı 

mafa alış~ı her işin aksini yap. istiyorlar, halbuki ötekiler tama· 
~mı istedi. m:yle bu işin a-ksine taraftnrdır-

Brain Trüsfün genç iktısadi- lar. Ve devlet bütçesinin büsbü
yat~tlann fikirlerini pek beğenen tün açılm~sı için uğraşıyorlar. 
Ruzve!t ~ğı yukarı şu tezi ta- Bu müskülatı ihdas eden se-
kip etti: "Şimdiye kadar bu bepler nelerdir?. 
memleketi tasarruf siyazeti idare a) İş adamları pek sıkı kanu11~ 

e<:iiyorou. Bu siyaset son haddin-e larla baglandıklanndan şikayet 

c~ti. Amerika toprağı garbc ka. ediyorlar ve kendilerini çok tnk. 
dar işletildi. Artık yeniden zap~- yit edilmi'l buluyorl:ır. Hic şüp· 
olunacak toprak l-.almadı. Sann- 1 he yok ki iş hayatı üzerinde dev
yide istihsal, istihlaktcn el, ha Jetin kontorolü !;arttrr; ticaret 
sflr!atli olarak arttı. 1·,...,·~tr:ıda yapılacak l:>ir coı{ yeni-

Amerika hükumeti vatand3§. l'kl"r vardır; fakat ko:rtrol ve 
tara tasarruf yapmağr, birfütir - ı yer:iı:k demek dil§manlık de. 1 
ıdii!leri ~rmayeyi yeni işlere ya - ı m•k de ildir. Ameri.'.ı::ıda s2nı"i 
tı.-mağı tavsiye ctmcı:ıelidir. i lcriylc meraul olanla·. ,.t-nc il:
Çiinkfi bundan sonra her yeni tr. t:satç•hrı ve bun'ardc11 ilham a
td>biis do{!madan ölecektir. Hü- lan Cumhurrciıı.:ni, patronluğa mu 
cimıet balıkt para biriktirmek Y" harf ol:rakh itham e 'iyorlar. Du 
.~ çıJtr para sar!etmcğe, küU:- itham h .. ı·•· vC"va Jı<ı-k<;ız olabilir. 
1'etli .. ..aıntlv te~\·ik etmeli. Bunu t"tki': e..lcce'~ de.,:Jim. Yal 
•' r. Şu baıd&iıntd ~zerine yiikscl: nız ~.ıt noktayı tebarüz ettirece-

gun. Ruzvelt iktidar mevkiine 
geçtiği ilk anlarda sanayicilerle 
dostça çalışma birliği istemiş ol
saydı o vakit lbu tcldifi şüphe yok 
reddedilmezdi, çünkü istihsalde
ki ifrat tehlikesini sanayiciler. 
c1en ileri gelenler o zamanlar çok 
iyi sezmişlerdi. Fal:at bunlar ken· 
dilcrini h~r taraftan hücuma uğ
ramış, işten anlamıyan bir takım 
komisyonlar üzerinde izahat ver 
meğe mecbur tutulmuş görünce 
sıkı bir ittifakla birleştiler. 

Sükfıneti iade icin yapılan te· 
şebbüsleri şüphe ile k:ı.rşıladılar. 
Bu adamların içlerinden pek azı. 
nın bugün uzun planlar yapmak, 
yeni işler yaratmak, bina yapmak 
için arzu beslemekte olduğu mu
hakkaktır. Bu adamlar karanlık 

bir bulut altında büzülmüş ola
rak 1940 r, yeni cumhurreisinin 
intihabı tarihini bekliyorlar. 

b) Bazı tedbirler, hiç beklen
meyen neticeler doğurdu. Kanun 
yapmak çok kolaydır, fakat mev
zu kanunların neticelerini evvel
den tahmin etmek hemen hemen 
imkansızdır. iktısat Okyanusu_ 
nun sathı üzerinde meşru ve 
yerinde görünen bir tedbir, ha
zan bu tedbiri bulan adamı çar -
pan kuvvetli bir dalga olur. Me. 
sela ihtiyat akçelerinin tevzii mec 
buriyeti şirketleri kullandıkları 

makineleri daha uzun zaman ku1-
lanmağa, tadil ve ıslah ettirme. 

• ğe sevJcetti. Bu, makine sipariş

lerini azalttı, 5letlerin kıymeti
ni düşürdü, işsizliği arttırdı. Baş 
ka bir misal, şirketleri idare e. 
denforin, o şirkete ait aksi~a
rı almaktan ve satmaktan men
eden kanun, borsanın ani iniş ve 
cıkışlarında bu idare adamlarını 
faydalı bir nazım olmaktan men. 
ediyor. Vaziı kanunun fikri ye
rinde ve faydalı idi; fakat kanu
nun neticeleri çok muzır oldu. 

c) iktısadi hadiseleri, siyasi 
hadfoelcrle karıştırmak daima 
tehlikelidir. Cumhurreisin1n se
zi!jleri çok yerindeydi. Faknt ta
raftarlarının siyaseti her i§i boz_ 
du. İrsizlere yardım, bilhassa 
bazı hükumetlerde, müntehiple
re verilen bir rüşvet oldu. İşsiz

lere iş bulmak vazifesiyle mü. 
kellef komisyonlar, ihtiraslı si
yasetçilerle doldu. Y evmiyelcrin
den malınım etmek tehdidiyle 
müntehiplcr üzerinde tazyik ya. 
pıldı. Bir çok kim-.;eler intihap
lardan evvel işsizler defterine so
kuldu ve reyleri kazanıldıktan 
sonra isimleri dcfteerden silindi. 
Bu siyaset, salim düşünceli bir 
çok aC: .. mların hosuna gitmedi. 
C.:nç ihısadivatçılar bir cok 
,... "inev·•" '"r ra-armda eski nü
fuzlarını kaybettiler. 

d) Amele sendikalarının olgun 
o!mamasr. Amele sendikaları bü
tiin meTlekette azalanm çok 
mühim hizmetler ifa edebilirler -
di. Fakat bunlar asıl vazifeleri 
ikinci planda bıraktılar. SC'ndi
kalar a?'.alarının haklarını müda
faa etmedi. Bunlar büyük sanayi 
patronlariyle, çalıştırdıkları a
mclerin müşterek menfaatlerini 
korumağa ugraştılar. 

Adeta İngiltcreki Traclunion
J:ınn raptıgı iı:leri yapmak iste
diler. Fakat İngiliz Tr~union -
hrı sermaye ve mesuliyct hak
kında uzun bir tecrübe de~rcsi 
rr•cirmi .. krnir. 

Bu send'kaların birles.rrıesin

iY.i mu.hillif heyet doğdu. Bunlnr 
bfribiriylc carpışm:ığa koyuldu. 
Bu carpısm:ı. yanlış-ve muzır 

ne~riyata yol actı. Bir kanun bu 
sen:;l"kahrın r<ı 1 .. ltiyctini kı'3mak 

istedi. Cumhurrcisinden gayri 

Elmasların Tarihi 

ngilız Kraliç·esinitı 
Tacını süsliyen eınıas 

"Bu elması IngiliZ 
Kralı taşıyamaz! 

lngiltere kral ve kraliçesi bu se
ne yaz mevsiminde Kanada ve A· 
mcrikayı ziyaret ettiği zaman en 
kıymetli mücevherlerle süslü olan 
taçları da beraber gutüm1üştü. 

Bu suretle tadar, ilk defa ola. 
rak Atla3 denizini geçmiş bulunu· 
yordu . .Fakat bu taçlan sü liren 
clmaslann her biri, dünyanın tür· 
lü yerlerinden gelmi5, ba5lan-:c!::ın 
türlü macera geçmiştır. 

!\lescla dünyanın en me.hur 
elma.,ı olan "Kuh'i nur,, , bugim 
hıgiltere kraliçe:ıinin tacında bu
lunuyor ve kral, bu cima ı a la • .. 
kendi tacına takamaz. Bunun, ~- ... 
bcbini az a~ğıda anlatacagımız 
bir ef -ane ile izah edeceğiz. Fakat 
tesadüfe, bakınız ki ~imdi bir kra· 
liçenin tacında bulunan bu elmas, 
bir vakitler gene bir hükümdann 
basını süslüyordu. O hükümdar 
Hindistan son Mogol imparatoru 
Mehmet Şahtı ve kıymetli elması 
sanğınm içerisinde saklıyor, kor
kusundan da kimseye gösteremi· 
yordu. 

V?lda ki Mehmet ,Şah, lran şa. 
hr Nadir tarafından mağlup ve e
sir edildi. Kendisinden ziyade, 
hamil bulunduğu meşhur "Kuh'i 
nur,, elmasına ehemmiyet verili· 
yordu. 

Sarık çöziili:tıce, ''Nurdağı,, yere aiişiiverai ' ' ,J 

~~ ff7~ Mehmet Sah kendi ~'11' r1~, 
istcnildiğint işittiği zaııı~~ 
çıkarıp verdi. Çünkü he: de; 
tereddüdün karşısmda~11 cJtJI 

!l he uyandımıası ihtiınalı11 ~ 
~ kuyordu. Bununla )Jer3~ıtt 
~ nurun da sanğile beraber 

~ görüyordu.. . a'f.''-
Nadir Şah, ziyafetın ııd1 

Nadir şah da.çoktandır bu elma · 
sın peşinde ko,maktaydı. Lakin 
.Mehmet Şahın onu büyük bir c• 
hemmiyeUe sakladığım biliyor· 

daire ine geçtiğı znınart ı-e ti, 
~ elmasın yerini ihbar cdell ~ 

"' güzelini huzuruna çağırıP !' 
/" rulmasmı emretti. Esıner 

)

p• ne: ~/.. 
t - Sen bana )·alan efJ °J 
.. diye hay.kınyofdu.~~ 

·du ... Acaba nerede saklıyordu!? 

Meydana çıkarmak maksadile 1 
Mehmet Şaha i~kencc yapmağıı 
düşündü; fakat sonra bundan.bir 
şey çıkmıyacağmı anladı. Çünküt 
bir sırrı söylemek istemiyen a. 
dam, ölünceye kadar söylemezdi. 

Ancak Mehmet Şah esir cdidiği~ 
halde Harem dairesini kendisin-· 
den ayıramamışlardı. Ona son bir 
istirahat köşesi temin etmek üze-

re gözdelerile beraber kalmak mü
saadesini vermişlercli. Lakin bu is
tirahat köşesi Mehmet Şah için, 
bir ihanet yuvası oldu. Bir çok 
işlerde f elakctc sebebiyet veren 
kadın parma6'1, burada da kendi· 
ni gösterdi. 

Mehmet Şah bir gece kendı 

dertlerini unutmak üzere hare
minde alem yapıyorclu. Gözdeleri 
arasından iri tahrirli gözleri, kuz
guni -i) ah ::ıaçlan, buğday renkli 
teni \e kıvrak viicudile bir kadın, 

memnun büyük bir kütle yarattı. 
Bu vakialardan çıkan neticele 

re gelince: Evvela Amerikada 
da, tıpkı Fransada olduğu gibi 
ptanh ekonomi muvaffak olamı
yor. Amerikada da iktısadi hadi
::cler mütehassıslar tarafından 

vukuundan evvel ke ... fedilemiye. 
cek. Vaki olduktan sonra kolay 
kolay önüne geçilemiyecck ka • 
dar muclilclir. 

Bu vakialar bize demokrat bir 
memlekette totaUter bir iktisadi 
sistemin yürüyemiyeceğini de 
gösteriyor. Bu satırlan ya7..arken 
kastettiğimiz mfına, devletin iş 

adamlnrmın nüfuzu altında kal
ması ve onların her isteklerini 
yapması demek değildir. I~n ha
raretli liberal bile hürriyetlerin 
hudutları olduğunu bilir. Di~cr 
taraftan, ayni sebepler yüzün • 
den büyül: inhicarlarda, devlet 
tarafından idare edilen iktıs'lt 

gibi zararlıdır. Ruzveltin yerine 
kim geçerııe geçsin. Ar.lerika<la 
alınmış kontrol ve yardım ted
birlerini kzrmen olsun muhnfa::a 
mecburiye~inde l:alacaktır. 

Biiyük buhran dcvrirıi'1 fen11 
manzaraları göz Ö'liınden tama. 
miyle kaybolup, yal::ıız hatıra

ları kaldığı vakit. bu devir büyük 

en ziyade ruhunu okşıyamydı. 

Meh.met -Şali ona .bir ::ıır açtr. Dün 
ranm en meşhur elması olan 
Kuh'i nurun kendisinde bulun-. 

sarığuun;içine·~~~ 
Zira Meı;met; bana sarJ te~ 
kcn hiç tereddüt eseri göS 
Eğer o harikulade cinUl~ 
run içind~lsaydr, bu~av .)J 

duğunu ve şimdi sanğmm arasmt- na verir miydi? ç 
da sakladib'lllI söyledi. Esmer güzeli titrlye!I · 

Ve cı.:mer kadın bu havadisi a
lır almaz, yemeyip içmeyip Na
dir şahın yanma koştu ve ona çıt-
lattı: "Haşmetmeab. diyordu. 
"KUh'i nur,.un yerini buldum. 
Mehmet Şahın sarığının içinde!..,, 

Nadir Şah bunu işitir işitmez, 
ertesi gün için büyük bir ziyafet 
tertip etti. Ziyafete Mehmet Şahı 
davet efti. Yemekler yenip içildik. 
ten \'e biraz raksedildikten 
sonra Nadir Şah ba~ından serpu
şunu çıkardı ve Mehmet Şahınki 
ile değişmek teklifinde bulundu. 
"Bu hır dostluk nişanec;iclir,, di
yordu. Böylece biribırlcriııin scr
puo;:lannı giymi~ oldular. 

inledi: &b 
- ç.özünlız ha~ınc~ 

yordu. Çözünüz sarı!;tJ!.. ;; 
e~~asın nerde oldu&runtı=i ...1 

sınız. _,;n !"" 
Nadir §ah, san&'l çöztll'D > 

d. ·e 
!adı ve sonunda pat· ı} d""" 

~aı 
bir ta~ yuvarlandı. 
hayretle: :); 

- KQh'i&Nur! diye h~)i,tı 
Yani "Nur dalh delllc ö•" . o 

du. lşte o zamandan~;1, ~ 
sin adı "K.uh'i Nur,,dıgc~ 
birle "Nur dağı,, olarak J\ ~ 

Bu elmas "lst lrxlif:lı• ~ 

bir lngiliz kumpanyası~~to" 
geçtiği zaman kraliçe ' 1 ,gffi 
hediye etmek cereya_nı ~~~1;1~ 

insan kütlelerinin: sefaletini, nis. di. Bu arada bir ııınth. ,13~ 
bi bir refaha kalbedilmiş, ve iç· hurafeyi ileri sürüyordll: lfll' 
timai emniyeti arttırılmış bir mas, tabiat tarafından ) 8 ,'il 

devir olarak anılacaktır. Fakat dınların h-ullanmasx içitı ıı~ 
tam bu sıralarda (1939) Ameri. getirilmiştir. Erkeklere J; ~fil' 
kanın en fazla muhtaç olduğu Iuk verir. Onun için crl~C ~9 
şey, memlekette yeni hareketler 
yaratan ve yaşatabilen in-sanla
ra cesaret vermektir. Dün hal. 

la tı ;; danmız, tacını, bu taş ·bir t 
lememelidir. Eğer b<)ylc VC: 
sizlik y::ıp~cak _01u.rlars3~o)"~ 

kın arzusu llil;ifına olarak bir Mıhracemız J-lındıc;ta!lll ,.1J!C 
•• Jlo; ~ 

memleket idare etmek mümkün Fakat cima~. hcnuz ~1 
değildi, bugiin de iş adamlarının 
ve teknikcilerin isteklerine kar~ı 

koyan bir hükumetin iktidar mev 
k!indc durması imkansızdır. 1933 

~clmemişti. • 'c yapı1tıC41 ~ 
kında düc:;ünülcdursııfl ,,c!l' 

~ la,., , 
Nur elması Sir Con ~· 

1 
! 

dında bir zabitin yedi_ c~tı&" 
tc\ rli ettiler. O da ıuç 

1 
ttl· 

de Amerikanın kalkınması için yet \ermeden cebine So :
111 sollara sedit bir darbe indirmek }lll:ı~ .. 

ltı hafta so:ıra c dil· 
icaıJ ediyordu. Bugün sag-;ların ö- 1 kd" · k r"rl"c:ıp J:t tÇe''C t·ı . ımı a n '" .:IJP 

J ' ·rıc ~ ~ nünt: bir mania dikmek zaruri. 
dır. Bu isi, münasip bir zamanda, 

gene Ruzvelt tarafından yapıl -
mış görmek istiyorum. Zira, A. 
merikan Cumhurrcisi muhalif· 
lcrinden çok yüksek Hr adamdır. 

Con La\ rcns elim cebı rettir 
ğu zaman, fi<ıyanı Jıa) ~ı-es ~ 
elma.:> orada yoktu. Jlc~. ~ 
ku jçinde kaldı. Hnlbtl :ı~itl : 
sonradan Sir Con :ı.,a,-rc içİ-.;i!' 
tak odasındaki bavulU~it o ~ 

Bugün için Amerikan iktısa. çıkmaz mı? İhtiyar ıa tifldO 
diyatın;ı S'lmimi dÜ~Üncelerim yonlarca sterlin kıyXllCdlİŞ~!ıf. 
bu. Fnk:ıt bu hükümlerim çok lan tac:;ı cebinden yere .,1 P'°" 

• · ca•· ıı: hizmetçi de kalın bır rıırıı: kat'i sayılamaz. Şimdilik yalnız 

Nevyorku gördüm. Kat'i bir. hü· 
küm verebil:nck için bütün Ame. 
rikayı dolaşacağım zamanı bek· 
lcmeli • 

sı veya bir avize sil';il S<~df. 
lıp bavulun içine ati\:~ , 1·,·cı1' 

Sll '· 
l~te kraliçenin tacın~. ·e§i·· 
mas!ardan birinin hıka) 



Satınalma Komisyonu ilAnlırı 1 
~lllıta hatlı birlikler için 96.000 kilo kırmızı mercimeiha ka. 

lüJı llııaı.:asası yapılacaktır. Zarflar komisyona 23/R. Tqria/939 
flıt t1 aaat 10,30 da verilmiş olacaktır. Beher kilosunun mu-

4.e13 kuru,tur. tik teminatı 93G liradır. lhalesl aynı günde 7a 
~ .. ~lerın lıeilı snu ve ıoaatte Fındıklıda AOlllUlallUk Satı • 

fonuna gelmeleri. (9121) 

~ . *. ~ birJikleri için 24,000 kilo ze7tin arık ebillmı ile sahn 
• -a&kasuına 22/II. Teşrln/939 çartamba aunü saat ıı de 

rı.t."• •Ynı günde ihalesi yapılacaktır. Beher kilosunun mu· 
lt 13 but<uk kuruştur. İlk teminatı 243 liradır. lsteklilerln 
~ 11•tte ilk teminat makbuz veya teminat mektnplarıle ı-·ın

Utanlık Satmalnıa Koınisyunuııa gelmeleri. l9122), 
t.~ . 
""'' -· * * • ':'111a hallı birlikler lcin 200.000 kilo bulgurun kapalı zıırflıı 
~ cı., YapıJacaktır. Zarfiar komisyona 21 flT. Teşrin/9'l9 Salı günü 
lıı.~ltıi.lıntJ olacakbr. Deher kilosunun muhaıuıneıı r,atı 12 kuruş 

11 ~· lnt teminah 1875 liraıhr. İhalesi aynı günde ynpılacaktır. 
ltJın eııı RÜn ve saatte :Fındıklıda Komutanlık Satınalnıa Komis

eleri. (9123), 

••• 111Jia hağh birlikler için 58.000 ldlo zeytin :ralının kapalı 
lltı il yapılacaktır. Zıırflar komi5yona 22/II. Teşrin/939 
,2 : laat 10,30 da Terilmiş olacaktır. Beher kilosunun muhum-
. t Uııtftur. tık teminatı 1827 liradır. ihalesi aynı günde ya

~11tek1Uerin belli g{ln ve saatte Fındıklıda Komutanlık Salı
•Yonuna selmelerl. (9120, 

••• 
111 

h ba~h btrllkler lcln 144.0-00 kilo pilhlık pirincin ka-
1611~akasası yapılacaktır. Zarflar komisyona 23/Il. Teşrin/939 

nu saat 11,30 dıı verilmiş olacaktır. ilk 1eminatı 2808 lira
L.. •>nı Kimde yapılacaktır. İsteklilerin belli gün ve saatte Fın

t.... .,...tanlık Satınabna Komi )onuna gelmeleri. (9125) • 

'~ * * * 'lllıta ballı birlikler için 105.000 kilo sabunun kapah ıarna 
IJ l'PıJacaktır. Zarfiar ko nisyona 24/ II. Teşrin/939 cuma gü· 
. baı e Verilmiş olacaktır. Bı her kilosunun muhammen fi atı 28 

lıtı teminatı 2205 liradır. ihalesi aynı f!linde yapılacaktır. ls
•1ııı 11 iün Te saatle Fındı' hdıı Koınutnnlık S:ılınalmıı Koıuis

elerL (9127) 

~ *** 
r lık birlikleri için 960( O kllo yulaf acık ek~iltme ile ıııatın 
~~ ~unakasasına 29 ıkınci'eşrin 939 cartamlııı gunu saat JO da 

llat ır. Beher kilosunun mu'ıamınen fiyatı üç buçuk kuruştur. 

1
1 252 liradır. lsıeklilerin Uk teminat makhuz H\0a teminat 
e h • elli gün ve saatte Fı ıdıklıdıı komutanlık ıatınalma ko· 
ltlmeleri • . (9290 

~ * • * 
"!•ntıı. birlikleri için 488<'00 kilo yalar açık chiltme ile ~11tın 
'Pılünakasasına 29 iklncı teşrın 939 çnr~amba günii sa:ıt 11 dl' 

tı ii Ye ayni günde ihalesi yapıl:ıcktır. Beher kilosunun muham· 
_., • .,_ ... 'il lcç buçuk kuruştur. ilk teminatı 1281 liradır. htcıı;lilerın ilk 

11~ buı ,·era teminat mek tuplarlle belli giln ve saatte Pındık· 
ftlık satınalma komisyonuna gelmeleri. (9295) 

~ • * • 
()k Otıurnuıda mevcut keşi r ve şartnamesine göre Metris Top· 

,,,,-.- · .. 23tılunda yapılacak inşaat açık eksiltmeye knnmuştur. Müna. 
l\lı ilclncite,rln 939 salı ı inil ıaat 10 ıb ba,ıannl"ak ve aynı 
'tı e~ı Yapılacaktır. Keşirb< deli 72!6 lira 9S kuruslur. tık le· 

4 ra 28 ku~tur. isteklilerin ilk teminat makbuz veya nıek· 
en 90 sayılı kanunun 2.3. maddelerinde yazılı veslkalarile 

ftilnt1eo en az sekiz guıı ev\ el vilayet nafia müdürliiJ{inden 
~esikalarla beraber bellı ıün ve s:ı:ıttc Fındıklıda komutan
L a komisyonuna gelmr:leri. (9296) 

.:"lıb * ~ * 
,.
111 lcornutanlılı birlikleri ihtiyacı, için 1400 kılo hen7.in 1'0 

11"'3~ 1·aı vah·:ılin 15 kilo maıı.otn salın alınacaktır. Müncıka~:ısı· 
•k <"nr,ambıı günü saat 10 da l>aşlanac:ık ve a) ni günde ihale
k lır? lstck1ilcrln belli g1n 'c saatte Fındıklıda komutanlık 
0ınıs:\onun:ı gelmeleri. (9512) 

~ . * • * 
RGnij talibi tıkmıyan birlikler ihtiyacı için 3°'lrıt)O kilo orlıın 
'•tın alınacaktır. Münıık:ısasın:ı 27 ikiııciteşrııı U~ll paz:ırlc:.ı 

~it fel 
~. saç 

PLAN'Ş '7'S 

Harp Okulu Sahnalma 
Komisyonu Reisliğinden 

ı - Harp okulundan subay çıkacak okurlar için (771) takım ga
bardin elbise pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlık 22 ikincite~rin 939 
çarşamba günü saat H de Ankarada harp okulu l.ıinasında müteşekkil 

komisyonda yapılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli (23901) liradır. tik teminatı (1792) lira 

(80) kuruştur. Şartnamesi Ankarada mezkılr komisyonda ve lstaıılıulda 
İstanbul levazım Amlrlif.ii satınalma komisyonunda herglin görülebilir. 

3 - Pazarlığa glrcce'<lerın ş.ır n:ını csiııde yazılı \•esikalar \•e ilk 
teminat mektup \•eya makbuzları ile belli sün ve sa:ı!le komisyonda 
bulıınmaları. (9453) 

lstanbul Arkeoloji Müzeleri Arllrma ve 
Eksjltme Komisyonu Riyasetinden: 

Yapılacak işin cinsi ve 
ınahiveti 

Keşif Muvakknt 
bedeli teminat 

mikdan nıikdarı 

Lira K. Lira K. 

:Eksiltmenin nerede vr han
gi tnrih ve saatte yapılacalı 

3H4 90 258 38 Eksiltme 20. ıı. 939 tarihin-Ayasofya mllzesi dış 
kapısı ittisalindeki o
danın tamiri, metrOk su 
deposunun yıkılmaıı;ı 

ahşap çalı yapılmaaı 

ve5aire 

de pazartesi siinü saat 15 
ele Yük.!iek mektepler mu· 

hasebecili ~inde. 

Ayasofya müzesinde bermuclbi keşif yaptırılacak olan inşaat ve ta
mirat işleri yukarıda yasılı gün ve .!iaalte acık eksiltmeye konmuttur. 01-
baptaki ketif ve tartn:ımeleri görmek isteyenlerin İstanbul Arkeoloji Mü· 
zeleri Cmum Müdürlüğüne tamir ve inşaat yerini m:ıhallen görmek an.u
sunda bulunanların Ayasofya Müzesine talip olanların da vi1Ayet nıfııı 

iıfarP-ıin<len almı.!i olrlnkl:ırı müleahhl!Jik ve ticaret odası vesikalarilP 
muvakkat teminat makbuzlannı hlmilen Yüksek Mektepler Mulıasebeci
Ji#iııdeki komisyona milracnatları. (9045) 

Okulu Sahnalma Harp 
Komisyonundan: 

1 - Harp okulundan subay t<ık:ıcnk okurlıır için 7il tane manevra 
kemeri acık eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 27 ikinciteşrin 

939 paz:ırte"i günü saat 15 de Aııknradıı Harp okulu binasında 
müteeşkkil komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1927 liru elli kuruş ve ilk teminatı 145 lira· 
dır. Şartnamesi herglin Ank:ır:ı<l:ı mezkOr komisyonda ve İs· 
tanbulda le\·azım amirliği satınalma komisyonunda sörülcbi· 
lir. 

3 - Ekslllme)·e gireceklerin şartnamesinde yazılı ve'llkalarla temi· 
n:ıt mektup vere makbuzunu ihale giinü komisyona vermele· 
ri. (9392) 

Qfınü ~aat 10 d:ı haşlanacak ve ayni ~[inde ihalesi yapılncal.tır. istekli
lerin belli gün \ e saatle Fındıklıda .komutanlık s:ıtınalma komisyonuna 
gelmeleri. (!1513) 

* * * 
fAtanhııl komutanlı~ı birlikleri ihtiyacı leln muhtelif el>atta b:ıkır 

kara,·ıına kaz:ııı Sil kO\' :JSI su rırçası alın ıılınacaklır. Münakasasınıı 30 
·l 1·939 perşembe günü sa:ıt 10,:m da başlanacak ve ayni günde ihnlesi 
yapılacaktır. hteklilerin belli ıuin \·c s:ı ıı tıe Fındıklıda komutanlık sa· 
tına ima komi.!oyonun:ı gelmeleri. (!Jj 1 1) 

* * * 
ll.13'\'Bn hastanesinin ve! Alet \ ' C malzemelerinin ga!Yanizmaya ihti· 

yarı ,·ar<lır . 
MCinakusasına 28 lklnclteşrin 93!1 s:ıh günü sııat 10,30 da b:ışl:ına

cak ve ayni ~ünrle ılı:ılcsi yapıl:ıcnklır. 
isteklilerin lıelli gün \'e sualle Fındıklıda konıuııınlık salın:ılın:ı 

komisyonuna gelmeleri. (9515) 

* * * 
!ııtanhııt knmnlanhih hir11klerl ihtiyacı için mutnbh•e satın alına· 

caktır. Miin:ıkn~:ısınn 1 birincild'ınun 93!1 cıını:ı siinii sant 10 dn başl:ına
C'ak Ye ayni günde ihalesi }tıpılac:ıklır. t <;tekl ılerin belli s in ve saatte: 
Fınilıl..lıdn J,onıııtanlık s:ıtın:ılma komisyonuna gelmeleri. (9516) 

X\'ID 
ilacı aaJ'fanm 6 meı 

), 

~ S~fanof iddlıuımı oÖY
4. F: le porte - plume[al re· c die VcrschJuBk:ıppe 

d der Klipp 
.. ~U: 

"- e'VVel, ölünün avu-

9": telinın bil tlln h U• 1 
~ teabit edebil. 

~lıı&at bu aaçı kendlQ' tden katilin ba.şm_ 
)' llr. O vakittenberl 

1-nan bütün Ma
"-.. ~ S.çlannr muaye· 
-..:_'. Bu adamın da 

~ ıtı~Yene ettiın. Bu 
,~ofun elinde bulu. 

e lıpkısrdır. Siz de 

' ~.~ebilirsinlz. Gemici 
~da avukatı ko

ett~l·le öldlirdUğUnU 
'~e. ~u suretle bir tel 

•ıı Yerine geçmiş 

.; -

servoir (le stylographe, 

le stylol 

a la pl· ıme 

b le le' ier de remplis. 
sage 

" ı · c.-aruchon 
d l'agrafe f. 

4, f: the fountain pen 

a tbe p'3!1 nib (often a 
gold nib) 

b the filling lever (for 

selr - fllling) 
e the aafety cap (the 

cap) 

d the poclı:et clip ( the 
clip) 

4. A: der Flillfedeorhalter 
(Filllhalter, FUiler) 

a die Feder 

b dtt Filllhebel 

il 

:S. VİDAU KUr.ŞUN KA· 

LEM (portn.hı) 

5. F: le porte - mines a ro. 

tation 

5. t: the propellin~ pencil 

(cf. Plate 78, %3) 

5. A: der Drehstift (Drch· 

hleistift) 

6. KALEllTRAŞ 

6. F: le taille - crayonı 

6. t: the pockct pencll shar

pener (the pcncil shnrpe. 

ner) 

6. A: der Bleistiftspitzer 

n 

1 Deniz Levazım satınalma komısyonu ıllnları 1 
Cınsi 

lspanak 
l.ahana 
Prasa 
1'aıc balda 

Barbun)·a fasulye 
Sakız kabağı 

Çalı fasulye 
AnekJLlın fasulye 
Kıı ıızı dom4tes 
Taze O:ıınya 
Patlıcan 

Snlt"a 
Patates 
Kuru ~ovan 

Kilosu 

15.000 
15.000 
15.000 

4.000 

9.000 
7.000 
9.000 
9.JuO. 
5.000 
9.000 
5.000 
4. iOO 

15.JOO 
15 000 

HJ.500 

Beher kilosunun 
muhammen bedeli 

Kr. S. 
6. 00 
5. 00 
4. 00 
6. 00 

9. 00 
4. 50 
8. 00 
9. 00 
4. 00 
7. 00 
6. 00 

17. uıl 

6. 00 
6. 00 

ilk temioab 

Lira. Kr. 

683. 2a 

1 - Cins. miktar. beher kilosunun muhammen bedeli \"e ilk teml
n rıtlnrı yazılı cem:ın 141.500 kilo 1nş scbzr, 24 ikinciteşrin 939 
tarihine rastlıyan cuma günü saat 11 de kapalı znrn:ı eksiltme 
si yapılac:ıktır. 

2 - İstekli:erin 2490 snyılı knnıınun tıırif:ıtı dahilinde t:ın7.ım ede· 
cckleri kapalı teklıf mektuplarını en l(CC bcllı gün \'e sı.ıaıten 
hır saat evveline k:ıdar Kasıınpuş:ıda bulunan kowi$)On beı. 
kanhğııın vermeleri. (9248) 

*** 
Cinsi Kilosu beher kilo!lnmın llk teminatı 

tahmini fiyatı I.ira Kr. 
lspanak 2700 7.00 ) 
J,ahana 1400 6.00 ) 
Prnsa 2000 5.00 ) 
Taze Bakla 1600 7.00 ) 
Semizotu -400 7.00 l 
Barbunye fasulye 400 10.00 >: 
Snkız knb:ı~ı 450 5 .50 ) 
Çalı fasulye 800 9.00 ) 
A)'şekadın 

Fasulye 2000 10.00 ) 109 52 
Kırmızı domates iOO 5.00 ) 
Taze bamye 300 8.00 ) 
Patlıcan ~50 7 .O'l ) 

S:ılç:ı 400 18.00 ), 
Palales 3200 7.00 )' 
Kuru soçan 2500 7.00 ) 
l\.ereviz 500 7.00 ) 

20000 

1 - Cins,fllikt:ır beher kilolarının muhammen bedeli ve ilk teminat 
tarı yukarda yazılı ccman 20.000 kilo yıış sebzenin 24 ikindteşrin 939 
tnrihıne rastlıyan cuma günü sa:ıt (14.30) &t<ık eksiltme ile münakasası 
yapılııcaklır. 

2 - lstekliJerin 2490 sayılı kanııncfa yazılı 'l"esııik ile birlikte Ka. 
ıımpaşada bulunnn komisyona belli gün ve sa:ıtıe milracaııtıan. (92•9>. 

Harp Okulu Sat.nalma 
Komisyonundan: 

ı - Harp okulunda subay çıkacak okurl:ır için i71 tane battaniye 
kapalı zarfla eksitııncye konmuştur. Eksıllme 27 ikinciteırın 
939 pnz:ırte'Iİ günii s:ınt 11 de Ank.ıradu Harp ukulu biııusını.la 
miilc" 1 komisyonda yrıpılacak(ır. 

2 - Muhammen bedeli 12336 liradır. tik temınnlı 926 liradır. Şart• 
namesi her.;ün Anknrarln ınezkör komisyonda \'e lstanhulda 
İstanbul Jcv:ızım dmlrliği satın:ılmn komisyonunda f!Örült>bilir. 

3 - El,siltmeye gireceklerin şartname inde )0:ızıh ,·csık:ılnr ve ilk 
teminat mektup veya nı:ıkbıızlarını hn'l"i teklif mektuplarını 

belli giin ve o;nnıt r'I lı i r sanı e\·vellne knılar komi~yondıı bu· 
lıınrlnrmalnrı .. (93!l3) 
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cbappement du ehariot) il 
14. t: tbe carriage release le. 

per table, the paper 

rest) 

ver 

11. A: der Wagenauslösehebel 

(Wagenauslöser) 

15. tlSTVVANE (y1nar
lak) 

15. F: le cylindre (le rou. 

leau) 

15. t: the platen (tbc roller) 

15. A: die Walze (Schreib·. 

Papierwalze. der Pa-

piertriiger) 

16. KAGIT fESBtT TERTt 
BATI 

16. F: Je dispositif fixant la 

feuille 

16. t: the auıdliary reed roller 

rod 

18. A: der PapierblattandrU-

eker (Blatthalter) 

17. A: das Papiereinführungs· 
blcch (Papierhalteblech) 

18. KAGIT GEVŞETME 
KOLU 

9-18 ŞARt1·0 (siirgii) 

1

18. F: le le\•ier de dcgagement 

de la feuille 

I' 

9°18. I<': le chariot 

18. ı: thc -paper releasc it-ver 

(the feed roller releaae 

!ever) 

9-18. t: the carriage 

18. A: der Papierblattauslöse

hebel 

9-18 ,.\: der Wagen (Schlit· 

ten) 

19. \ 'AZI [makinesi] KOR
DELASI (şeridi) 

1'7. KA~IT lffJIBERt (mes· , l!). 

nedi) 

F: le ruban enere (avec 

bobuıe /. placee en des· 

sous) 

1'7. F: le golde • papier (la 'ıı 19• 
tablette) 

1'7. ı: the paper shelf (tM pa. l 

t: Uıe typewriter ribboa 
(the typewriting ribbon. 

thc colour ribbon; with 

505 



Terkibinde: IYOD, TANEN ve GL SERO vardır. SF T 
,cı 1 

hastalıklarına kB 1 

istidadı olanlara ve s·NiR SIZLIGA ve VEREME 
HASAN DEPOSU YENi ADl~E1Si: 

kullan1lır 

5FJi:::ı! :::: arrg·~ nıc a::c::::cır::= =Ki :m.:1ltlllaS ..................... .:: •.•• ::...... ..:: ~:f:~:::a :: •• ---~ 

1 Askeri Fabrikalar umum MUdUrlu~a ilanları 1 
Tahmin edilen bedeli 304 lira 75 kuruş olon 4385 ııdet P.~ki çuval 

Salıpazarınd:ı nskerl fabriknlar yollama müdürliiğü binasındaki satın 

alma komis~onuncıı 28-11-93!1 snlı günü snnt 14 le açık arttırma ile iha
le edilecektir. isteklilerin yüzde yedi buçuk muvakkat teminatı olan :!3 
llrn~ı herhangi bir nıalmüdiirlii~ünc yatırarak nl:ıc:ıklnrı makbuzla hir-

Jikt mezkur r.ün Ye ~:ıatle komisyonda 1.mlunıııal:ırı. !\ünıune hcrgün 
komis) onda görülebilir. (9432) 

* * * 
8 fon san sabunlu kii ele, 8.5 t.on alyah ya.jlı k!Ssele 

'l'ı lımin erlılen bedeli 46200 lira olan ~•itiz ton Mrı aa.ltımlu •e ıfth 
buçıı', ton sı~ .ıh yaslı kösele Askerı Fabrikalar Mor&e% Gatınalma 1\o
mb) onuııc.ı :!3·11-!l3!l perşembe gilnü s::ıal H le pııurlı'kla ulın ılınn· 
cnh.tır. ilk lcmıııntı 3160 lirndır. Şarlnıırncsi ıkl lira otuz bir kuru, mıı-
1 Jilinı.lc komisyondan ,·erilir. İsteklilerin 2490 a:ıyılı k:ınunun 2 n 3 
iıncü m:ıdıklerindcki vc~:ıik ve komisyoncu olmadıklarıııa ve lıu işle 
aH'ık:ıô:ır liicc:ırd:ın olduklarına rl:ılr '1'...::ırcı u1.o11sından ,·csikn alarak 
mezkur ~ün 'c ~:ıaıte komı-;yoncl:ı lıulunınnları. (!1491), 

* * * 
8 ton an sabunlu kö ele 
8,.3 ton ısiyah yağlı Jiö ele almacnk 

BAHÇEKAPI 

lsf an bul Defterdarlığından 

Adı t,t Mahallesi Sokolı No. Mntr:ılıXi~het Ycrsl 1hlıar- Sene 
% n:ınıe 

Şükrü •ruhnfiycci Hoc:ıp:ışn llnmi<liyc 27 6G4.50 45 25G.50 K. 7/73 034 
51 3U B. 

1. Gabay Forma kırıcısı Hocakuım Çifte'°r:ıy 18 60.00 45 27.00 K. 2187 033 
M. TI~rcr ve kö~cıc tüccarı Emir KöııriiHi il. 3 2039.33 12 2.ı~.n 1\, 7/11 ll21i 
şürekası 

:\ad ye I.Astikçi l\arakl Hüdnvcndigiır 11 180.00 55 99.00 1\. 10/31 9~9 
Ali Rıza 

Şııh:ın Otelci Hocapa~a A~tr Ef. 10 000.00 35 105.00 K. 4/lG !l35 
21 00 B. 

J\oto 1'trrl Hubyar Anan)'adl H. hllt N. 1R.OO 4:i 8.10 K. 11/18 !l33 
Koco Trn:l .. " .. 66.00 30 l!l.SO K. 11/W 934 

:uırı n. 
Ntbt Ahçı Hocapnşa Orhan.ife 2S 480.00 12 5i.GO K. 10/19 931 

ll.rı2 z. 

:'iebl Ahçı •• " " 468.60 12 66.22 K. 10/20 9"'> ..~ 

11.24 z. 

Şorl Yantl Komis)'oncn llulı.\':ıı K-,.ıııtoplu lınn 9 M0.00 12 fi0.00 K. 10/45 93& 
1:.:ı.ıııı ıı. 

144 ou z. 

Hncıınn~:t fnlin ~ıılie~ı mii1"lleflorinclen yukarda adı, f5i ''e ticaret ndrcslcri yazını ol:ınl:ır terki lir:ırrt
lc yeni tı<lrcslcriııi lıilc,lirnıcıniş ve ll'bellüğc salahiyelli hır kimse de gosternıcnıi'j \c )UJ>llJn nr.ışurıııJl.ınl:ı 
da lıuluııııınıınıı~ olôuklarınılnn hiz;darııı<la gösterilen yıllara ait kazanç, lıııhran ve zum verı;ilcriııi hnvi ih
lı:ırn:ınıclerin \"C komisyon l..'tlrarlarıııın tebliği mfünkftn ol:unaınıştır. 

Kc) Ciyet 3692 sarılı kanuntn 10 ,.c 11 inci maddelerine tevfikan telı li~ yerine geçmek üzere il:ın ol•mur. 
(949:!) 

Beyoğlu tram vaY ~i 
durağı karşısın~ 

1 
n ~ 

Londra ve Parısııı e Jı•'" 
Cabrıkulıırından gcJen e·to 
mahsus mantoluk, roP ~ i 
tayyörHik yüksek fııntııı ,-t 
l\forc:ıu, hnrriıı, tv:eed 

' 

... t 
Y0NL0 Kl'l\IAŞJ.ı\.R' 

oe' çeşit, cins ve renkleri ~ı 
da B•\ KFH m:ı;ııızııl9r~ 

yerden muı;:ıı~ şarı:ıır dır· 
akt~ 

--mııfır:ı~~•a•tl=~ 

Tabının edilen lıedeli (4G.200) hrn olan (8) ton ~arı ,abunlrı köso1e 
Ye (8,5) ton siynh )ağlı koscle Askeri Fnbrika1nr t.:mıım Miiclürlülii 
1\lcrJ,cı s:ıtın:ılnı:ı koınıs)onunc:ı 23-11-939 pcrfernlıe giintı s:ınt l ı le pn
zarlıkln ılıale cılilceektir. Şartname (2) lira (31) kuruş nuılrnhilindc 
koıııis\ orıd, ıı ı crılir. T:ıliplerin muvakkat lcıııiıı:ıtı olıın (3~60) lil'a \'t. 

2190 sııı ılı kanunun 2 ve 3 üncü m.ıdclclerincleki ves:ıikle komisyoncu 
olııı nlı'.t rına 'e lıu ısle :ıliik:ıdar tiıcc::ırd:ııı oıdul..larına d:ıir Ticaret o
d sı \CsıJ...ı~ı ile ıııezl,ı"ır giiıı ve sanllc korııi:;yuntı nınrnı':ıallnrı, (!)j{)2) 

~~~~~~~--~~----~~~~----- ~~-·---·~ -~------------------------------------------~--------~--------------------~----------~ 

PLANŞ 75 

the concealcd rlbbon 
spools) 

J.D. A: das Farbband (mit den 1 
vcrsenkt angebrachten 
Fnrbbandspulen) 

20. ŞU~JT IlJ;HBERİ [kıla. 

nızu 1 

20. F: la fourche gulde - ru. 
bnn 

xvı: 

bhtt, der Paplerbogen, 
Briefbogcn, dia Ür
schrift, da..s Original) 

22. .KOPl'A KAGmı 

22. t•: le pıı.pi&r carbone 

22. t: the carhon pa~r (the 
carbon) 

22. A: daa Kohlepapier . . . 
(Du rchııch~lbepap.fer) 20. 1: the ribbon ccntrc gulde 

20. A: dic Fnrbbandgabcl 
23. .KOPl.A 

21. KAGIT 1 tıılıaka ı) (orljl- ı 23. F: la cople 

.,, " .. 
nııli, ııslı) 

1•': hı. .feuillc de papler 
(l'original m.) 

21, l: t.hc papcr (thc ııheet of 

paper, thc ııheet of notc
papcr, lhe ııheet, the ori. 
gi.'lal) 

21. A; das Papıcr (Papicr. 

~oe 

lı 

~3. l: the carbon copy (the 

copy, the d uplicatc), usu. 

ally on ıiheets of Uıin 

transfer papcr called 

"flimsy" 

23. ı\: die Durchschrtft (dl'r 

T'ur•rJtlag, dl~ Ab&chrüt, 
KoDie) 

.PLANŞ '75 XVII 

E Vazmak .lt;ln ıazım elan ••vıer 
r-: -o qu'H ~ ut pour •erlreı h Wrltlng Ut•n• 
•ll•ı A: Da• Sehrelbgerat 

ı. l' AZI KAJ,F~lt (mürck-

kep kalemi) 
a uç 

ı. F: le porte. plume 
a la plume [ ! lıcrlre] 

(la plume" metallique) 

ı. t: the ııenholdcr 
a the pcn nib (tbe nib) 

l. A: der Federhalter 

a die Fcder (Schrcib-, 

Stahfeder) 

2. KURF)UN KAI.1'~1\1 

a Jmrşnn 

b mahfnza.<ıı 

2. F: le enwon 

a la mine 

b le prot~ge - pohıte 

!. t: th• lea.d pencll {thc 
"' pencll) - -

1 

1 

a the Jea.d 
b the penell point pro• 

tector 

2. A: der Blclstift 

ıı die MLc 
b dle Bleistifthtilne 

.... ; 

ll. PORT KRE'\'OX (kur~un-

lcalcm sapı) 

3. F: le porte " crnyon 

3. t: the pencll holder (the l 
ı~nctı len~enw) 

s. A: der Blclstiftvcrlüıge. 

rer 

4. DOLllA. KALEM (mil. 
rekllo,u lt"m, stno) 
a UQ 

b doldurma lı:olu 
c şnpka (kUlah, mahfa.· 

zn) 

d !:l'Dgel 
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