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ln1anv·ad~ Hitlere 
taraftarı 

dunünkü sayımrz 

&ğrnen sulh 
t\lazi erkanı nrıevcut 

12 
Saı;fadzr 

lıunlar lngiltere ile gizlice . -~~m~-t:~;~~e-~~~-erıa;.a~-.~r:~~:---
Sulh müzakereleri yapmağa 1 ~.rı ••... 

~ 

talip olmuşlar i 

Basın Kaçırılan lngilizlersulh 
tekliflerini 

almağa memurdu 
Londranın bu yoldaki ifadesi Holanda 

taraflndan da resmen teyit ediliyor 
Londra, 25 - Macar - Alman 

hududundan alınan bir habere 
göre, Münih suikastmın faili ol· 
makta maznun Jorj Elser 1937 se· 
nesinde, geçen haftaya gelinceye 
kadar Dachau tecrit kampında 
mahpus bulunuyordu. 

yeniden te\"kif edlidiğini ilaYe 
etmektedir. Maksat bunları Mü· 
nihe getirmek ve Burger Brau Kel 
ler birahanesinde suikastın faili 
olarak göstermekti. 

Almanyada.ki ıalb 
taraf tarları '- bilir ki, bir cemiyetin 

t..~tınm sona. ermesi , e iı· Nasyonal sosyalist bir menba· 
~en dağılmış olması dan geldi~i söylenen bu haber El· 

Röyter ajansının öğrendiğine 

göre, 9 teşrinisanide Venlodan Al· 
manlar tarafından kaçırılarak Al· 
manyaya götürülen İngiliz yüzba· 
şısı Stevens \'e Best Alman • Ho· 
landa hududunda İngiliz hükume.. 

~a.nbnl Basın Kurumu 
~ ı,, Basın Birliği içer. 
lllt..~"""~1r. Bu birlik lçcrsindc 
~esile haiz olduğu 

(Devamı 4 üncüde) 

serin \'e ismi mücrimler listesinde 
dahil bulunan Karı Bucolz adın· 
da diğer bir mahpusun karargfilı 
muhafızlan tarafından lsviçre hu. 
duduna göturüldüğünü ve orada ( Denmı 4 ön<'Ude) 

lınanya Romen para
~ının düşürülmesini 

bile istemiş! 
~binenin istifasına müsaadekarlığa mü
ternayil Başvekille nazırlar arasında 

~~n ihtilafın sebep olduğu anlaşılıyor 
i ~S - Tataresko yeni iyi haber alan mahfillerde ıöy • reddetmeğe karar vermişti. Mali
e t'tnuştur. Hariciye ne· Jendiğine göre Argentoiano kabi- ye nazırı ile milli bankanın dL 
t~e. eski nazır Gaf en- nesinin istifası ve Tatareskonu:ı rektörü ayni mutalcada idiler • 
~ '1eğ·§tır, Harici siyasette başvekalete getirilmesi keyfiyet- Bazı imtiyazatta bulunulması· 

J..~li 'Siklik olmıyacağı te· lcri Alman iktısadi heyeti tara- nı tavsiye eden Argetoiano Ro • 
~- ~or. fmdan ileri sürülen taleplerin rcd manyanın hayati menfaatlerini 
'k_"'!lııı sebeplerı" feda etmemeği ümit eylemekte 
1..~ di mahiyetindedir. lktısat nazm 

• ı4 (A.A.) - "Havas., Bujoiu esasen Alman taleplerini idi. 
Teknikçi nazırlar, Alman talep· 

leri kabul edildiği takdirde mcm 
leketin istikbali t_ehilkeye girmiş 

olacağı kanaatinde bulunmakta 
idiler. Argetoiano tarafından itti. 
baz edilen tarzı har~ket Bujoiuyu 
istifaya sevketmiştir. Bu müddet 
zarfında . Alman heyetinin reisi 

(Devamı 4 llnclldt) 

Yunan elçisi 
~nkaradan ge~di 
~ !ükiimetile temas içir 

bu aktam Atinaya 
gidecek 

. (-razı a üııçüde) 

Edirnemizin 
kurtuluş 
yıldönümü 

(l'ıw S üncüde) 

Ruzvelt nikbin ! 
Harbin ilkbaharda 
biteceğini umuyor 

Paris 25 - Vaşingtondan ge
len haberlere göre: Amerika cum· 

hurreisi Ruzvelt, dün verilen bir 

ziyafette söz alarak, Amerikanın 
Avrupa harbi haricinde kaldığın· 

dan dolayı duyduğu büyük mem· 
nuniyetten bahsetmiş \"e harbin, 

önümüzdeki ilkbaharda sona ere· 
ceğini ümit ettiğini kuvvetle söy· 
lemiştir. 

Sulh müttefiklerin gaye
lerİ.1 uygun olacak 

Vaşington, 25 ( A.A.) - "Ha· 
vas .. Harbin ilkbaharda biteceğini 
söylemekle Ruzvelt, re·mi maha· 

filde Ye Amerikalı mü~hitlerin 

büyük bir kısmında h~kim olan 

kanaate tercüman olmuştur. Ame. 
rika cumhurreisi derpiş edilen sul· 

hun nevi hakkında bir şey söyle
memişse de siyasi mahfillerde be· 

yan edildiğine göre bu sulh ancak 

müttefiklerin harp gayelerine uy· 
gun bir sulh olabilecektir. 

Pariste 
harp 

toplanan 
konseyi 

Fransa • Italya hududundakı 

Harp hali takyidatını 
kal.dırmağa karar verdi 

Lo11dra 25 (Hususi) - Dün 
baş\·ekil Daladyenin riyaseti altın 
da bir harp konseyi toplanmıştır. 

Bu toplantıya general 
amiral Darlan, general 

Gamelen, 
Virmen, 

hariciye müsteşan \"e hariciye ne. 
zareti umumi katibi iştirak etmiş· 
!erdir. 

1 

Bu harp konseyinden sonra baş 
vekil, harp do!ayısile Fransanın 

İtalya hududundaki dokuz vil~ye· 

tinde mert bulunan harp hali tak· 

yidatmın yarından itibaren kaldı· 
nlmasma karar verildiğini bildir· 

mi~tir • 

Almanya Jl 
' 

trı.m abluka 
Salı a-ününden 

itibaren haşlıyor 
AÇ kalmak korkusile kıvranan Almanya 
İngiltereyi bombardımana hazırlanıyor 

l,ondra, 2.> - Almnnyanm tam 
ablokası \'e Alman ihracatının da 
milsaderesi fiilen sah gUnü tatbik 
edilmeğe başlanacaktır. 

Almanlar fevkalade teliıştadır. 

!ar. Alman matbuatı lngilterenin 
Alman milletini aç \'e parn.sız bı.. 

rakmak ııurctile harbi kazanmak 
istediğini ve buna şiddetle muka· 
bele edileceğini yazıyorlar. 

A'manya mukabeleye 
ha:ı1rlanıyor 
J,ondra, 2-l _ Berlinden gelen 

haberler Hitlerin garib bir bey
nelmilel kaide koymak niyetinde 
olduğunu gösteriyor. Nazi ricaline 

görcdenizlerdt nasıl mı..ayyen bir 
saha kara suları addedilir ve bun· 
dan sonraki kısım herkese ser
best oulunursa, havaların da böy. 
le olması lazımdır. MeselA. 3 mil. 
.den yukarsı serbest mmtaka ol· 

malıdır. Bu irtifadan yukarı aıı.ha
dan herkes geçcbilnieli ve bu, bi· 
tarafhğı ihlal addedilmemelidir. 
Almnnyanın bu ııuretle lngilte-

reye havıı akın.an ,•cin tayyarele. 
rlnl Holanda ilzerlndcn geçlrmeğe 
zemin ha.zırlamak istediği anlaşıL 
maktadır. 

(Harb vaziyetine \'O batmlan 
"cmllere dair haberler S Uncll sa)

famızdadır.) 

SON DAKiKA 
Bir Holanda gemisi daha battı 

Amstcrdam, 2.) (..\, A.) - Yeni Holanda petrol gemilerinden bi
ri, SUdrecht batmıştır. Slmon Bolivar vapuru fel:lketini taklb eden bu 
haber Holanda mahfellerindc bllyill< bir heyecan husule getirmiştir. 

Matbuat bu haberi bUyük başlıklarla neşrctmekte, fakat şimdilik tef. 
Birlerde bulunmamaktadır. 

lsmail Habip buna da 
cevap versin! 

Battan atağı mugalatadan ibaret olan cevapları 
he~ . mütenakız hem yanlışbr. 

Yazan: Zalhllır GCVEMlLD 
.(yazısı 7 nc:ide ). 
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Harbir şiddetlenmesini _.-...__......,__ A,s1:1ı~;~!"1 ""::,~:ftr5:, 
B • f k k • T d d.. l f d k Hasan Rasım ~ ister görünmiye!im ır esrar e esı urne en onen gaz a ar ~~E,!.1;!; .. •srı;;.m_!•~, 

basıldı yan'<esici fırtınası -~;; 4~ ıeıe~"'*: ~ Dl1nk1l sabah gıııetelı:rlnde okuduk. Harp denizlerde Jlddetleniyormuş 
Tt havada da cldtll blı şekli almaP.ıı başlnynn tayynre çarpışmal-.ra neli· 
us! dokur. Almı.ı.ı tay y .. r~ı Yt :bllu.eıu nt katJar ti:& f ransıı ıııyyares! 

dCi~!irulmut-

Ou ıotı rlura okudu~ım 'aman sa>•rl!htıyarl "MaJlno ile 7.!gfrld ara~ın· 
dı ııar.tıuı vulı$1 l.ıır aroedt halini almatJıi'iındnn müştel.:I cılaııl:ırrn hiç ol 
m .. ua bu boberlerle yüı eklerlnr su ~erpllınlşlir.,, 

Diye du~unını:kh:n keııdimı alamadııu. Cuıııı.ll harbıı. ııanınd11ı.ıbcrı 
ıozetejcrlmlzl ve mlıab mecmuaJarımır.ı borbin ga)·rl ciddi olduğunu sös· 
teren 'l't şıaudlenmesln temenni eder sörüneıı kerikıılilrler, fıkralıır. 

ııül.teleı le dcıldurmıyoı ıı.ıu? 
fllaJino ile Zt~rrıd ar~sınd kımblllr gOnde kac yllzlerce n!lcııln m:ı· 

lerntne !ıclJtl.ı (,ldU~\I L .. ldı: bir lilrlü ı.cylr<:ıJerını ıucmnuo cuemlyeo har
bin, nihayet Cıdela ••anuyu umum1yt., tatmin elmck ister gibi kor:ıdıı ve 
iltnııde birdenbire şiddellenmeı.ı, belkı de işin hır şaknd:ın ve bir spor
)tnn çok aJ:ıba cıddl bir ~ey olduğunu anlatır 'l LIU l~ıı: ınsanlann hayatı 
mcvzuubııhs olduğunu görlırlerde, dünyanın en kötü fe)'tnl, bo{tnıl:ııma· 
Dlll tr•ahşi bır te.kiJ 11J11Ja.s1oı terueonı eder ~ckılde yııııJar )'&ZJnaktao, ka• 
rlkalilrler çlımekten, nükteler aarfetrnel,ten çekinirler. 

ÇilnkQ harbin ne oh.luğu sanlıl mal.im deı}llmiş ele onan daha ziyade 
ıtddetlenmeslnl ister slbl, onun tiddet .iz old ığunu tcnkld eder imalarla 
:.eyı do:rud:ın deıaruya leokidlerlt do u yaı.ıı.ı raııuak bence bu~üo 
lıarp itinde olmıyan, benn. bu felA.ketc düşmemiş bulıınaa miUetlerJn 
)'apouaktan cekiomeğe mecbur olıJuklaı ı bir şeydir ... 

Çünkü MaJino ile Zıgfridde kapluınl ığala~t:Aını gönrck asabileştiği· 
mlz lı:ırp, tıörunU~Ünılckı bÜIUD ıükQnıına raamen ba~ladığı SÜndenberJ, 
.bugilne !.:adar klm"ıJır oe fel4kellerc, oe maternıcre sebeb olmu~ kıç 

binlerce aile yuvuuu söudunuu~ bulunuyur. 
Alman,Franııı •• lng!liı utaoında kaç )'Oı blo anı bugQn blıe sa· 

.kfn ıörOnen cephelere en kJymctJl •arl •darına yol~ıııt)lıırdır. \'e onlıırın 
)ınyat& lı,;in c.a.. terialnde eodite n lı.orkulı.rın eıı ıoüthışile kıvranı· 
lforlar •• 

Bir tek rmıt bıhaca btr ta: ta.nare dllfOnce ~ )'tıı bin nde kaç 
f'Üz bin evJAı. eı, ı.ua. kardet H alpnh: "acaba benimkine mi bir feY ol
klu?,, diye dövQuQyor. 

.Bunları düşünerek, onların fellketlne "'"'' lnsıınt bir duygu ne mer
hamet du)arak bır.ıru yapacıığıma& fCY deı.ı;derde, SC>lıJcrdc, ve karada 
b.ırbln kmfm&1101 dt-iUl, bllAkls. denizlere. g~klerc ve karaya biran enel 
11ulhuo tıelmea,oJ bteruektfr. 

Kenduulı ıullıuıı olnıellerlle mesut oldutumnı n kendi )'Urdumuı f· 
~in harbi biç liltınediilımlı sıralarda bışka mewlekellerde hıu·bin ıükıl· 
ıu.:Uı sec;ifUrilıoe~Le cılutundan ıikAyel ıdcr tekilde ailkle yapmamız bil
IDem ne dereceye kad.r dotnadurı 

Fel~ellerlo, musillellerio en millhl,ı otın harp glrdııbına 7VY•rlanmı' 
muı:l.ıırlp insanturın çekUkler;ne bilrmet ederek, bu fe1'ket ve muslbelln 
k!:ıha kanlı olmasuıa temeaal eder ıörüameklea çUlnıek oe fyı olacakl 

Saat DERVIS 

Dört esrarket ve ev 
sahibi adliyeye verildi 

Emniyet mUdurlU~ kaçakçılık 

şubesi memurları. dUn. Galatada 
Kemeraltı c:ıdcleslndcki 76 ııuma • 
ralı evini gizli bir esrar tekkesi o
larak lf}leten Uı.z Mus~nm ev1n1 
basm13 ve lçerde keyif halinde 
bulunan :Mellhat, Zebra adında t
kf genç kadınla Hilanet ve Emfn 
isimlerinde iki erkeği yakalamııt

tır. 

Evde 250 gram esrar, kabaklar, 
nargileler, sustalı çakllar bulun • 
rnuş, ınıçlula.rm hepli adliyeye tea. 
Um edil.mf3tı.. 

---ö-

Partinin kız talebe 
yurdu açıldı 

Cumhuriy-et HRtk Partı~ınln hl • 
mnyeJinde 1 urn1rn kız talAbe vur. 
du Nuruosmnnlyedo eski Yuca 11L 
ktı lfsesi binas•nda açılD"tştır. YUz 
kişilik olan yurda ıimdiye kaıia,. 

48 kız talebe kaydolunmll§tlll'.. 
---o-

Meclisin dünkü İçtimaı 
Aakua. 24 (A. A.) - BllyUk 

Millet Mecl.i.'ıi but:U.n refet Canrte· 
ziD başkanlığmda top~ da 
ru.znamede mllzakere edilecek 
maddeler bulunmadığından pazar. 
teal gUnU içtima eylem.ek Uzere 
dağılmıştır. 

--o-

Valinin Romanya. 
daki tet!:iklari 

Şehr.dnizde yakalandı. Çankırı • Kastamonu "111
""" l!z!b:ı llrlıll cıo.,.;.,."" • '°Jcıaı Pim lıır'-,Jıoo P'8'T" • • 

Bursa ya gönderilecek yolu kapandı, bir kadın •••••• ~ :ı:. '!~ ITT&..~~· ~ 
Malatya. Sivaa, !zmir, Bursa ve dondu : ABONE şA ı,.... 1 

1 '"'"" 16.tlf.,. diğer birçok Anadolu şehirlerinde Çankm, 24 (A. A.) - Son ı s.._m •.0° 11'· • ı• • J 
ı e .. ,ıı1ı. 4..111 • '-'' • 

yankesicilik eureUle birçok kişinin günlerde Ilgaz dağlarmda hllkfim ı • •Ttü uo • ı 1~ " 

sllren kar fırtınası yüzünden ka- :-~~~--.:::•-··--canmı yrJtıın ermenlden dönme 
Gcğork Ni.şanyan dun lstnnbula 
gelir gelmez yaknlruımıştu. 

Anadoluda Abdullah, Mehmet, 
Osman gibi muhtelif isimlerle se· 
yahaı eder. suçlu adliyeye teslim 

edilMi~, aulh Mklmlltfnce trvkif 
olunm113tur. Marut yaokesicl sun 
suçunu Bursa.da l§ledi~ 1ç1n ora.· 
ya gönderileccktlr. 
~ 

.. r,1aımazel saat·' 
Bugün Şi~li santralında 

işe başlıyor 
Şi§U t.ele!on santralınm işletme

ye açılması mllnnsebetile bugUn 
.ıaa.t on beşte merasim yapılacak· 
tir. T€Sisa.t ~ılır a.çılma.z 35 nu
maralı ıantral iptal edilecek, bu 
santrala bağlı aboneler Şcşll ve 
Beyo~lu otomatik santralına veri

lecektir. 
35 numaralı santral yalnız oto

ma.tik ol.arak saati blldlrecektir. 
Saati Bğrcnmak fst.iyen bir kimse 
"Matmazel saat" tabir edilen san. 
tralm numarasını çevirecek ve o. 
tomatlk sant kadm emıi ile zama
nı tıaniyeslne kadar olmak Uzen 
1k1 defa tekrar edecek, sonra meş
gul işareti verecektir. 

Matmazel saatin montaj tecrQ -
he1erf muvaffnkTyetle bitmi{itir. 

pa.'Ulluş olan Çankırı • Kastamonu 
yo!unun açıl.aıa.aı Jçlıı yapıllw bil· 

tUn gayretler netlcesb: kalm~ır. 

Vilayet hududu cıva.ı·uıaa s&.ı gu· 

nll tipiye tutulan posta kamyonu 

yolcuları geceyı Derbent jaudar -
ma karakoluna •ığmarak geçirmlf. 
lerdlr. Sivrlclk k<SyUnden §ehre 
gc!mekte olan bir kadın soğuktan 
donarak ölmllştilr. 

IJiiıe.u yıldırımlar 
İzmir, 24 CA. A.) - l!.welld 

geceki §lddctU yağmur bütan 
mUllıntmu . .ıı. hUkilm alirwU~llli. 

Yağmur eanıuıında dli§t!n yıldırım.. 

la.rda.u i.kJ:il ~nıc'de iki "Vllı du
varlarını ve pencerelerini yıkını§ 

ve ahrrda bulunan ik1 hayvanı öl
dilrmU'itUr. Foı_-ada da blr eve yıl
Jırım düşmüştür. 

Tral>zoo.ıa z .. tzele 
Trabzon. 24 (A. A.) - Dlln ak· 

şam saat 22.25 te hafifbir zelze
le daha olmuştur. 

Bergamaıla zelzele 
b.mır. 24 (A. A.) - DUn sa.. 

şam saat 22,25 te hafif bir zelze· 
zele olmuştur. Hasar yoktur. 

Umumi mcf a!tiş?i:<
lar ilqa ediliyor 

- -
Notlar 

S A.N ATL~ hemen ııer ~ 
~ınd:ı moder~s.n:r tJI 

etUğinl söylilyorlnr; hat~!> şe~ 
manlar ktındılenndon Jş o.-~.: 
umulmuş, şöhrete c ~ b~·~ 
nn !!.imleri unutulın8ga f'(l)S r. 
onların ~C'rlPrind<'ki ya~ ~ 
zoraki yenilikler artık ~ 1ereı ~ ğa b:. şlamış, herkes kal e ud' F 
an~vf esa. lFu-a ı:ore v\lC . ~ 
ı-ılmış eserler isuyorın~~: ~ 

Bu iddia doğ:"'.ı o!~!!- ' ~ 
modern.işmnnm ınasınd311 ~ 
sanatle meşgul oJ!'lnın.rııı Z 
düı,tilğünfi, di.kb~er:fniıl • ~ 
ğunu gösterir. Her de'~ ~ 
sine gö::e bir sc.ru:.ti o!lıl ~ it 
dır ve eski devirlerden ~ 
sasıara göre vnrude ;,~: 
eseı lel'in gerçek Llr k.I) ~' 
maz. Bu devrin şairleri• stl dl Jtl' 
n, bestekarları, ntlnUU'1 yi ffllj, 
zım. olan. yaşıync:ılt ye.nl~ıt ,1 
lardı. Oıılarm belki bul ttf~ 
mnlan. yaRryarnrvactık rrı C...., 
uğt"atfmalan ast! iddiala~at "I 
olduğunu göstermez. Oll~ .A' 
vaf:tak olsular da olaıtl 1""'' 
haklıdırlar. Gen.;I onl~ .... .J 
cnklan her eserin ıını t1 ~ 
zel VA yaı;rvabilı:>crk b~,!'11 ti~ 
sı icub et.ruez; fakat r--uJS""'~ 

m.EA aıa~ Ekm k ı . --0- Altı vali ve yetmİ§ şıyabllecek her eser Ol ...... fi. 
~ ~ : . •i" • ~ • .-:--:- d: e.:: ::t::;:cl..aın- Gümrükler vekili kaymakam ooıaroan ge!ocoktlr. oıe>JI'~ 

_ ...._.._ ~ . _ _ lVIard.inde deği§tirilecek pacaklan 1se bir nıuddet -_,. 
~ / Vali \'9 belediye reJıııi LMfl Mutlln. 24 ( A. A.) - Gllnırtlk "An'-- 25 (Huc .. w.ı•) Um--• gö~o ve alaka"' celbett• -'• 
\V akıt ı ıörülmt:ıllll yolundaki bir Alman KD'dar Romımyada Yflphğı tet..1dk- ""'' .. , _. - uıw ,J" _ __ hlı.Ol'IJ""' 

1 . 1 "ı·· .",,,. ve lnhJsıı.rla.r Vekili Ra1! Knrnde. mUfet"'-L.klerln ıı .. ~ LAklwıdıa ha )-'!lrtn m.ahvolmağa ~ 
Aımn Us, bogQnkO makalesinde, saıe esın ° gu unc ıuuuılıırını ce· tere aft nntlArmr eııbft rnndlLr ve _,, Mö 

Avrupa hnrhlnr" restratı ltibarlle up nrorek şöyle demektedir: ee.flf'rine t.l!vdl etmt.etır. niz, diln u.at 1!?.50 de achrlmi:e m-lanao kanun ı>roJest yl!Junda •• " " ~ 
llernşUmuı bir ıek:IJ •ldıtını, Al- .. Alma'll11rı Bnllcan, utıınbol Vt B~lcdiye tı.ilhnBBa ekmek lelnt ı:eJ.mlştlr _iL___ ' ıqveklUete ısc:vkedllc.ıct:ktlr. EDERfY.ATTA fllnd~~ 
m.ınJarın Jngilıı limanları eğzırw Anıırfo1u yolu eherflyen knpahıfır. ~ J D.nblllye vekftleıtiırlD taşQ teo.. nm iflas ettiğini. 14~ 
byyar" ile mlknatısh mayntıır dô· ÇOnkft bu ynt llr.~rlnde Tfirk vıır· Romanylldaki "tekil D.zerin. .ı. a- • Ahmet Hamdi •• I tilAU ba.tUuııda.k.ı ka.ııun lAyiha.aı lıiç blr emare yok: buguıı ~ ~ 
kı.:ıck uca.ret gemilerini batırmaları dır. Ahnıınlnr bu Tiirk vıırlıjlını or- lacak ve bir Ql~ tetldk nm her tarafmdakl asıl c ıJj oı;, 
.Te fngillderln de uuna mukıbll tadan kaldırmak fcin her şey.i ynp· ettirecektir. Tanpınar doçent oldu ta ba.şv<-k!Je-te vertlmJotlr. Bun • blyat aka.demllcrln dı:şfll tı'lj, 
J>ilurnf memleketler ve bitaraf ıe- tılar; hall6 wuumı harpte bizimle Et meselesi Gr•Pl sanatlar akadentisi snııat lan ba.şk1ı dahiliye veUıeu mer • eski1cn kalma klymetJertıl ,..r_~ 
miler vnsılasUe nakledilecek her mlllleflk iken ve hl& uğurlarında Et fiatJıınnı ucuzlatmak mnksa· tarihi prnfcsôrU şııtr Ahmet Ham· .t~z t.tışkilAtında.ki büro oeflllUt:rl· ol yıkan, hiç olr.ınzsa !~~J 
türlü Alıu:ın m:ıllarını mimıdere kanımm redn ederken, })iıf dü~ma· eli Tanpınar, edoolyat fal.Ultcsl ae bundan b6.) le mlllkiye ve bu • nakaşa mevzuu eden ru ll":ıt• 
eclrrck lktisndl ablokayı şiddetlen· nımu: Rus çarh~nn sntm:ık ılbl hlr dile tetkikler yapan belediye, so- Türk edebiyat tarihi doçentliği.ne kuk mt:zuııla.rının taylııl ka.rartaş. Buglin kendlslııde batd]J !nç ~ 
dirmeleri Jıwıu sösterdijiııi kayde- hiyunete btle lcşebblia etliler. Sim- i:'llk havn. vagonlarile Erzurum ve tınlmıştır. ŞJmdlkl ıener bu kay. kuvve.ini duyan hiç bit ı;-r.::~ 
Q.iyor. di de lllr.l korkulmıığa teşe!Jbüs e- Trabzondan kesilıniı, koyun eti ge tayin olunmuştur. da Ul.bl olmadan vazi!elerlnde ka. eskiden kulmn şckflle!"C• r ~ 

Muhnrrlr, garp cephesinde bü· derlerse yanlıJ knpı çaldı!d!lrını tirtmeği dil.,Onmektedir. --o-- k,.lrna ru'ıa sa1r'lt kr.tnın·o~t!_:.I 
yfik bir taamızu ıoıe alamıyın Al- kendilerjne ihtar etmek milll bir Bıikreş belediyeal uzaktan böyle 'hfiyar bir kadan laca.klardır. zahiri bir hUIT'let gö!ter~,srtP,, 
ınıınlann f~i m:ıyn harbine döktük- n&Ife olur.n ,. nakliyat yaparak eti çok ucuza Diğer taraftan altı vall ve yet- yor: fakat on:arm da rlPd' f 
Jerl anlaşılrlığıf!ı, bundan da Al· Kaza ile li.mba tutu- ınlşteA fazla kayır.akam arasında yakından bıı.kılınca, fçl~ıs 

1 h 1 l Cumhun·vet ·- mıU etmektedir. Halbuki hayvan __ ,.:ı yinl hakk d da.lıl rlnden derine bir is'l'all m:.ııı nrın garp cep es nde s liihlı ., ...T! • u· . _J w:ıAu ve ta er . ın a . J 

kııtt bir netice almnk llmirlini ar- Yunus Nadi, "Mayn tınrhi,, b'.lş- yetiştiren "ehirlerlmizdea yapılan ıunca curı ırı yanl.!I !iye vekaleti tarafmdao hazırla - lunduğu göriilüyor. 
tık koybctrnlt oldukları manası ,.,_ lıkh maknleıılnde, Almanların ln· sevklyat birçok ellerden geçtiği i- KUçUkpaza.rdn Hncı:kaclm mahnl- " " ~ ~ ,., nan kararname dUn yüksek taadl- P~ıı!I 
kacnnını "' her gecen günün Al· tılliı uhlllerine bnva<.lan mayo çiıı kıymet hemen Ud misli art • lesinde 37 numaralı harab bir ev- ka arzedilnili,ıUr. AJI ODEJU..1s~ ;".~ 
mnnyıı için tehlikenin büyümeııln• dUkmeJeri ve fogillzlcrln de bita· maktadır. de yalnız bqma ya.,ıyan 75 Y8f- !9:. • haber verenler• ı 41" 
den başka bir netice nrmlyeuli- raf gemilerle nakledilen bütün Al- --o- lannda Firdevs adında kndm, diln Bu kan:.rıınme De tarlrta bazı kalma e.'!:l:ıl::ı.r ü;;erinrle ç9 l"iJI ""' 
ni tebarüz. ettiriyor. nınn mnllırınr mli~adcre kıırarıo- Şehir meclisinde akşam yemek yemek Uzcre muL valiler arr.suıda de~U;J.lli.ler ya • daha kolay bulan, bun•:, ~1;1: 
" • S bah don bnhsetmektedlr. • tağa inerken, merdivenlerden dU• pılmakta, Stvıı.s vallal Mutıtn.r da her türlU ara ıcı hareke~-. ()".,,~ 
\J enı a Muharrir, beynelmilel hukukun ...,ehlr mecllsf dlin de mutad iç- v b~ka bir vazl!eye tayin edllmek. g~oi"c çahşnn inS'lnıs-"'bır ':'w 

Hüseyin Cahil Yıl('ln buııftn de, harp ıaıuanlarında kı)meU sırıro Hmnmı yapmış. muhtelit tekllfleri milş, elindeki J.A.mba pn.rlıyarak kendilerinin arzu eu~ıeı\~.~ 
:Alman g:ııetelerlnln memlekrllmiı inecek veı,;hile aıaldığını, be~riye- müzakere ve eııcllmenlere havale tutu~uştur. tedir. -o- olmuş diye ımn etıne!)I tC ,.,,, 
hıııı.kında ruuntuzaın lllr hücum Ye Uo g(ly:ı terakkisi ni·betlndc hu- etmiştir. Firde\'S bağırıp çnğırmış, fa.kat yorlnr. 1stedi::!eri ya~ 1 4',; 
tehdit mücndeleslne .ılrı$liğini söy· kuk fikrinin lca:rholmnıııa ve zamıı· atee gittikçe bllyUyerek Iaı.dtnı kö. Çemberl:ta§b "1d:ıtr.ıak c'e~-U. 1rend'1 t ,~o 
li~erck bu makalelerden fıkralar ne hnrplcrınde muhnribi muv:ıffn- ıivnde h<'Şt-rlye•tn rlkrl)'Oltndn bu- mür haline getiMT'iştir. Yan:;rn İf'timl~k vı•-. .. 't ... B•rıı'l"l?I 1°~·P1ll• 

taclıılıı1:ır.kta n bunlara cevap vermek· kly~te tst\l edeceği ümit ve sule Relen bu lrtlct ve ihlllôlden lc,...,,Qular tarafından fazla slrayete Prost •lmdl ÇemberlJ•e•m etra- lı hulya ile geçlnstnlet0 
,.1,C 

ya lnhmin olunan her h:ırekelln lcvalıh11, eıme~e yer vardır... v~..., .,, ....., J,JI fi' 

Muharrir, harı dosllon kendisin- milbnh aoyıldığını kaydederek dl- ''C .. ııı sü. ~ctğl herr.iin duba faz· meydan verllmedon !!l3nd0rillmUş, fmm alacai{ı 11ekll tesbit ile meş- Nuru! 
<fen yüz cevinlliU için arlık Tür- yor ki: l:ı leeyyüt eden harhln istikbali ce~df mua.ycnc eden ııtı'tlfvp d<'kto- ırul:für. Burada blr krsmı binalar • • /jr,,ı 
ki~:enln boA:ıılıırdn kalmuğa lôyık .. Harbin tlddct ve delışellndcn J.::ınlı vP karanlıktır . ., nı defnine nıhı:ıat vermiştir. daha lstlrnllk eı:'ilecektir. Yü!tsek sr~hat ~ ~ 

Jl:DD.zl!lalDmlllJUJijj.]1]:11[3J~O:;i~J:~:lf it. c ı 6!' :· 1 şşm ~Cl;i::fa;,;·ıu;~;~Jmrij•iEı")IJ;IUtl'•aE içtlınaları bc.tla. ~ 
A~a, 25 - Yllk5~ ~ 

U(lrası mutad kanuni Jç ~'u.ı 
ınak üzere evvew gun ti 111""' . 
lçt!mcl ı:.1ua\ enet vel:~ııf /J"' 
nında sL>ıh!·'e vekili :auıO 

Yazmı Nezihe MUHiDDiN 

-45-

> - Ne ıannedi}•orsun ya? Crt!çim 
oünyası bu.. Fakat dedim ya. 
Bwıdan ha:-Y!' yok artık. lforifçi· 
oğJllan gözlerini dö:t açmışlar. 
!Kapana ginnek işten bile değil. 

Zeyneı> artist sevgilisinin bu l:ö· 
til ve korkunç işlerle u~rnştı~nı 
anlayın~ içi ilrktü. Gene onun 
boynuna sanlarak yal\'ardı: 

- .~rtık bir daha böyle tehli -
teli, hem de jğrenç ~vlerle bu 
~ ba~ tehlikeye sokma th -
11r.c:ıtmı.. !fu tiyatromuzu ya • 
Jnp gilzel bir bayat yapalım. Bak 
gör"ceksin ben ne güzel ~ı§aca • 
l:aD. -

İhsan bu sö'7lerf' dudak büktü. 
Bir akşam üstü lh~an bir erkek 

le beraber geldi. Mutfakta işim 
bitiren Zeynep içeri girince hay
kırmamak içın dişlerini SiktL th -
san.a beraber gelen Sa.miydi:! A
-:aba İhsan bu a ... amı tanımıyor 
mw·~u? Hemen gerisin geriye <lön 
müştü. Fakat lh3an onu kolu.,d:ın 
tutarak: 

- reı, dedi. Sami Deyi sen de 
'Jiraz tanırsın .. 

Ze}·nep, gözlerinin içine kadar 
'<rzararak &ımiye yak~a~tı.. Bir 
tHrlil buna bir mana veremiror -
~h Acaba Ihsan esld intikamım 
:ı'm:ık için o:ıu bir tuı:.'\~:ı mı dü· 
lnnc.k 1stiyordu? Biraz sonr.: 
Ihsan: 

- Ben şimdi geı:. im, <!iye o -
dadan biraz sonra da evden çılop 
::itti. 

Aradan iki 
Sami koltanm 
doğru yürlldü: 

dakika geı;meden 

açarak Zc;:nebe 

- Gel !eVgiJim! Gel!.. 
Zeyne!J bir yılan görmülj gibi 

ilrkerek kapıya doğru koştu. fakat 
Sami ondan önce davranarak ı<a· 
pıya siper oldu: 

- Gel Zizi .• Kollanma gel t Kaç 
zamandır sensiz çı:d.ıracaktım. 

Zeynep: 
- Siı delisiniz! • diye ba~ırdı • 

1 Iem d~li. hl!Ill de utalllnaz! Bat 
kısının kadı:ıuıa el uzatmak! 

- Se..-ı daha evvel benim kadı
nım oldun •. 

- Şimdi göreceksin! İhsan ~im· 
ci gelip seni pru-ç:ılayacakl 

Sami bir kahkaha daha attı: 

- Eğ:: İhsanın geleceğin:ier. 
k >rkuyorsan. .. o Oyle kolay kolay 
g ·lmez yavrum. 

Demek onu aldattın? Ka:1ınma 
el u:atmak iı;in onu uzak bir yere 
gönderdin? Ah alçak ahi ~ırak 
beni! Çekil kapıdan! 

Zeynep mUthi§ bir heyecan L 
,inde ~erlere Y,uvarlanmı§tJ. Sani1 

ona do!ru gelince genç kadm bir 
ham'e1e yerinden f ırhyarak ken
<li:ıl k:ıpıdan dışarı attı. Sonra so
l.ak kapısını açarak titriyc tit~re 
lhsanı beklemeğe başladı. Ev sa. 
hibi yoktu. Sok<!ğa çıkıp şikf.y~t 
ctmeğe cesaret edemiyordu. Yal
ı ız ~'U!.-a-:i:ın b;r tec: \ilz olu:-: 
1 oşaıak ka;:ıcaktı. Fakat Samı 

~ uıld ken<i· cvin.ieymi~ gi'li oda
c'a rahat raııat oturuyorJJ. 

Geçirdiği heyecan dizlerinde der 
r.un bı.imıanuştı. Kapının önil· 
r e yıkılınakta!l ko:l:uy"rdu. Bir 
c"en sevinçle haykırdı, Ihsan köşe 
1 ışında görünmücıtü. Onu kapmm 
t: ıüncl~ titriyerek gören lhsan 
hiddetlendi: 

- Nedir bu hat?! Bu:-a1a ne 
ppıyorsun? 

Zeynep :ı:layarak acvgifüinin 
b~ynuna atıldı: 

- Korktum.. thsan.. çok kork
ttmıt 

...,... Kimden kmttımf 

- Yukard:ıkinden.. O bir al
;ak! Bir sefil! Bir arkada, haini! 

- Ne oldu canım? 
- J\Te "'aC"'lk? Sım ~dinct ba-

na kötü kötü sözler söylemcğe baş· 
!adı. 

- H:tydi oraıian! S~mi ki~r 

rocuktur. lnsana küfretmez yaian 
ö}•lemel 

- Küfretti dem«lim.. Bana 
i!anı aşk etmeğe kalktı. 

liısan bir k~ıkaha salıvererek: 
- Ey ne olmu~ sanki.. llaru 

:-şk etmek kabahat mi? 
Zeynep scn:!e!ecli: 
- Sen sen .. demek beni hiç sev 

nlyors-.ın! Demek beni hi; kıskan
n:yorsu:ı?t ·hıçkırıyordu 

lh:;~m ge."lÇ ka:fuu sarsarak: 
- Sunu söyle bana.. O W18 

n.nı aşk edince sen ne )'lptm? 
- Ne yapacai:m? Alpk! sefil! 

el lye yQıtıne haykı:-dım ve kaçtım. 
- CördUn mfl §imdi pı yaptı-

lın rezaleti? (Dtrnmı nr>. 

eın riyaseti'nde torıan~~ 
Yedi muhtelif adU hl tJJff':/ 

ynla.rmm tetkiki, uınuın! _,4' 
ha kanununun 199 un~ıJf< .~ 
ne göre tanzim olunJ2l ~, 
Jlladclelerl hakkındaki ~ 
l \y~mm mL.zaJ;ercsl ;:.ıf',.,, 
leketln umu=! sılıhııt ~ 
ınlltalcam rJıhnt ~raıınısı 
meslnl tcr)tll etme.kteditd~ I 

ŞCıra mllz"lrnrclcrfııe~ 
mektedir. DUn de top 

-~ 1" 
Ele'·f-r!k, Traırı .. 

Tünel kacl .. ~ı ti" 
F1•ktr'1t, t.TamvaY ve ~ '1 

reeinfn yen! kadroSunu :e ~ 
mekte olan belediye bil~ pcl~ 
meni dfin Metro ııaııııı uıı tPY 
tetkikler yapmış, kadı'011~....:1' 
lba muvaf?k olduğu ~ 



1 

?4t~ 
'teı;n " Sovyct - Sosyalist 
~ 1 dun 15 inci yıldönü· 

11 Alman . tayyaresi 
düşürüldü 

, ................. ~ 
Edirnemizin 
kurtuluş 

yıldönümü 

ıt ctnı· . 
'~ın ıştır. Dün Aşkabat!-
• i~n Yuksck Sov~ et ıncclisi
r lo dc\rc:.ı ncılmıştır. 

Alman tayyareleri Taymis ağzına soğan 
11lad .. k· .\! .. ·ı Alm:ın lı:ışkuman· 

~t illan nskerJcrinin sh·il 
' •n alnıasını ynı.uk eden 
4ı-..~e neşretıuiştır . 

şeklinde mıknatıslı mavn!sr attılar 
daha uzaklarda keşif yapmak ~ 
üzere her iki taraftan, fazla mik
tarda tayyare havalanmıştır. 

Müt~efiklere mensup hava kuv • 
vetlcrinden yalnız bir tayyare 
nokaan~rr. Ve hafif surette ha
sara uğrayan diğer iki tayyare 

~da ordunun milll har
e betile deTlet reisi ba-

tır hakkında ar knrnrı 'er· 
ki Ari•• l l. • • • 

-ııın " •anı 1arwıyc rcısı 

Paris 25 - Garp cephesinde 
dün topçu ve ufak keşif müfreze
leri faaliyeti olmuştur. Mozelin 
şarkında Almanlar bir baskın ha. 
r~eti yapmışlarsa da geri pQskür
tülmüşler, birkaç esir vermişler

dir. 

&ı,~~s. allıay N:ırakns ,.c 
ı1~'a ıs \'e 1~1 ynz.ıııJ:ı yuku 

nı · r Ilı 1 ı~ ıraklen askcrl malı Havas ajansının verdiği malCi-
a •kClın eİlt.n daha bİızı 

~~rredilmfşl~rdir. nunJa~a mata göre "Fransız kumandanh-
~/1 iade edilmiştir. ğı, Alman cephesi gerisinde yal-
~ a~ Pat aJa.mna selen nız orta Ren boyunca değ·ı, ayni 
ııt;orc lııı mını:ıkad:ı lıulu· zamanda Belçika ve Holanday:-ı 
it lc.ı ı.ıc .. l.!pleri Liluuıı- müteveccih olarak yapılan Alman 
lır, Bu mcklcplcrdc I.it-

I 
0 
nı ıneclıuridir. Şimdi> c tahşidatmı dikkatle takip etmek· 

• ll.ıııamm Yil'noya ıöndc· tedir. 
Qı Denizlerde harp 

ile Q lılısıra olan borçları,n~ Londra, 25 - Bir llerlin tel. 
'ra, rıt,ite\l~ir olarnk Mısı'f Inf grafına göre, Almanlar, şimal cle-

ında hır onlaşmn yapıl-' . • . 
4eo nu borçların yckt\nu ~ruzı ticaret yollarım ~a.ynlarla 

r l.rısır lirasına baliğ bulun · doldurduklarını açıkça ıtıraf et
."' mektedirler. Bu mayn!ar, mayn 
~ ~a lrı~ndah Macnllist!~1if tarama gemileri geçtikten sonra 
~ curn~!fri:ret ordus;ı.. J.dökülmektedir. Berlinde şör:e de-'-r 1. •nloprat krala karşı . . , . . . 
ı;.~i çıkirrAayıı te..~blıüs · nıhyor: 'Bıtar~.[ .. gemıle~, ~ngıl.te: 
~311ldan dola> 1 yedi sene ı:ye ~ı~erken ol~me .gı ttıklerını 
t~ın cdilmitlir. • bılmelıdırler. lngıltereyı al~adar 

ilt, da reJsicumbur Ruzvelt »eden tehditler yağmur gibi yağı-
te'' ~Un müdafia için hu· 1 yor. lngilizleria iktisadi harpten 
~ rcı Pro~sinin tetkik cdiJl · ' · d 

\ıı.::lıl~nu 5 1 . ı · R vazgcçmelen, akhselıme av et et· 
.~ s y emı~ ır. uz· 

ta 1'lidafaa masraflarının meleri lazımdır.,, 
. t ı!oıarı aıtıAını ilAvc ey- Batan gemiler 
r.ıı.l'td Dün de birkaç gemi batmıştır. 
~Co •0~~1!,lkd tt\m~~el 1 husu~I Bunlardan· 2492 tonilatoluk "Gt-. 
!\l \IBa ı ça~ S 7. \'CTI· ld . 0 d k" İ ·ı· 
arının kııll:ınılnırosını ra us,, ısmın e ı ngı ız vapuru. 

"'' llir. Hu suretle rn 1) o lngilterenin şark sahilleri açığm-

ı~ri d:ıha müessir lıir tarz da batmı!;tır. Bu' vapurun 26 kişi-
td· . " ılmış olacaktır. lik mürettebatı kurtarılmıştır. 
---------• 8883 toniltoluk Ingi!iz Manga·. 

de haflrın d1hil"ne girebilmi~tir. 
Alınan tayyareleri, ağır zayiat 
verm:şlr rdir. ~ekiz dü:?man tay
yan3: !1'ransız topraklanna dü-
1ürülmüştür. 

Alman zayiatı, dü~en tayyarc
rin çof u büyiik bo~bardıman 

tayy:ı:-::l::ri olnaları dolayısiyle, 

daha ağırdır. Bunlar, sür'atı art
tırılmak için tayyareleri hafiflet
mek üzere bombasız uçan büyük 
kc~H taayyaresi olat'ak kullanıl -
m:ıktadrr. Düşürülen tayyarele
rin birinde müteaddit klişeler bu
lunmuştur. Bu kliteler Fransız 

kumandanlığına krymetli mallı • 
mat temhı edecektir. Fransız ara
zisinin pek muhtelif noktalannda, 
şimal, ~ prbi ve prlc nun~ 
takalatmda Alman · tayyareleri 
tahrip edilmiştir . 

Alman tayyareleri dün lakoç; 
yanm şimalinde uçmuılardır. Ba-
zı Alman tayyareleri dün gece 
Taymis nehrinin mansabı üzerin~ 
de alçal tan uçarak paraşütle 

maynlar atmiştır. Bu haberi ve
ren Röyter hu maynların manye. 
tik olduğ..ınu da bildirmektedir. 

B11gü11 güzel Edirncmizin 17 iu
ci kıırlulU§ }'lldımıi.mildİlT. 

26 temmuz 1920 de işgal edil
miş olan vatanımızın bıt giiul 
parçası, 2 sene 3 ay ve 24 giı.n sotı· 
ra yani tam 17 j'ıl evvel bugiin 
tehar ı•c ebcdf yen şanlı bayrağı. 
mıza kavuşmu.şlırr. 

Bu şerefli giinü tcsit eder. 
ken, bu yolda şehit olmuş aziz ö· 
lülcrin lıatıralarını lıürmct ı·c 

minnetle anmayı başlıca vazife bi· 
liriz. 

Yurdun .Avrupaya açılan kapı
sı Edirne, Balkan lıarbinde de diiş 
nıan istilasına maruz kalmış ve 
kahraman Tıirk ordusu onu gene 
şanlı sancağa kavuşturmuşlıt. 

1922 dtki kıırtul11ş Edirncnin 
ikinci kmtulıtşudur. Ve son kur
tulı~ı olacaktır. Türk oğlu Tiirk 
Edirnemiz dnima Türk sancağı

nın şerejli ı;e nıtrlıı gölgesinde ya. 
,.,aeaktrr. 

Varşova 
. . 

seı•rımız 

Fraasada!ıi Leh hüktlmeti 
nezdinde 

Hükumetimizi temsile 
devam edecek 

London 

• 
El"DAL 

NOGAN 

- Anlıyorum, dedim. Yanı man bocaladım. Ne kast ettiğini 

hakikatte para şimdi sizin eliniz- anlayamadım. O zaman bunu ze
de. kamın kifayetsizliğine hamletmiş. 

Yüzü aydınlandı. Hademin .sa· tim.Lakin sonralan anlaınamamın 
rahati ho~una gitmi,ti. Den de. hazırsızlıktan ileri geldiğini düşün. 
vam ettim: düm. Temel çürüktü. "Altruimı" 

- Fak::ıt bunu söylemekle ası. kelimesine onun "ahlak ilmi" ese
mescleyc temas etmemiş oluyoruz., rinde tesadüf ettim. Bu kelimeyi 
dedim. Ortad::ı bır de hak yok mu? nasıl kullandığını şimdi hatırla· 

- Hah, de~lı. görüyorum kı yorum. 
hfıla hak \'e haksızlık gibi şeylere Bu adamın Spencer gibi bir rı: 
rnanıyorsun. lozof un eserlerinden ne çıkarabildiJ 

- Siz böyle ~ylcre kati>•en i- ğini düşünüyordum. Çünkü hatıri 
nanmaz mı~ınız? ladığıma gi.ıre S~ncer'in fclsc .. 

- .Zerre kadar inanm::ım. KU\'" fc'sinde diğerendişlik büyük bir red 
vet haktır. Zaaf hak;ızhktır. Kuv- i~gal ediyordu. .Anla~ılan Kurt 
vctli olm:ık insan i;in ne kadar Larsen bu büyük filozof un fikirle; 
iyi ise zayıf olmak da o kadar fe.. rini kendine has bir elekten g~ 
nadır. Kuvvetli o1mak, getircliği miş, ihti) aç ve arzularına göre o! 
kazanç dolayısilc hoştur; zayıf ol- nun fikirlerinden bir kısmını kat 
mak jc;e tevlit ett;iTi ceza \'e sıkın· 
tı dola)'ısile hoş değıldir. Şu an· 

da bu paraya tesahüp etmek hoş 
bir şey değil mi? 

Onu elimde tuttuğum halde kaL 
dmp sana verirsem ve böylece o
na tesahüp etmek zevkinden ken 
dimi mahrum edersem kendime n· 
kendi içimdeki hayata karı:ı hak 
sıztık etmiş olurum. 

- Onu vermem~kle bana karşı 
haksızlık etmiıı olmuyor musunuz? 

- Hiç bir va.kıt. Adam hiç bir 
zaman karşısındakine haksızlık e
demez. Kanaatimce hatayı daima 
başkalarının menfaatlerini dü~ün 
d!.iğüm zaman işlerim. Mayenin 
iki zerresi ya~mak için birbirleri
ni yutmağa çabalarlarken nasıl 
olur da birbirlerine haksızlık ede
bılirler veya haksızlıktan bahse -
derler? Onlar hilkaten yutulma· 
mağa fakat yutmağa çalı~ıyorlar. 
Bu gayretlerinden uzaklaştıkları 
vakıt günah işlemiş olurlar. 

- Şu halde diğeren<lişliğe de 

bullenmiş, bir kısmını atmıştı. 
1 

- Onun eserlerinde başka neye 
rastladınız? Diye sordum. ı 

O ane kadar söze çevirmediiJ 
dü~üncelerini bana mlinasip bir )j .. 
sanla anlatabilmek için kaşlamu 
çatarak biran düşündü. "(eni bit 
heyecan duyuyordum. , 

O nasıl ba~kalarının ruhuna nU' 
f uz etmek istiyorsa şimdi ben de 
onun ruhunu görür gibiydim. 

Bakir bir sahaya bakıyordum. 

Gözünün önünde garip, yabancr 
bir ülke açılıyordu. 

- Kısaca, Spencer şunu demek 
istiyordun: -dedi.Evvela insanken 
di iyiliği için çalışmalıdır. Yalnız 
bunu gayri ahtaki bir surette yap. 
mamak şarttır. Sonra çocuklar i• 
çin çahşmalr, ilçüncu o1arak da Ir" 

kının iyiliği için çalı~malıdır. 
- lnsan için en yüksek, en iyi 

gaye de hem kendic:ine. hem ço· 
cuklarına hem de ırkına ayni de. 
recede niiifü olacak icraattır. 

(De\ ıı.mı \'ar) 
lore vapuru da lngilterenin şark 
sahillerine girdiği sırada bir may
na ~arparak batmıştır. Mürette
batı kurtarılmıştır. 

Evening Nevs gazetesi de Ti· 
mes nehri mansabına soğan .~k
linde bombalar atıldığını haber 
vermektedir .Bunları döken iki 
Alman deniz tayyaresidir. Bu tay 
yareler su seviyet;inden ancak 
450 kadem yükseklikte uçuyor • 
lardr. Bombaların biri suyun üs
tünde kalmış, tüfekle patlatılm:ş, 
denizden 100 kademlik bir su sü .. 

Polonyanm Almanya ile Rusya. inanmıyorsunuz? 

-· 

Almanların yeni marn tehlike· 1 
sine rai:'lTlen dün bir lnıı;iliz vapur 
kafilesi Times nehrine girmiştir. 

Geçen salı günü bir mayn, in
filfiln ile ağır hasara uğnyan İtal
yan Fianona vapuru yüroürülerek 
karaya oturtulmuştur. 
Batırılan Alman 
tahtelbahiri 

tunu yükaelmi§tir. 

Almanlara g5re 
.Alımnlar reemi tebliflerinıde 

dün ilci tn,iliı: ve Wr Fran&ıı: tay· 
yareıi dü9ürdüklerlni iddia et· 
mektedirler • Fransız bahriyesi, bir AÇ.n 

tahtelbahirini daha tahrip etnl1i
ıtir. Bu suretle, müttefik dona~ Arkac!atını yaralayan 
l tarafından, son günlerde batırılan i§C1i yakalandı 
düşman tahtetbahirleri üçe baliğ 
olmakl:ıdır. Evvelki gün kon111annyacak de--

Yakalanan bitaraf gemi rec<.'de ağır bir yaralı bulunmuş, 

Tallinden ahnan bir telgrafa 
Cerrahpaşa hastanesine kaldırıl • 
m~tı. Tahkikat BOnunda yaralmm 

göre, bir Alman harp gemisi Es- Behram adında bir.i..sl olduğu an-
tonyanm 1414 tonluk şilebini tev· }aşılmış ve Hamza isminde biri 
kif ve bir Alman lima:ıma sevket-

yakalnnm1ştr. 

mi~tir. Şilep Holandaya gitmekte ıı~akat işe el.koyan müddeiumu. 

idi. mt muavini Turgud Hamzanm bu 

arasında payl~ılmasından sonra Kelime ona yabancı gelmemiş
Bükreşe gelen Varşova elçimiz ti. Lakin onun tam manasını to
Cemnl Hüsnll, yakında. Pariso gL parlayabilmek için biraz durakla
derek, :ı.~ransada kurulan yeni 

dı. 
Polonya hükfımeti nezdinde Tilr· _ Dur bakayım, dedi. bunun 
kiyeyi temsil vazifesine devam ede teşriki mesai ile bir münasebeti 
cektir. Yeni Polonya hükümeti Pa- • , yar mı. 
rlse otomobille dört saat uzaklık· _ Aralarında, yakın olmamak-
ta .Loiro vadisinde istimlak edilen la beraber bir münasebet var, de
bir mil uzun1Ub'1.l.nda vo yarım mil dim. Bu adamın lisanındaki bu 
gen.işliğinde bir arazide kurulmuş- kabil noksanlıklar taaccübümc 
tur. Vekaletler, sefaretler hepsi 
e&ki blr gato dahilinde buluna • 
c&ktir. 
Varıova konsolosumuz Vahid, 

Vart0vada kalmış, 600 kadar 
Türk tebaasının yurda dönmesini 
temine çalışmaktadır. Çünkü ora. 
daki yurddaıılarrmız, hıı.rb esnasın
da, i~lerini güçlerini bırakmak 

mecburiyetinde kalmışlar, yersiz 
yurdsuz bir vaziyete düşmüşler • 
dir. 

Pr. Nissen 
Amerikada.il r:clivor 

gitmiyordu. Bilgisi gibi lisanı da 
kendi kendine yeti~ş. kendi ken-
dine okumu~. bir adamın mükte .. 
scbatıydı. Ona şimdiye kadar kim. 
se yol göstermemişti. O, çok dü -
şünrnüş fakat çok az konuşmuş bir 
adamdr. lzah ettim: 

- 'Dığercndişlik demek başka
larının iyiliği için çalışmak de
mek, dedim. Altruism Egoismin, 
yani hodgamlığın tamamen aksi
dır. 

Başını salladı: 

- Anladım şimdi, dedi. o keli 
meye Spencer:in bir eserinde tesa
düf etmıştim. 

200 Alman maynı bulundı işle bir alaka..'lt olmadığım anlrya_ 
Dün lngilt~rcde York~a:.·r sahil rak r.s;l s~çlu Tophane dikim e-

lerine düşen iki yüz Alman may ı vinde çalışan Cd!li yakalatm!fbr. llac:ta oldu~ru için istirahat el 
m bulunmuştur. Bunların üzerin Celal ile Behramın arasında. eski mek iızere Amerikaya gitmi~ olan 
de tetkikat yapılacaktır. bir kadın meselesi vardır ve o ak- Tıp fakültesi prok:.ö. ü .Nissen 

- Spen~r mil onun eserlerini 

okudunuz mu? 

' Hava faalıyeti ııam bu mesf'le )1ne alevlenerek buraya gelmek üzere hareket et· 
Pariı, 25 - Hava faaliyeti hildi8e ~rr. ~-

artmakta devam ediyor. Ce1ıll inörd& devam etmekte. .. Profesör !stanbula gelir gelmez 

__ G_c_re_k_l_1a_t_ıa_r_ü_ze_r_iı_1d_c __ ~ ... eı-ek ...!.. dir. ..1 , 1 ~(esine başlayacaktır. 

, - - Okudum ama fazla bir şey 
anlayamadım. Onun "Ilk prensip. 
!er" i oldukça kolaydı. Fakat Bio
lojisi bana epeyce wr geldi. 

Hele Psikolojisini okuduğum za-

x 9 un !J·,e-N M ACTRA LA A 1: 30 

Yunan elçisi 
Ankaradan geldi 
H ükumetile temas için 1 

bu ak!am Atinaya 
gidecek 

Yunanistaıun Ant:ara elçisi Ra• 
fael bu sabah Ankaradan şehrimi~ 
ze gelmiş. Haydarpaşa garında 

konsolos ve konsolosluk erkfuu 
tarafından karşılanmıştır. 

Elçi bu akşam hükumetile te
maslar yapmak üzere Atinaya ha" 
reket edecektir. Bu seyahatin si· 
yasi vaziyetlerle alakadar olduğu 
tahmin edilmekte ve seyahate e.. 
hcmmiyet verilmektedir • ~ 

Karabük fabrikası için 
gelen mühendislef. , 

Bu sabahki ekc:presle lngilt:ere-: 
den şehrimize ailclcrile birlikte 
bir mühendis grupu gelmiştir. 1 

J 

Bunlar Karabük fabrikasında ça· 
lı'}.1caklardır. Bu ak~amki trenle 
doğru Karabüke hareket edecek· 
!erdir. 

Hastane önüne 
bırakılan çccuk 

Dün gece Şişli çocuk ha~t., (';i 

önünde iki yaşlarında terkedilmi5 
bir çocuk bulunmuş, Darfüa::ezeye 
gönderilmiştir. Terkedenler hak
kında tahkikat yapılma!dadır. 

Otomobil bir genci 
yaraladı 

Gedikpaşada Sarayiçi sokak 31 
numarada oturan h.Yadis oğlu on 
sekiz yaşında lsrail Gedikpaşada 
taryareci sokakta oturan ArJllK 
<thl Mıgırd~n 2267 n~1' a· 
tomobili altında kalmış. muhtelit 
yerlerinden ~·aral"''"'"'-a'- Cerrah· 
paşa hastanesine kaldırılmıştı .. 



Eren köyde 
çocuk 

küçük 
yandı 

bir 
--:::-_..-..••· ' I~ 
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İhmal yüzünden küçük bir ço. 

cuk ölüm halinde yarunı~tlr. 

Erenköyünde Kozyatağı cadde-

inde oturan Kadir kan~ı Ha1ice 

uç )<lşlarındaki çocuğunu dün o· 

dada yalnız bıra!: ırak sokağa çık· 

nuştır. Zmallı yavrucuğun etct,Ie· 

ri odadaki mangaldan tutuşmuş 

ve annesi gelinceye kadar bütün 
elbiseleri alevler içjnde kalarak 
vücudunun muhtelif yerleri 
feci şekilde yanmıştır. Yaralı ço· 
cuk baygrn bir halde Haydarpaşa 
nümunc ha tane<ıine kaldırılm~ 

tır. 

il 
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Vera Korene JeanGa!land ve Worms 

SAKARYA Sinemasında~ 
Toplandılar ve P arb in büyiık opera c Balet heyetinin i~tirakile 

KIZIL DANSCZ 
Fransız süper filmini oym)orlar. AŞK ,.e OLl":r\1 KADINI 

"ÇIPLAK DA IBOZ .. ün hayatı .. Aşkları ..• Cinayeti... 

--= Ye ölilmü .• tıaveten Foks Journal en son harp ve dünya haber. 

\ \..._ leri. Bugün l \ e 2.30 da tenzilatlı matineler. J J 
~ ınmm1mıınttıw~~~ıııı~m-~ 
~~~----~~~~~--~-

u g un AS Ri sinemasında 
K 1 Z 1 L R A H 1• B .A.ı:i"NABELLt\ \(' 

CO~"RAD VElDT 

anıfınd:ın h:ır.ikuliide bir t:ırzd.1 1-:ır:ıtıl:ııı hfiyük :ıalııt:ı \:C nı:ıccr:ı rilm i 

500 dansöz, soo rakluıse, 20 snntöz 'c 2 orkeshıımn lştir:ıkilt• 

STEFİ DUNA ve CII. 001.LINS tanıfmdu.n oynnnmış 
tamamen renkli rm·ü filmi 

ideal aşık .• Sehhar Ko,·boy ... 
Yıldıılar yıldızı ~ 

GARY COOPER 
~1EHLE OBEROX ile berabe 

~~~~ çevirdiği 

ıKOVBO Y ' un 
A ŞK 1 

Fransızca sözlü 
Büyük a~ \'e macera filminde, } 

S ARAY 
lnemnsında 

takdir aıkışlarile karşılanmaktadır. lr<l\eten: FOK 
NAL en son harp ve dünya havadisleri. 

Bugün saat 1ve2.30 da tenzilatlı matineler. 

·,.;;ı,•u\;~ l!~j·~lı ,• ı !lıilı1ıi11,.'1Jl~, ... ıı :: ! ti~I' .ı,·• .,'I: r~ .. ' •; '', ;;";ılı~. ,' ıı. ıtı :l'l '-i ,:il.: 
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Almanya Romen parasının 
düşürülmesin i bile isf emiş ! 

(Baş tarafı 1 incide) f etmemiştir. Almanlar çok ileri 
Bükreşte bulunmaktaydr. Buh· ~ gitmişlerdir. Claudiusun başkan 
ran başlamış ve başvekil istifa : lığmdaki Alman ticaret heyeti 
etmişti. Kral müşavirleriyle gö- yalnız Romen ihracatının arttın!· 
rtiştükten sonra Tatareskoya mü- masını değil, ayni zamanda Ro
racaata karar verdi. manya parasmm devalüe edil-

Siyasi mahfillerde söylendiğine 1 mesi ve markın 41 Ley olan pi. 
göre yeni kabin~ Calinesco tara - yasasını sun·i olarak 60 Leye ~ı
fından tarif edilen tam bitaraflık karmak suretiyle Alman parası

siyasetini terketmiyerek memle- na bağlanmasını istemiştir ... 
ketin istiklalini ve tama_miyetini Muharrir, Romanyanın muta
ihlal eden her türlü teşebbüse vaatı reddetmesi önünde Alman. 
karşı müdafaa edecektir. lann tedbirler almasına intizar 

Almanya şimdi ae yapacak 
Londra, 24 (A.A.) - Daily 

Herald gazetesinin diplomatik 
muharriri yazıyor: 

''Kral Karol ,memkketinin ted-
ricen Almanyanın ekonomı1c nü. 
fuzu altına girmesine müsaade 

Bir İngiliz kruva zörü
nün m ayn a çarpbğı 

teyit ediliyor 

Lonılra, 25 (,\. .A.) - Bir Al
man tahtelb:ı.hiri tarafından dökil
len bir mııynn çarpım olan 10 bin 
tonluk Belfast ismindeki İngiliz 

kruvazörü SouUıampton · clindan 
mükemmel bir gcm:.dir. 1936 sene
sinde. Bclfast tezgah ':ı.nnda ~ası
na başlanan bu geml 1 'l3S cnesl 
martında madam Çcml.e:-!nyn ta. 
rafınd"'ı vaftiz edilerf'..k denb:e in
dirilmiştir. Ana vatan filosunıı il
tihak eden Belfast altı pusluk 12 
top, daha aşağı çapta. birçok top
lar ve altı torpil ko\·anı ile teçhiz 
edilmiştir. Geminin kntapult üze
rinde üç tayyaresi vardır. Zırhlan 
kalın olduğu :içiiı 8 pusluk bir o
büse mukavemet edebilmektedir. 

Belfnst. diğer harb gemileriyle 
birlikte salı sal:ıaht saat 9 da Firth 
of Forth'dan hareket elmiş ve sa. 
at on beşe doğru '\VC:et etmiştir. 

Hastaneye beş r "alı scvkediL 
miştir. Bunlardan hiçbirinin yara
sı nğrr değfldir. 

Haber - Bu kruvazörün may
on çarptığını pcr§embc gUnkU 
nüshamızda bir gün cwclki Son 
Dak.ı1ı:a refikimizden rı'.lkl~n haber 
vermiştik. 

etmekte. fakat Romanyaya karşı 

bir taarruzun Rusya ile Macaris· 
tanın tasvibi olmadan tasavvur 
edilemiyeceği. bu iki memleketin 
ise Hitlerin doğu - cenup A vru· 
pasına doğru ilerlemesine müsa. 
ade niyetinde gözükmediklerini 
kaydeylemektedir. 

Hadiselerin 
tefsiri 

( Baıtaraf1 1 incide) 

saliıhiyet lrri de fszla"'llc muhafa:r.a 
ederek ••• 

Bir cı•nü.} r.tlo re hi ile iltihakı.. 
nı a) ni mahiycftc t~liikki etmek. 

kanıya bel'IU, beyıı1.a kora de
mrk kadar halilkatc muhalif bir 
iddiadan başka bir şey df'ğildir. 

l"tnnbul Ba.c;ın Kunımn . n~m 

Birliğini" iltihak r.trnckle niha) ete 

f'.mtf olmuJ'or, hclld bıı hayat 
memleket öJı,;üslinıJp, geni · brr tf'ş
IJliit olan ua~m Birliğf'nin kMtı• 

ni "afiihiyetlcrimlcn do ls11fade 
etnıt•!.iııc irnklln 'erecek bir yeni 

olu~·or. 

HASA ~ KIDIÇA \'I 

Şikivetler temenniler 

Ameleden su parası 
alındı 

Jsmini mahfuz tuttuğumuz bir 
okuyucumuzdan aldığımız mek
tupta Kuruçeşmedeki T. T. L. Ş. 
tütün deposunda, ameleden içtik 
leri suyun karşılığı olarak su 
parası diye bir ücret kesildiğini 
öğrendik. 

TAR;zAN 

Zaten 40 - 50 kuruş gibi azı.cık 
bir yevmiye ile çalışan zavallı iş
çilerin içtikleri suyu da para ile 
vermekten bu müessese idaresi 
nasıl çekinmiyor. hayret ettik. 

iş dairesinin nazarı dikkatini 
celbedcriz • 

ve 
~ 

OGILU 
TCRKÇE SCZLC 
Haklld TARZAr rolünde dilnya yümıc ~amplyonu JO~"'Y '\H~ts-

1\IULLER ,.o l\IORl'\" O'SULL1l' A'N. Filme ilave olnrak Fok!<, 
dünya hımıdl le.rl gnzetcı.i. 

flwgüu saat ı 'c 2.SO da tcniilatlı iki matine \'arda. ............ _ ...... ~ ......................... _.._._.... 
··==:·~!!"'~-·····---······· ·········· · ······ = .... .:::: =::-.=::::::::::::=:::::::::::: 

Açık konuşma 

i::; 1 Bay H. Ankal'a - Mektebi 
iffi dört sene evvel yedinci sınıfta bı· 
ar. raktığımza göre bu müddet zar

fında ba§ka memkteplerde oku • 
yup ıınıfta kalmadığınızı isbat 
etmeniz şartiyle orta mektep inl
tihanına girebilirsiniz. Çalışacağı· 
nız dersler orta tedrisat progra -
mınm göstereceği derslerdir. 

Orta mektep şahadetnamesile 

- liseler~. san'at ve ticaret mektep· 
• !erine girebilirsiniz. 

SON DAKi KA 
-Fransada fevkalade verur ~ 

Pari , 2.> (A. .) - Ncşredılcm bir kararname ile ber~ 
sebebden dolayı askeri hizmet lC'rlnı üa etmiyenlcr y iizdC oıı 
tinde fevkali1de bir kazanç vergisine tiibi tutulmnktadırıar. -

italyarı larla Almanlar karşılaş~ 
lfoıım, 25 (.\. A.) - Al.man futbol tnknnnla karııJa..P 

ltnlynn tnkımı bugün Bcrfindc bu lunacaktır. 

lki takım nrnsındn vukubulacak olı\n bu sekizinci kil .• 

neticesi İtalyan spor mnhfe llcrinde büyük bir nliıkııyln b ' 
dir. •• 

ç~ 
Bundan evvel iki taraf nrns:nda. yapılmm olnn yedi ın8 ,P 

nrn beş kere kazandığı, bir kere kaybettiği, bir kere de sıfıt 
rabcrc kaldığı hntırlatılmaktadır.. 

Alman tahtelbahirle 
rinden üçte biri batı rıl 

Paris, 25 (A.A.) - 4. 9. 1939 da hizmette bulunarı ~~ 
telbahirlcrinin üçte birinden fazlası haftada vasati i:ç he.;. ı;; 
tr ı ~ h ~ f 'a il;l rı mış veya agrr asara ugramıştır. Almanya ha tac. • 
hir inşa ctmcğc muvaffak olsa bile - ki imkan dahılinded r 
bahirlerinin adedi gittikçe azalacaktır. 

Bu müşkülat tahtelbahirler: için yetiştirilmiş yeni. ıtt~ 
bulmak hususunda tesadüf edilen güçlül:lere ilave edıleC 

•• r:ıt-1 
Almanyanm denizaltı harb;nde niçin yeni usullere rnı.: 

nin sebebi anlaşılır. -<' 
İyi haber alan mahfillerde söylendiğine göre Al~~ 

bir ihtimalle sair harp gemileri gibi Okyanuslarda kor a~t 
kabiliyette büyiık tahtelbahirler inşa etmcğe biıtün Jctl 
ltşacaktır: • 

Bu gemiler yalnu; takip'erdcn kurtulmak için d~l:ı~ f 
~bi korsanlarla mücadele edebilmek için İngiltere ile ~ 

ri bir çok harp gemileri, tahtelbahirlcri \ "C tayyareleri ~11 c::ı 
Büyük harpte Almanya çok miktarda tahtelbahir ıtı;ııe 

cer.ini i bat etmi~tir. Şimcli de bu şekilde hareket edeet'et 
:yoktur. 

Almanyada Hiflere rnğmen s: 
tara1ta ı . Nezi arkam mevc 

(Ba tarafı 1 incide) 

tinin malfunalt altında bulunuyor 
!ardı. Ye bir müddettir de bazı 
yüksek Alman ricali ile 
idiler. 

temasta 

Bu iki zat kaçırıldıkları 9 teşri
nisani tarihinde, Jngiliz hükfuneti
ne tevdi edilmek üzere bir Alman 
memurunun vereceği sulh teklifle· 
rini a'rnak için vaki davet üzerine 
Venlora gitmişlerdi. Ste.vens ve 
Best hiç bir vakit Almanlar .a ln
gilizler tarafından sulh teklifleri 
tevdi etmemişlerdir. 

iman memuruna mülatd ol-
mak üzere Ven!oya geldikleri va· 
kit taarruz..ı uğramışlar \ e Holan. 
da hududundan Alman toprakla
rına c-ötürülmü.,ıerdir. İngiliz ma· 
kamatı bunların Berlinde -çe ha
yatta bulunduklarından haberdar 
edilmiştir. 

tevens ve Best vazif elcrinin 
mahiyeti hakkında Holanda maka 
matına haber 'errniıslerdi ve hun· 
lann Holandanın bitarafuğrna mu 
halif bir şey yapıp yapmadıkları 
tesbit edilmek üzere bir 1-Iolanda
h subay terfik edilmişti. 

Öyle anla§Ilıyor ki. Alman poli· 
si bazı rüksek Alman mahafilinin 
muslihane hareketlerine mani oL 
mak için bunları tevkif etmiş ve 
sonra da l\1ünih suikasdile alaka
dar gfistermeyi düşünmüştür. 

İn$?'1 lizlerden l: iri 
öldürülmüş 
Röyter: ajansı, iyi haber alan 

mahfillerden, yüzbaşı Stevensin 
hftdiseden az sonra öldürüldüğünü 

f"!ll~ 
"Otomobilde. şo 0 ot 

da, iki İngiliz tebaa~;d,? 
du. Bunlar, sulh leh• ı' 
reler yapmak imk3111ıı~, 
mek üzere Aımanııır 0 

~ ı·h· e•ıtı1 geçmege sa a ıy • .~1 

ispat etmek için bir 
1
" • 

·b · 1 d" ,?t{ctıl ı raz etmış er ı. . &r#·,; 
zin bitaraf vaziyetı ,t?', 
bu iki kişiye neı:ıret lı3 

. .l~J şıl zere, bır Holanu<> ı 

edilmişti.,. ~aı 
T 

•• 1• Lrolıl' elegraf ısım ı P 

tesi şöyle yazıyor: ıcı~ 

''Otomobilde dört. dl 
B 1 d .k •. 1rıgib1• un ar an ı ·ısı er' ,, 
si, biri şoför olmak uı Jı1?tv' 
dah idi. Mütearrız }. ~ı' 
mz hakimiyet haklar 
vüzdc bulunmakla le~ 
ayni zamanda, :aoı:ırı 
rının çok §iddetle ce~.,. P' 
bir cürmü işlenıişlc.,:

1 

~ 
·ı ll'ı landa tebaası l e o:ıtl 

Holanda toprakfarınbftiııt 
drkları, bunlardaıt dll !>' 
bizim topraklarıtll1~6ı 
ği ve diğer bazt M ~ 
bizim topraklarıtnl~~ ..J 
dit edildikleri bir t'-,oı 
Holandanın . ~ro g~f 
Venlo hadises1niJ1• 

h sı:ır veya meçhul şa ı ~ 
değil, Gestapo ajaı:11? ~ 
yapıldığı Alman b~ e 
bul edilmesi uzeriJl 

1 
ıı' 

hükumetinin, A~ tı 
nezdinde protesto a 

ğunu, HandcJsbtad d·rif°'.' 
··bilı .ı 

Bertin mubabırt ~ııo 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••' öğrenmiştir. Almanların, kendisini adliyeye tevdi edip etmedikleri 

Gızli Alman 
neşrıyatı 
J.ondm. 24 (A. Türkçe aözlü ve türkçe p.rkılı 

Besteki.rları: ARTAK1 - SADI • ZEKI 
Okuyucular: Mualla. - Numan lçlises - Hamiyet Duygulu 
Musiki heyeti: Kemani Sadi - K emaui Demir Ali, Kanuni Ahmet 

Klarnet Şükrü - Udi Zehri Numan Rakkase: Anc: Müjgan. 
llabiler - peşrevier - Semailer • gazeller • sarlalar ve raks havaları 

Seans saatleri 11 - 12,40 - 2.20 ·4.5.-40 .7,20 - 9 

1
=·1r :··1·2~40-:-2·~2·a··ten-zrran1nlafliiei8rl 
, tam vaktinde qelinmesi rica olunur. ...... ····-···· ................. ._. ................. ___..__ ........... -

malam d®ldir. Yüzba§I Stevens 
lngiliz kon!!ülosluğunda, pasaport 
kontrolü şefiydi ve bu sıfatla bir 
kaç ay evvel, Alman mü1tec 1eri
nin muhacereti esnasında, Vcnlo
yu ziyaret etmi3ti. 

Holanda re.smen teyit 
edıyor 
fngilizlorin bu iddiaları Holan

da hükUrı:ıetime de t eyid edilmek
tedir. Diln akJam Mofandada neş
redilen resmi tebliğde aynen §Öy
le. d eniliyor:: 

njansı bildiriyor: d .()Sil' ~ 

Gizli Atnuın rs ~ 
Himmlerc hitaben dtlO ı'a' 

"Himmler, ku\f\'C ııO>'ııt' 
yonız ki, yıııaıı ~ 
MUnihtcld bonıbanııı jııc~ 
ne Elser'iD, ne co iJd d'iı!J I 
ymm hiçbir sur~ , 
madığmı bizhn ~ 
:vorsunuz. cııJll 

Suikastın htıkflÔ #f p 
ycruz ve bunun 11 

fli.ze gimtcrebUiliı-" 



Haym t Fikriniz fev
blr_ 
le8i birden ke&ildl. 

• 

" . 

t 

t 

R A B B R - ~Jijiii POl'iii 

Naltıdmı W llARDB. 
sızlann elinden kurtulmaia mu 
vaff:ık olan J-favm için bayranlıl 

lltlldiataacla düDJ&IWI ID akı ıwnıan .. •ü 
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m ifade .u,..m. · K · akall '-ad n fıçı gibi Kolmlelin bpa1 etıl••1e 11r8Jt 8ÇI 5 1 K 1 
' l{APLAN 

oturaıat: • k b' d k ı Yazan : !l~ao Taruı 
- sw bamda '6liJanm. de ft§mön r a j ıne mey an o u w u B 1R bç A)' evvel (M<>Po •. I dan ve analardıın çocuklara ,.ı-

dl. g.p ı a k a 111 kldmın lan sö~ Jyorsun!. Faka' kendı 1a. . n \ da doktnr ( lluntev .,,P. lıazı ı11"tlerin .marul huyla• 
5- flGO kak yedi MIJ«du ba ithamı oraQ&ı kadJDll w K.,. lanınla .. en:iırun Ulal.u 31 için ;, 1 fel ialllll ıir llım. ae~1erden '"tn 4'ej?i1: ayni r.:uranda carctı-

Haym kapı)'l 'Vllldu W ahdi. Fec. ... JlıeJtCID ftrlllild. Bu araıu. bak- ~.'abancr..:ı &ö~-\UlG ellt .... ben yaptı&J tecrübelerin akıllara I ve tecrübelttfn de irsen intikal 
b ir mdiee De btı...,...a. ..,.... lllr ..-.ın bı>mwdanarak ~ :eme1"'1i nr m. bal "':adin olup duqwılwe veren ne~ :elerinl n~n etti~inl tddl:ıı ediyor. Filvaki bls 

Koloae1 ada: bir 111Jer 86t~ 1-fladıtar. )' ıadı!fnı anla"D! rt 1Jşti Jf-er.ılck~ dıt ,da.ki l-ll. p yeni dot•n bir Je.,J"lia ... 
- Ne var l(aJm1 tcaamiaı -.. yumr~ ııal· Şipnan kadmm ba *1ert Git . bablrlerinden bqb hiçbir teJ ıuiyle trampet çalınıp w 
Alallı eliııWd 'dllflara tDJk •-..a- ve kudunQuı bir bldd'th --yan bllim 1a%eteler l ·1e yeni doğan bir lnun yavtusunma __. *1dlJerfı' .. ,._... rine eli ayalı tutir titıı:m-\ıt e ,--

bir bütı. Bualar .,... e:llrlDt llblarma Wl'l1'Ü bir bal lan keçi sakallı kadlu bir hıirmle: b11 ifte, a. ;ok uunca yazllarb. cazilnO kırpıp wyaldamayı ft 

rmıbfelH ~; • a.ttıeki de IUlltmla oldu&uaa pıpbo obw- Oaerime dolna geldi ft eliyle lfSI· bahletmitludi. Unutmuyorum, yeni dolan bir kepek enlll* 
m n...,., ,alml im ,mm _, yu Wadlr iavuranlar dahi var :;ümü yoLadı. üaynıt ~ kal· bLI ba ,...ıarcıu biriaü. maliye 1 havlamayı •e kuyruk alla!MJI 
dandaolmlk lrıa'e birllllrllltDe il" dd Fa!tat demin benim bir &ad· dı. Jarutlıanahda bir ~a41c. bir klmleden e4renmedm ifa. tatbik 
ne!~ Bftbç tane de bot mi .,_ bodur tf1man kadın Keçi sakallı kadın o.riJDI dol· ıece ,aa. oJascluk. B1dm ebedi 1 ve icra etti~ biliyorus. Pakat 
kQ1t vardi. • taJnJda bir teYdf. Gcfp bir ru hiddetle aelip ıölsUmü yolda. baylu btumu Cem nrdı. bunlar Moekovab doktorlana tw 

Hayua anı bir IJ1mnlt bNr' ver nefti mQdıfaa• hllsl!e flmdi h:p- Br;:;ulpı seki n · ftytanetiylt rllbelerl yanında hiç bir kıymet 
i. Siddl'er destesinin en altml il bir··- =1::=11 olan kabile diktan aonra memelerim olmada • ......... Muslih nrdı. FUoaol NI· lfadı etmiyor. Zira (llantq-d 

blrlnl flneledL _..,. .. --.... lıru görünce &öa.erinı ve IPllll •· ..-
bot 1rQrt1ardan kadm1atml arall)"arak açtı. ;arak hayretle baka kaldı. Bu bati lak nNı. ldıaJIM But Adil nr· f el) ln deve kutu yumartalan L 

Kont ller .... libi okuma· Klô sakallı kadmm &ıilne Çlk- da. serinde yaptılı tecrW>eler, ..a.. 
dan ,_..,. w bir ktln'ID 11&1. iL Onun mtma dolru hlddetle gören bOtQn kadınlır adm • Baftdlll bbe ob,an llualih. " mahiyet itibariyle, billbllttla 

____. -nı..a ~ Allllb te- vinçle balınPDlla WMd•. ba L-'-"·- ı..-.......... ne .._.. ...-.na .,...... '911@: pRteJ1 elbadm ana. ayaklaııdı ;bdır ve ---.teA-1 ... - _. 
şekkilr etti, Sel~adl ve çddl. - Sen yine beni Jmkamyor - Callba benim erkek oldulum " dalma lll'tlllda tapdala palto. fer. 
Şmit koridorda bekliyordu f IUL N~t.. Delil mi? Bu k6 • cOmlesiııiD Jqaım aitmfttL aunwa etüleriDI eudalyenia iki 

R~vm omm 1tP1PM1 'P1'di w ahbah pellleri llbidotmck istiyorsun! Fakat asıl beni .mOdafaa eden. tenfmdıa ,anlara aarluttıktaılt 
ça kont1cıarak berabef'ce b01"08Una ÇOnkQ bu yabmcmm gOı(lnO o tek ı6sDme talip...,.,., bodur -. ldlglJı ~ Nablde 
cittf. Saat &;9 elli iki J'l.i~ beaı ~iimt.. Fakat mı yalana • kadm göriilecıek bald9'di. dikd: 

- Bir c:ıpra.. llau 1* de .naı al.. Bu yabaftc& as1l kadın de - Bu kadın raklbeeine ba laNtle _ N• ..,. ha ... ,. 
mQsaade.. Komqabilirb, MQhlm ~·1-r--t •• E"'ket-ti"! !~;-a ed'~ ! mOthit bir muafferi,S kuan • · Dedi -.. 
ir iı deiD-- iki Jradm. PmcU. biribiriyle a-; cbktan aonra Od elini llir duba a.. Jaldileleie wer- " mlna 
Telefoma IGb W 115betçl Jandar 11Ça bafbaıa p1tm'8 ham bir libl olan muma 'VUl8 ftl'B ve wermellnl bUea bir adamla apl 

ma onbapsım istedi. Sonra bim. hst'de birlbirilerinin :wptarma di bağıra bağıra Çll'PIDlia m.ıı,,,.. bldileltrl udece birer alay mn-

b 

evwl ldonele imlalıttılı -beyu ~ tı. Bu kargapbkta keçi lilkalll .......... ...,ı matat11* ki· 
AMa daktilo maldwle .. emri ffmes susmuştu. kadın oradan kayboluwrmlftll. ta_._ .... pdren ae.111 r k 

yazdı: Biribirlerine rakip olduktan an Bu l(lr:QltOleri koc:a brmm dr dw •• m Cı '* ._ .... ,,. 
TBVICIF JIOUJC1Cm'.al laptaa ba Dd kldmm kollannı vti'erek yasla."KIJll ,..sen btc la • ,. ...._ .... • 
M...., .... Dtlr•• ıq- paylllftllJmm merüla bekliyor- pırdamaksmn .,-ıetmette olan llDW. Wd ..... -• .... 

n;,,ı- ltllılı• ...,.,. •• ,,. 1an11. orman kraliçesi Dumgbe.la niha • 11 ..,.,. -,.ı ..,.ı ..., fa. 
li"'iPll 1""111 ... ,,. .. ıitlll k K-cl manı bdm. hodar ,.. yet t;n bal ft fulolundulana lllt ltold lalı tlfte ..-s,s. ... 

,.._.,. ........ ıJdlV,. •"'* bdrnm lllDlli ,asan. •vmdnlu memnun olmua albl el1trllll bava- dfalal ... .,_ .. • ••&e 
" ....... , ......... , ..... .. ltltam!ara ,.. ... dltlerfnf -- ya kaldmh. ....... ........ .... ......... 

ti 

...... .......... ....,.. ... ...,.... lllttfa etti. Softr"a Duma- Bu. pliba bdml• amtud • ..... ....... .......... .... 
....,. .... : .,.,. ..... ıca....- dikllmlı yetinde: .................... , .. ol-

- Şmendllpr lmaanl .._. .......... bdsm _.....: - MDAbre WIL dalaM att'*ll: 
tctıı b-ft'ltfblftn ilk wOılkll llft. - Hulica da ba rabwl b Demek olacak ld kwtmllr '-P 
de oldulumu 8111 o.._... Bu dmla beraberdlrl Bu.wıı t\ıPhe ~ ---· Duarc.blla ltiı - OIMIUrl de& 
_......,.,D .__ ~il"__._.. etmt,..,_L diye belmh- - OMUlt, --.; ............ u........ ~ - • P.t-.- flGI ciM ......... iki ..... "" t.. len11118f1•• 1 1111· ............. - ~ hayli lmmldattmtaD............ .. 
1..661- a-a _ _.. .._ r..uma buna Ct.tert. ._ .... _ w.-. - pil .tlameclea ,.._ 
acunu. n7•• - llRI du w heyecanlamma ollD wua. 
"tifade edellk bir ana c:lllda- Kacl llkallı bdmm ba damdan tara: n yolda Jahlaınlk ve )"tr't •ur-
nım w hBvlyw& evrMım apıat ctn,ae pervam lff" -ı1annı her- 8M fll'lltlm halmutta ı 
4'9'"""1 .. Aft lltlfate .wm. ~ llyade ben bnJNtle dinli • -Ey? diye wda. Stmdl bu iki - lltltCe ._ ... tacam.eıer. 

ı. 

Haym: JOCda& k6peli lçlmiıe atıyor muyml .._ha......_._.._ 11J'dv-
- 8rftof cld. l':am w boJ!a bdm ~ Bütfln kadml11 mstular. IWkrl 
Bir neler ......... '°""" .... ... lan bdmm ba mbt":ş Demek bunların arasında da.. - .......... c1Gdllilm1· 

d'lfnl ...._ •Mlıtl: ll"an Pnm lftliW "8l!Jllttın lçerledL 0-a ldlt ikrardan pliyorl - ÇW tabJatm bat kanun· 
w °'__, ....,_ atddr. dDlr.a pll'Cllayacalaq cibi bir Bu kadınlar eler llWlara · lan bu udce1eria aW. JOa ...U. 

- ._. ... ..... ..... ,.,,.. bir lalç adim yQrQdil: amele yokl ...,,... ..,_.. Fe. 7.• ,.ı ene1. teabiı ~I 
Om. - .... dal flralL na usul delill Han& f\11du: 

... ~., UtaT'.ma:!ın ya· (Dev.-~ Doktor (llanttJftl), babalar. 
1 ____ .._.....;.;;~ _______ ..,. ______________________________ ~ 

ÇOÇUKLA R I N NEZLESi 

11-cl ,atta oluna otaun, 
llftleye tutulmak ulantılı bir 
ttJdİt, IDllm rlıhatu.1 ed.:r. 
Püat çocuk ol-:uyanlarda 
DUJe te'hlikeli bir baatahk aa-
7111•1. Halbuki çocuklarda 
acale tehlikeli ol ·ıtu cibi. çok 
defa ehemmi~ 1 n umumi 
bir haatabk alameti olarak 
WJdana çıkar. 

Yazan: Dr. Cil. A. 
onunla buraun içini teaUSemek '11 olm-. Çocup burnu te
mizlendikten IODra da itli --c.ktt nhmet iUCIH, iyisi sildi 
DJemcda kahve- kaflluıa -u.bl1. katılı lraJD&ttıktu IOIV& • N· 

tarak liltU kqrkJa 'lenllÜtir. N: r!ell çocuk 1ğ%1 ıeık nefes 
al~i' ~ia •ia&WG içi iM luanar, bwıdan da Ahmet çeker. Buna 
kaf'JI da CliserinJe IU JUi JS111 lranftmluak, l~Zlftlft l~eriai
U ıtırillüt. Bunlu kendi k•dialst ft laeldın bulaınadıllnu 
yerlerde yapabilecetlnls t11ler. Hekim bul~, >erlere lrilçilk 
çocutun aıcıleeiai bıkime &öa&umcktı ihmal etmencuil 
milteba1111 elbettı dalla tlllrU tedaYI eder. 

Çocuk .ki üç a7bk olclaktala aonra •lleye tutuldutu n· 
ldt çocuk olmıyan!ann neıleeftkf~ pek te faT"kb olmaz Fa· 
kat çoçuklana ba1•il AUl.171 tuttalm111 nadir olur. Ç()('utua 
nalıye tutulmuı ~· deh umaml bir butabtm bafladıpı 
alimettir. 

Buıtınlril harpten katıra olup 
kalacak ilk pul Belçlkada Çlbnl
ch. e franklık olan ft paket lnr 
lltına taball edilea bu paDar .,. 
tadan Ddye bmlnmtJttOr .... 
pupm S frank kqwdadedlr • 
Zira. potta llcret1ertnde ukerten 
yanyanp tendJlt ,.,..... 
dır Diler pullana beriM ele 111 
ıllı1arJı bM•lmıttır ki bu da .._. 
imlere mıh ... S frank" aıl••• 
.. pUJrw. 

iSPANYA 
tapanya postalan 12 teplnl ... 

velde bet puldan mUrekkep 1lk 
blok •tıp çıbrdL tane IDlhf.,.. 
dnde o1an ba pullarda her bUL 
ilin &serinde mqbar tı,...,ol 
nuama Velaqaesln ayn bir tlb
lolanan reeml bulımmakt9dlr' • 

ZO bla adet olarak bnrlan" 
ban1vdım ı 7 bini dnteDil 1 111111 
dantel* oımn· ba paDardaa lll
rindlertn htt· biri 5 ptteta. ..... 
d1erln '" be~erl ZO peçeta lap. 
metfndedlr. Bu pallana haldltr 
poeta ldar..tnln Jetim &JWrJm. 
na tahala edilecektir. 

YE~I ZELANDA 

Yeni Zets.da poeta1u1 • 1 
terinlenelü tedavCUe Dd ftt laae 
pulu çıkarmıttu ve 1tunlar 29 
fUbata kadar tedavGlde kalacak • 
ti\'. Pullıf"'.!akl resf:n!er. pllJc!m, 
baflarmm lllerindeld bir topu tat 
mrya ~tan Oç ıend ca.tennelto 
tedlr. Bu topun O.erinde -e .. 
~ .. (ırhhat) ltebetl yudıdsr. 
Pulun alt tırılında Y en1 Zelanda 
lsmt Ye ıol k5şesfnde pulun ~ 
meti yuıhdır. 

PORTEKiZ 

Portekb blkUıaetl "l'ortllds 
Leji7onu.. llllll Ut bir Md pal 
çıkanmttır. Bun!ana kıymeti. 

rr.kJert " buddıklan adet qr 
tıdı c&terllm!ıtlr: 

• ıo Koyu bhve 1.200.000 
ttnıl . 

Bir kere, yeni dotmq. 
pelr 'IDlnfminl çocuk!aT"da. dol· 
&tuaua daroa .n..ı ıünO. 

,.ıaat Ud sGD IOllft mqdua t*aa bir nesle ardır ld hemen 
dalma clı 1-tlJstı De lılrllkte olur " çocujun ansaesln.le mik
roplu bir butahk bat••mNındH llal lf'1ir. Beyle nez!e keadl 
ballne brnkılrrw eetlcal pek tel;likeliclir. Nealı anlqıboca 
mUteba ... beldlM tedawl ettirmek madak lhandır. -Çocutun 
blblıunda •• aaa.._ llulunan 8teld bulapk butabll vaktin· 
• tıednt ettlrtımlt olma11p ta SoC•ll da ini olaralr bulafftllt 
bıulwıWlll pü ıeae a~ı.u doPr" bul•r• butalıll k& 
kGndeo teda.t etdnlelr tQftmla olur. 

KıMmaJr hattaki! Hme ftale Ot ...... ~ içia p 
cuk nesle olı.anca bta ba•lrlr haarı plmtlld!r. Zaten buMlnda 
auıe ile blrUkte rkJeria de knanr.a• .. raılerden ,., Ü 

mw lcuaımk bastab p hltıra ıtttrml7t lrola,tqtmr. O 11· 

man bunla we ıöı ........ ipa flpalMalı btUI '-th b!r teY 
yoktur. Flbt 111.._hlttt '"911fptr o1dufıma da hıtwtayarak ı• 
eutu hem~" ayrı oda,a ,aurmU vı batlra puldan pmaa 
tokmımalc llamdır. 

10 20 Mag1ata 2.000.000 

t 

n 

• 

Peas kOçtlk puklarda ba,.ls bir nes1e M1e pek nbmet!l 
bir ....... ıaıs olur. Bir l1d ayhll cocupn bunın delikleri benlla 
iyice ~ etmlt olmadıpadan gocuk burnundan betb •t· 
ay1a tla llef'ee ıllf. M•l• '""'"""' tlb~ yalnu •Cft't:!an 
"'" elrmya 1MC1'tır tıl1ır. ÔINll fçin p5sma ITlemt YefiMlfi 
•a>rlt nef11 .,.,...., ;. ttkanw. N,. .. teU tncuP.u ""dM"ek t~'n 
ıort-mü ti fa"rdw .-.rmea. ,. p dolunca uytn~arü me:neyl 
mdl kendine -.1nr " 'fi trrlrr • 

Bandla dollJI aalell .._ fOCD~ llMIMMCln ene._ 
......... klclk '* ~)'I tatla w...,........,.. 

ICml bastahtınm burua ..ı.I ,.,._. udlr olmaıdı 

~n burun nezı..I .... utta si" 1mll bast.ııtmm tid· 
cletlf cldı.:&una .~~mittir. Grip llutahla da neıle ile baflar ve 
o nk!t bu undan pl!B • cerahatti ~lur. Butaıtk ~enJlt 
hattı'·fınm da baplncta llHlt iledir. Etteket wersln 1d bu 
basta! k na,.irdlr 'rı'-l soc ''a•Ja burun ned~ılr.tn difteri 

Mata'tCım ıllmet okf.utır fÖktar. 
Oau ~ aaıe,. tatulall fOC1llll •ı' • ı ....... 

-. ••• 1 d•P*ı,t........ 1 
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10 ıo v~~n 80".000 
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kırmuı.. 
1 P!. 7'i ,.., .,. l.400 000 

8un"an baıta. )'Uktttdald 1cıJ 
mıtlerln hepsin:l:n birer ...,. 

lhtfft ecl• 10 ...... '* 
Wok çıbnlacü " ... hWmn 
.. biri .... 4,IO ... 8,atla .. w..-. 



Y anlıı kitap ve 

Einstein'ın pergeli 
Gazetelerde, 

harp haberle 

rinden sonra ilk 

'.)landa yer a1an 
mesele. "yanlı~ 

kitap.. meselesi. 
adeta insanın, 

her şeyin bi: 
mevsimi olduğu 

gıbı, yanlışlarıı. 

da meydana çıkmak için bir me\ 
sim beklediğine inanacağı gdiy.>r: 
Bir edebiyat tarihi kitabının yan· 
lışları yüzlercesi birden biribirı 

arkasına sayıldı döküldü. Ondan 
sonra yanlış çıkaranın yanlısını , 
çıkardılar. Daha sonra tarih kitap 
larınm, derken riyaziye kitapla. 
nmn yanlıştan ,..-lzlerine vuruldu. 

Yanlışların ortaya çıkanlması 
herhalde iyi oldu. Mektepte yan· 
lış öğrenen talebenin hayatta yan· 
lış hareket edeceğine p::k inana 
mayabilirsiniz. 

Herhalde Tevfik Fikretin 
falanca mısramı yanlış bellemek 
hayatta yanlış bir iş yapmaya se 
beb olamaz. 

Fakat çocukların yanlış kitap· 
!ardan kurtarılmaları, yanlışa a· 
alı~mamaları için laıımdır diyelJi· 
liriz. Bilir misi"!iz: 

Einstein'ın bugün büyü.1< oıı 

riyaziyeci olmasına sebep dön 
yaşında iken babasının ona bi· 
pergel hediye etmesidir derler. E. 
line pergel verilen çocuk büyü 
yünce dünyanıtı riyaziyesini al 
lak bullak ederse, koltuğunun al 
tına yanlış kitaplar sıkıştırılan 
çocukların ilerde ne yanlışlıkla· 

etmek ihtimali olduğunu bir dü 
şünün! 

Açıkça neşredilen 
gizli bir kitap 
Almanyanın işgal ettiği yerler· 

de kımıldamalar başladı: Gençleı 
milli marşlar söyliyerek nümayiş· 
ler yapıror, hürriyet için teşkilat. 
lar kuruluyor, ba5lannı kol.tukla· 
nnın altma alanlar isyan ediyor. 
Bütün bunlar, istipdadın neticesi 
Ve .gene her müstebit idareli mem 
leke\te olduğu gibi Almanyada da 
gizli gizli kitaplar neşrediliyor, 

el altından okunuyor. Hatt~ mak· 
sadı gizli bazı kitaplar açıkça neş
redıliyor. 

Bunlardan biri "kızım sana 
söylüyorum, gelinim sen anla,, 

öz temsilini hatırlatıyor.Almar;ya 
da neşredilen bu kitapta muhar· 
rir, "Avrupayı felakete sürükli· 
yen, memleketinin gençliğini harp 
meydanlarında, sefalet içinde 
mahveden, kendi ihtirası uğrunda 

bütün vatanı harabeye silrükliycn,. 
"bir adamdan bahsediyormu~. Su 
reta kitab '\ 1apolyon., ismini ta. 
şıyor ve ele aldığı kahraman söz 
de odur. Fakat, yukardaki söz 
temsilini hatırlayın. 

Bu kadın casus mu? 1 
Casus hikaye!eri henüz pek faz· 

la duyulmıyor. Fakat. harp bir 1 

gün sona ererse herhalde hirçok 
ca$uS hikayeleri anlatıla::ak \'<' 

bunlardan da en {azla kadın ca.;m: 
lann maceralan merak uyan-tı 

racak. Belki de yenı hir L !ata 
Hari ortara çıkaca!c 

Şimdiki halde lngiltc:-e:le. 
Fransada ara sıra bir casus ka 
dından bah edil<iiğı oluyor. Bun 
!ardan biri Londrada bir mü:i1et ı 
evvel hakkında şüphe uyan:iıran. 
sonra kendisi ortadan kaybolan 
Florence Tev ismin:leki ka1ındır: 
Güzelliğinden zirade esr.aren~iz 
liğı göze çarpan bu kadının peşi· 
ne Londra çapkınl:ı.rm:lan fazla 
Skotland Yardın sivil memurları 
düşüyor. Kendisini takip ejiyor
lar. Fakat e\'ini bulup girdikleri 
zaman içerde kanlı bir bavulla 
karşılaşıyorlar. Kadın ortada yok 
tur. 

Kadının kocası da var. O da 
kansının sadakatsizliğinden şika. 

yetçi ve bir adamla beraber kaç· 
mış olacağını söylüyor. Polis ka· 
dının sık sık konuştuğu çenesi ya· 
rık bir adam1an şüp!ıelenmi§tir. 

Fakat onu da bulamıyor. 

Bu kadın acaba casus mu, yok 
sa kocasını aldatıp aşıkı ile ka· 
çan bir "sadakatsiz zevce mi? ... 
Macerası polis romanlarına mı 

geçecek. Yoksa aşk romanlarına 

mı, henüz belli değil ... 

H itler askerlik 
dersi alıyormuş 

Bugünkü harbin silahlanndan 
biri olarak radyonun sayıldığı ma 
hlm. Fransa ile İngiltere de bu si
lahı düşmanlarına karşı kullanı· 
yorlar. Fakat onlar, kendileri için 
en kuvvetli netice~i Alman mille
tinin hakikati öğrendiği gün ka 
zanacaklarına emin bulunuyor· 
lar. 

Geçen gün Fransız radyosu A · 
vusturya halkına hitaben yaptı~t 
bir neşriyatta onlara bazı haki. 
katleri daha öğretti. 

Bunlardan biri, Ilitlerin aı:ker· 
tik dersi aldığıdır. Fransız spikeri· 

Bilgi kırıntıları 

969 Sene yaşayan adam 
Bir insanın ihtiyarlığından bahsedilmek istenildiği zaman 

'.Avrupalılar ekseriya şu tabirleri kullanırlar: "O küreiarz kadar 
eskidir,. yahut "taşlar kadar., ve "yollar kadar eskidir.,, 

Fakat ihtiyar bir kimsenin yaşının çok geçkin olduğunu an
latmak için kullanılan başka teşbihler de vardır. Mesela: ''O, Mat· 
husolen, kadar veyahut Herode kadar yaşlıdır.,. 

Mathusolen, Miladı İsadan 3317 sene evvel dünyaya gelmiş. 

kendisi yüz seksen yedi yaşında iken Lanmeth isminde bir oğlu 

olmuştur. Kendisi Tufana kadar yaşamış ve Miladı lsadan 2348 

sene evvel 969 yaşında tufanın selleri içinde boğulup hayata göz 
]erini yummuştur. Hcrode'o gelince ona ihtiyar demek büyük bir 
haksızlıktır. Çünkü yahuditerin kralı olan Herode çok eski bir süla. 
leye mensup olduğu için ona mensup olduğu bu hanedana izafeten 
"ihtiyar Herode .. denilirdi. Halbuki zavallı Herode'un artık bir 
darbımesel haline gelmiş olan yaşı bütün insanların erişebileceği 

yaştan ne fazla, ne de eksikti. 

ne göre, Bitlerin askerlik m:!3:!le 
!erinden anlamadığı, askeri erkan 
la raptığı son görü:;melercle m~v 
dana çıkını~ \·e bunun üzerine Bit 
!er onlardan ders alm:ıya karar 
\'ermiş. 

lkincisi daha acı bir hakikat: 
t panya harbinde bir k:ld:?1in 

diğer bir kardeşe kar ,ı harp etti1ı 

çok görülmüştü. Bugün de Alma-ı 
rada bir naıi genci, a'1'1e;ini h:.i. 
kumete hiyanct su;;u ile t~v!df et· 
tirip hap~c sürüklemiş.. Kadın 

beş ay hapse mahkum olmu~. 

T ersine dünya ! 

. t 
G:ırıı cephesinde bı~ vb 

mufre:r.csl Almanların tıır 'fabı1 
ni sarmış bulunuyor. ·çi sıl 
metre gcnışliğinde ve 

1ııatıır· 
defin lıir hendekle 11111 ııdt~ıe0-' 
rn:ınlar \·ckilirlrrkcn ııc -sfl r-,, 

. ,.. y:ırıl rı 
şıp tabycyc p;ıtrnco.e ttı~l' 

ne küpriiyü din:ınııtle 11 
"''' 

· b. k.. ·· ilıl·ı•'llC :renı ır ·oprııyc .ı 
d,ııı 

~liirrczenin ku~:.~r'1' f 
lihkuııı ontııı5ısını çııs .arıı~ 
eleğin üstüne bir J.:öprO ~:ışı 
tirıncsini emrediyor. oıı 

Eskı harplerde C:!p'.1e.cde teh· 
lıke vardı, şehirler nısbetcn, hatt~ 

tamamıle tehlikeden uzaktı. Şim· 
di ise tersine: Cep'.1elerde h~:n~n 
hemen hiçbir har~ket ol1u~ru yok 
fakat Franc;ız, 1 ngiliz şehirle::-in:le 
halk hemen hergün tel'tlike i~Jret• 
ile sığınaklara kaçışıyor. Şehirle. 
rin üzerinde tayyareler çarpı~ı· Dcamıa Durbin yeni film rcııirmek talepleri karşısmda bıt sene tatil veriyor: 111,rı' 
yor. yapamam1k mecl> uriyetitıde kalmıştır d 2 

- Yüzbaşım. ilen c. ~ 
'ki l Eskiden cephelerdeki a)kerlerin 

ku\"\'eimaneviyelerini arttJrmaya 
çalışırlardı, şimdi şehir halkının 

km'\·eimanevircsini kaybetmeme· 
sine dikkat ediliyor. 

Holivutta büyük 
sanliın uzunluğundn 1 Jllıısı 
lı:ışka köprii kurnıııiJn 
malzeme yok kil 

Yüzlı::ışı : ·ı:I ıı~~ 

Şu fıkra bu vaziyeti ne güze! 
ifade ediyor: 

• • 

bir cenaze merasımı - lyi ya, diyor, bil 1 rııt~e 
. . . l .. .. ll nı ekle 
ışınıız gurur. c 
ıhı Hizuın yok. 

11 
>' 

Ba~vekil Daladye geçenlerde 
bifgün cephedeki askerleri tef ti~ 
ederken Fransız neferleri ile görüş 
müş, 'Onlara Pariste halkın ve h~
kfımetin zafere karşı nasıl büyük 
bir itimat be5lediğini anlatmış. 

Ayrılırken askerlerin elini sıkıyor, 

Dorothy Lan1ouı 'un maymunu öldü Bu vaziyette onhıışıııı 1 J' 
·sııııı siz olsaıı11. ne ynp::ıı t 

JıaflO 

muş. Bunlardan bir piyade ncfe· 
ri başvekile: 

- Halkın ve hükfımetin kuv\·e· 
lmane,;yesi tam olduğuna çok 
memnun oldum. demiş. 

Görülüyor ki cephe:lekiler asıl 
cephe gerisinde ve hükumet mer· 
kezlerindc cereran c:len si ya set 
ve sinir harbinin ne netice vere. 
ceğini merak ediyorlar .. -----

HAFTANlt' 
ANS ıKLOPEDISll 

Jlul •. \NJ) (yulıııl ALA,\'IJ) u· 
<lalıırı. - U::ıltık dcnizıncle 300 
ıı::ırı;ndan miirekkcp :uln grupıı. 

1921 <le Fiııliındi) a) ıı geçen 
bu nd:ıl:ırın tahkim edilmesi me 
noluıııııııştu. Bu sene lıaşl:ırındıı 

FinUındi) n ve lsve._: Lu ::ıd:ıla· ~ 
rııı tnlıkiıııiııe lcşelıhüs eııııişler, ! 
Husya şiıldctle itirazda hııluıı· 
muştur. Ycltkğirnıeıılcri ile ıııt·ş 1 

hıırılur. 550 ıııil mıınılılıaı ar:ızi· 1 l 
ı,ı \c '27 lıin ııtifusu vnrılır. 

Fiıılü11diya. - 13ullık sahille· • 
rinde nd:ılar<lıın ,.c göllcnlcn ·llJ 

ınııtecşkkil \'C cumhuriyet idnrc· t 
li müslakil bir devlet. 1917 de t 
Hus) adan ayrılnrnk islıklitlini 1 
knznnnııştır. Kere ıc ticareti ile 
,.e be) nclmilel şöhreti h:ıiz ııl· 

leUcri ile meşhurdur. 148 bin • 
mil murnlıbıu nrnzisi ve •l mil· 
• .. ııu lakın ııurusu 'ardır. 

11 elsi ııki (yahut il elsi 11g{ors) 
Finlfindiynnın merkezi ve bn5lı· 
en 1ıınanı. :.w:ı bin kişilik nüfu· 
su vardır. 1!J IU oliıııpiyutl:ırıııııı 

lıur:ıda yapılııınsınn karar \'l'ril· 
ıııi,lir. 

J\ro11sltıl. - Husynnın Baltık 
sahillerinde Lcnlngrnt'ın :w 
ıııil garlıinıleki Liman ve lınlıri 
iissü. 1i10 cin Deli Petro larafın. 
dan tesis olunmuştur. Bugün 43 
bin kişilik bir nüfusu vardır. 

/,atviy(l (yalıut J,etonya) • -
Baltık mınclekellcrindcn bir 

cumhuriyet. 1918 e knılar Rusya-
) a tabi idi. 25 hin mil murabbaı 
arnzisi ve :? milyona yakın bir 
nüfmu vardır. Mt•rkczi Hiğn. 

1.itvaııya. - llnltık memleket_ 
!erinden lıir cumhuriyet. 1!118 e 
hHl:.ıı- J\ıı~' :ıy:ı t:ıhi idi. Litvuııya l 
\U nit olan :'ITcıııı·l 193!1 ııınr t 111ılıı 

Alınanyu tarnfıııılıın alııııııı~tır. 

:w bin ınll ınurahb:ıı ar::ızisi ve 

l.,, 2,5 ıııil~oıırı yakın niihısu Yarılır. 
:'llcrkezi l'ııun:ı~ (l\orno) dur, 
f:ık:ıt h:ılk hiiküınct merkezi ot:ı . 

r.ık T..chisland:ın ilh:ık olun:ın 

l \'ılno (\'iln:ı) ) ı tanır. 

ı 
Scapa lww (SJ.apa F/o oku • 

mır>. - Siın:ıli l skoçy:ıd:ı lngiL 
ll'n·ııiıı b,ışlıca deniz ihlerimlcn 
lıirl. J!l18 teşriııi.;:ıniıle burııdn ~ 

. ı' ~~~ ~~~:ı~~;~:~:;:.::;:::!~~~\~:~ı~~:~~ ll 
mışlır. ~ ,,.. ................. ,..,..,..,. ..................... -.............. ' 

Dorot/ıy l..amoıır 

Esmer güzeli yıldız Dorothy La
mour bu günlerde pek kederlidir. 
Çünkü "Orman Prensesi" ve "Or
man Aşkı" flimlerinde kendisine 
O}'Un arkadaşlığı eden terbiye e. 
dilmiş şempanze maymunu Jiggs 
geçenlerde ölmüştür. Olümüne se
beb de hanımının kendisi için inşa 
ettirdiği lüks banyo salonunda 
fazla duş yapmak suretile zatül
cenbe yakalanmasıdır. 

Bu talili maymun için büyük 
cenaze merasimi yapılmış. ölüsü 
lüks bir tabuta, mezarına çelenk -
ler konulmuş, "cenaze" sini en 
meşhur yıldızlar takip etmişlerdir. 

Paul Muni sahneye 
avdet etti 

Yedi senedenberi ilk defa ola •. 
rak Paul l\luni bugünlerde tekrar 
sahneye çıkacak ve tiyatro tem· 
sillerinde rol alacaktır. 

Artist Nevyorkta "Key Largo .. 
piyesinin başrolünü deruhte et· 
miştir. Piyes büy::k Amerikan mu 
harriri l\Iarsel Andersonun eseri· 
dir. Bu muharririn eserleri ~ah· 

nede bir mevsim:len fazla kaldığı 
cihetle Paul Muninin yaza kadar 
film çeviremiyeceği anla~ıhyor. 

i-.Ja!Um olduğu üzere Paul l\ Iu • 
ni sinemaya baş'amazdan önce 
Amerikan yahudi t iratrosunun 
başartistiydi. 

t'e maymımıı 

lsviçre ordusu 
Bir filmin başrolünü 

deruhte etti 
!sviçrede bugünlerde "1939 se· 

ferberliği .. ismile bir film çevril· 
meğe başlanmıştır. Filmin başar

tisti, general Guisan kumandasın· 
daki İsviçre ordusudur. 

Diğer artistler Jim Gerald, Mi· 
chel Simon \'e Y\·a Bclla'dır. 

Bu film, biri Fransa, diğerleri 

İngiltere, İspanya \'e .ı\lmanyadan 
gelen dört lsviçreli askerin mace. 
rasını !1ikaye etmektedir ve İs· 
viçrenin en güzel manzaralı mm· 
takalarında çenilecektir. 

Müzeye konulan 
esL:i sapka 

''Üç ahbab çavuşlar .. dan Har· 
po bugünlerde çok kederlidir, ağ· 
zını bıçak açmıyor. Sebebi şu: Es· 

(Ce.ııalıuıı oelecek rıı:J. 
bıı siitu11larda bulacak5' 

Sihirli yü:ıii1' 
ı;ııd'' 

Bir ıır ııt 
ııd:ı 

J ::ıntısı ' ı: 
şnşırtııcıı 6P 
bir ol'\1

11 ş6>ıt 
Onlnrn 

siniz: 
·r > 

- SitC Jıl Jl' 

.. ·ııı· ' vercccı;1 ~t 
JıirJiJir· ~ 
lıabersit t:ı'-

0 ısıJ11 .ııı :,a 
p:ırııuığındıı olurs:ı , e ~ 

0
,. 

ııu muhakkak hilirirı1 1 eıırı ~ 
kimde, hatta onun JıaııS si•' 

d "tıll'lıl ııt 
gi p:ırmnğında ol uı; ıniıl 
yeceğim. Hepiniz c1ıcr 11 ııı-

l . . •·orsıl ' 
sııklıır, cclı erınıze "' (tr'' 

ı ıll .. ı 
Yüzüğü nrkndıışt:ırırı el: il'~ 

kontrol vazife:.ini göreC c•~' . .t 
beraber odadan d:l lJıl~~ t ~. 
Fakat dnh:ı C\'\' cl oda JıtPS1~ş 
rı y::ınyan:ı oturtur ,·c itil>' :f 

ıl::ın lıaşlıynrnk birdell od~~ 
. inıı· .,. ı 

ı er nuııınru verırs d~ıı ~ı 
ııiince hazır bulunnnt~r ,npı•'1A 

·nı ')'" • 
.}tı lıesııp ::ııneliyclcrı 00ıı1\ı-' 

- Yiiıük kimde ısc. 'i' ~ 
rrııı· d' rasını 2 ile darbec 1 .oıııı 

ilüYe ediniz. Bu :re; 
dnrbcdiniz. Oldu nıu ıl 

- Evci. ·se eld',1 
- Yüzük sağ cldC 1 ·ıA"e . 9 1 

kiına 8, sol elde ısc ı 
Bu da oldu mu? ı;oıı" 

- Şimdi eldeki :rc .. i t 

l d
. . v - -k ıınrı.. .,, 

dnrıe 11117.. ~uzu rı o r.ı · ·ı 3 rc ..., • 
lınş parmaktan ılı 1 11,·ıw1, 
kadar birden itibaren ~11it· 
kamı yekünn iliive c 

mı'! ~ 
- 'fnın::ım. Jiıtll-
- Yekuna 2 ilih'e c 

oldu mu'? ~~ıl 
- EYcl. ,c~ 

.,... ·z soll , 
- Elılc ettıı:ııı11 . fi' 

n:ı söyleyiniz. _ ıcdi~1 ~' 
Arkadaşınızın :;ol •4Je ~ 

• rıırı1• • dan 222 çıkarınız. ' ı.ıır· 
neli bir rakam knJncıı .111iı·: ·rrs keh:ıncte b:ışlaynbı 1

_ 0~ıı 11ş 
Son rakam size )·uı rJllş~ ,~ 

duğıı pnrmnğın bnŞ pl:ı r'~.4 
·ı:nc -~· baren sırasını, ı 1

• i11' r ,rı 
(l s:ı~ eli, 2 sol eh)' ıutPt1 
yüztiğii parınağın~ta 11-şın ı zı göstcrcccktır. l:ı ıııı\ P 

oıtaııa 9 ki5iılc11 rıı; 111nıt• 
). ·eıcrı ıl r' sn yapılan :ıme ı.} -rt ıııırıt rıı' 

ılc kal:ııı rakam do _ 11,r 
- ··ıııı 

ilk iki r:ıkam yuzıı., der· 
ıut::ın ndnmı işaret c 

ki Ye yırtık ~apkasım bırakmak \'e - - --- - - 
,·ıı 

yerine bir başkasını ikame etmek • gı ı 
mecburiyetinde kalmış bulunuyor. Emil Yanın · 

Yirmi senedir sahnede Yeya ·ren i filıf1;cıı ~i ..• ı-eı;fe f7 
filmlerinde kullandığı, bir uğur Verem basıtını ~ ~ ol' ~ 
ve tılsım saydığı şapka artık çok alimin hayatını me~~ıııi tı11 
eskidiği için kullanılamaz bir ha. lan "Robert Kock.. 1 ril~ 

. d go'te ıı 
le gelmiştir. sonunda Berhn e · )'ı:ıll 

·ı ·d{ 
Bu ~pka Los Angeles<le sinema Filmi me)hur Ernı .1 etıl11• 

müzesinde bir vitrinde teşhir edi- Yerncr Krauss tcınsı 
lecektir. 



flıail Habip buna da 
cevap versin ! 

aşağı mugalatad an ibaret olan cevapları 
hcr.ı mütenakız hem yanlıştır. 

~ Yazan: ~aılf'nDır GCVEML~ 

11•.ına.il Habib, İsmail Habib 2 

~ıncıteşrin ı 939 tarihli maz, çünkü asıl edebiyat tari-
~ llriyet) de münteşir "Top· hi ( !) sizinkidir, müstakilen o· 

ab., ınızı oku;lum. Bu ce- kutulabiliyor ve muallimler iki 
~ kısıncn mahut beş makale kitaptan birini tercihte muhtar. 

en de ken:ii arasında mii· sahır yardımcı kitap sayılamaz; 
~~ikirlcr. ihtiva etme!.tedir çünkü yardımcı kitap asla tak· 

•• 
1 birer birer, hepsir.i gös- dim edilmez. 

'ı:ıı: 
'''s ~ u esas dava o kadar sa. 
~ki bu sa~atla en saıah:
leınlerin biri olan Son 

'-lahibi M uhidtlin Birgen hi
t~ıların sonunu bile bekle· 
u daha ilk iki yazının çık· 
ltri:ıc . . 'k" . 
11

•• • gazetcsının, ı ıncı 

0•
11·hasınd::t şunları yazdı .. , 
·•unuz. Siz, ya Türkç:: b:l. 

t :ıu:ı:: y~hut ta, saHihiycti 

Mesleğine ait bir ders kitabın· 
dan ikinci tabını ancak beş sene 
sonra ve bir tesadüfle haberdar 

H A B E R - Akpm Postası ' 

~ 

Saçiaıınıza bakmayı ögreniniz ! 
Mutfak 

Bi:medmiRiniz yemekler 

Eımah la "'\na 
Uhanayı böyle pişirmesini bi· 

lir miydiniz? 

Ben zannetmiyorum. 

Fakat bir kere tecrübe ediniz 
bakalım lezzetinden memnun ka. J 

lac;:!~ mısınız! 

Yanın kilo ekşi elma alınız. 

Size verecegım f 

bir kaç reçet_e_~--...-- GENÇ 
1 Saçlarınızın. dök~lmemesine, ıvi j 

1 
K 1 Z LA R 

1 muhafaza ecıı 1 mesı 18 varavac~ ~tır 1 Genç kulann en fazla dikkat e· 
.decekleri şey dalına gençliklC'rlnl 
ebarliz ettirecek şekilde gi)inrnck 

i/C hiç bir zaman kendilerinJ olduk
'arından yaşlı gösterecek modellere 
heves etmemektir. 

Çünkü insanların yaşlanmas. ga. 
.> et tabii bir §eydir. Ve her genç 
kız seneler ilerledikçe muhahl:!lk 
giyinişine heves ettiği o1gun ka -
Jınlann.yaşına gelecektir. 

~ ~· olsun bir ki;ir.i:ı ~aha
t ır ilim meselesinin, o 
~ j Umurr.i bir tasdikle ka

l?ıcdikr-e "o ka 'ar,. keli· 
"' ~ .: tc~·it ct'!ilTiyece:;;~i. 

clrr.ak ise, bir muallimin mesleki 
neşriyata karşı alak;:ısına feci bir 
misal, hele bunu mükerreren bir 
meziyet şeklinde itirafı ise ''şeca. 
at arzı,, olur; fakat on sene evvel 
çıkmış bir kitabı, on se:ıe sonn 
sahibine hücum vesilesi yapma· 
nıza i;:arette buh·n.,nlara "ikinci 
t.,b'ı"ı neşrinden beş sene t:onra 
gördüm .. diye cevap vermek, bi 
rinci tabını hiç görmedim mi de· 
mektir, yoksa onu gördüm de 
farketmedim, farkettim de sus 

Onu yuvarlak yu,·arlak doğrayı · 

nız. t:·· remek kaşığı yağ atınız. 
lçınde ince doğ.anmış bir tek bü
yücek so\'anı hafifçe kavurunuz. 

1 
Sovan ka\'rulduktan sonra içine 
yu\'ar:ak doğranılmış e!~§i e:ma· 
lan atınız. üstüne tuz ekiniz, bır 

Bunun için yaşlı görünmeğe er • 
kcnden heves edip daha on sekiz 
J·irmi, yirmi beş yaşJannda iken 
kırk, kırk beş yaşlarındaki kadın -
tarın giyindikleri tarzda giyinmeğe 
beves etmek hatalı bir şeydir. ~. e.--.., .. .. .. , • 

1 --w c: O.vil:u::ın he:-c:: :nu t:.ı-ı mu d::-:1e.:~ır. 

11 
"c .tct!·ik hali ıde bulu.,. 

1 • bıraeralcyh henüz sabit 

1
1~ 1nı, huzurunuzda tek
~.llJnı hissc:iiyorum. Dav 
ın l3in~eni ı ise sal:ihiyc~i 

~I il.his değil.lir: Zirn, sizin 
~ kittıbınız yıllarca :> 

ı ı: ~akat sal~ hiyetsizliği ıi· 
k dır. Bunu her an mufas. 
alarla isb::ıt benre müm· 

· 1'c.,hirJen hoşlanmadı-
n llcsr:ni, arzu ve talebim· 

~o~.um. j 
Çunkü b:11 o beş maka- 1 

•tcc .. 11·r· b'l ıı: mu • ı ı "l nazı::n ı . 
~~· anı:ıtmak iç:n yazdım .. , 

ııı;.'.tı Birge. in de tasdik ve 
Ilı~ vc,.hile bir edebiyat 
.lıc}Jifinin nazmda!'l bab· 

a.'Çin lazım olan en ipti 'ai 

il Sahip olmadığı görü· 
l'tılt diğer cihetlerin tet· 
ile 1.. ? 

Ot uzum kalır .... 
~Unuz .. Eğer bu fikre ha-
1 tirak etmi§seniz evvel,i 
tacr· . 

' ınızi mahkOm etmc.k 
~c girmiş bulunuyorsu. 

~kt.ir; zira nazma ait en 
\fl 1&ısizlik alametleri - a
~t b~tini doğru okuyama· 

it it manzumeye mana vc-'t derecesinde • kitabınız 
~ttUt-. Saniyen, evvelki 
~~lenizin birincisinde 
ihadın kitabının diğer 

1 •• 
ıtıbariyle kusursuzlu· 

i~ı bahsetmiş bulunmanız 
~c tenakuza düşüyorsıı· 

ı ki Mustafa Nihadın 
~l hemen her tarafında 

1 Yanlışlıkların mevcut 
tt>t-ıu tashih ve ikmal ile 

~t ~ S~lışan bizler için ma. 
ltikattir. 

'- ''M ~ etinlerle M uasxr 
~ti C~iYatı, gerek isminden, 

;unden belli ki edebiyat 
\ A.ı~ ziyade antolojidir. 
~ Canibin antolojisi var

ı t ~sıt edebiyat tarihinin 
~~lelcıtaplan mahiyetinde 

t ~ ~ on sene evvel asıl e-
~ tıhini bu satırları yaza. 
l'\ı:;tı., diyorsunuz. Evve· 
4ot a Nihadın kitabımn a-

ttı Oku • ' b" ~b yun, ıstersenız ~-

11na beraber bakalım: 
~ c ),tuasır Türk Edebi ya· 

~ ~I ~inaenaleyh kitabın 
'idugu isminden belli ol

\ı ., i~ Yen ,mevzuumuz olan 
)~td den, yukarıki cümleni. 

~' tıen cümleleri alayım: 
~~ıl kendi kitabımı o

\.~tb· (Metinlerle Muasır 
"'' 

1Yatı) müellifi de ken
. tt 0kutuyor. ikisi de Ve. 
~ 'rxıt cetveline dahil ol-
~l\i ttluallimler bu iki kitap
..,~> Seçmekte muhayyer. 
)lt~er Mustafa Nihadın 

c . 1rrıc1 bir antoloji ma· 
~tilıi :e, müstakilen edebi -

tabı olarak okutula. 

IV - "Yanlış kitap.. yazıları 

y a z ı 1 m a s a y d ı o ya!!· 
l•şlar gene devam edi;') gidecekti. 
ce,ıck., diyorsunuz. Bel:d evet. 
Nitekim sizin kitabınız da bütün 
yrnhş1:?riyle hala devam edip gi 
dıyor. 

V -- (l-!c.ber) gazetesinde 
mü:ıt:.şir yarlışJarrnızöan :tncal( 
tcviıi kab:t olanhnr.a ce''"'l' 
vermişsiniz. Halbuki efkarı u· 
m•1911iye, pek tabii, asıl müdel· 
1 •l ve vesaikle isbat edilen me!ela 
"car • sahhaf,, veya, "ebhar ki, 
mevc • hizi nağme,, dolayısile c 
parçanın tarafınızdan yanlış o· 
kunması hakkındaki ithamlara ce 

vaı: vermen:zi ~lcrqi · fT"aama· 
fih bu mülahazaya "ben Cumhu. 
riyete o beyanatı verdiğim sırada 
b:.ı m:ıkal ler heniiz intişar etme· 
mi;ti.,, tarzında mukabeleniz pek 
muhtemeldir. Çünkü, o noktalara 
hiç tem?s etmeden, Cumhuriyet· 
teki cevabınızda : 

"Misaller kafi.... yanlış de-
dil:leri kelimeler kitabın sonun
daki Higatçe de hep doğru olarak 
yazıldığı halde onları görmez. 
Scnra kitabımın ikinci ve üçüncü 
tabılan olduğu halde onlarla işi 

kontrol etmeği aklına getirmez, 
neden? .. Çünkü yapılan tetkik 
değil, garazdır,. dersiniz.. Ya 
siz, Mustafa Nihadın doğru ola. 
rak tesbit ettiği bir çok noktaları 
- metinlerin aslını görmemiş 

olmaktan gelen bir gafletle -
yanlış düzelttiğiniz hakkındaki 

pek haklı ve daima gayrikabili 
inkar ve red surette vesikalı it
hamlardan da bahsetmek cesare-
tini neden göstermezsiniz?. 

''Guya okuyucuyu aldatacak. 
lar,, sözünüzü, size karşı ve 
tabii müfret şekliyle kullanma· 
ma müsaade edin. 

VI - Şerif Hulusinin yazı-

sından bahsederken "Benim ~

debi yeniliğimizde bulduğu yan
lışlara gelince: 600 sayfalık bir 
kitapta vezin hatası olarak Ce. 
naptan bir mısra gösteriliyor.,, 
diyorsunuz. Anlamanız icap e· 
derdi; Şerif, daha evvel Nurullah 
Ataçın Haberde münteıir bir 
fıkrasında da temas ettiği ve 
kendi makalesinden kolayca an· 
laşılabileceği şekilde, "yanhı -
lık tipleri,, almış ve tadada, tek
sire lüzum görmemiştir. 

G:rçi, Şerif, Halid Ziyanın 

Hizmet gazetesini tesis edenler 
arasın-da bulunduğunu kırk yılı 

mehaz göstererek tevsik ediyor 
ve gerçi siz çok daha evvel kita. 
bınızı yazmışsınız: fakat kitabın 
muhtelif tabıları sırasında Hıı

lid Ziyanın gazetelerde edebi ha· 
tıratı intişar etmemiı bile olsa, 
edebiyat tarihi yazmak mevkiin· 
de bulunan kimse için yaşayan 

kıymetlere ait en hurda teferrüa· 
tı bile hatta kendilerine müraca. 

müddet karıştırınız. O da hafi içe 
kızarınca iıst 'ine iki kiloluk kadar 
beyaz lahanayı doğrayıp üstüne 
de bır çeyrek litre su ılfı.ve ederek 
pışırınız. • ·ıhana pişin::e salçası 

bıraz koyu olsun dıye ü:ıtüne biraz 
un serpiniz \"e üstüne biraz da 
.ım:m sıkı bir iki dakika daha a· 
teşte bırakınız. Bakalım lezzetim 
se,·ecek misiniz? 

AHÇI 

atla veya misalde mezkur gazete 
kolleksiyonundan tahkikle isbat 
lazım değil midir? Şüphesiz güç 
bir iş .. 

VII - Şerifin, makaleri;ıdc 

kitabınıza atfet~iği yanlışlarcfan 

lsmihas yanlı§ları, tahrifler (ki 
yalaız- eserinb için değil, alelade 
bir kitap için bile feci hükümler 
verdirecek bir misal alınmıştır), 

Edebi şahsiyetlerin keyfi izahı 
(ki burada alınan misalin edebi. 
yat tarihi noktasından hayati 
kıymetini tafsile hacet görmem) 
maddelerine hiç temas bile etme· 
mişsiniz. Yoksa, onun makalesin
deki bu maddeleri görmediniz 

"? mı .. 

Nihayet, 24 iHnciteşrin tarih· 
li Haberde, gene kitabınıza ait 
ve gene metinleri asıllariyle kont· 
rol etmemekten gelen bir yanlış 
mana vermeniz hakkındaki ma
kaleye vereceğiniz cevabı pek 
merak ediyorum. 

Muhtemel tabiyenizi karşıla

mak için hemen söylemekte ace
le edeyim: Ben kimsenin avukat· 
lığını yapmıyorum. Bu satırları 
yazmama sebep te son yazınız. 
daki hakikatleri örtbas etmek 
gayreti, korkunç muğalata te· 
mayülü ve bir edebiyat mualli· 
minden beklenmiyecek fikri anar 
şi ,tenakuzlardır. 

Artık kafi Bay İsmail Habip!. 
Mallım ya, kişi noksanını bilmek 
gibi irfan olmaz derler; belki bu 
manzum meseli yanlıt yazmış o
labilirim. Yanılmadığımı sandı

ğım nokta, biz yaştakilere edebi
yat dersi vermek iddiasında bu. 
lunan bir meslek müntesibi için 
bu kadar kör bir gafletle muaz
zam iddialara kalkıımanın ha
zinliğidir. 

Yaıınıza, bilginize ve emeğini
ze hürmetim var; fakat usulaiiz 
ve beyhude bir emek mahsulü er 

lan kitabınız hakkında, bu kadar 

t . 

Saç, kadının, en kıymetli bir par
çasıdır. Bir parçası değil, belki de 
kendisidir. Çoklarımız, saçları • 
mızı sever ve onları olduğundan 

çok .1aha iyi göstenpiye çalışırız. 

Başımızı süsleyen kıvrımlann yü -
zümtizü, gözümtizti daha i)i göster
diğine inanırız. Fakat maalesef. 
Onları ne yıkamasını, ne de tara -
masmı, ne tak\iye etmesini biliriz. 

l~adın okuyucularıma önümüzde
ki hafta bitecek, yani iki kısımda 
tamamlanacak bir şekilde iki yazı 
hazırladım. Bunlardan birini bu -
gün, diğerini de önümütdeki 
hafta yine bu sütunlarda okuyacak 
aınız. Ta,·siyelerimi tatbik etmeniz 
saçlarınızın hayatı noktasından 

faydalı olacaktır. 

Saçlar 
Yatarken saçlarınızı çok ııeyrek 

dişli bir tarakla açınız. Sonra bi-
raz daha sık bir tarakla, bqmıza 
dokundurmamak şartile, yalnız 

saçlarınızı tarayınız. Saçlarınızı bun 
dan sonra uzun uzadıya fırçala)'l· 
nız. Saçlarınızı bir bandla bağlayı
nız. Sabahleyin kalkınca, yine saç-
larınızı bir açınız, tarayınız ve aynı 
şekilde fırçalayınız. Şayet, gece ya· 
tark()n iğnelerle saçlarmxzı tuttur
muş sanız, ertesi sabah kalktığınız 
da saçların yanına serbest kalmış 
kısımlarını taramak k8.fidir. Fırça 

ve sık tarak saçlarınızı ilzıneden te
mizler, ve onları parlak yapar. 
Kullanacağınız fır-çalar 4 veya 5 
santimetre uzunluğunda ipekten 
yapılmalıdır (çok kısa olan ipek 
çok sert olur). Bağadan veye fil 
dişinden sık bir tarak edinmeğe ça
lışınız. Kemikten veya ağa~tan ya· 
pılmış tarakları kullanmak hiç doğ-

lfılU suda eritiniz ve on beş dakika 
kadar kaynaunı:ı;. Bu sıcak mnh -
lfılU 35 ''e :.;s dcr.:>c<.: arasında iken 
kullanını::. SJ.<'l:ıt ıııızı 6 veya 8 ör
gü ohrak ayırdıktan sonra bu sı -
cak ınahlülil ilıtiv:ı eden bir kap i
çinde mlrı'ınız. nu örgüleri ayrı ay 
rı ıız•ın r:ı• tldct ellr.izle ovunut, saç 
ları sabunla köpürtüyonnuş gibi 
bafifçe frikı·froıı yapınız. Saçlar 
i)icc temizlenince, soğuk su içinde 
mahlfılle bulaşıncaya kadar tutu -
nuz. eksenya bu mahlfıJden saçları 
tamamiyJe kurturmak için altı drfa 
soğuk su tle ıslatmak icap eder. 
Saçlann daha çabuk ıslanmasını te
rr.;n etm"k \ e süratlendirmek için, 
yansı su yarısı da alkol olan bir 
mahlülle s:ı1:ıarı ovrnahdır. Baş kıs. 
rnını örteıı Mc;larla örgüleri ateşte 
u:ıtılmış havlu ile kurulayınız. Son
ra örgüleri çözUnüz, saçlarınızı bu 
halde bir veya iki saat bırakınız. 
Ve bu müddet hitamında saçları 

düzeltmelisiniz. içinde süt veya po· 
tas karbonatı"bulunan şampuvanlnr 
saçlann rengini bozar, kurutur ve 
kırar. Kalevi olan bütün terkipleri 
kullanmaktan ictinap ediniz. Buna 
mukabil potas. sud, ve amonyak 
kalcvileri saçlan tarakla ve fırça 
ile temizlemekte çok iyi netice ve
rirler. 

Nevralji olduğu zamanlar. saç -
!arı alkollü bir losyon yardımile 

temizlemelidir; bunu yalnız baş 

kısmındaki saçlar için değil, sarkan 
kısımlar için de kullanmalıdır. Bu 
halde petrol eteri de istimal edile-

Bir genç kız daima şunu dilşUn -
melidir: O elbette k1 kenill ır..ı:hitl 

içinde bUyUyceek ve ) aşlanacak -
llr. Kcnclisini 15 sene evvel yir
mi beş yaşmda gibi giyinmiş görc.n 
ve yirmi beş yaşında zanneden bir 
insana o, on beş bene sonra, yaşlı 
':iyindlği zamanlama ancak on se
Kizinde olduğuna nasıl inandırabi -
lir. Yaş hususunda pek hassas o -
lan knd~ daha genç kızken bütUn 
ihtiyat tedbirlerini almalı ve ken -
dislni yaşlı gösterecek şekilde gi -
yinmektcn çekinmelidir. 

Size verdiğimiz şu iki model biri· 
birinden daha ı;Uzel olan iki model
dir. Ve ikisi de genç kızlara yakışa· 
cak şeylerdir. 

Soldaki kahverengi ve bej r rnk
lerden yapılmış olan bu yü:'" r 1bi . 
senin modeli çok oriiin<ıl 'iı 1en 
kahverengi ve la)'yörler bej re.ı -
gindedir. 

Sağdaki Blö lnvant yUnltıden o
insana o, on beş sene sonra, yaşlı 
lan bu elbisenin süsleri arasuıda 
pembe dilğmeleri vardır. Ve genç 
kızlara yakışacak bir formdadır. 

bilir. Fakat bu mahlül çok kullanı· manlar çok kuvvetlidir. Bu suretle 
lmca bllhusa başı örten kısımlar - yıkanmış olan saçlar çok paıJak o
dakl saçlarda bir gayritablilik gö - lur. Ve bu parlaklık mahlul içinde 
rlilmeğe başlar: Aynı tesir bu mah- birkaç gram parafin bulunduğu tak 
lül ayda bir defa kullanılmış olsa diroe daha fazladır. Bu snretle ay. 

ru deg~ildir. Çünkü bu sonunculann d tidd t d bile kentlisini gösterir. Bu tesiri nı zaman a uzun m e e\'am e -
zamanla kenarlarında çırpıntılar bertaraf etmek için mahlfılil kul - d"n hoş bir kabanklık kazanır. 
olur, ve saçlar buralara takılarak lanırken saçları iyice biribirine stirt Hatta bu kabarıklık rutubetli ha
kopar veya kırılır. Şayet bağa ta - melidir. Fakat bu sürtme çok kuv . valarda bile bozulmaz. Bunu mü -
raklar pahalı ise, bunlarm yerine vetle değil, bilakis hafif bir tarz- tenkip saçları içinde gül, yasemin, 
ıellUloidden yapılmış olan tarakla- da olmalıdır. Petrol!U etere çok menekşe ve ilah .. ~anslan bulu -
rı da ku1l'lncto:lir<rlniz. Fırça ve ta • dikkat etmelidir. Saçlarınız bu mah nan bir losyonla hafifçe ıslatmalı -
rak aaçl:ırı par:ak t-ır hale getirir. lfıltin kokusunu tamamile kıl\'b"t· dır. Bu kokular aynı zamanda pet • 

müteassıbane gayretlerle uğraş. Bunları ... ·umu!'atill&k i"in, ekseri,·a iz 1 " ·; "' " mcdcn ne ateşe. ne muma, ne de rolün tuhaf olan kokusunu a e 
manız emin olun iyi bir intiba br yıkamak lauın~ır. Eg~ er, sık sık !la" "' IAmbaya ~·aklaşınız. Çünkü ateı; - rtnıc~e yaravacaktır. 
rakmıyor. Hakikatleri aleyhinize, lannızı yucar, bA" tuvaletinizi '<'&P· • l' l ak 

--:s " ten bir kaç metre mesafede bulı•n Eğer petrol etrn ıtre o ar a • 
bile olsa kabul etmek ve artık sus madan \"C e~ık hı>\-ıya "ılmıadan · ~ '" maııı derhal alevlenme~ için kn lmmm. bunu bir vılramıı irin ' 
mak, daiına doğruyu aramak 1 evvel de ıyır.e ku."'"lllanaııız, çok fldir. gelecek tarzda bir kaç şişeye tak 
lüzumunu bir preMip olarak bize fayda.smı c-örUrsilnllz. akl "' Petrol eteri saçları muntazrı.mnn sim etmeli, ve bu suretle s ama • 
sizler öğretmiştiniz: bugün ıizin Saçların yıkanması ı d yıkandığı t:ıkdirde iyi nrtice verir. ı ır. 
de ayni •ekilde hareketinizi bek- f ı llU 1 f -s Sabun köpüğünden veya buva de bu tesir bilhassa. mesela uzun hir Size ha taya a ko o:!)-on or -
lemek hakkımızdır. w b · tin Panamadan yanm ve üçte bir niıı- tren yolculuğundan sonra sar;lıırı mülleriln, pomad, yag, nyan 

Zahir GOVEMLl betinde bir mahliil yapmız, bum.ah- iyice kurutmak imkanı olmadığı za formUlleri vereceğim. 



8 

Yuınur aya ru 
biraz geri dönmek azım ... 

Gagavuziar ·müs\üman mıydı, 
değıl miydi ? 

- 22 -
Yumurtaya doğru giderken. 

sizleri biraz geri döndüreceğim ..• 
Bugün matbaaya geldiğim za
man, bana gönderilmiş bir kaç 
mecmua ile bir de mektup bul· 
dum. 

Romanyaya ait hikayelemizin 
içinde, dört beş satırdan ibaret 
bir fıkrasında, oranm hıristiyan 
Türklerinden bahsetmiştim. 

"Gagauz,, deneo bu türklerden 
biri bana: "Bizam kasabada ya· 
şayan bir ihtiyar var ki, babası.. 

nın camie gittiğini, miislüman 
olduğunu söyler .. Eskiden ken
di de müslümanmış .. Sonra yavaş 
yavaş hıristiyan olmu§lar .. ,, dedi. 

Bu yazı serisiniıı altı numara
sında sırası düştü de, ben de bu· 
mı söz gelişatı etmiştim. 

Yukarıda bahsettiğim mecmı1. 

al.arla mektubu, Gagauzlar hak
kında kıymetli bir cııer tercüme 
eden bay Tiirker Acaroğlu gön· 
dermiş .• Kendisi bu ''müslüman
hk., bahsine şiddetle itiraz edi· 
yor. Belki haklıdır. Fakat, ben 
onu ne maksat ve ne bilgi ile yaz. 
dlğımı anlatırken, o yazıyı oku· 
yanlan da alakadar eder düşün· 

cesiyle açık mektup suretiinde 
cevap vermeği münasip gördüm. 
Bilmem iyi ettim mi?. 

Muhterem Türker Acaroğlu

na; 
Tiyatro i~lerinden vakit bulup 

"HABER., gazetesine sık aık 

uğrayamıy,qrnm ,Bundan dolayı 

lQtiedip gönderdiğiniz ''Varlık., 

mecmualannı ancak bugün almak 
kabil oldu. Yazılarımı okumanı -
za, okuduktan sonra da alaka 
gösterip, bana bir şey öğretmek 
i:in, tercümelerinizi göndermeni. 
ze cidden müteşekkirim .. 

Yalnız, ıiddetli tenkidlerinize 
uğrayacak bir suç işlediğimi hiç 
zannetmiyorum.. Bakm anlata
yım: 

ı - Yevmi gazetelerde, mevr 
uun manasını değiştirecek kadar. 
sıksrk milrcttip hatalan yapıldığı
nı r-ck al! bilirsiniz.. Herkesin 
bajına gelen bu iş, benim yazıla
ra da ekseriya musallit olur. Her 
çıkan yazımı hemen okuyanuyo. 
ru.m. İntişarından on giln sonra, 
gözüme ilişen hatalan • arada 
başka yazılar çıktığı için • tashih 
etmeğe de imkan kalmıyor .• Yok
sa, sizi inandırmak isterim ki: 
kendileri hakkında, herkes gibi, 
fazla malUmatım olmamakla be· 
raber, isimlerinin (Gagauz) ol. 
duğunu ve bu kelimenin de (Ga
ga - Uz) dan geldiğini biliyorum. 
(Gaga) nın manası ne demektir? 
İtiraf ederim ki: Bunun hakkın
da size cevap verecek kadar bil· 
gim yok .. Fakat (Gagauz) lamı., 

eski "Uz,, Türklerinden geldik. 
lerini tahmin edenlerdenim.. Bu 
satırları yazmaktan maksadım 

da: ''Gagauz,, ismini yanlış te· 
laffuz etmiyeceğimi anlatmaki 
içindir. Bunu isb:ıt için de, üç 
dört sene evvel Romanyadan ga· 
z:eteye gönderip neşrettirdiğim 

mektuplarımda, bu ismin doğru 
yazılmış olduğunu göstererek 
kendimi temize çıkarabilirim. 

2 - Okuduğunuz o yazımdaki 
hikayeler hep "gördüğüm,, ve 
''işittiğim,. şeylerdi. "1lmi bir 
tetkik mahsulü,, gibi ukatalık ko
kusu yoktu. Benim gibi, her za. 
man, her sahada aczini, itiraf e
den bir adamın böyle bir halt et· 
ıniyeceği aşikardır. 

tı ciddiye alınmasın diye, ge · 
ne o yazıda (Emineska) dan bah
sederken: ''Vakıa bu karar bir a.z 

fala bakar gibi oldu amma., yollu 
cümlelerle süslenmişti. 

.. yetmiş sene evveline kadar 
müslümanmışlar... "O devirden 
kalma, bugün yaşıyan ihtiyarlar, 
babalarının camie gittiklerini ha. 
tırlarlannış... cümlelerinde: (id
dia) ve (karar) manalannı nasıl 

çıkardığınıza akd erdiremedim ... 
".Müslümandılar,, demiş olsay
dım; beni tenkid etmekte belki 
haklı olabilirdiniz.. ÇünkU o r.a· 
mnn, bu fikirleri tetkikat mah· 
sulü imiş gibi göstermiş olurdum. 

Mecmuanın 143 inci sayısında, 
Bay Yaşar Nabinin söylediği gL 
bi, bu tilrkler hakkında yazılmı;, 
çizilmiş mühim eserler yok ki, o
ralardan çıkarmış ta yazılarımın 

arasına sokuşturmuş olayım.. O 
halde, uydurdum mu? Bunu ne 
cesaretle yapardım? Delimiyim 
ben? Böyle bir şey uydurursam, 
bir giln sizin gibi heyecanlı bir ka 
lemin bana çatacağını dü~ünıni

yecek kadar zekadan da mı mah 
rumum?. 

"Ne bileyim bel.,. diycceksi· 
niz .. Doğru .. Aın.-na ben söyliye
yim: Ne deliyim, ne de düşünce· 
den mahrum. 

Ben bu "mUslilmanhk,, bahsi. 
ni Bükreşte, okuması, yazması 

olan genç bir Gagauzda.'1 dinle
dim. O halde gelin buna bir karar 
verelim: 

Ya bu Gagauzun söylediği doğ 
ru, yahut sizinki ... Tercümeleri -
nizi daha okumadım.. Eğer bah· 
aettiğiniz filim, bun·larm hiçbir 
zaman müslü:nan olmadıklannı 

iddia ediyorsa, benim buna in"An. 
maktan başka çarem kalmaz .. Ni
tekim, Bükrcşteki Gagauzun da 
(müslUmanlık) iddiasına gene 
böyle bir caresizlikten inandım. 

Öyle ise, bu adam bana yalan 
söyledi .. Peki amma. niçin? Bun· 
da ne menfaati olabilir? Ben o· 
raya, dini bir vazife ile gitmemiş. 
tim ki: "Gözüme girmek için,. di
yebileyim .. O halde kendi arala
nnda böyh: bir rivayet var. "Bu 
rivayet asılsı~ da olsa, sizin gibi, 
bu işlerle uğra§Cln meraklı ve bil· 
gili bir insnn için acaba soruştur. 
mağa değer mi?. 

Bu bahsettiğim hıristiyan 

TUrk, Bükreştedir. Resmi bir va
zife ile orada yaşar .. Bundan do
layı ismini alenen yazmıyorum ... 
Eğer isterseniz, kendisine bir 
şey soracaksanız, hane bildirin, 
size adresini gön.dereyim .. 

Tekrar ediyorum: O yazımda, 1 
hıristiyan TUrklerden bahseder
ken, kendimden bir şey ilave et. 
miş değildim .. üniversitede ve
rilen inkılap derslerin-den, Rıfkı 

Mellılün tetkikatından, Kıbrısta 

şahit olduğum v~adan nasıl 
bahsettisem, yani, nasıl onları ~a
hit olarak misal getirmissemı 

"Gagauzlar., hakkında da, Bük· 
rcşte oturan genç bir "Gagauz.,
dan duyduklarınu naklettim .. 
Eğer yalansa, suç bende değil, 

hepinizde ... Şimdiye kadar bun • 
lar hakkında tetkikat yapıp bize 
bildirmeyen müverrihlerle, ter
cümenizi, ben Brıkreşe gitmeden 1 
evvel neşretmediğiniz için de: 
Siz de .. Bilmem, bu itiraf ve iza
hatımdan sonra beni mazur gö· 
rür müsünüz?. 

Şahsnn hakkındaki tavsiye ve 
iltifatlarınızdan dolayı tekrar te· 
şekkür eder, hürmetlerimin kabu. 
lilnü rica ederim. 

Vasfi R. ZOBU 
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Ne Garip Şeyler ••• Şen sözler 

70 sene yeraltında 
Maden kuyula
rında çalışan· 

lann ne büyük 
bir ömür sar
fettiklerini bi. 
lir misiniz ? 
Bunlar bütün 
günlerini, hat

ta gecelerini karanlıkta geçirir
ler. Onlar için güneş ışığı çok 
fevkalade bir şeydir 1 Bunu ha
yatlarında ancak pckaz görebi_ 
lirler. 

Maden işçileri arasmda sene
lerce bu hayatı silrmilş kimse
ler vardır .. Geçenlerde Ameri -
kadaki bir maden ocağında her 
biri yetmiş sene çalışmış dört 
ihtiyarın şerefine bayramlar ya. 
pıldı ve bunları herkes hararet· 
le tebrik etti. 

Yangın ve dilsiz çocul< 
(Bazı felaket an. 

,1 .arında imanın 

dili tutulduğu

·rn bilirsiniz. 
l iakat. bilakis 
~' ~!sizlerin de o 

anda dile gel -
dikleri görülilyor. Geçenlerde 
bir gün İngilterede böyle bir ha
dise olmuş: 

Anadan doğma kör ve dilsiz 
olan yedi yaşındaki bir çocuk, ev
de yangın çıkınca: 

"- Anne 1 yanryonız !,. diye 
bağnyor. 

itfaiye geliyor, yangını söndü. 
rüyorlar. Sonra çocuğun gene 
dilsiz ve sağır bir hale geldiği 
görUIUyor. Zavallı çocuk haya
tında ilk sözleri o felaket anında 
söylemiş, &OMa gene eski haline 
dönmUş ... 

*Altı parmaklı çocuk! - Her 
insanın elinde, ayağında be~e,.. 

parmak \'ardır. Fakat, altı par -
maklılar da yok değil. Bunlar 
tabii, garip yaradılışlar. Bunlar
dan biri de lngilteredeki bir ço. 
cuk. Bu ~cu&run, ayaklarından 

birinde altı parmak \'arın:~ lnsa· 
nın elinde altı pannaf:rı olursa 
belki bir işe yarar, mesela bir ~yı 
daha iyi kavrar ama, ayak par -
maklanndan birinin fazla olması 
bilmeyiz neye yarar! 

* l'crden biten koyun! - Re · 
simde labna gibi bir nebatın or
tasından bir koyun çıktığım gö. 
rüyorsunuz. Hakikaten, Amerika· 
nnı bazı sıcak yerlerinde böyle 
bir n~bat vardır. Fakat, tabii. 
ortasınd:ın canlı koyun çıkmayor! 
öyfo bir koyun çıksa e'o"'\'ela, için
den çıktığı Hlhnayr yer! yalnız, 

bu neb~fın ortast11tlaki 'tolf\urttıgun 
koyuna benzetmekte hakları var: 
Çünkü, nebatın bu kısmından, 

koyunun sırtından olduğu gibi, 
yün elde etmek kabildir. Nebatm 
o kısmındaki tüyleri insanlar alı. 
yor, yün gibi kullanıyorlar ... 

* Sineksiz memleket. - Hava
na, sıcak bir memleket ~masma 
rağmen, sinek nedir bilmez. Hat
ta, o civarda. mevsim soğuyunca 
sinekler daha sıcak yerlere gider. 
ler, fakat bu memlekete gelmez -
ler. Alimler HaYanada niçin si • 
nek bulunmadığım bir türlü an
layamamışlardır. Her halde bu 
küçük hayvancıklar oranın hava· 
sından, suyundan pek hoşlanma
yorlar. 

• Kmıgum ne demek? - Kan
guru denilen hayvanı bilirsiniz 

Bakahm ne çıkacak ? 

Bu karışık çizgiler arasındaki 
lerin saklı bulunduğunu öğren . 
mek isterseniz elinize bo)•alı ka. 
lemlerinizi veya sulu boya takımı· 
nızı alın ve çizgilerin arasındaki 
yerleri, içindeki rakamlara göre. 

şu renklere boyayın: 

O - Beyaz, l - Siyah, 2 -
kahve rengi, 3 - San, 4 - Kır -
mızı, 5 Koyu mavi, 6 - Mc . 
nekşe. 

Mektepte ıııııı' 
Babası 0 

dtı' 
soruyor ~ıı 

~e1' 
- .. ğrei.f' 

ne 0 111ı. 
sun bal<a)'I ..,,,/ 

- l}ğtt"" 

nin öğrettikle rinl. .. .'1°1.? 
- Öğretmen ne öğreti ~( 

B
. • ..~ ek ist - ız:ım ogrenm 

rimizi... ~yel" 
- Desene bir şey öğr 

sunuz .... 
NEREDEYMIŞ~!Jıid:'1 

uzun 0rı;f 
tenbe~ ~raf 
rnediği el' 
kadaŞızl11 

geldi: ôef' _ ~ert 

din? diye sor du. , 
öteki kızgındı. öfkeyle• 
- Cehennemde 1 dedi. ııa~ 
- Nasıl oralarda da 

bozdu mu?. eJlİll ~· 
- Ne söylüyorsun! S Jtl 

şrnda öfkelendikçe tekrar 
· nemi arayacağım geliyor! 

resminı görmüşsünüzdür. Kamın-
da cebi olması ve yavrul:ınnı bu- Misafir t.atıt1ı~ Eve, ... t?r 
rada taşıması ile meşhurdur. Fa • l tır bir . fJ' 
kat, ''kanguru,, ne demek, bili· yı ·ctı-

• fi r geııııı~ • t 
yor musunuz? Bu, yerli dilinde \~~~~ kat afS"' ~ 
"ne söylüyorsun, nnlamayonım" . \l 11 
deme~tir. Vaktile bir Avrupalı " cuk onuıl' f 
Avustralyada gezerken bu hay· .i71i'Cl:Oll'l•oo:::ııı• şısın-Oa ~ {J' 

f'ltk yılı~f:'r' 
vanı ilk defa olarak gönnüş. RasL ,. ·sn ı · 
ladığı bir yerliye: " Bu hayvanın lüyordu. Bir aralık lll

1 ~il 
ismi ne?" diye sormuş. Yerli a- - Söyle bakayn\1. ya aıJlııl' I 
damın ne dediğini anlamamış ve di. Benim geldiğime ıne 
kendi dilinde: "kan,. ga ru,. demiş dun mu?. 
Bu da yerli dilinde "ne söyledi • Çocuk: . 5iS ~ 
ğini anlamayonım" manasına ge.. - Nasıl olmam! ded

1
• •1, ıc 

liyormu~ Oradan hayvanın ismi diniz diye annem bizl'lletÇ' diP 
"Kanganı,. kalmış, sonra bizim bih etti: Bugün geıece~ ol/ 

· r· ı k · · · " 01' dilimizde "kanguru,, olmuş. mı~a ır ere endımızı " 

EGLE.;NCE 

Kış günleri arkadaşlar arasında 
kapalı yerlerde vakıt geçirmek 
için insanın eğlencelere ihtiyacı 

vardır. Bu gibi toplu yerlerde 
kim ortaya güzel bir eğlence çıka· 
nrsa ötekilerin çok hoşuna gider. 
işte size bu hafta iki güzel eğlen. 
ce veriyoruz. Bunları öğrenin ve 
arkadaşlarınız arasında tatbik e
din. 

EvvelA birinci resime bakarak 
şunları dikkatle okuyun: 

Duvarın önüne geçeceksiniz ve 
~ kolunuzu uzatarak duvara 
parmaklarınızın ucu ile dokuna • 
caksınız. Sonra, bu vaziyeti boz. 
madan, sağ elinizle sol kolunuzun 
dirseğini, resimde görüldüğü şe • 
kilde tutacaksınız ve sol kolunuzu 
yukan kaldıracaksınız. 

Kolunuzu tekrar aşağı indirdi
ğiniz zaman göreceksiniz ki, şim~ 
di parmaklarınız duvara d~e· 
yor. Hayret değil mi?! 

Gele'lim ikinci eğlenceye; bunu 
da sağdaki resme bakarak oku • 
yun: 
Duvarın yanına geçip duracak. 

s.ınız. Duvarla aranızda bir karı~ 
kadar bir açıklık kalacak. Bu va
ziyette kolunuzu kaldırmak ister 
gibi, elinizin sırtı ile duvara do -
kunacaksınız. Böyle beş, on sa
niye durun, sonra duvar olmayan 
tarafa dönün: O zaman kolunu -
zun, siz kaldınnadığmız halde, 
kendiliğinden yukarı doğru kalk
tığını görilrsünilz! 

teceğiz ...... 

Hırsız bir~ 
Gece . e 
Ü uıetıll f !( 

anrtıl~tı· ııf' 
cereye ,d~ 

urınaJ11>'°1,~ 
H eırıerı ,ıdı ~ 
casını . ,çıı 
penceref'tııt# 

Hırsız oluğa tuturıa gel~ 
pencerenin altına kad:ıt ~ 
ti. Ev sahibi, tabanca}'1 

bumuna uzatarak: lJ'o 
- Eller yukarı 1 diyt 

dL , , 
Hırsız soğuk kanlı if111§~ ~ 
- Ellerimi nasıl yulcll aı1 ~1 

dırmm, dedi. ellerimi 1'11' ~ı · 
dlrırsnm ben aşağı dU§e 

Bilmece 

Soldan sağa: 
2 

,..... ~:ı 
1 - Bir sayı, tsitıl• ~ 

3 - Dede, baba. 4 - Jlll ı 
"f 1 ..... (1 Tasa, 6 - Vazı e, 111el', • 

Bir hastalık. 8 - ""f e 
tzaf et~e bir edat. eJı 

Yukardan aş:ıtrı:. ı "":J 
ı - Ana baba bıt. u!1 e!>;i.· 

uzvumuz, 3 - K0~1.1~ıı' ş< 
4 - Erkek, 5 - '1 .,.... ıf f 
6 - Evin bir k1s1111• •1 S / ı 
vanlar yer - ön ?eğı~\Jştı' 9 
erkek ismi - denız 
İstikbal. 
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oJumbusdeki meçhul 
adınları düşüneceğim 
·~ Yazan: ANDRE MAUROIS 
e~~ - F'iladelliyaya git

~ · evyorktan ayrıldım. 
• l?ıt e ut günler geçirdiği • 

kör bir hayvan olarak ta\·sıf cdı • 
len beyaz balina insana fcmılık 

yaptıran nefsi emareden ba~ka bir 
şey değildir. Kini yüzünden ken -
dini kaybedcrc!~. bulun ihtıpt 

tedbırlerinı unuta:-ak cana\arın 

üze~ine saldıran \'e onu kova!ıynn 

o . 
;andan un yanından geçi -
• • . hatıraların uya;uşı 

:
1 oluyor. E kıden çok 

:-ını bu demıryolunun is _ 
~· dokuz sene ıçersinde 
Iıe ctu .. . 

Do ' ~unme.:nı~tım. Bu 
"tdu~· 
oıı &um İ::itasyon gbz -

kaptan .\!tob i"e günaha k:ırşı şı:

dit bir mücadele apn pmte:ıtan 

vaziinden bacşka kımsc değildir. 

Fakat kor cana,·ar mı.icadeleden 
•une ke d" · d ta n ı ın en sonra 
~ronun hayalini geti -• eı. 
'Yorktaki göklere de -

~1&örür görmez Eliza • 
• ı<aklarım hatırlıyo -
~'Ol{ C'!k ' 

galip çıkar, ifrıt intikamına ve te
mizliğe susamış doğru ruhu ken -
dine çeker. Ruhları id~re eden ~~:ıp 

tan, ,·ücudu demek olan taylala -
nm beraber o:.:unikliyerek olüme 
koşar 'e denizin büyük l;efeni ye
nilmiş ka:1ramanları ihata eder. 

. ı hatıraları tura -
. ~~ için şimjiden sevi -
e rıncetondan birkaç da

Planisbroro'yu g~tik. 
~ evvel, bana pardüsü

te a ınevsiminin geldiğini 
n İngiliz, yine aynen 

hiOtlıyorlar. Şehir tabii 

"rad hana gülüyor. U -
~ dUate kollejinin kulesi
h'. aha öteleri sislere bü. 
Qıraı • 
n· sonra • 1ev Jersay 
ın ınerkezi olan Trento
z. Sehir daha gorünme-

l:titün teferrüatile ha -

~dı. Eskiden gördü -
· raların hafızada bu 
tdenb· 
ı ıre maddi varlık -
ann· 
~ ermesi, manzarala -
~eden ayrı bir ruhu 
r tini uyandırabiliyor. 
!~sının yüzbinlerce ha
~ 0. graf camı gibi alması 

ır Vesile ile iade etmesi 

~r mekanizmanın eseri 
~na kalırsa buiş yalnız 
~1 nın mahsulü olamaz. 

~lıaıadde ve hafıza,, ısimli 
ız:ı ... ı d' ~ b' d -..ı n ımagın ır va-

Çı}k ah~ başka bir şey ol .. 
C11. g\jzel gösterebilmiştir. 
"'<it&' • 

lı' 'Yınmiş bir zenci ye -
ın ge}d·~· . be . lia. lb'lm ha r \'en. 
·~ay Gitarasmı refa -

llılaştmlmış bir gong 
ter ar k lZleşcrek hassas no • 

~U ılan bir nağme dökü
~k·ı r 1 de yemeğe davet 
Ve,.,... . ı . 

ı Ilı •11Ue sır o uyor, zıra 

~11ll Usiki sevki tabiisi bu 

~~ş melodiyi takip et -
en U uyandırıyor. Ye -

ı i ~ernıan Melvilin Mo 
!t\Jı eserini okU"'Orum 

}'er· J ' 

ı. ıne tekrar okuyorum 

>ıııı~~oğru olur. l\1elvilin 
~lar anın en yüksek ede

'tı ~ arasında görmediğim 
tı ~~:eh~yYirim doğrusu. 

tlt i bır muharrirdir, ve 
1'~ 11 ~~iyetin büyük ki -
'ııtıı ırısıdir. Bu kitap bir 
\, ardan t..•· l' . . 0

"llır nıp ıngın esen _ 

~ar~ ~~e:vilde de mukad· 
ı:ı hkırlerini be lemiQ 

l'az J 1trı dığı romanlarda 
"- "ah!\i ''e d' • b""t·· · "il ti} • ını u un şı-
t~k ak kabildir. l\loby 

a/aslı başlı adamlar 
ll(t11 ası'' cinsinden bir 
· ar k' 111.. • ıtabı çocukları -
·ıt \·e d" 
eıı . r ıler. Eser kıymc -

e~i'• ı~sanların "Gulh·erin 

lı r0~1 
de böyle yapmış • 

halin anın nesi var öyley .. 
r b<ı.lirı a a,ı hikayesi değil 
-~~etıa E:emisi üzerinde ge
ta~V: eğlenceli, hazan 
lqHalur .. Bir balina ge _ 
~ ı.. arın havatı Pekod 

ı... "<lpt J • 

"li \e .anı Ahbb ile 1'.loby 

~det'1~ıı ba'ina arasın -
~lller~nın hikayesi.. Böy

'.!a.n ib n haklan var. Ki -
~lc.ıe arettir. Ç'.ocuklar bu 
~ Se <>kuyabilirler. Fakat 
lı~ ll1bollerin en garibi 

\ardır. Zira ormanda 

Tuhaf bir tesadüf, .:\loby Dickin 
baş tarafında bir papaz balina ge. 
misinin tayfalarına \'aazeder, mü
ellif sizin de tahmin edeceğiniz gi

bi bu \•aazı kitaba aynen yazmış • 
tır: "Cenabı Hak Yunusu yutan 
büyük bir bahk yarattı." t-.lelvil 
bu yazdı~ı \'aazda çok mu\'affak 

olmuştur. Kiplingde _aint-Pual'e 

ait bir hikayesinde bu eski cli.~i 

efsaneyi, Akdcnizde buyük bir mu 

vaffakıyetlc yenileştiren bir e;cr 
yaratılmıştı. Şimdiye kadar bana 
hiç de cazip gurünmiycn Yunusun 
kıssası bugün pk hoşuma gitti ve 

bunu bir defa da Te\ rattan oku -
mak istedim. Filadelfiya otelinde 

bana tahsis edilen odaya girdiğim 
vakit masamın üzerinde bir lncil 

buldum. Bunu burada "Kitabı 
mukaddes'' cemh·c.ti bastırmış ,·e 
yolcular okuyarak dine ı:ıın<:ınlar 
diye şehirdeki bütün otellerin her 
odasına birer tane koydurmuş. Ki-

tabı mukaddesten Yunus kıssasını 
okudum. ÇA>k kısa, fakat gerek hi
kayenin kahramanca azameti, ge -

reksc üsllıbun iptidai safveti karşı 
sında çok derin bir zevk duydum. 
Bu kitabın isimsiz muharriri ne 
büyük bir sanatkar. Sonra kitaba. 
cemiyet tarafından yazılan mu -

kaddemeyi karıştırdım: "Eğer yal
nızsanız, ümidiniz ve cesaretiniz 
kınlmı<;sa 23 üncü \"e 27 inci ayet 

" 
leri okuyunuz. Eğer bütün gün 
işleriniz kötü gitmişse 37 inci a -
yeli okuyunuz. Eğer sakin bir uy-

ku uyumak istiyorsamz 120 inci 

ayeti okuyunuz. 

Ben de yalnızım, vakıa cesare -
tim ve ümidim kırılmış değil.. Fa -

kat içerimde acıya benziyen bir 
his var. Binaenaleyh 27 inci aye

ti okuyorum: 

"Rabbim, yüzümü sana çevirip 
haykırıyorum, niyazlanmı böyle 
sükt1tla karşılama. Yalvarışıma 

karşılık vermezsin diye korkuyo -

rum. Bu korku ile mezara inen Ö

lülerden farkım kalmadı." 

12 MART - Çinçinati. 

Bugün ikindi üzeri kadınlar 

klübünde söz söylemek mecburi -
yetindeyim. Sabahleyin yapacak 

bir işim yok, serbestim. Hava ılık 
dışarıya çıktım ve rastgele yürü -
yorum. Gide gide çok güzel bir 

meydancığa geldim. Ağaçlar altı • 
na konmuş sıralar, bana Fransız 
eyaletlerindeki ~chirlcri hatrrlattı. 

Niç.in bütün Amerika şehirlerinin 
biribirine b:mzcdığini idıiia iclip 
duruyorlar bilmem. Dünyada bun 
dan yanlış iddıa olamaz. Bu tahta 

srralar üzerinde ihtiyarlar gazete -
lerini okuyorlar. Kırmızı tuğla -
dan yapılmış. yüzü Sam amcanın 
romantik, gün göm1üş-, feleğin a • 
cısını çekmiş tatlı simasına ben-

ziyor. Du heykeli doğrudan doğ -
ruya yere koymucşlar, Kaide yok. 
Bu heykel koyuşta güzel bir ifa. 
de ve doğru bir mana var: İnsan -
lar ara ına inen hüyük adam. S:.ıl 

tarafımda 191 ı harbi c.:ına ·mda 
Frans:ıda ölmü5 .:\len-Lane io.miıı 
de bir onbaşının hatırası için ya. 
pılını. hc~·ecanlı bir fıhide gürü -
nuyor. Bu delikanlının <:C\'İ:nli 

şen bir çehre i var. Abide kısa bir 
kitabe ,.e bir madalyondan i:n ·:!t 
!\Iemleketimizdc bizim için ölen 
kahramanın hatırası ... 

13 MART - DETROiT 

Detroit i,smini bilmiyen bir 
tek Fransız çocuğu bile yo!<tur, 
zira burası otomobil · şepridir. 
Fordların, Cadillacların, Chrys-

lerin, Packardların, DodI;ela
rın ve daha yüzlerce meşhur o
tomobil markasının süslediği şe_ 

hir. Fakat acaba Fransız çocuk· 
ları, burasırıın Amerikanın dör-

di:n:ü derecede bir şehri clduğu· 

nu ve bir milyondan fazla nüfusu 
da b:ılunduğunu biliyorlar mı? 
1880 den ba~layarak 1920 ye ka

dar geçen 40 yıl içerisinde bu 
şehrin niifusunun on altı misli art 
tığının farkın-da midırlar? Bu 

§ehrin 1801 de kurulduğunu da 
öğrenmişler midir? Ve bilhassa 

bu şehrin kunduz avlayan Fran· 
sız avcılarını korumak ve Eric 
gölüne hakim olmak için Antoine 

Laumet tarafından kurulmuş bir 
Fransız şehri olduğundan habeı

leri var mıdır?. 

Detroit ismi bir Fransız ismi· 
dir.. Şehrin ilk planı Fransız a· 
detine göre şehrin üzerinde ku
rulduğu sahayı ince şeritler ha • 
linde taksim ederek yapılmışttr. 

Bütün Fransa nehirleri gibi 
yollar ve bahçeler şehre amuttur. 
fi ehirdeki bir çok aileler halfi 

Fransız ismini taşırlar. Burada 
Bean • bienlcr •. Novarreler, Saint 
- Aubenler vardır. Buraya gelir· 

ken trende bir yerli hikayesi o
kumuştum. Bu hikaye Fransızlar· 

la yerliler arasındaki geçen .uz·ın 

mücadeleyi anlatıyor 

Sonra İngilizler, yedi sene mu
harebeleri sırasında bu şehri eli· 

mizden aldılar. Sonra onlar da 
yerli kabilelerle mücadeleye gi· 

rişti. Yerlilerin reisi olan Pontiac 
maceradan yılmayan yaman bir 

muharipti. Film olmağa 15.yık ha
yatını mücadele ile geçirdi. 

[812 de Detroit şehri bu sefer 
de İngilizlerle Amerikalılar ara

sıncb mücadele sahası oldu. Şe

hir belediye dairesinin duvar· 

larında gölden şehri bombardı
man eden gemilerin toplariyle a
çılmış yaralar vardır. 

Bu eski şehirde hiç bir §ey i:ı· 
sana eskiliğini hatırlatmaz. Bu-

nu kolayca izah edebiliriz. 1805 
de şehir tamamiyle yandı. Bu ya· 
nışta maziden hiç bir hatıra kal· 

matlı. Sonra Detroit çok çabu!c 
büyüdü. Şehirde kaldığım müd
det içerisinde rehberlerim ber.i 
Ford fabrikalarına götürdüler. 

Buraya gitmek için uzun ve 
gamlı bir çok sokaklardan geç -

mek 15zım geldi. Üzerlerinden 
demiryolları ge:e:ı sokaklar .. Ba
na yol gösteren Amerikalı genç 

profesöre sordum: ''Fakat bu şe· 

hirde ya§ayan bir buçuk milyon l 
insanın ruhu ne ile besleniyor?. 
O tomobil şüphe yok ki insan ha-

t - Yol, ziyn.yı bcl'cd~n madde llr l5ttrf'flt'n"'i<: lınlnn,lnğundan (!Ofyah 7.lya) ile mllcclthcz ofomobh hare
kı>t-0 hazırlannıı~tır. Yolun ortasınılal;i c:iz;.:i ~·oluıı im' ı;ini de ~öskrlyor. 
2 - Aynı ) olun bildi~riıniz otomobillambaları altmdal•i maıız:ırası. Bu ziya tayyareler için İ)i bir hedef 
tcskil eder. 

~ör ünmez ışık 
Gece ışıklar 

.. .. 
sonunce 

Tayyare h ücumları s ı ra
s nda seyrıse feri temin 

edilecek 
Harpten korkan diğer Avrupa 

devletleri gibi İngiltere dahi iki 
senedenberi sivil ahalisine tay -
yare hücumları esnasında ne yap 

mak lazııngeldiğini talim etmek
teydi. Bombardmıan tayyareleri· 
nin hticumu anında ışıkların sön-
dürülecC'ği malOmdur. BütUn bir 3 - Siyah ziya ile tem ı~ rclil<'n ~·olcla görUlen bu ~lı.gllcr orta sUratl11 

şehrin veya memleketin karan - ı,,idl'n bir otomobile ) Ol sö::.lcmıcı;e kafidir. 
Iıklar içinde kalacağı bu anlarda 
her türlü harekatın tevakkuf et
mesi büyük müşküller doğurur. 

Halkın şehri emniyet içinde tııh • 
liyc etmesi zorlaşır. Bu meseleyi 
halletmek için Oksford kimyagC'r 
!erinden Allen Rcad bir (siyah 
ziya) bulmuştur. Bu siyah ziya 
göze görünmeyen (liltira viyolet) 
dir. Bazı maddeler bu siyah ziya· 
yı bel'edcrck gözle görlileı!ıen 
bir şua halinde neşrederler. 

Read'm (Ültira viyolet) ziyası 

nc§rcdcn portatif liımbası her o -
tomobile bağlanabilir. Otomobilin 
batııryasile işleyen civa kavisli 
lı1mba göze görünmeyen bir şua 
neşreder ki. gPccle~;n yolu kafi 
derecede nydmlatır. Her ne kadar 
bu ziya ancak bir mil mesafeyi 
aydınlatabilirse de azami 500 ka
dem mesafeye inikas ettirilirse 
dUşmnn tayyarelerinin işine yara-

yatının gayesi değildir. Ford 
fabrikalarının sekiz bacası, mi-

mari kıymeti haiz tek bir kilise
nin yerini tutamaz. Talebelerini· 
zin bu hususta fikri nedir?.,, 

Profesör cevap verdi: 

"Talebelerimizin dinle alaka
sı azdır. Bütün dinlerin eski bir 
masaldan doğduğuna inanırlar, 

genilerimiz yeni fen ruhuna inan 

mış muayyeniyetçi ve maddeci 
insanlardır. Sonra Amerikan 

kiliseleri bizzat, dindar insanları 
uyandıran birer müessesedir. A-

merikan kiliseleri mevcudiyetle· 
rini din sayesinde değil, politika 

sayesince idame ederler. Kilise· 
!erimizde ibadet edilrr.ez, siyaset 
yapılır.,, 

Epeyce durduk, çünkü şoförü. 
müz kırmızı ışık yakmıştı. Polis 
arabayı durdurdu ve uzunca bir 

münakaşadan sonra şoföre para 
cezası yazdı. Hem de merhamet
sizce verilmiş zorlu bir p:ıra ce· 
zasr ... 

Yola tekrar koyulu~ca rehbe
rim gene anlatmağa başladı: 

''Amerikada din tamamiy!e 
yoktur sanmayınız. Sain te· Beu· 
ve'in pazartesi konuşmalarında 

çok güzel bir sayfa vardır. Bil
mem hatırlar mısını:ı? Saint .Beu 
ve burada hıristiyanl:ğı büyük 

bir ağaçla mukayese eder. Bu a· 
ğaç vaktiyle gölgesi altında bü· 

tün insanlığı güneşten koruyabi. 
liyordu, kolları arasında ilahi ve 
insani bütün hisleri lıcraberce ta· 

şıyabiliyordu. Harman kuşları, 

yıllarca bu ağaçta yuva yapt11ar, 

4 _ Gürlinmrz 7.lya maktnrsl ofomobllin altınıln \"~ bııtnrynya m"rlıııttur 
nu m:ıl,inr bu~Üll ;,() dol:ı.nı lllOloJııyorı;a da daha llC\17.ıt da yapıl:ıhitlr. 
Hükfımcl bu makinenin bütün otomobillPrc tı-ı:ıınlli teklifini tctl lk 

etmektedir, 
Kiın,ra;;rr Ut•a.ıl , ·c asi!>ltını ı;urünmez ziyayı tcrrilhe rdlyorl:ır. 

mıyaack kadar zayıf görlinür. 
Görlin'mcz ışığın muhtelif renk 

leri mcvcultur. Rcad, yol Yiraj -
ları için beyaz, grafik işaretleri 

için lllll\"i, ilk yardım istasyonla-

ballarını bu ağacın kovuklanna 
yerleştirdiler. Bu ağacın kökleri 

arasında sakin ve rahat hücreler 
kazıldı, fakat bazan da bu hücre· 

Jere tilkiler yerleşti. Bugün bu 
ihtiyar meşenin kolları ve ayakla
rı arasında karmakarışık bir alem 
var. 

Bu ağacın bazı yaprakları ku
rudu, bazı dalları çatırdıyor, ku
ruyan dallar birer birer düşecek._ 

Fakat ağaca sığınmış binlerce 
ruhu incitmeden .. Bu teşbih bil· 

hassa Amerika için doğrudur. A· 
merikan gençliği artık din ağa-

cınm gölgesi altında oturmuyor. 
Fakat b2şka bir gölge aramadı .. 

Demiryollariyle süslenmiş toprak 
}arda, veya fabrika bacaların.n 

gölgesinde dinlenmek istedi. üzer 
terine otcmobil yağmuru yağdı -
ran bu bacaların gölgesinde .. 

- Amerikan ge:ıçliği siyaset
ten zevk alıyor mu?. 

- Bu memleketin siyaseti 
gençlik tarafından idare edil'l1ez, 
Bizde siyaset ihtiyarlara mahsus 

bir meslektir. İş hayatına gelin
ce: Bu hayata da sefil şahsi me
seleler hakimdir. Mesela burada 
otomobil sendikası eski ve din
dar bir vaiz olan Homere Marin 

tarafınclnn kurulmuştu. Bir grev 
sırasında yarahnan bir amele sen 
dikaya karşı §ecfü bir mücadele 

açtr. Sendikanın kullandığı silahı 

kull'.ınarak Marini kovarak yeri
ne ken li gerti. Du~a la hiçbir 
şey fikirle ölçül nez, her şey 

menfaatle ölçüliir. 

- Şu halde, dedim, §ehrinizin 
bir filosofa ihtiyacı var. 

n için san, hastaneler için kırmı
zıyı tavsiye etmektedir. Bu zi~ a 
fnbrikalarda, lıastnııclcrrle ve 
seyyar ha.stanelerdo emniyetle 
kullıınılnblllr. 

- Evet, bir filosofa, daha iyisi 
bir peygambere ... 

14 MART - COLUMBUS 
(Chio) 

Columbusdan hatıra olarak ze
ki ve hassas insanlar, çok sevim
li iki sima, zarif gülüşler, bir 
istasyon ve rüya ile ayrılacağ1m. 
Buraya akşamın yedisinde gel • 
dim. 8,5 de söz söyleyecektim. 
Konferans salonunda, iki gen!r 
kadın dikkatimi çekti.. Biri ön 
sırada oturuyordu, öteki balkon
da .. Her ikisi de çok güzeldi ve 
sözlerimi candan dinliyorlardı. 

O vakit İngilizce söz söylemek 
bana çok tabii ve çok hoş bir şey 
gibi geldi. Konferanstan sonra 
yemek yerken bir mucize gibi 

bu iki kadını tam karşımda bul· 
dum. Bu kadınların isimlerini bi
le bilmiyorum, kendilerini de bir 
daha görmiyece~im, fak&t bu 

unutulmaz çehr::ler bir hayal ha· 
linüe hafızaIT.da yaşayacak, 

Proust bir şafak vakti. bir köy is· 
tasyom:ntla l:e:ıdisine bir blrdak 
süt veren bir köylü kızının hayali 

ni bir türlü unutamamıştı. Bana 
da öyle oldu. Bu Proust bu te· 
sadüften bahsederken ''bu daki· 
kada diyor, kendimi hala bu kr 
zın ön-ünde hissediyorum, ve an
cak bu suretle bende yaş"'mak 

arzusu doğuyor. Bu arzu emsen 
güzellik ve saadeti şuurumuzda 
canlandırdığımız anlarda doğar.,, 

aralarına birkaç eşckarısı karıy .Muhatabım gülerek cevap 

nana gelince: Saat on birde 
buradan ayrıhyorıun, fakat bu 
sokaklan bile görmediğim şehir· 

den anlaşılmaz bir sevinç yü'(ü 
aldım. Bundan sonra ıstıraplı 

günlerimde Columbustaki mc)huJ 
kadınları düşüneceğim. 

mı§ olmasına rağmen balanları verdi: 
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Bacakla rın1zı 1 

~ 

Saklıyabilir misiniz ? ~ 
ı ürkiyeden daima takdirle· bahsolunuyor. - Balkanlar a H<ayoır! 
hakkında mühim .bir eser intişar etti. - İngiliz 

kraliçesi 2 5 lira ile mükemmel g~yiniyor 1 
Lond1a, (Husust) - Türk - ı~ 

gilis - Fransız anlaşmasından son.. 
ra, daha doğrusu bu anla)ma için 
müzakerelerin başladığı geçen se
nenin ilk aylanndanberi Y akm 
Şarkta bilhassa Türkiye İngiliz 
efldn umumiyesini en fazla ata.
kalandrran bir mevzu olmuştur. 

.f 
J 

O halde, bacaklarınızı güzel 
göstermekten başka çare yoktur 

Yakın şark deyince akla Türki
ye, Türkiye deyince Yakın şark 

gelmektedir. Zira, lngilterenin ha. 
yatı menfaatleri için pek büyük 
bir amil olan Şarki Akdenizi 
tamaınile Türkiye temsil et.. 
mektedir. 

Fakat, bugün lngiliz efkarı 

umumiyesinin Türkiyeye karşı 

duyduğu alaka hissinde büyük 
bir takdirin de payı vardır ki 
bu da Türklerin, son karışık siya
set vaziyeti karşısında, anlaşma~ 
lanna kar§I gösterdikleri sadakat. 
tir. Politikamızdaki bu büyük 
dürüstlük şüphesizki İngiliz Türk 
dostluğunun en kuvvetli bir tem. 
silini teşkil etmektedir. 

"Hitlerin Bağdat yolu'' ismi 
ile bu hafta neşredilen bir kitap 
Balkan ve Yakınşark meselelerini " 
büyük bir vuzuhla ve hakikate 
riayetle anlatmaktadır. 

Bir neşriyat müessesesi tarafın. 
dan, muhtelif muharrirlerin yazı
lan bir araya getirilerek teşkil edi
len bu kitapta beş Balkan devleti 
- Türkiye, Yunanistan, Yugos -
lavya, Romanya ve Bulgaristan! 
- ayn ayrı gözden geçirilmekte 
ve ker memleket, arasını en iyi 
tanıyan bir muharrir tarafından 
anlatılmaktadır. Bu arada Türki .. 
yeye çok mühim bir yer verilmi~ 
\'e bilhassa Türk siyasetinin e
hemmiyetinden, Türk mkılabının 
büyüklüğünden büyük bir takdir. 
le bahsedilmiştir .. 

''T'ftlles,, gazetesinin haftalık 

f'de',1.~sayısında kitap hakkında 

çııt ... .:ı bir tahlilde de bilhassa, 
••Hitfeİi.n Bağdat yolu" nda Lilo 
Linke tarafından yazılmış olan 
Tilrkiye bahsinin ehemmiyeti te. 
barüz ettiriimi,tir. 

Kitapta Balkanların, istiklal
ı~rini muhafaza. milli bütünlükle
rini inkişaf hususundaki çalışma
ları i~aret edilirken bilhassa, AL 
manyanm mahut Bağdat yolu si
yasetine karşı koyabilmek için, 
lngilterenin bu memleketler ileti· 
sat ve sanayiine yardımı lazım 

geldiği noktasında duruluyor. 

Çemberlayn ın 
hastalrğı nedir ? 

Londra başvekili Çemberlay'nm 
hastalığı büyük bir endişe ik 
takip edil.me:~~dir. Biııat başve
kilin hac;talığına büyük bir ehem
miyet vermediği söyleniyor. Fa -
kat doktorların kendisine, neıle
si geçmiş olmakla beraber, uzun 
bir istirahat devresi tavsiye et _ 
meleri işaret olunuyor ve bilhassa. 
beş ay evvel 71 yaşına basmt~ 
olduğunu hatırlatıyorlar. 

Mr. Çemberlayn hakkında du
:nılan endise sıhhatinin vahim bir 
hal alması tehlikesinden ıiyade, 
uzun müddet istirahate muhtaç 
hir vaziyete düşmesi ihtimalinden 
ileri geliyor. Filhakika başvekil 
!in Cç ç~yrek asra yakın bir ya~a 

sahip olan vücudu henüz dinçtirı 
bünyesi sağlamdır ve endişe ve · 
recek hiç bir hastalığı yoktur. 
Fakat, son günlerin bilhassa si -

nirleri üzerindeki tahribatını şüp.. 
hesiz gözden mak bulundurma • 
mak icap eder. 

~irs. Çemberlayn'm kocasının 

başında bizim tabirimizle "perva· 

ne gibi" döndüğü, sıhhati ile her 

dakika meşgul olduğunu söylüyor. 
lar. Diğer taraftan başvekil, ak -
şamdan akşama içmeyi adet edin-

miş olduğu bir bardak Porto şa· 
rabım da bırakmı5tır. 

Yalnız, bn haftaki Sunday 
Express gazetesinin yazdığına gö. 
re, başvekil sadece gripten değil. 

kalp hastalığından muztariptir. 
Gazete, f\Ir. Çemberlaynda esa. 
sen ötedenberi kalp hastalığı bu-

lunduğunu, şimdiye kadar sıhha
tine dikkat ederek hastalığın faz_ 

la bir buhran husule getirmesine 
mani olduğunu, fakat yaşı ilerle

dikçe ve son hadiseler üzerine 
endişeli bir hal aldığını yaııyor. 

Başvekil, hastalığı esnasında 

kabine azalanm evinde toplamı~ 

ve onlarla daimi istişarede bu-

lunmuştur. Ma!Om olduğu üzere, 
geçen haftaki beyanatı maliye na-

zırı Sir John Simon tarafından 

okunmnştur. 

Kraliçenin 
uzun gıyınışı 

Kraliçe Elizabeth'in bütün fn_ 
giltere ve hıparatorluk kadınlan
na hitap eden nutku haftanın en 
mühim hadiselerinden birini teş
kil etti. Bilhassa. bu nutuk üze· 
rinde ve hususile Kraliçenin şah.. 
sı etrafında efkarı umumiyenin 
yakından meşgul oluşu gözönünde 
h .ulursa bugün ln'{İlterede Kra. 

ŞAPKA 
4.5 ŞIU.g 

ı 

* 
MÜCEVHERAT 

Bf.r, ild ŞUinglik tic sıra inci 

* 
ELDiVENLER 

;l,5 Şlltng 

* 
3 Sterlin 

mevki 

Fillıakika, Kraliçe sulh zama
·unda olduğu gibi bugünkU harp 
fovrinde de İngiliz kadınlarının 
rendilerine örnek telfildd ettikleri 
>ir şahsiyettir. Her türlü manasız 
lüksünden kaçman, basit fakat 
güzel giyinmeyi kendine şiar edi
nen idefil İngiliz kadım için Kra~ 

Bir vakıtler, bir kadrom yolda 
ayaklarmm. bilekleri görünse, kL. 
ya.met kopardı. Fakat §imdi etek 
ükler diz boyu.nca kısa ve deniz 
kostüınleri bir avuç içinde tutu • 
lacak kadar ufacıktır. 

liçe daima en gfuel örnekti. K«a 
Buckinham sarayının işlerile o
nun yakmdan meşgul oluşu ve 

Ntraya her İngiliz evi gibi bir 
ltome (yuva, aile, ocağı) halini 
verişi de onun idefil şahsiyetini 

tebariiz ettiren noktalardan biri-
dir. 

an vaziyette insan güzelliği

nin esrarına ait tahmin ve ta.. 
hayyiillerde bulunmağa pek az 

Harp, Kralın olduğu gibi Kra-
liçenin de gündelik hayatının imkan kalıyor. Diğer bir tabir

le, bir erkek bir kadınııı, gözleher zaman:·: proğrammı bozmuş~ 
tinin ı ngini öğrenmek için en 

tur. Kral Londra ve civarındaki aşağı üç ay zaman serfettiği o_ 
müdafaa tertibatını veya tngilte- luyor da, bacaklarının biçimini 
renin diğer köşelerinde ordunun derhal görilyor. 

tafünlerini teftiş ederken Kraliçe- Netice; tyi görünüşlü bir çift 
nin Londrada halk için verilen bacak, bir kın gUzel bir yüzden 

ucuz konserlere veya umumi daha cuip gösterir. 

konferaslara gittiği, hava hücumu Ve eğer tabiat size bir milyon 
tecrübelerinde veya hakikt bir ha- liraya sigorta edilecek kıymette 
\'a hücumu üzerine verilen tehlt. zarif bacaklar vermemişse, o 
ke işareti ile yine halkla beraber noksanı ta.mamlanıak elini:ı:dedfr. 

sığınaklara girdiği görülüyor. Pa Bir genç kız bacaklarım zarif 
sif müdafaada vazife alacak yar. göstermeği, da.ha doğrusu zera -
dımcı kadın teşeküllerinin faali. feUe idare etmeği güzel ve ca_ 
yetini yakmdan takip eden Kr<1.li· .tip görünmek için bilmelidir. 
çe ekseri günlerini bu teşekkülle· Son beş sene içinde bir çok 
rin başmda geçiriyor. kadınlar bu inceliği sezmi§ gibi· 

Bu ziyaretler ve teftişlerin an· 
yapılması icap ettiği için ekseriya 
Kraliçe ertesi günü hatta. o gün 
öğleden sonra ne yapacağını ken. 

d.i.rler. Hatta iki yana. sallana. 
rak, hoyratça yürüyen Amerika.. 
lr kollej kızları bile, bugün bu 
''hanmt lıa.nımcrk., zarif yüril

Jiiş tarzına ehemmiyet veriyor. 

disi de bilmez ve bunun için haya- lar. 

tı gayrimu .. tazam geçmektedir. · Bizden başka hemen her yer· 

Fakat Kraliçenin bütün bu faa 
liyetinden ziyade bugün lngiliz 
kadınına örnek olarak onun gi· 
yinişi gösteriliyor. 

Kraliçe Elizabeth o basit. fakat 
şık giyinişi 4 Ingiliz lirası (bizim 
paramızla 25 lira) ile temin et -
mektedir. Bu kıyafet 4,5 şilinge 

satılan bir şapkadan, bir veya iki 
şilinge alm-:ı.bilecek üç dizi inci -
den, 2,5 şitinglik eldivenden ve 
3 ş;iterlin (19. 20 Ura) kıymetin· 
deki bir mantodan ibarettir. 

d~ :ı:erafet, endam, güzel yürü.. 
Jiiş dersleri veriliyor. Mesel! 
başlarında kitap taşıyarak mun_ 
tazam ve nazik yürünıeği öğren
dikleri gibi ı!uçramak ve aya.kla... 
n muhtelif istikametlere fırlat -
mak kabilinden canlı hareketler. 
Ie bacak adalelerini sıklaştırrı;ı 

düzgünleştiriyorlar. Ve en cazip 
ylirilyü' tarzı olarak ayak uçla.. 
nnı ileriye doğrultarak yUrilme~ 
ği tercih ediyorlar. 
Evet~ Yollarda. frkır fıkır ve 

kl\.'T&Jl• krvrana yürüme mod~r 
a.rlrk ge~miştir. Keza bir yerde 

oturup, muaşeret adabııun mil. 
saade ettiğinden daha fazla ba
cak te§hlr e t.ınek müna.scbetsiz _ 

likleri de tamamen ortadan kalk 
mrştır. 

Kadınlar vo kızlar, bacak1arm 
dahi, yüze gösterilen itina dere_ 
cesinde bir iti.na görmesine ta
raftardırlar. Zira erkeklerin, gün 
den gUne vakur pozlarile tertip. 
li bacakları tercih ettiklerini öğ
renm.i.şlerdir. 

Otomobile biner ve inerken, 
tel örgüleri geçiyormuş gibi ha • 
valell adımlar atmak arlık göze 
çirkin görünüyor. 
Şimdi bedenlerini güzelleştir_ 

meye çalı§an kadmlar, çalıştık

ları jim.nastilı:lıanelerde çorapla. 
rnu çıka:nırak endam aynaları ü
zerinde yalın ayak yürüyor ve 
bacaklarının yürüyüş halinde 
nasıl bir biçimde olduğunu esas. 
lr eurette tesbit ediyor vo ona 
göre hat.alarmı dilzeltiyorlax. 
Düztabanlık veya taban kaprst.. 
nm düşük vaziyeti de yürüyüşü 
bozan birer mahzur olduğundwı 

oradaki adalelere elastikiyet ve
recek idmanlar yapıyorlar. 

Bu arada bazı yeni çıkan dans 
ların da faydası görülmektedir. 
Mesela Nevyork revülerini idare 
eden rejisörlerden biri de artist. 
lerinin hepsine rumba oynatıyor. 
Zira bu oyunun bacakları güzel 
ve zarif bir halde idare edecek 
bütiln hünerleri öğrettiği sabit 
olmuştur. 

Sinemalarda. ve tiyatrolarda 
gördüğünüz y1ld1zların hepsinin 
güzel bacaklr olduğunu sanmayı· 
ruz. Bunların hareketleri sinema 
makinesinin aldatıcı oyunla~ 

dan istifade edilerek filme alın _ 
maktadır. Mesela. jokey bacaklı 

kızlar. film çekil.irken dizlerin
den birini bükerek. bacak.larınm 

her ikisini de doğruymuş gibi 
göstermenin usulünü öğrcnm.iş_ 

!erdir. 

- __._ -~ 11111~ 

Ayni usullerl,v_Dlcc gil'v 
simlerini gördüğilnuı 
tatbik etmektedir· ~~ ~ 

p 
Bu gibi rcsiJnlel" ~<}~~ 

tihar et.mi§ bir fotoo 

lan söylemiştir: ~ 

- Ben öyle kJZlsr 111~ 
il l . b" ylik bir 1'11 :r zen, u c111r. ~ 

rinde mrhlıyaca.k 1'3 
;;.i ~ • 

_ _,, .. nn:ıeo· er Fakat güzel y .... ~ e&JIJ . 
rif otunnağı ö~ eıı lp. 
detçe bu zcrafeWl ııV· __ t11sı · 
mertebesine v~--.bi •e~ s' 
kadınlar manken gı 11 Jl 1 • - ·<ti )~ dl 
ler. Kukla. gibi ı.,. ~ . . ıer· 
ri sarsılarak yürUr sı1 ı' 
sandalye ye oturdult

1 &1· 
yaklarmı nasıl idal'e eJl ~ 
bilmezler. nu.nyad~eıı .ı. 
ücret alan modelle lJlııJXIJY,ô 
harikulade güzel 01 _ 1tı&l"''' 

b8Cll-"', .. i 
'raber kollarını ;·e e~ıe~.ııı 
sll hareket ottlreC .. gııP' 
ler; bu itibarla ta.bı> cJı 

• ırC çok daha cazıp 

görlinilrlar ... 



- Beykoz saa.t 14.30 
8eı.ı Açıköney, yan ha.. 

Hı Duran.aoy, Ih. 

r - Vefa uat 
""'Şazi Ter.can, yan 
• &aret Kayral, Ziya 

ı._;Y - SWeymaniye 
~em Adnan Akm, 

Muhtar, MUey. 

HABER - Akşam Poıltua 11 

Diş'eri sabah, öğle ve akşam 

1 
her yemekten sonra günde 

Nezle, Neralji, Bq, Dif, Kınklık, Soğuk Algı.."llıklaı ı ve 
Aml .n teskin eder. 3 defa niçin ftrÇa amak lazım? 

................................................... llllli 

1 EKZAMiN 
1 Çünkü bir defa ditler har .çien a lman mikroplara 

Lrtı müdafaasızdır, saniyen ağızd:?.ki "aalya,, 
denilen mayide milyonl:ırca n .. ikrop doludur. 

25 • 11 • 939 Cumartea: 
13.30: Program ve Memleket saat 

ayarı. 13.35: Ajans ve Meleoroloıı 
haberleri. 13.50: Türk Milıı~ı : 

Halk Türküleri ve halk oyun hava 
ları. Okuyanlar : Azize T3zem, Mü 
zeyyen Senar, Mahmut Katında!J. I 
Çalan: Sadi Yaver Ataman (Kaşık, 

D:ırbuka ve Saz). 14.30: Müzik (Ri. 
y05eticuruhur Handosu - Şef: lb· 
san Küncer.) 1 - Paul Lincke : 
l\la rş. 2 - G. Pares: Kapris (M•· 

EKZEMANIN ILACIDIR 
Yara Ti cıbaıılarda lnlllanılrr. Her eczanede kutwıa 00 lnınqtar. 

~!!!!!~~~!!!!!!~~~~- ,.. __ s _ _ ___ _ 

Say,n istanbul telefon abonelerine: 
Şltlı Santralı 25111/939 da saat ı~ de raalıyete geçecektır. Abcmele

rımlzin evvelce tevzi ediltn 939 - 940 Teteron Rehberini o 1Hlhm ili· 
baren kullanmaya başlamalarını ve rehbere milroca.ı t etmeden abone 
Mrnmamnhırını hllhıı~!;tl r1ca tılerlm . (9f\ft7) 

tana Uvertürü. 4 - Paul Vida! . ı 
La Burgonde orperasmdan Bale No 
2. S - Glasounov: Stenka Razlne - ıstanbuı 8e1edıyes llAnları 
n uel). 3 - Vincenl \'allace: Mari· ~ 

Senfonik parcL 16.15/15.30: Mü- .--------1---------------~ zfk U>anı mUzlll - Pl.) 18.00 : Teminat Senelik 
kira 

180 
Program. 18.05: Jılemlekel aaat aya· mlklan 
n, Ajanı ve Meteoroloji haberlerı. ıs,so Taksim eski topçu kışlasının kııla ıeçldi aralılı 

aol.ulında eski 19 yeni 13 No. lı kiti& altındaki 

nuıjlauının kiraya verUıneıl. 

18.25: Müzik (Radyo ca:ı orkeatra· 
sı). 19.00: Türk Mıız.ıı: Gecit kon· 
seri. Ankara Radyosu Küme aaz 
heyeti, ve U okuyucu aıra ile. lda. 
re Eden: Mesut Cemli. 20.00: Ko
nuşma: 20.15: Türk Mllzıli: Müzıl. 
Folk - Lor'umuu ait nümuneler. 
Sadi '\'aver Ataman. 20.30: Türk 
Müzlli: Karışık proıram. Çalanlar: 
Hakkı Derman, Şerir kll, Hasan 
Gür, Hamdi Tokıy, Basri Ofler. 
21.00: Milzık (Kücuk orekstra -
Şef: Necip Atkın). 1 - Clemenı. 
Schmalslicb: Kupidon \"e Pşişe -
Atk blkAyesi. a) Yaklaşma, b) A~k 
valsı. c) batba,a. d) gezinti. e) 
Kavıacılık ve barışma. 2 - Hanns 
Löbr: DilJiln marfı. 3 - vııu Lau· 
tenschlqer: Yıldızlara dolru (Fan· 
tezi). 4 - Raif: Kantin. 5 - Knu. 
dqe Riisqer: Bir Enternıezzo. 

e - BenJamin Godard: Ninni. 7 -
Bernhard Kutscb: lspaanyol kap· 
rlsi. 8 - Ziehrer: Der Sdıalmels· 
ter operetinin nlıı. 22.00: Memle· 
ket saat ayan, AJans haberleri, zı. 
raat haberleri. 22.15: Konuşma: 
(Ecnebi Dlllerde). 22.45: Müzik 
'C.lbt-..1 - p ~: ~ • 
nn\:l p~m ft~Pe!J: 

1,50 

5,40 

9 

1,ao 

2,70 

9 

11,25 

15,30 

ıe,20 

20 

72 

120 

2f 

36 

120 

130 

20f 

216 

Taksimdeki eııkl topçu kışlasının kıtla ıeçidl a· 
ralılı ıokaAında 25·11 yeni No. lı kıtlada orta kal 
ta bir odanın kiraya verilmesi. 
T:ıksinıde kışla geç.dl anılılıı sokajmda 25-10 :ye 
nl ?\o. lı kışla llst katındu bir oda bir balAnın ki· 
raya verllruesl. 
Taksimde kışla ıecidi arahlı IOkalında 1·5 No. 
h maAazonın kiraya verilmeıL 
Taksimde kışla geçidi nralılı 10kajında l·I No. 
lı merdiven altının kiraya verilmesi. 
Taksimde kışla geçidi aralılı sokalında 1·2 No. 
lı kışla allındnki maıazanın kiraya Yerilmesi. 
Taksimde kışla secidl aralıJı ıokalı iM No. h 
kışl:ı altındaki mağazanın klray.a nrllmeıl. 
Taksimde kışla geçidi arahltı aokatı 15 No. b 
kı~Jıı altındaki mağazanın kiraya verilmeal. 
Taksimde kışla geçidi arahlı aokalı 2S-5 No. h 
kı~lanın ilst katında iki odalı bir dairenin kiraya 
\•erilmesi 
Taksimde kıtlo geçidi aralılı aokalı 25·2 No. ·b 
fist katla iki odalı Salonun kiraya Yerilmeaf. 

1lk teminat mlktarlıırile tahmin hcdelleri yukarda yazılı emllk açık 
nrttınnnya konulmu~ıur. ihale 11-12·!>3!> pazartesi gilnll saııt 14 de Daimi 
encllmende yııpılııcaktır. Şartnameler zabıt ve muamclAl mUdürllllfl kale
minde görlllebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz nya mektuplartle ihale 
ınnn muayyen saatte Daimi encfimende b'Jlunmaları. (9752) 

Salyada bulunan Ltlab cUr 
lcrhı en birinci düflD&llldıri cilt
le re yapı~srak yosun peyda e

der. ımnelerl aflll4ım, f&\'&f 

yavae cllılerl ,.e kökleri ctırtt· 

tur, dlı etlerlndo iltihaplar 

peyda olur. Dlılere yaplf&ll 

yeınek artıklen ,.e ecnebi mad· 

deler de temlzlonmczse birer 

mikrop JU''UI ballne gelir. E

ğer dltler muntazaman ve gttn· 

de en az S kere "Radyolln" le 

fırçalanmadıtı takıllrde ook ~ 
lıuk mah'l:olmap mahktbndar. 

.-·R DYOl~iN·--

1 ile Sabah, Oile ve Ak tam her yemekten 
aonra günde 3 defa dişlerir..in fırçal';""'7. 

Qe~let Demiryoiları ve : Lirn.a~lar~ . 
... 'i letme Umum idaresi· -ilanlar~i .~ '. 

Muhammen bedelleri lle miktar Te Taaınarı atalıda yazılı iki grup 
malzeme "ıer tnıP a)'l'I a)'l'I olmık nzere hizalarında yazılı 11nn Te sa
atlerde 'ffa1"arpt1pda pr blnHı ttabilindeki komisyon tarafından ka• 
pah. sarf uıullle satan alınacaktır. 

Ba ite ıtrmel lıtlyenferfn her ırup için hlzalannda yaz.ılı munk
kat teminat, kanunun tayin ettllı •esikalarla tektınerlnl mubtnf 
urnannı ayni dn eksiltme saatlPrlnden birer saat evveline kadar 
komiıyon relılJline •ermeleri JAzımdır. 

t _...---------.... roıar ve <..!V.LWW..LKV-'-

Bu ite alt prtnameler komlıyondn parasız olarak dalıtılma1ctadır. 
1 - 60000 lrflo petrol muhammen bedeli 7875 Jirı, mavakkat temi· 

nah 553 lira ıa kuru' olup kapalı zarna eksiltmesi 8.12.930 
cuma gftnll saat (15) on beşte yapılacaktır. 

2 - 50000 kilo benzin muhammen bedeli 10400 lira, muvakkat te
minatı 780 lira olup kapalı zıırna ekslllmesl 8.12.939 cuma ,o. 
ntl saat (15.30) on be$ hll';ukta yapılacaktır. (9600 ''•rnaıar A~manca dersi 

ŞE;fftR TiYATROSU 
Komedi Kısmı: 

lluınn gündüz 14 te 
,, ~k Tiyatrosu. Gece: 

t. '~ Muhasip Aranıyor 
""t 2o nı Kısmı: 

.3o da: ŞERMIN 
--o-

HALK OPERETi 
Bu akpm eski 
CaAJıyanda uat 
21. de GönW Be· 
Uıı. Yazan: Yu-

1' auf SnrurL 
1

: karJo Kapucelll 

-0-
Ra,ıt Rlza E. Sa· 
di Tek Tiyatrosu 
27 İJdncltqrln 
Pazarteai akşamı 

... Üıkfidar HAJe si-
"lll ttr..., nemasında 

-.ı:.NCE AKŞAMI 
"""-o-

DAR sınamasında 
4ııAHıN 
CENNETi --

Seri ve ur1 HABER Metodiylc 

ee mutedil Ucretle derı almak iı 
teyenlerln .. Alır . .ınca ~tretmem, 

wnine mektupla ıaaetemile mti 
racaatı. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji. ır ırıklılc ve bütün a.tnlan~ızı derha r 

keser. lcab1nda günde 3 kaAe a·lınabitir 
Her yerde pullu kutulan 111'ftr!P1 iateyiniz. 

!l-=11!!!1-m'!!!:~mft ısu ==========-=•un ııiı c::.:::ı=:::aa::::a 

PLANş 76 

IH) 

18. F: le plnceau (plnce:ı.u a 
la ver) 

18. t: the brush (the palnt. 

brwıh, the colour brush, 
the artist's brush) 

18. A: der Haarpin!el (Tu
schplruıel) 

19. ÇtNt MtiREKKEP ŞtŞE. 
St) 

W. F: la bouteilJe d'encre de 
Chlne 

1D. l: thc lnk·bottle with dra. 

wing-ink ( Indlan, or 
Chlneıı, lnk) 

lD. A: dle ~hflasche mlt 
Tuııche 

20. ALETSİZ YAPILMIŞ 

KROKi 
20. F: le croquls ı main levee 

20. 1: the free - hand sketch 
20. A: dle Handsklzze 

21. PtSTo• E (mllnluınf 

cetveli) 
21. F: le p lstole t 

21. t:the French curve (the 
irregular cl!rvc) 

21. A: das Kurvenllneal 

22. PERGEi, TAKiMi 
a kılıf (ltutu) 

b kalemli pergel (ka-

111 

VI 

Jem, ayağı det-t,en per
gel) 

c ince taltslmnt pergell 
(y:ıylı perge l, sapı ,.e a· 
yar \ida.sı lle) 

d fırdöndü 

e saplı tirliny (tlrllny) 

f tJ~llny (pergel aynğı) 
g mesaha pergeli 

22. F: la botte lı. compas 

a l'etui m. 
b le compas (compaıı lı. 

pointes changcantcs) 
c le compa.s de precision 

(compas lı. r essort, 
compas a divlı;er : un 

balustre avcc vis de 
regl:ıge) 

d le compaa a pompe 

c le tlre-Ugne [a 
manchc] 

I le tire-llgnc [de 
compas] 

g le compas a pointes 

scches 

22. ı: the s e t of drnwlnf: inı:ı. 
lruments, (tl c set of ma_ 
tlıcnıatlcal ın~trumcnts, 

the dra"inr; s et, the ma· 
thematlcal s et, the geo
me trical set) 

a the compass case ( the 
drawing in!trwnent 

rmııı 

••• 
)fuhıımmen bedeli 15433 lira olan muhtelif keski, zımba nsalre 

15--t-lHO pazartesi lf{lnQ aııol 15,30 da kapalı zarf usulllc Ankarada idare 
binasında satın ıılınacokhr. 

Bu ite ılrnıek iıtlyenlerln (1157,48) Unıbk muvııkk:ıt teminat ile ka· 
nanun tayin ettlll •eslkıılan ve tekllfierlnl ayni Riln uat U,30 a kadar 
komisyon reisliğine \'ermeleri lnzımılır. 

Şartnameler parasız olarnk Anknrnd:ı m"lzcıne dalrcs:.ıden Haydar
pa~ada tesellüm ,.c sevk şefll~indcn dağıtılacaktır. (9G-l 7) 

f la manlvelle de eor. 

recUon 
8. t: the calculatlng machlne 

(the calculator) 

a th~ controt regfater 
(the row .of control 

dlals, the control tHals) 

b the ıettlng mechanlsm 
(the regulator) 

c the reeult, or product, 
regfater (the row of re. 

eult dtala, the remılt 
dl:ı.Js) 

d the declmal marker 

e tbe erank 
f the e!facer 

8 ' · dle Rechenmasehlne 

a daıı Kontrollwerk 
b daıı F.Jnııtellwerk 

c daa Raaultatwer~ 

d der KommlU'rM"b f' r 
e dle Rcchenkurbel 
I dl<> I ,öschlt •rb 0 l 

n Trrr r!li r.E~t :\f ( fc-nn· 

r e i ' bina p· 'nıl 

a liY"U {r· ı ım, ·ıı ·nf;} 

h mi' vn<ı ( rltll olm 

C' "°"' +a 
d • .. • r .. t c· ı tt' 

met) 

e IÜUll C 181mll hat. 
..nı hUkametn 

f r-a DtllDU'UI 

m 

(pllnt namaruı) 
g önden görtl.olt (pkutt 

mürtesem) 
h yandan görtl.DUJ (yaa 

mllrtesemi) 

1 yukardan görtl.ollt 
k plio (ufkf mürtesem) 
g-k mllrtesemler (lrtl-
ıamtar) 

1 yazılar 

m Usto 

n resmin ismi 

9. F: le dessln (technfque) 

(le plan d e batiment) 

a la cote 

b la fl~che de cote 

c la coupe 

d l'horizonta le /. 
e la vertıcale 
l le numero du de~ln 

g la vue en e lcvatlon (la 

projcction vertlcal cı} 

h la vue la tcrale (la pro· 

j ction de profil) 

1 la vue ele dcssus 

k la vuc en plan (in pro. 
r on horl-ontnle) 

ıH< 'es projections f. 
1 J'iı "erir• ion f. 
m lr nomencla ture 
n le titre du deasln 

9. 1: thc (tecnical) drawtnr 

(the building plan, the 

111 
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architect's plan) 
a the mcasurcment (thc 

dimcnsion) 
b the dimension linc (with 

tlıe arrow hcnd) 
c the section 
d the horizontal (the 

horizontal plane, the 
base) 

c the pcrpcndiculnr 
(the verticııl planc, the 
verticnl) 

f the number of the dnı
wing (the drawing num. 
ber) 

g the front wicw (the 
front elevatlon) 

h the side vicw (the sille 
clevııtlon) 

1 the plan (the top 
view) 

k thc ground • plan (the 
foundation plan) 
~.I< thc projectlons 

1 the Ictterlng 
m the bill of motcrlal 

(the bill of mnterlals) 
n the title of the drawing 

(thc drawing titlc) 

'· A: die (te ::hnlschc) Zeich
nung (der Bauplan) 
a das M"afi 

• der MallpfeiJ. 
• der Sa1ınitt 

IH 

iV 

c1 die Wagerechte (Waag4 

rcchte, Horizonlalc) 
e dic Scnkrechtc (Vcr

tikale) 
f dic Zeichnungsnum. 

mer 
g die Vorderansicht (der 

AufriB) 
h die Seitcnansicht (der 

Scitenrill) 
1 die Draufsicht 
k der GrundriC 
~-k die Projektioncn 
(Rissc) 
dic Beschrlftung 

m die Stfickliste 
n der Zeichnungskopf 

(Zcichnungstltcl) 

ıo. cı;n·Er... (tablo) 

10. F: le tableau 
10. ı: thc table 
10. A: die Tabellc (.Aufstcl

luni?) 

11. GfiAFITC 

11. F: le di:ıt;ramme ( 1 C' gra
phlque) 

il. 1: the dia~ram (the gnıph, 
thc chart) 

11. A: das Diagrnmm (Schnu
Lild) 

~ 12. OJ:SINATi)R (rPsml ~t 

zen, mühcndls1 fen mc-
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nıuru, kondüktör) 
a gümll'k 
b hesap ech·eJi (mal•ine) 

12. ı~: Io dessinateur (un in_ 
gcnieur, un tcchnlcicn) 
a in blousc de dessina. 

teur 
b la regle a calculer 

12. t: the draftsman (the 
draughtsman) or dcsigner 
(an cngincer, a tcchni
cian) 
a thc drnftsman's ove

rnll 

b the slide.rule 
12. \: der Konstruktcur (cin 

lngcnicur. Techniker) 
a der Zeichenmantel 
h der Rechcnschieber 

1" nOXEN İS'O;~ıu~ 
13. F: le tııbouret toıırnant 
13. t: the swivel stool (thc 

revolving stool) 
l 3. ı\: der Drchschemcl 

EYTIAI\ no~.Arı 

v 

lü. TIESİl\I YUVATILACI 
(yuvarlanmış rr,..ım) 

t:>. P: le roulcau de dcssln 
ı :>. İ: the drawing roll 
ı:;. A: dio Zeichnungsrollc 

tG. TAl\Sİl\IATU m;n'Y.I. 
(iiç l•ii~c cetvrl. altı muh

telif nisbetl taln il i<;:in) 
16. F: la rcgle graduee 

a la rcgle trinngulalre 
(une rcgle de rcdııction 

pour six rapports diffc. 
rents) 

l G. ı: the scale 
a the triangular scale (a 

rcduction senle for slx 
different propotions) 

1 G. A : der Mal3stab 
a der Dreikantmalltab 

(cin '\'erkklncrungs_ 
mal3stab filr sechs V<'r· 

schiedene Verhiiltnis
sc) 

17. ~ULU ROYı\ T.\1\1:11 
Om!m;u) H. 

ı 1. r: rarmoire f. nux ar- 17. F: la boite de couleurs 
chi\'CS 17. 1: thc colour _ box (the 

1 ı. 1: the plı>n filling cnbinC't ı 
(thı> cnbinct ne .. t of drn-

1 
WPrs. the drnwing office ·· 17. 
l"abinc-t) 

11. ·'. "'or zniclınun~sschrank 

paint - box. thc box of 
water-colours) 

/\: dn Farbknstf'n (Far
benkasten. Mal kasten) 

(dns Zeichnungsarchiv) IS. FJ!!Ç.\ (sulu boya fırı:'\· 

SU MA'Z.NE5tNİ MUHAF,••Z." 
İ~IH BE'TOl"t l)R'TÜ 


