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Türkiyenin de iltihakile kuvvet buldu 
~Tüırrkö,0C® vce DrnıgöDtorre 
ııaber HABER, elinde olmıyan bir Y/ 

sebepten dolayı be, gün Ç•- Akdeniz Mıntıkasında 
kamamııhr. Bugün neıir va.. bir tecavüz güzünden 

suGoN ~~~:::.E;;~E Harp olursa birbirlerine 1 6 gerek teleılonla ve mektupla 

sA YFA t::~;==~~aaı.::~;~:.'ek· ~ , bilfiil yardım edecekler 
HABER aylardanberi hazırladığı INll ll=llAT anDaşmadan sonra . -tc ' 
büyük, esere bugün başlıyor: Genel K ur m ay Başvekilin nutkundan 

parçalar: 
K. Günhan ve M. Eaen 

1'iirkçe - Fransızca - İngilizce -Almanca dilleri üzerine 

lier derecedeki bütün 
taıebe . b"I . 
1 nın, ı gı ve hayat-
~l alfil<adar herkesin, dil-
cı erin · • umumıyetle okur 
Yazarların, Türkün ve ya. 
bt·ancınm, dil öğrenmek is 

1Yerıl · ad enn, seyyahların, iş 
nik~Iannın, askerin, tek
leri \e mesleki mütercim 
k n has vurmaktan uzab-
alrnıyacaklan bir eser. 

Her hakkı 
liABER Gazetesine 

aiddir 

ıı ~~9) 

teknik ve pratik 

~ 12 LOgat kitabı /V~ 
~ bir arada l 

Türkçe - Fransızca 
Türkçe - Almanca 
Türkçe • İngilizce ı· 
Fransızca - Türkçe 
Ingilizce - TUrkçe 
Almanca - Türkçe 

•• Fransızca - lngilizce 
Fransızca - Almanca 
İngilizce • Fransızca 
İngilizce • Almanca 

•• Almanca • lngilizce 
Almanca • Fransızca 

ıs ve ıs 
ıncı ıayfalamnızda, kitap §eklinde vermeğe baıladığımız 

._ bu kıymetli eseri kesip saklayınız. 
Pp--
~n-------------...__ - ~-\L.\..V.Ll..,VL~ 

Sovyet Rusya ve 
Lehistan karşılıklı 

~ardımı taahhüt ettiler 
,arş~vada "Almanlar bizden istedik
erını hele bir almağa gelsinler de 

va~\'a görürler 1 11 deniliyor 
lUn siYasi' 

12 (~.A.) - Varşova· sinin Berlin muhabiri, l ngiliz-Fran· 
}·e nazın Btnah.afıli Polonya harici· ~ Devamı 6 ınctdo 
l.orn· ek ıle Sovyet hariciye 

ıser rn . . Yarın 

müzakereleri 
olması muhtemel 

Sulhu korumak ı•e beşeriyeti harp badiresinden kurtarmak ~aJ•esile 
itti/ ak eden iki demokrat memleket başvekilleri 

Refik Saydam Ntvil ÇtmM-1a,,. 

Müşterek beyannamenin 
metni 

Uzun müddetli bir 
anlaşma yapılması 
takarrür etmiştir 

"1 - Türkiye ve Büyük Britanya hUkfımetlerl, birlblrleriylc sıla 
bir istişarede bulunmuşlardır. Aralarında cereyan eden ve halen devam 
etmekte bulunnn mUzakerelar, görilşlerindcki mutnd birliği tebarüz cL 
tirmL~tir. 

2 - lld devletin, kendi milli emniyetleri nefine olarak karşılıklı 
taahhiltleıi tazammun edecek uzun mUddetli nihai bir anlaşma akdeL 
melezi takarrür etmiştir. 

3 - Bu nihai anla.5Tllanın akdine intizaren, Türkiye blikfımctl ve 
Bü'yük Bıitanya hlikfımcti, vukubulacak bir tecavüz hareketinin Akde
niz mmtakasmda bir harbe saik olmnsr halinde yekdiğeıiylc bilfiil iş 
birliği yapmağa ve yedi iktidarlarmda bulunan bütun yardım ve mUza
hereti biriblrlcrine göstcrmeğe haztr bulunduklarını beyan ederler. 

4 - Gerek beyanat ve gerek derpiş edilen anln5ma hiç bir mem

( Dcvamı 4 üncilde) 

~(O)maınyaıya yaırdom nçnn 

ela Yap 1 ua, ını Potcmkin arasın. 
ı an rn .. 

lluri··ct llZakerelerdcn mem· 
13~ nı·?eYan etmektedir. 

llıUna .. ftbeuzakereler Polonya - Rusva 

Karadenize lngiliz harp 
Esrarengiz · ı · · · 
imperatoriçe gemi ennm 08Çffi8SI "\'.: Uer· • • 

lıuni"et ının normal ve mem. 
J VCrici b" 

llıekte oldu-; ır .~rzda. inkişaf et-
s ı::unu Ro termıRtir ovyet L ~ . 

l>aris 12 • eh anlaşması 
' (A.A.)~ - Jurnal gazete· 

Türk tarihinden bir faslmı Noktasının, lngiliz Başvekili nihai 
merakl~o~~u!ıacağınız anlaşn:ıada halledileceğini söyledi 

Yazan: M. Muhiddin ' r.r azısı 6 ıncıda). 

* llildisatm Balkan Yıınmaila sına intikal etmesi ,-e Akdeniz em
niyetinin milU hayatmıızda. kendislnl ycnldcn hlssetttrmcsl inından ltL 
haren hiikOmetinlz, kendisini ciddi blr milli emnlyet meselesi~ 
da bulmus Ye bu emniyeti tehlikeli tesa<lilflcre maruz bıralmıaksmıı 

lakayt ,.e bitaraf bir ''nzlyetto bulu nmanm mümlcUn olmıyııcıı,., ka.ıuı.a

tlne :varm.qf;ır. 

• IDçblt alika(lar devleti hak lir olduiu fstlfa<lc<len mahrum etml
'J'eıı. fakat lılçblr h egemonya hcYes lno fm1tiin bırııknuyan bir Akdeniz ~ 

nizamı b!zlm dalma göz6ntlnıle tuttu ğumuıı b~ milli emniyet meselesJ<llr.~ 

~ llUldDııclhılz mmett hn.rb ba dlr.esin en nıa.mi hnkanlarln. uzak~ 
bulani1mmanm en müessir carcslnl yine sulh i~in birl~n mcmleketler-ı 
le harbi ~ alarak sulh gayesinde tesrlld mesai etmekte bulmu§tur. 

:• Bit gOn mU~erek link Ye men fııatıcrlmtz ihlal edilmek ~ebblL 
sUne manız kabrsa, bize hakknnmn verdiği ım,•yetle buna sllihla mii. 
Dl olmakta aa Uırcddilcl etmıyeceği 7.. 

:-----------~ 
ÇERÇEVE 

Aksiyon serisinden 

Kültürlenme davası 
-5-

~"ETICE 

Killtürlenme clnvnsmcln, mllcerredden mü5alıhasa doğru geldlk· 
ten sonra isi büsbütün nınl'li te~lıise iren ediyorum. TR ki, yüzüne clga,. 
ra dumanı üflenml~ kedi gibi öz fikirden tiksinen sığ kafa tipi, dııYayı 
beyninde yüzclürebilsin. 

Tiirk kültürünUn temcıı üctür demiştim. Osmanlı, 5ark ve garb 
temelleri. llu köklerden ütUnUn de cevherlerini bir dakika bUe 
kaybetmeden bugünl•U dil k:ı.zanrmı1.n doldurmııl•; orndn mııyalaşına· 
larmı, b:ınıtınsınalarını beklemek; böylece bir snbalı1 milli bünyemiz· 
le ona a5ıhyacnt'lmız ltültür maddeleri arasında ı.;myevi bir ~rpışma 
inflliikı duyup uyanmak Ye hnkiJ,;i Jıay:ıfa ernıck. 

Pikir budur. Bir türlü n;raktıı. durdurulıımıyan J.iiltilr sütununu, 
(Chrl~tophe Colomb) un yumurtası kadar basit bir usulle toprakları. 
mıza dikebilecek fikir budur. Klmscnlıı farkında. olmadığı fikir <le gc. 
ne bu. 

15aydığnn üç temelin teker teker para maliyetinl hesabladım. m
rind temel, yani O nınnlı J.ültürii, 10 müteh:ıssı ın 3 sene çalı~asile, 
öz halinde dilimize ı::erirllclıilir. ller mlit<'lıassısa ayda 200 Ura ma:ı3 
verirseniz, bütün tutan 72.000 - llm. 

İkinci temel, yani 5ark kültürü, 20 mütehassısın 5 sene çahı;m:ısı 
i~i. Iliitün tutan 240.000 - lira. 

'ü_çüncU temel, ynnl gnrlı liUltiirü, 50 mütehassısın 5 yJl ~lı5nınsı 
neticesinde esnı;;lnndırılır. lfütiiıı tutarı 600.000 .- lira. 

Ct i~in umumi tutnn 912.000 .- Jirn. Şuna bir milyon diyelim. 
~lllyarlara hile çıksa ynııılması gercl•cn bu iş demek ki bedarn, 

demek l•i işin, fikir sermayesinden bnc;ka ıınh:ılı tarafı yok. 
Bütün bir milli kurtuluş formülii, herhangi bir ,·ekulct, bir umu. 

mi müdiirlük binasının inşa m:ısrnfındnn dnhu ucuz olur da tatbik edil. 
me:ı:se, ne l<alır gericlc konu ulabllecf'k? 

Bünye dc_b..fştiren cemiyetlerin Jıiikiımet clJınzmdn, her ,·ekulete 
sinmiş tek Ycldilet ''ardır: l\lnnrif Yckületi. Bizde bugüne kadar isle. 
rini fe\knliide ölçülerde hasnrmı5 'clıiı.lctlcr manzumesi J~lnde de, tek 
\ 'Cl.ialet mutlak aciz örncj;rl olmuştur: 1\Jıınrlf YekiilctJ. 

nu;ün başmdn, ne lime me.nsub genç 'c <'nerjili bir flh1r ve sanat 
adamının bulunduğu Ye lmlkmclımınyıı çnlıstıj;"t bu ,·ekiıletl 8tu':lD mil
yonlarca mesele arasında zlrvo d:nıı, Tiirk J•Ultür hlinyeslnl temell<'S• 
tlrnıe işidir, formtilü de B!lyılti:'TITI ~eyfor. 

D11 i!ç işi ycıino getirmek, her kim için olur a olsun, Tiil'l .. 1 .. iıl-
tiir tnriJıiııdc i mini clıcdlyctc kazmrnktn·. 

Necib Faztl KISAKVRE!~ 
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emleketimizden geçecek 
ecnebi tayyareler 

Tabi olacaklan ve riayete mecbur 
bulundukları esaslar bir layıha 

ile tesbit ediliyor 
Ankara, 13 - Memleketimiz Uze. 

rlnden uçan yabancı tayyarelerin 
seyrüsefer şartnamesindeki karar
lara aykırı hareketlerde buunduk • 
lan ve bunlardan bazılarının da mu 

da uçan, havadan hafif veya hava. 
dan ağır her turlU vasıtalara. hava 

19 mayıs gençlik bayramına 1lazırlık olmak üzere dit11 Kaifıköyitn- tardır. Resimlerimiz 1m provalarda genç kızları g~stermektedir. 
deki Fenerbalıçe stadında mektepli kızlar tecrübe hareketleri yapmış. 

saade almadan memnu mmtaklilar 
üzerinden geçmek teşebbUslerlnde 

bulundukları son zamanlarda teker 

gemisi denir. 
3 - Aşağıda yazılı hava gemile

ri devlet hava gemisi itibar olunur: 
A - Asker hava gemileri, B -

Yalnız ve münhasıran devletin gUm 

rUk, zabrta, posta, sıhhiye, harita 
rUr eden vakalarla nazan dikkati 
celbetnıi§tir. 

Bu gibi vakalara :ınAnl olmak için 
bir hava seyrilsefer kanunu çıkarıL 
mıısı IUzumlu görUlmUg ve ha.z.ı.rla
na.n bir layihn meclise sevkedllm!ş. 
tir. Kanun lAyihıı.st, bu gibi vaka • 
larda ne suretle hareket edileceğini 
tcsblt etmekte ve tn.tbikı llzmıge -
len muamelelerl ihtiva etmektedir. 

:1=i~!;.~!~ Kartalda Mendirek Oemiryolları idaresi devletin 
!!~~~=::;~~~ 1~ Eski !8;f ~:~~~ek de en iyi işliyen bir müessesesidir 

' Hava hücumların
dan korunma 

tedbirleri hll.kUmler bulunmaktadır. Hava ll- d'I" 
mnnları milli müdafaanın teftiş ve takviye e ı ıyor Muhabere ve Münakale Vekili 
murakabesi a.ltmda bulunacaktır. Deniz ticareti müdürlüğü, 1stan· 

Zehirli gaz hücumlarına JtarŞI 
mücadele edebilecek §ekilde tal<• 
viye edilmekte olan İstanbul itfa' 
iyesinin gazle mücadele levazıın'' 
tı için Fatihte itfaiye müdürlüğll 
yanında bir gaz dairesi inşasına ıca• 
rar verilmiştir • 

IAyihanm esaslan §llilla.rdır: 
Umumt hava limanlarmm Ucret • bul sahillerinde bilhassa küçük me. M 1 • t b .. t .. k • 

lerl Yuha.bere ve MUnnkale Vekl. rakibin fena havalarda emniyetini ec IS e U çe m Uza ereSI 
ı - Türkiye cumhuriyeti BIIlirla.. 

n içine giren veya havalarnıd& u. 
çu:ılar yapan vcya.hud Türkiye 
Cumhuriyeti knra ve deniz suları n
zerlnde ibulunan her nen hava ge. 
milerl ve bunların seyrUseferl hak. 
kmda bu kanunun hUkUmleıi tatbik 

leli tarafından tayin edilecektir. Ay temin için bir programla yaptıı- d b " 1 " 1 d • 
nca l!yihada, ecnebt bava. v~aitl- makta olduğu mendireklerin beşin· s 1ras1 n a oy e soy e 1 

olunur. 
2 - Sevk ve idare kablllyetJ ol

sun olmasın, su Uzerlnde yUzsün, 
yllzm.esin hava ile yUksclen, hava.. 

nin Türldyeye ne suretle gelecekle... cisine bas]amaktadır. Bu mendirek Ankara, 12 (A.A.) - n. M. 
ıi gösterllml§, blldirll.mi§ yerlerden Kartalda yapılacaktır. Bundan ev. Meclisi bugUn Refet Canıtezln 
gayri maho.llere yapıla.cak mec- velki mendirekler Fenerbahçe, Kum 

1 

başknnlığındn yaptığı ilk top· 
~url inişlerin de ne uekilde haber kapı, Bosa.ncr ve H~ybeliad~da ~a- ıantıda. hnzirnn • ağustos 1938 
~eıileceği kaydedilmektedir. pılmıştt. Kartalda )apılacak beşın- aylnrma ait divanı muhasebat 

Bunlardan başka umumt mera- ci Mendirekle bu husustaki prog· raporunu tasy!p etmiş ve deniz· 
almlerden ba§ka %nmanla.rda tayya.. ram tamam.lanmı şolacaktır. nltı sınıfı mensuplarına verile· 
reler hıılkm kıılnbalık olduğu yer. Bu arada programa dabil iken cek zamlar ve tazmlnler hak

lerdc uçmıyaca.ktır. bilahare Deniıbank tarafından ya· kındaki kanunun bazı maddele· 
----------------------------------------~---------- p tlmas I deruhte edilen Yalova men rlnln tadiline mUtealllk kanun 

direği de inşa olunmu~tur. lAylhasmın birinci mUzakeresl· 
Deniz ticareti müdürlüğü i~ o. nt yapmıştır. 

lunmuş bulunan dört me,ndireğin Ruznamcde bulunan D. D. 
bu yaz zarfında yeniden takviyesi· yolları ve limanları umum mU· 
ne, karar vermi§tir. Kışın mendi· dUrlUğUnUn 193!1 malt yılı bUt· 

~umhuri et Tan •.u ınov_..lı.t\r.nAAn .A .. 1~,.1 .. - .. ı.p ..,:un.. 1,.c .o .... && ............. c. oı:ı• '*'"~ , ub. 
Nadir Nndl, TUrk _ 1ng1ll.Z aiil&§mll· undQ:r:, lnu.nlığm sulhu ve 11e· d~ kayaların yerine kalın olmak söz alan mUnakaU'ıt vckHl Ali 

mıdıuı. TQrldyenln bltanı.tlığm.J bJrnka. ID.meti uğnında b<ı,şlıkJJ ,makalesfndp fiZere beheri asgari 300 ve azamı Çetin kaya, devlet demir yolla
rak demoknuılle.r cephesine ilWıala se- TUrk • lngiUz anıa:masmdan bahse- 1000 kilo sikletinde olmak üzere rmın umumt vaziyeti etrafında 
beblerlndcn b:ı.hsediyar. ll:1 dlktaUSrUlk derken, umum! va.zJyeU, yan! dUnya . k d-ktüriile· 

ııulhunun 1hl41 edilmeye yUz tuttuğunu 1250 metremıkabı ·aya 0 aşağıdaki izahatı vermiştir: tarafmdan son aylar mr!mdn Balkan 
komıutarmuz tızerlne, haklı olarak, Akdentzde ıtaıyamn da dediği gibi b1r cektir.. "-Devlet demiryollan devletin 
dllnya emnlyetno beraber kendi enmt_ emniyet teesmıt etmesinden herke.sin !stanbul kıyılarına ~u ~uretle ~a· ihtiyacı olnn işleri temin etmek 
yeUnl do tehlikede gördüğü için icap memnun olması: lUmıgeldlğlnt aöyllye· pılan mendirekler kfiçUk meraldp, ve aynı zamanda ammenin 1ş· 
ede:ı tedbirleri almak hususunda. dahıı. rek TUrklyenln bltara!lığı bırakarak k tra c~rp·ı '""e"·enli ve kayıklar 

tı ı ı ah o 1'I'" 1 3 :u" lcrlnl suhuletle yapabilmek hu· tazın. gecikmeyi muvafık bulmadığım (bir taraflı olmasını ~ sa rlnr a z ' f d 1 1 t Her sene 
~yllyerck, dıı.hlll rejimleri ne olursa ediyor: için çok ay a 1 0 mus ur~ suslarmı vazifesinin esası sııy· 
olsun knnnnız bahaamıı. kazandığmuz Bitaraflık, bir taraflık demek değil. bir lodosta karaya ':Ura ~· parça. maktadır. Bu idareyi ellmlıe 
hUrrlycUmlz içinde dost geçinmek iste- dir, hem biz bitaraflığı ancak ve kaU. !anan Fenerbahçed~ı şarpı ve kot· aldığımız andan itibaren bu iki 
dlğimlz1, mUnvt §:LrUar altında YS§at· yen kendi anladığımız gibi manaltndı· ralar, Kumkapıdakı balıkçı kayık· esas vazife Uzcrinde elimizden 
maya çalı,,tığmuZ dosuuklııra (qak • rım:. lan bu sene kısın sert ha\'alannda geldiği kadar çalıştık ye calış-
etcndi) mahlyeU vermek isUyenlerc Açık konU§&lım, bu nnlqma sonun. b" .. rmeden emin olarak 
bütün kuvvetimizle ka?'§ı koyo.cagmu. cu olmıyacaktır. Şerem \"e insanı ııutb ır z~rar go d ğ t maktnyız. 

lstlycnler bu tazlleUI aıılapıa hareke~ mendırckler arkasın a sı ınmış ır. 
zı UA\•e ediyor. 1934 senesinde üzerimize al-

Velev zayıf bile olsa böyle ihUmalln 1erinde devam edeceklerdir. -o--
bcllrmla olması karıiısmdıı. böyle bir Akden1zdc sulh \'C emniyet, a§afı yu. Şeh ·, r M el. s'ı dığımız devlet demir yollarının 
tedbir alan Ttırklycnin hede.fi sağu sola karı Avrupa.da \'e dolayıslle bütUn in. e 1 varidatı 16 • 17 milyon arasın· 
saldırarak dUnya sulhUnU bozmak de- aanltk dUnyasında sulh \"e emniyet de_ o·· mer Seyfeddin in da idi. Buglin 39 milyon kUsUr 
to. blla.lds bu 1hW edilecek sulh uğ mektır. Biz hcrhnngi mntecavlzle çar· lira Uzcrindeylz. O tarihte yol· 
runda birle§tn!§ olan devletlerle ıruV: pl§IIlaktan çeklndlğ'lml.z için değil; is. kabri asri mezarlıg" a cu nakliyatı takriben sekiz mll-
vetıerlnl blr1eDUrmekUr. llk1Al ve insanlık vazifelerimlJ:l müdrik 

DUn'-'8. sulhUnll ihla.I etmek isUyen olduğum~ için sulh iBUyoruz. alınıyor yon raddesinde idi. Her sene 
"' Y b h bu miktar muntazaman çoğnl -hiçbir devlet olmadığm& göre de bu enısa a DUn Şehir Meclisinde, Kadxkö" 

l mıştır. 938 senesinde 25 mil • birlikten klmaenin teessür duymıyacağı Hllaeyln Cahlt Yalçın prens Po un yünde Mahmutbaha mezarlığında 
ve böyle harekette haklı görlllcccgt. seyahaUnden bahsediyor. Bu aeyahaUn .. ..lü ö Seyfeddinin kabri • yondan fazlaya cıkmıştır. ( Dra.· 

nıası ve bir taraftan da inşa e· 
dilmesi dolayısiyle, satın aldık
larımızı tahkim etmek \"e tlpleş· 

tlrmek tabii esas vazifelerimiz· 

İstanbul itfaiyesinin şimdi biİ' 
tün gruplarından birer gaz müft'' 
zesi bulunmakla beraber bu ihtiya· 
ca kafi bulunmamaktadır. Bu ' den birisi oluyordu. Gene şlr· 

ketlerin bize bıraktıkları hatla· nun için belediyenin yeni bütçt• 

rm ekserisi de, bilhassa umu
mt harp esnasında yıpranmış ol· 
duğu için trnverslerinl, rayla· 
rmı değiştirmek, tanzim etmek 
ve yenilmekde mühim vazifeler 
rlmlzden biri idi. Bundan baş· 

sinde itfaiyeye ayrılan tahliisatt• 
bilh2ssa bütiln itfaiye mensupla" 
rmrn gazle mücadele techizatırı• 
malik olması göz önüne tutuımı.ıt 
tur. Bilhassa hava hücumlarındJlf. 

pasif korunma kanunu mucibin'' 
belediyenin almaJ'a mecbur oldıJ' ka istasyonlnrla hatlar Uzerln-

d d h bl t k hl tl 1 ğu bütün tedbirlerin yeni bütçe 
e, a a r n ım zme er n .

1 
• • • • ... e 

l d 1 ~ ~fflı~l ı.e beraber yerme e:~.o .. ;1.,..,.1\lV" 
yanı ması a ca8 e me · . ~ .. _ .. •0'-7~··"'1 
t\.<fyuı.rı, nayaar aşa an ı •• hücumlarında şehrin muhtelif ye!' 
yarak Karaköye kadar, getir • 1 . d k elh"'"' Y"' .. gınla er ın e çı. tıldSJ m ""'" ..... 
miş bulunuyoruz. Bu sene pek rın sür'cltle röndürü!mesi için bU' 
yakında Esklşehire kadar bit • tün tertibat alınmııı ola<..aktır. 
miş bulunaacktır. Bundan son· Bu hususta gerek itfaiye ın~' 
ra ömürlerini ikmal etmiş olan düdüğü tarafından gerekse belcd1' 

rayları yenilemeye devam ede- yece umumt olarak hazırlanzııl.: 
~eğlz. Sonrıı blrlbirlerlne uymı· bulunan ve bütün ihtiyaçlara gli
yan istasyonlardaki bozukluk · re hazırlanmış olan projeler bil' 
ları da tanzim etmekteyiz. G6 • lunmaktadır. Tertibat bu projeJet• 
rUyorsunuz ki bazı yerlerde so. d: derpiş olunan esaslaar göre atı· 
ğuğa ve sıcağa, yağmura karşı nacaktır • 
ihmal edilmiş istasyonlar var - __,,_ 
dı. Bunların önUne merkez - kadar tarifelerimizi de ısU\h et· 

mekte de-ram etmekteyiz. 
Dlr fikir nmlş olmak fçl!I 

kısaca şunu da arzedeyim ıtlı 
evvelce Ankarndan 1stanbu1~ 
kadar mesela. birinci mevki gl' 
diş 24 - 26 lira idi. Bugün bu pli' 
ra ile gidiş ve geliş temin edil' 

mektdeir. _..r...At 
Eşya dahi ayni şekilde }'1U"". 

20 • 70 arasında ucuzlatı1Ill1f 
fe· tır. GörUlUyor ki hiç bir vazl 

mız muhakkoktır. evvelce kararl&§tlğt ıUyleıımlo olma. gomu mer _ • vo sesleri). 
Bu b1rle§llle Balkanlarda sarsıııın Bm4 ratmen zamanla atlkatı bir seya· nin asri mezarlıgın meccanı kıs- Yani lılr sene içinde ınemle· 

ttımadı kuwellcndlrecek ve ••yurtd:ı hat olduğuna kanaau bulunduğunu söy mına nakline dair verilen takrir lcetlmizde 25 mtıyon kllsUr in· 

sundurme yaparak - halkın si· 
diş ve gelişini ve lstlrabatlarını 
temin etmek istedik ve ne yap· 
mak ıa.zımsa yapıyoruz. Sonra 
istasyonlarda zahire muhafaza· 
sına mahsus olan hangarlar her 
tararta perişan bir vaziyette idi 
Bunları da bir program dahllln· 
de muntazaman her tarafta alt
larını parkelemek ve betonla· 
mak suretiyle, dağınık ve peri· 
şan yazfyetıerl de izale suretiy· 
le bu cihete ehemmiyet verdik. 
Ve oldukca mUhim lıir mesafe 
do katetmiş bulunuyoruz. Dik· 
kat ederseniz göreceksiniz ki, 
lstasyonlarımızdaki hangarla -
ra şimdi araba, yUklli beygir gi· 
bi şeyler sokulmamaktadır. Dir 
de su nıUşkUIMı yardır. tstas • 
yonda gerek sefer hareketleri 
ve gerekse yolcular için su çok 
mühim bir mesele olmuştu. Bu 

)•l ihmal etmemekte ve eben'' 
mlyetıo her işe bakmaktaY1~ t 

Teferruat Uzerlnde fazla fzab11 

vermeğl lUzumlu görmUyoruıtl' sulh, clhandı:ı. sulh., polittknmızm samı_ llyerek Avrupada iki blokun kendlle. 'kabul edilmiştir. · i 
san seyahat etmiştir. Bunun -m1llğfni gösteren cıınıı blr vesika ola. rıne taraftar bulmaya çalı§tıklarmı, Taksi boyalarına müteallik 

caktll'. vaziyet mihver devleUerl lehine tcbn· mal:ldenin tadili hakkındaki teklif fadesi şudur: Memlekette hare· 
Yakıt rUz ederse harbin pııUayacağı, ıttusl .. k' .. • ··nderilere1c ket uyanmıştır. Du geniş seya· 
-- takdirde sulhun daha uzun zaman mu. mul ıye encumen~e go . hatlar, memleketin lktısadt, iç· 

"-m Us TUrk - t~ ... ıız anıa .. mo.sını ,__ .. aza edlleblleco"'inl illve ettlkten karnesiz otomobıllerden 25 lıra d bl 1 .no>• ~· ,.. uıu 6 tlnıat, ticari, hayatın a r n· 
mevzuubnhs eden mo.kalesindc, bu mUJ. sonra Yugoslavyayı hangi tanıt kaza· değil, bcJ lira ceza alınmasına, 

klşııfm mUtezayit bir su rette denin Tllrk e,fkan umum1yes1nde bı. nacak sualinl sonıyor ve Yugoslavyo._ köy bütçelerine bütçenin müsaa. 
raktığı iyi tesiı1 l§aret etUken sonra yı çenbc.r vaziyetinde görerek mihver .desi nis'betinde tahsisat konulma- devam etmekte olduğunun lfa-
11on zamanlarda g6rUncn huzursuzluk· tarafından kazanılır.sa bu çenberln naı aı için makama salahiyet verilme. desi demektir. 
ıarm, ha.rbl Ttırk toprakları kapılarma kanlara ııaplanml§ olacağını söylüyor. • .. üld".ğüne dair bütçe Demir yolları 1934 de 4000 
kadar yaklaatirdığtnI ecnebl gazeteler_ Mllttetikimlz ve dostumuz Yugoslav_ 61 uygun gor u • . kUsUr kilometre uzunluğunda 
de sık sık Karadeniz ve Boğnzlardaıı lar vaziycUcrlnln tehllkell olduğunu. encümenin mazbatası tasvıp edıl-

iken şirketlerden satın nldıklabalısolunmayo. bS§lndığmı ve gene bu. nu bilmiyor değillerdir. Bu devletler ta_ miıtir. 
ralard:ı. TUrk toprnklarma göz koyıı.n- rıı..tından Part-alanmasalar dnhl onların Meclis otobüs talimatnamesinin rımız ve inşa ettlrdiklerlmlz tle 
ıann mevcut bulunduğunı.uı aı;ıkça gö_ lkUsadl çenberl iclne gtrmelerl ihtlmall 144 üncU maddesinin ul~ilini muva· birlikte bugün 7000 kilometre· 
ze çarpbğmı 1:arct ederek TUrklye. kal"§ıamdo. rahatııızıık hiasetmemele· fık görerek işlerin çokluğu y\!ızün- ye vnrmıştır. (Bravo sesleri). 
nln bu vazıyet ko.rıısmda. 6nUnde du- rine imkG.n yoktur. den önmüzdcld hafta da toplan- Devlet demir yollarının böyle 
rnn: ı - Doğrudan dob'TUYa ımüda!ıı.ıı._ VazlyeUert noktruımdıı.n tehlikeye .ıflm • • k 1 bir tarartnn şirketlerden alın· 
yıı., 2 - Muhtemel taarruzların kendi- karııı tedbir b11e nlmo.kUın çekinen Yu. tılara devam e 1 esını arar aş.. 
ler11çin de tehlike te§kll eden mem· goslıı. vlnr bu ha.rckeUerlndc haklıdırlar. tırmıı,itı: · • .. .. İf <§) iri) t O) lfD '9) ffl C a 
lekeUerle sulh uğrunda birleııerclr ha_ Çilnkü en küı;Uk tedbirlerin devlet1C':1n Meclıs pazartesı gunu dört bu- n " 

ltlreçll sular için icap eden fen· 
ni tedbirleri aldık Ye almakta 
bulunmaktayız. 

Elhasıl bu imar ve inşa tan· 
zlm noktasından, hatların tiple
rini ve vnziyctlor1ni lsllth nokta· 
smdan esas olarnk ne l~zım&'a 

bunları yapmaktayız. 

Sonra tnrlte hususunda da 
her hususta elimizden geldiği 

rekete seçmek 1ht1mnı1 er d c n hnyıı.tlo.rına mal olduğunu görm~ler. çukta toplanacaktır. U'11 I V'\) ~al kV ıru:1 U 

hlrlnlh~~~~~~~bu~~~~~~~~un~e~~ -~:::::::: ___ ,--~---~r-~r----v~--r-~~~ 
duğunu uzun mUlıUıualardan sonra mandı:ı. İtalyayı zlynreU manalıdır. Bir 
da iklnclsiııln tercih ccllldiğln1 65;,lU· telgraf ha.berine bakılırsa. Pota bu ko. 
yor. Fakat bu ~mıınu:ı en bru'lz nuşmalardn mih\•er devletlerinin knra_ 
vasfının hiçbir devletin aleyhine olma. rını bildlrcceklercUr. Bu haber yalan 
dığı TUrltlye cumhuriyetinin sulh jçln bile olsa, ynkıoık alan bir yalandır. dl· 
birleşen mllleUerle beraber icabında yen muharrir hlllll.ııatcn: ''Yugoslavlar 
hnrbi göze almı§ bulunduğu, bunun da lsUklAllcrlnl muhafaza etmek l11tıyor. 

Akdeniz ve Balkanlarda. sulhun bozul- ıarııa dayıınacaklıtn blok Balkan bloku 
mnsı Avrup:ının bu snhalarmdıı. beynel. olab!Ur. Polun bugün bulunduğu mem_ 
mllel emnlycUD muhıı.f~ oldu,funu ıeket, oldun olası bu blokun lehinde 
söylUyor. olmlyaD bir memlekettir.,, demektedir. 

Elhasıl demir yollar ldareslı 
yUksek mccltse teminat oıııııı.J: 
Uzere söyllyebiHrlm ki, devlet~~ c 
en iyi işleyen müessesesi b 3 r/ 
ne gelmiştir. Personeli itlb e· 
riyle tam bir intizam ve mesl 
ğo merbutiyet temin edıınıl~ 
tir. Kendilerine tekaUt halt , 
veren kanunun B. M. Mecııst0, 
ce tasdik edilmesi ve tekll(l 

dJ' haklarını tmin etUğlmlz için • 
ha fazla emniyet vo huzur ıçtı:ıe 
de bUtUn varlıklarlyle, çolult :. 
çocuklarlle bu mesleğe bağl~1, 
mışlardır. Tam bir lntlzaın 

1
, 

işlerimizin cereyan etmekte 0 c 
duğunu söyliyeblllrlm. (Brıı< 
sesleri) · ı:ıı 

All Çetlnkaynnın bu izahatı , 
tnkıben bazı hatipler kUrsU~ 1 
gelerek demir yollarımızdllcı· 
inkişafı takdirle tşaret eder ( 1~ 
bazı temennilerde bulunmuşll' 
dır. e 

Ve mUzakereler sonunda ftl c 
k<'ır umumi mUdUrlUğUn bUtÇ e 
si tasvip edilerek blrlncl ccl

5 

ve nihayet verllmlştlr. 
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Cinayet romanları ve cina
y e t dosyaları yüzünden 

Bir genç hiç sebepsiz iki 
adam öldürdü ! 1•1 ııuı. ... • : 2033~ 

9'•0Nİ:• ".;li:Si-t'AAİ 1 
1 ... ., .. ,....,. (- • A : e~hur mu"" dde·ıumu • ., ...... .oo... "·"" ... : rızonanın m Y -
l~ !!~ :.: • 1'-00 • 1 

-:::_: • .t=.i ••• t.=.i.. misi: "Oğlumun cinayet işlemesine 

~fa Jair Amcri?,:nbüy~;b~~~dd-Ot~~i~ ~i~ned~j.~?ı~ yaımda 
- umuminin oğlu iz bırakmadan iki bir çocuk gibi hüngür hüngür 

R 'd cinayet işlemiş, fakat sonra bir- :ığlamağa başlamış ve çifte cina. a yo türkçesi denbire sinirleri bozularak kendi. yetini itiraf etmiştir. 
, sini yakalatmış ve ağlaya ağlaya 

.;. \ ESRlYAT . . ·~· cinayetlerini itiraf etmiştir. Ekmek fabrikası 
' Jb· . kongresıne \erdıgı Bu nevi cinayetler Amerikada 

'Pta1t,:,~ ~ıde Mekki Said radio şimdi adeta salgın haline gelmi§ _ 
hn.... • · b'ennın garib bir şive ile tı'r 
7"UJC ır t" k · 
~ikaYet . ur çe konuşmalarından Amerika:la cinai romanlara kar 
tİlnıtsin~t~ı ve bu İ§e bir nihayet ve- şı olan rağbet ve romanların cina- Belediyenin istanbulda bir ek. 
6Us\Uıd l kıs!~i. Doğrusu biz dil hu· yetleri adeta bir muadele şekli. mek fabrikası yapmak itemesi 
t a aft dereced t"t" l"k - d fırıncılar arasında alaka uyandır. elltıiy e ı ız ı gos. ne sokuşları 15 ile 18 yaşın a o. 

Fırıncılar Belediyenin 
bu fikrine muhalif 

\'tltrin?ruz. O kadar ki aramızda şi· lan, hatta daah ileri vararak yir. mışıtr. Maamafih esnaf bir fabri
Ya.ıııı~ ~~sus bozanlar, bile bile mi beş yaşına kadar bulunan ka ile bu işin başarılamıyacağı id. 
lar olu ır, }'~nlış kelime kullanan- gençler üzerine kötü tesirler yap- :lia ederek mınta mıntaka fınn
ki sırf ior. ~ırçok kimseler bilirim makta, onlar da: "acaba ben de iz lar açılması lazım geldiğini söy. 

'~ek, ebandıleri~e bir ;o:ıebi. ~üsü bırakmadan adam öldürebilir mi- l~mektedriler. bu 
hilhaSSa şka dıller bıldıklerını ve yim? . ., tecessüsünü uyan;:lırmak. Fırıncılar Cemiyeti Reisi 
teıınelc •0.nlarla düşündüklerini gös.. tadır. hususta diyorki: 
• uy0tl ıçın tuhaf bir türkçe konu· Bu defa Amerikada işlenilmiş "- Fabrika yapılacağını ga. 

ar. oaln cinayet de, bu marazi teces- zetelerde gördük. Belediye bize 
Bu .ı. • . · d bu yolda hir bir suretle müracaatta 

l ~rc1 -ı.:d· Sa t' h'" ıüı ve iddianrn bir netıcesın en ~ 
il\ Olduğu için bır. na ıdne urme-d başka bir şey değildir. bulunmadı. Biz milli şef lsmet in· 
>vi"""·'-, u yazım a a ım . önüne bu husustaki fikrimizi söy. 

t. · --aq: ist ....... ...ı·ğ· b' uh . Cinayeti ışleyen genç 22 yaşm-
llr.iz b' ..... ~ı ım ır rn arrı. . d d" lemiştik. Bugün istanbuldaki fı· 

ı.. • ır hikay · .ı_, .. k d dadır. İsmı Robert Burgun er ır. 
..:'SİM-- esınuc. şap a ar- U 'd' Ç k k' rmlar çoktur. 182 fırın yerine 130 ı.. •• -~ .. bahsetm· . H t mda niversite talebesı ır. o ze ı ve .. 
:;_1~ıhna go" .. •şltı. b"a ınüml' çalışkandır. Eski izcidir ve izci ni. fırın şehir ihtiyacım karşılayabılır. 
~n re şoy e ır c e: . h istanbulda eslc:il:len günde 7000 

L. ç kız babal pnı almıştır. Babası Arızona şe - b 
"'r{--ı.._ an en mutena şap- • "'dd . "d' ruval un işlenirken bugün u 'l<lf~\erj · nnde mu eıumumı ır. ~ . ı,u;.., 
nu n-- nı ona saklarlardı.,, Bu. M"dd • • rocwgwuna cina· mıktar 3000 ç u v a 1 a ,.. ... r ,, • -cuı uha . _ 1___, u eıumumı, ~ . f 
l~ ı.._ rn mr, O curn~e t d la n karı•tırmax.a mü- müştür. Buna mukabıl ırm mev -· ~ ~ v .. =--' ye oaya n ı :r " • • • l'ini.rı }"eri' e saklamak,, kelu11ae- l&llde ettiği için kabahatli olduğu. c~du anc~ ıs.o de 182 ye ~mıgtır. 
~ ndt olmadığını, "şapka ÇJ· nu itiraf etmektedir. Bu dosyala. Bız beledıye nızamlarına rıayetk~r 
~l>ka ile sellrn vermek., nn ve okumasını fazla ıevdiği po. olursak fabrika yapmak teşebbil
'tlliy~ "tlpka darbesi,, denile.. U. 'romanlarının delikanlı üzerin· sünden vazgeçileceği söyleniyor. 
t~...,.. .: ~te bilirdi. Fakat o, de çok 'kötü tesirler yapmıı oldu- Belediye nizamnamelerine aykı-

eızuı etın-,. - -'·- ,.!i\c~jnmH,f' ~- --~···-••--' •• ı.,.,..tr,.t ,.rı,.nl,.rin C:P.Zalandırıl-
~es Ptes d ~nı. ben bu cumleyı: Delikanlı günün birinde Ari. dığı veya dükkanlarının kapatıldı. 
1
t11t ltkrs e ıe~,ıtı fil/es lui reserva· zona kırlarında dolaşırken öQyuk gını düşünürsek bugün biltün fı

f.'~" di}'e(f~~lleurs coupı ~'. tlı~- bir otomobil firmasının mümessil- rınların belediye nizamlarına uy. 
lnıze ter ŞUndüm, sonra sızın dı. leri olan iki insana rast gelmiıtir. gun hareket ettiğini anlarız. Bu 

1Uııduın ~ e~~ lQtfunda bu- Gayet tenha bir yerde karıılaştı. halde iş belediyede demektir.,, 
taln,.,ı_ •• emek ıstıyordu. "Keman w b 'k' . bilasebep öDdür-J ------------

-·oCllt ')' • "k gı u ı ı ınıanı B d b • 
tUhatıı~ ..... '"ne eman oynamak,. mü• ve üzerlerinden de hiç bir ursa a ır 
?h .. ı gı." eden muh . . . . ~ . . . • • 
~8adr da .. ~rrır~~zın ıey almamıştır. Bu cınayetı bila- yaralama hadİSeSI a gene şuphesız o ıdı. sebep iılediği ve o adamlarla ken. . . 

U ney·,ı __ • 1 d h' b" Bursa umumi evlerinden bınnde 
titti; 

1~ ıcatlar devam edip di arasında daha e~~ . e _ ıç ~r sarho!}luk yüzünden bir cinayet oL Şİllld·hattt halk arasına yayıldı münasebet olmadıgı ıçın eger ıı- H . . d b' _ 
hat•a ı tcnebt dilleri konu ....... ı..tan. nirleri mukavemet etseymiş ele muıı,tt amralza ı.smınt e Sır ghenç al gır 

-.. <>k ~ .. - • • buk' . f sure e ya anmış ır. ar oş o a -
Cltasltıd Urı_1aktan ~ciz olan kimseler geçmiyecekmış. Hal 1 cınay~. 1 

, rak evlerden birine giren Ali, İbra.. 
ltr <'hl!. a bı!e "vapur almak,, diyen. işledikten ıo~r.a g~nç aı:iamın m~t hirn ve Alaeddin adında üç genç L 
lr. .. _~aldı. Bunıann bu··\.·ük' bı'r hiş ıurette sınırlerı bozulmuş, evı. 

1 
H . . d eli- bl .. 

;~ rtıah J • e amza ısmın e ger rısı ara-
lt kibarı sus ~apıyorlar; böyleelik· ne dö.~meğe cesaret edcmemış ve sında kavga çıkmı!J, bunlardan tb. 
lar. ~ ık ettiklerini zannediyor· altı gun dııarıda dola~mıı.~ır... rahim bıçağı ile Hamzayı ağır su.. 
t~. ethurn Baha T f"k" Dig~ er taraftan da hır koylu, o· y al h -q'llden ev ı ın gaze. rette yaralamıştır. ar ı astaneye 
' beri türkçede lribar'ın ne tomobil kazasına uğradıkları z~n: kaldırılmııı, Ali ile İbrahim ~akala- 1 

M ••• ~ktuğu rnalWndur. ne.dilen iki maktul:.in cesetlerını narak tevkif edilmi3lerdir. 
. -:~Sa' · bulmuıtur. 

filqrl..: . ıd kongre kürsüsünde Burgundere gelince, Arizona. "' '• lnı rn .. d 1J1ri: "San u. afaa ederken azadan dan kaybolan yegane insan oldu. 
<lı. ~ın sür ıstemeyiz,, diye bağır- iu için bütün şüpheler üstüne yük 
~:°l'\ını. f Olduğunu gerçekten bilmi· lenmekteydi ve aranılmakta bulu· 
tıraıc ed akat herhalde kongreye iş. nuyordu. Kendisi Teenesee hükü
<Iaın 0 .ed~er arasında en gülünç a- meti hudutları içinde yakalanmış, 
. ı ı T" k 

t 1llin tUrk. ur radiosu sptaker'le· 
8ansur Çe konuşmasını istemekle -------------

···----··-···-····· .. -· ... -... ···~····-·-·--······-···-- , 
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Türk - lngiliz 
anlaşması münasebetile 

Yazan: M. DALKILIÇ 

1 Matbaa 
1 işçileri birliği 

D ÜN Büyük ~llllet J\lecllslnde hükfımctlmlzin dı~ ıdyasetlnl 

teşrih n tahlil ederek tok mühim \ e \ edz bf'yanatta bu. 
lunan muhterem Baş,·ckillmlz Dr. Refik .Saydam, Türk • İngiliz 

anlaşması hakkında mü:ıter<'k hf'yannamc.) l \'C hükümetln dı~ si· 
yasetlnl Millet Mecllslnln tas\iblna arzetti. S5S reyle n ittifakla 
ltimad beyan edilen hükİlmetlmlzln dıt siyasetinde \'ardıiı netice, 
Türk topraklannın tam emniyetini frmln yolunda en isabetli bir 
tezahür bulunmakta , .e hakikaten Bq,·ekilimizin söylediği gibi i 
sulh \'e emniyet gibi tek hedefi tahakkuk ctttnnı, olmaktadır. 

Şu nya bu dc,·ıetin, Akdeniz üzerinde müşterek ,.e milli 

menfaatleri bulunan de,·letler üstünde bir hegemonya tesisine 
tneccüh etmelerinin Türk Cumhuriyetinin emniyeti baknnmdan 

1 da lilmyt kalınamıyacak \'C bllhu11a bltarafhkla ne gibi tezahür 
! vereceği btklcnemlyecek bir değerde olduğuna §Üphe yoktur. 

i Aynca Balkan yarunadasmdakl umumi emniyet ha\'&:-'>• üze. 

1

1. rinde müessir olacağında şüphe götünnlyen yeni bir de\"let adımı 
~ısında da gene bitaraf bir \'azı ta,·nn isabetsizlik olacağı da 
pek tabiidir. 

Dünya ılyaaetfnln Akdeniz ,.e Balkan yaronadMı mennlan 
etrafında bu endJ,eU manzarasmm, bütün cihan sulh mu\·azenesinl 
ihlil edici mahiyetinde herkes müıtenktlr. 

O ha.ide Akdenlzdeki lhtlrMlan önleyici mahiyette bulunan 
Türk • lnı:;illz anlatması, cihan harbi ihtimallerinin lzaleslndc en 
müessir, ~n kun·etU unsur \'fi IM!hf'b olmuştur. 

Aynca bu anlafmanm, herhangi bir de,·ıet aleyhine te,·eccttb l 
etmlyen nsfı, Türk Cumhuriyeti \'C Büyük Brltanya de,·letinln 
müşterek menfaatlerine mütealllk ~c<'nliz hattketlerfnde yekdl-• 
jerlerlne sıkı bir yardon \"e mttzaheretle mil<lafaa t!l"Mmdan baıt

ka türlü te\il de götürmez. Anlaşmanın yük.cıek gayesi, hodbin bir 
te-ahür taşonıyor. 

Gerek Akdeniz emniyetinin ~es!IU!IÜ \'e gerekse Ba.lkan ya. 
nmadasına mtite\·ecclh hidl8clerln tam bir emniyete bağlanması 
gibi esasatı lbfü·a eden Ttirk • lnglllz anla.'jması, mahly<-tl ltlba.. 

rfle Türk Cumhuriyeti n Büyük Brltaoya De\·leti menfaatlerini 
koruma nlApetlnde dünya sulbünü de ~)id edecek unsurlan lhtl
\'& bakımından bir mlUetleraraaı kı)~et ifade etmektedir. 

Bugii.n sulbü korumak için harbe hazır ohnak lüzumu müte· 
arife halindedir. 

Harbin me\"ZUunu, toprak \'fi menfaat ka\·galan gibi hodbin 
bir hedeften yabın dünya sulbUnU himaye \'e tesis gibi yüksek 
bir ideale ka\'uıturmak için sulhpen·erlerln, ayni zamanda kendi 
menfaatlerini de lbth'a eden bir dünya sulh mu,·azenesl etrafında 
harbetmek lüzumunu kabullenmltt bir anlaşma muncehetıinde bu.. 
lundukl:t.n Mlk&rdır. Bunu bilen TUrk hllktım«-tl, tnı;lltercnln bu 
yoldaki teklifine lakayt kalmıyara.k samimi bir anlaşma müzake. 
resine glrt.~mlş \'e fllhakfka bu müzakerat dün Milli Meclisin tas-
\'lblne iktiran eden yedi maddelik iki de,·let müşterek beyanname
si ile bir realite olmuıtur. 

Türk De\·letinln bugünkü dünya slya..~etindekl rolü çok mü
Jılmdlr. Büyük Brltanya ile anlafmanuzm n Fransa dC\'letl ile ve 
büyük \'e komşu dostumuz So\')'et Rusya arumdald mUsalt müza... 
kerelerlmlzin tezaltürU, üzerlmbe tettttüp eden ,·azlle ,.e \'Celbe. 
lerlmlzde en dürüst, en sağlam, en emin n dünya sulbü bakımın· 
dan en ,amil preaıdp \'fi esula.rla hareket ettiğimize miyar olu-
yor. 

Bir toprak lddlumda olmadığımız rn yani umumiyetle her· 
hangi bir dc\·lete tenccühümüz bulunmadıiı nlsbette, topraklan_ 
mıza \'fi milli menfaatlerimize te,·~cüh edebilecek bir kem nazara 
bile tahammülümüz olmadığını da ilin etmiş bulunuyoruz. 

Bunun en büyük müeyyedcslnl 19refll \'e muzaffer ordumuz. 
dan alıyoruz. 

Bu anıa,manm bir tek ifadesi olablllr: 
Akdenlzde sulh müemmendlr. Çtinkü kahraman Türk ordu

su n donanmuı ile Büyük Brltanya kunetlerlnln, herhangi bir 
tcca\ilz karşısında elblrllif ile bu teca,·üze karşı koymalan ka
rarlL,nu§br. 

Dünya ıdyuett bu anla§mayı yadırıannyacaktır. Çtiııkü Tür
kiye Cumhuriyeti n Büyük Brltanya de,·letl için gaye olan sulh 
bu anlaşmayla bir kere daha tees.Us n teeyyüt etmiş bulunuyor. 

Buna göre muhtettm &,,·eldllmlzln söyledlif gibi Büyük 
Brltanya cle,·letl ile müşterek hedf'flmlz 3u oluyor: 

- Sulh, fakat ayni zamanda enınly~t t 
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Matbaa işçileri Birliği, yarın 
ikinci kongresini aktediyor diye 
gazetelerde okuduk. 

Uzun bir mazisi olan; vaktinde 
hayırlı mesleki faaliyet göster
miş bulunan, fakat son zamanlar
da inhilal etmiş denecek 1-adar 
atalete ve bozgunluğa uğrayan 

Mürettipler Cemiyetinin hayırlı 

bir istihalesi ile meydana gelen 
ve yalnız matbaa mürettipleri Cle. 
ğil, bilumum matbaa işçilerini bir 
araya toplayan bu birliğin ilk 
kongresinde yedi aylık kadar sü. 
ren ilk faaliyet devresinin raporu· 
nu okumuş ve o zaman cemiyc· 
tin hakikaten iyi bir idare heyeti 
elinde bütün matbaa isçilerine 
müfid, tam manasiyle faal ve ha
yırlı bir teşekkül olduğunu gör
müştük. 

1 'Çünkü yedi ay kadar kısa bir 
zaman için;:le hakikaten büyük 
bir gayretle çalışan idare heyeti; 
190 lira ve bir sürü borçlarla 
devraldığı kasayı ilk kongreye 
bütün borçlarından kurtulmuş \•e 
mevcudu 1.400 liraya yükselmiş 

olarak arzetti. 
Yedi ayda elde edilmiş olan bu 

muvaffakıyet en mübalağasız ola. 
rak muazzam diye tavsif d:lilebi· 
lir. 

Matbaa işçileri Birliğinin faali~ 
yeti yalnız bu kasada gösterilen 
muvaffakıyetle de hülasa edile· 
mez. Bu yedi ay iç.inde ilirlik mu. 
avenete muhtaç azalarına hasta ve 
ya işsizlere 290 lira ve cenazesi o
lanlara cenaze kaldırma masrafı 

iye tibi tutulmasını temin için 'bü
lunmuştur. 

Bundan maada birlik, azalan 
için.de i§ verenlerle veya hükQ .. 
metle aralarında halledilecek hak· 
1ı meseleleri olanlara 'bu haklan .. 
nı kullanmaları için yardım ve 
bilhassa ne kadar yorucu bir mes
lek olduğunu biz muharrirlerin 
pek iyi bilip takdir ettiğimiz mat .. 
baa işçilerinin sekiz saatlik mesa. 
iye tahi tutulmasın rtcmin için bü· 
>·ük faaliyet göstermişlerdir. 

Son toplantısında idare heyeti 
iş kanununa riayet etmiyen mat .. 
baalar hakkında gelen şikayetle~ 

rin hakikatini öğrenmek üzere 
Ankara ve Istanbul iş .dairelerine 
müracaat ettiğini ve tahkikat, 
tetkikat neticesinde hakikat te. 
beyyün cl:lince yolsuzlukların ö. 
nüne geçilmesine çabşacağıru bil· 
dirmiştir. 1'iğer taraftan her 
meslekte bir tanesi bulunması ı: -
zım gelen bir teavün &andığını 

kurmak, ve işçi vlıp vermenin bir
likçe teminine ~alışmak ve i~i 

kursu açmak, ücret barcmlcri tc. 
sisine çabalamak, kooperatif kur. 
mak, esnaf hastahanesine iştiraıt 
etmek, daimi bir c-.vukat tutmak, 
o1e mesleki bir mecmua neşret • 
mek gibi hayırlı ta~avvurlarından 

bahsetmiştir. 

Sabahtan akşama, akşamdan sa-h~Jir? .. ~::S~nc1a ne münasebet 01a- Ankarada Posta Umum 
hır tUrk dıo s!Jtaktr'lerinin bozuk 
lacaıc ~ile konu~ıa haklan o- Müdürlüğü binası 
"~k ' sıı de bu . . • 

ç 1 k b • h. baha kadar ~eşriki mesai ettiği-

T.ab,.n, ı~c!~ A~"-B! na ıye halkı :,~ kı:::~·~,;ı~;·;.~.~:~:~~;:~ 
"\: sin· na ıtıraz edemı\.'e-. ız h;;w.. J 

lstiyenı.' -.urnetin müdahalesini Bu sene Ankarada posta, telgraf Yorma nahiyealııde vilayetin ve da. 
ha ziyade nahiye halkmın yardmıı 
ile yapılacak yeni halkevi binaamm 
temel atma töreni yapılm11tır. 

mekteb yaptırnll§trr, bu sene bu ye_ birlik idare hcyetinın bu tasav. 

~~nin n'Ytceksiniz! ... "Ey Hürriyet! ve telefon umum müdürlüğü için 
1tni}·orı<lltıına .ne ... budalalıklar iş. bir bina yaptırılmasına karar veril
ketin h" Radıonun türkçesi memle- miştir. Binanın projeleri hazırlan. 
ltıek ki er tarafında dinleniyor; de- mış ve 262 bin liraya keşfi yapıl
larına t~~un bütün memleket çocuk mıştır. 

Nessam (rtsim mtrakltsı htrsıza) 
Deııam et, yoksa atq rdcrim. Se

nin yaptığın daha iyi .. 
- İngiliz karikatürü -

ni binada tedrisata bqlanaeaktır. vnrlann:lan bir çoğ''1nı• meydana 
Ayrıca gene nahiye halkı tarafm _ ı;etirebildiğini bu sr.neki kongrede 
dan yaptırılmakta olan hUkümet bl okunacak rapordan öğreruneği te· 
nası iki ay sonra ikmal edilmlş bu. menni etmeitteyiz. 

Çok çalışkan ve hamiyetli olan bu lunacaktır. Suat DERViŞ 
nahiye halkı be§ ımiflı bUyUk bir ·-ap "sır etrn . k b' . 
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llir ıtıaıarına rnusaadc edilemez. Bir dakikada lstanbulda Elli yilhk bfr karı koca 
tlirn: ~gil'nllar gazetelerde okumuş· kaç kişi gazale Okuyor ? 1{a.cn~k 
IM- ıı er ses · f -.,.... 
~ ...... ~~erna sız ılrnler arma· O UNYADA bir dakikada nele-r olu. 
aıde stsİi r~ Pek çahşrnadıklan yor., s\itununda gazetemiz ıu habe· 
_etıetirıde 1 ~r çıkınca, rnemle. lr \'eriyor: 
a~'lll'llası:nkan İngilizcesinin .. tstanbulda 72 gazete Atılıyor, 187 
U~J~ ,. k n korkarak telasa düc- kişi gazete okuyor.,, 

~v· e end' · ~ ~ 
. ırı'le:tin 1.1 

1 dıllerinde filmler Aradaki fark 115. 
Q d" bu u~rnunu hissetmişler. Bunun 'J;) ı kah,·elerdf' ayni gazetf'yl 

1 a~bw·tı' .. · arı... J~ gostemıelı ı-o-et 1 ... ıza boıuJc . , ~ 1 ·~~-ine t h hır türkçe din. 
a arnınuı etmemeliyiz,. 

?t;ıı.ruua1ı ATAÇ 

' 

okuyanla:&Jan olsa, demek ki lorlu da enıııe 
üzerinden, nal•ll \a!ntalarnıda yan gözlerle 
hıt':'iızlama okuyanlar oluyor. 

Biz ga~etf't•llC'r l(,'ln n~ kütü bir haki· 
kat. 

Ke'kJ 18'7 satılsa da, 72 kişi okusa? 

Sut yerine terkos 

B İR akşam gazetesi şöyle bir haber 
\'eriyor: 

İstanbul süt y~rlne günde 20.000 litre 
terkos 11uyu mu lclyor~ 

btlhlik S0.000 litre, lstlhıııal 30,000 
lıtr.-yml,. Bu arada 20,000 litre fark ter• 
ko~tan t~mln olunuyormuş, 

Anla..,ılllı ya, bizde nıllli l~kf: 

Terkos SU.) odur, 

G ENE bir akıam ft!rlklmlz Bay Nuri 
ile Bayan Uhiye atlında bir ka.n 

kocadan bahaederek: 

"Türldyealn en mes'ut çifti, lzdh'açla.. 
nnm 5 inci yıldönümünü kutluladılar. Elll 

sene itinde btr defa bile ka\'ga etmemi$. 
lt>r, blrlblrlerlnden bili bir dakika ayni-
mata tahammül edemiyorlarmı~ ... 

Danlmumlar, pka ediyorum. 
Ret1lmde her ikisinin de gözlerinde ko· 

taman birer gözlük ~ısrtuı,.... 
Anlal)ılıyor ki kan k()('a blrlblrlnl ,ım

ıllyc ı,atlar daha iyice !l~ememlşler. -· ·- Mim. 

- Nı İl yaparsımcf 

- Şoför mektebinde muallimim. 
- Fransız kaıikatı'irü -



ltalya 
Hariciye Nazırı 

20 mayısta Berline 
gidecek 

Bertin, 12 (A.A.) - Kont Ciano' 
nun Alman • ltalyan askeri ittifakı. 
nı imza etmek üzere 20 mayısta 

Berline geleceği öğrenilmiştir. 
Şimal devletlerile 
müzakereler 

Almanyanm kendi ile ademi te
ca\'ÜZ misakları akdetmelerini tek. 
lif ettiği ımal memleketleri her bi
rinin \lmanya ile arasında mevcut 
iyi münasebetleri teyit eden iki ta
raflı beyannameler imza etmek iize.. 
re halihazırda Berlin ile müzakere 
halinde bulunmaktadırlar. 

--o---

lmµeks şayiasından 
doyan davalar 

lmpeks şirketi sahipleri Kemal ve 
Şakir Sedenin karde~i Denizbank 
memurlarından Süleyman Seden 
tarafından "Yeni Sabah ve "Cum
huriyet,, gazeteleri aleyhine açılan 
davalara dün ayn ayn bakılmıştır. 

"Yeni Sabah,, aleyhine olan da. 
vada dinlenen gazete sahibi Cema· 
leddin Saracoğlu demiştir ki: 
" - Biz lmpcks şirketi hakkındaki 
yazılar için rnahkeme:ıizde daha ev
\el hesap verdik. Onlar da hüsnü. 
niyetimizden emin oldukları için 
davalarından feragat ettiler. 

Süleyman Sedeni tanımıyoruz. 

Onun hakkında bir ~y yazmı~ de
ğiliz. Muharrirlerimizden Murat 
Serto~lu yazısında Süleyman Seden 
den değil lmpeks şirketinden bah
setmiştir.,. 

Bundan sonra söz alan davacı 

avukatı şöyle demiştir: 

Bir dilenci ailesi 1 
mahkemede , 

Ana kız mecburi hizmete Ş e f 
mahküm oldular Lehlilerin milli bayram-

Polis dört ki~ilik bir aileyi dilen· 
cilik suçu ile adliyeye göndermiştir. 
Nazlı ile anası Merye..'ll ve iki çocu. ı 
ğundan mürekkep olan suçlular Sul 
tanahmet sulh birinci cezada sorgu
ya çekilmişler, demişlerdir ki: 
"- Biz dilenmedik, polis 

sanarak bizi tuttu.,, 
Şahitler dinlendi. Mahkeme ana 

ile kızın suçunu sabit görmüş, iki· 
sini de sekiz gün boğaz tokluğuna 

amme hizmetlerinde çalışmağa mah 
k(lm etmitşir. 

--o--

Bir kurşu n hırsızı 

düşüp yaraland ı 
Bu gece sabaha karşı Sultanah

mette Sanayi mektebi üzerinde kur. 
~unlannı çalmakta olan meçhUI biı 
hır::.ız polislerin kendi ini yakalama· 

larım tebrik etti 
Ankara, 12 (A.A.) - Po. 

lonya milli bayramı münase. 
betiyle aşağıdaki telgraflar 
teati el:lilmiştir: 

Ekselans lngnac:y Moscicki 

P olonya cumhurreisi 
VARŞOVA 

''Polonya milli bayramı 

münasebetiyle ekselanslarına 

hararetli tebriklerimi ve §ahsi 
saadetleri ve asil Leh milleti. 
nin refahı hakkındaki samimi 
temennilerimi arzederim. ,. 

İsmet iNöNU 

Ekselans ismet lnönü 
Türkiye cumhurreisi 

A NKARA 

paşa hastane ine ka!dınlmıştır. 

''3 Mayıs bayramı münase
betiyle ekselansları tarafından 
izhar buyurulan nazikane te
menni ve tebriklerden dolay; 
çok miltehassis olarak hara. 
retli teşekkürlerimin kabulü
nü rica ederim.,. 

1gnacy Moscicki 

ğa teşebbüs ettiklerini görünce kaç· 
mak istemiş ve yere atlamıştır. Fa. 

kat ağır surette yaralanarak Cerrah· ~ 

---o~ ""."':~~~~~~~~~ 

Mısır ça rşısı 
esnafı 

Çarşının hal yapı: ması 
tasavvuruna itiraz 

ediyorlar 

Yeşilay kongresi 
Yeşil ay Cemiyetinden: 

Cemiyetler kanununun nizamna
memizde icabettirdiği tadilfıt hak· 
kında karar \'ennek üzere 27 mayıs 
cumartesi günü saat 13,30 da aza. 
mızın Ca!;raloğlundaki Eminönü 
halkevi salonuna teşrifleri rica olu· 
nur. 

-o-

Ölüm 
Tanmnuş komisyonculardan Bay 

Kirkor Keçeyan kı~a bir hastalıktan 
sonra ölmüştiir. Cenaze töreni 14·5. 
!1:1:7 '\ctı nul:u:.. .auu::nıuı r .Ttı• ud.d ı----

M ekfeplilerin 
yaz tatili 

1 Busene her zamandan 
1 kısa sürecek 

Üniversitede her sene oldur,ru gibi 
bu senede ilk evvel lisan imtihanları 1 
yapılmış ve gerek sözlü gerekse ya· 
zılı imtihanların sonu alınmıştır. 

Bundan sonra bfitün fakultelcrde 
1 jmtihanlara başlanacaktır. Bunun L 
çin günler tesbit olunarak tebligat 
yapılmıştır. 

Üniversitede cv\'eıfi staja çıkacak 
olan Tıb fakült~i son sınıf mm im· 
tihanları başlıyacaUır. Bu imtihan· 
lara bu ayıt} 2 ~ ünde ba~lanacak. 

. tır. Bwmn arkasından ayın yirmi 
yedisinden itibaren diğer biitiin fa· 
kiiltelerde imtihanlar başlamış ola· 
caktır. Fakültelerin hepsinde imli. 
hanlar mayıs sonunda ikmal edil· 
mi5 olacaktır. Yüksek mekteplerde 
de imtihanlar bu müddet zarfında 

ıkına! olunacaktır. 

Lise \ 'C ortamekteplerde ic:e imli· 
hanların sonu 15 haziranda almaca
b'l için gerek Ünİ\•er;ite fakülteleri, 
gerek yüksek mektepler gerekse lise 
ve ortamekteplerde tatıl devresi ha
ziran on be.sten itibaren kati olarak 
başlamış bulunacaktır. 

~Iaarif vekaleti yaz talil devresi·' 
nin kısaltılarak sene ortasında yir. 1 
mi bc:;ı ve on beş gün devam edecek ! 
bir tatil devresi verilmesi \'e tedri· ı 
satın öğleye kadar yapılması hak· ı 

kındaki tetkiklerini ikmal etmiş ot 11 

makla beraber bu husustaki kati 
kararını henüz vermiş değildir. Bu 
karar verilecek olursa bu yaz tatil 
devresi iki ay devam edecek ve mck 
teplerdc eylfıl başından itibaren ye
ni ders senesine girilecektir • 

-o-

lnceburunda karaya 
oturan Alman vapuru -------·- --

limanına giderken altı gün cv\•cl 
Şarköy ch·armda 1nccbunında kn. 
raya oturon dokuz bin ton benzin 
hrunuleli ve Almcın bandıralı "ML 
til Mecr" gemisi, kaptanı ta.rafın-

------··---- ----- . - ~__.,.. __ ..... __ ~-~ - ---- ' 

Müşterek beyannamenirı 
metni 

Uzun müddetli bir 
anlaşma yapılması 
takarrür etm iştir 

Başta1a/ı ı irıcİÔ1 

leket aleyhine müte\'Cccih değildir. Ancak lüzumu tahakkuk etliği W 
dirde Türkiycye ve Bilyllk Britany aya tarvılıklı bir yardmı ve roU.s' 

hcret teminine matuftur. 
5 - Nihai anlafmanm ikmalin den evvel kaI"§ılıklı tnahhUtJerı:' 

mevkii fille geçmesini icah ettirecek eartlıırı~ daha. sarih bir sılret 
tayini de dahil olmak Uzere, bazı meselelerin daha derin bir tc~ 
ihtiyaç gösterdiği her iki hUkümetçc knbul edilmektedir. Bu tetJdlt il' 
len devam etmektedir. t) 

6 - lki hükumet Balknnlarda. emniyetin teessilsUnU temin etıJl 
lüzumunu dahi tasdik ederler ve bu gayeji en seri bir surette ı.cıt~ 
için müşavere halindedirler. 

7 - Şurası mukarrerdir ki. Y\lka.rda zikredilmiş olan hükU111Jcr 1)1 
hUkümettcn herhangi birinin, sulbü n ta.kviyeslndeki umumt men!~ 
iktızasmdnn olarak diğer hUkO.meU erle n.nla§tnalar akdetmesine ııı 
değildir.,, 

TAKSiM sinemasında -
'devkilcr l5-2Q.2:i vo Localar 100 kuruı,ı glbl tcnzll~Uı yaz flyaUari10 
}ASTON LEROUX'un bUyUk \'O görUlmcmlş ve Parlsin Balalthanc ''" 

zinclanlarmdıı cereyan eden 

YENi ŞAFAK (ÇHERl-8181) 
1Uyllk ve meraklı sergUzcıJt filmini görccokalnlz. BaşrollEırdc: 

PİERRE FRESNAY ve COLETTE DARFEUİL 
\JTıca: RAY VEr-ı'TURA ve o.rkadqlan CAZI'nm l!Jtlrakllo 

NEŞ'E '( AGMUR 
BUyUk operet filmi. Bugün snat ı \'C 2.~0 da tenzll!ltlı matineler. 

Bugün 

İPEK 
Sinemasındıı 

2 Büyük ve 

film birden 
~ -•- w PT"" 'W Y • T S • • n I' T fT"t 

Başrollerde: MlREILLE BALLlN 

K 

güzel 

2 - M. Moto Katiller klübünde 
Franc;ızca sözlil büyük sergüzeşt filmi. 
Bugün saat 1 ,.e 2,30 da tenzilatlı matıneler'" 

"- Müekkilimin lmpeks şirketi. 
le alftkası yoktur. Denizbankta tek
noloji şefidir. Alınması lllzmı gdcn 

malzemenin listesini yapar ve ala· 
kadarlara bildirir. Mübaya~ i~ile 
hiçbir ala.kası yoktur. Bu cihetlerin 
bankadan ve sicilli ticaretten sorul. 

masım isterim.,, 
• ıahkerne davacı avukatın talep· 

Mısır çarşısı esnafı 85 imzalı bir 
istida ile belediycre müracaat etmiş 
ve çarşının istimlftk edilip yardımcı 
hal yapılmasından vazgeçilmesini 
istemişlerdir. Ayni zamanda beledi. 
yenin burayı istimlak için kanuni 
bi.r ttokktl-nıatn Oll'Tlffil~"S"I"'l'<'.1U1a cö\\ 

mektedir. Diğer tar.ıftan gene bu es· 
naf çarşının kapalı olması yüzün. 
den hal olarak kullanılamıyacağmı 
söylemektedirler. lstida fen heyeti· 
ne havale edilmiştir. 

günü saat 14 de Taksim S. O. Osk:e 
Peren kilisesinde yapılacaktır. Amı 
edenlerin bu törende bulunmaları 
rica olunur. kız kardeşi: Bayan Ma· 
ri Keçeyan, kızı Roza Keçeyan ve 
diğer akrabaları . dan sarfedilen gayrete rağmen kur ~ZME:ıillml~mma1m•••RBISilı:l:ııliiE:l!illlC:D .. ~ 

tarılamadığmda.n Türk gemi kurtar. ~ SARAY Sinemasında lerini reddetmi~ muhakeme karar 
için baska güne bırakılmıştır. 

Cumhuriyet gazetesi aleyhinde o
lan dava da suçlu avukatın müda. 
faanamesini hazırlaması kin başka 
güne kalmıştır. 

---o-
Belediyede yapılan 

teftişler 
On se~lik belediye muamel5.tmı 

tetkik eden müfettişler daimi encü· 
menlerin bu müddet içinde verdiği 
kararlar üzerindeki çalışmalarını 
bitirmişlerdir. Müfettişler hazırla. 
dıklan raporları vekalete gönder
mektedirler. lktisat müdürlüğüne 
ait muamelelerin teftişine de birka~ 
güne kadar baı.~anacaktır. 

Müreftede zelzele 
Mürcfte, 12 (A.A.) - Bugün 

Gaat 7 .20 raddelerinde gürültülü 
bir zelzele oldu. Zarar yoktur. 

-o--

Başvekili n nutku 
pilğa alındı 

D iln B:.i'}'ük Millet Meclisinde 
muhterem Başvekilimiz doktor 
Refik Saydamın, Türk • 1ngiliz 
anlaşmalan münasebetiyle ve dün. 
ya siyasetine temas el:len noktalar 
üzerindeki beyanatı, plağa tes -
bit edilmiş ve bu suretle radyoda 
tekrar olunabilmiştir. 

D ü n gece bütün rad-
yolar başında biriken halk, bu mü
him beyanatı Millet Meclisindeki 
bütün tezahüratı ile ve heyecan· 
la dinlemek imkanmı !bulmuştur. 

-o-

Prens Pol Papayi 
ziyaret etti 

'ratikan, 12 (A.A.) - Yugoslav· 
kral naibi prens Pot ile prenses 

Ôl"'a, saat 12,30 da mutat merasim. 
le Papa tarafından kabul edilmis
lrrdir. 

Dünyaca namkazanmış 

A ümülatörlerini 
kullanınız. 

AK.DENiZ MACAZASI : GalataMahmudiye caddesi No. 60 

af a Vekaletinden 
1 - Diyarbakır • Ciz?e hattının 35+455 inci kilometrP.si ile 51 + 

845 inci kilometresi arasındaki demi r köprülerin diyan bakırdan iş 
başlarına :nakli jşi k::ı;-~ı zarf usulile münakasaya konuinm~tur. 

2 - bu işin muhammen bedeli kırk bin liradır. 
3 - 1\funakasa 17151939 tarihine tesadüf eden çarşamba günü 

saat 15 de vekalettmiz demir yollar in~aat dairesindeki komisyonda 
yapılacaktır. 

ma müessesesinin Alemdar ve Ho. 
rn gemileri kaza mahalline gönde
rilerek tahlis ameliyesine girişi! • 
miştir. 

-o-

Mektep~er mufreaat 
pro!L'"am larında 
degişiklikl er 

Maarif Vekaleti, önümüzdeki 
ders yılınldan itibaren müfredat 
prognuplarmda değişi1dikler ya. 
pacaktır. İstanbul ve Anadolu vi· 
Hiyetlerinde muhtelif orta tahsil 
müessscseleri mesleki tedrisatta 
ıda bulunacaktır. Bu yolda elde 
edilecek tecrübelere göre ileride 
yc:ni kararlar verilecektir. 

ın1mBEn • BUGÜN • 'lllE!mA 

SAKARYA sinemasında 
2 film birden: 

Akdeniz Korsanları 
PlERRE FRENSNAY -

NADlNE VOGEL 

Deli ençlik 
ROBERT TAYLOR 

tarafından 

v e 
MiLL/,de 

Bugün 

Güze~~~~ı~vimli ANNA BELLA'yı ~~·irdi~İ 
MACERA KADINI 

Nls, rarlıı, Londra \'C Monto KIU'lonun bliyUk otellerinde cereyan edctı 
bUyUk a;,k, 1Uks ve macera fllmlndo gUzelllği ve şıklığı ile parlııdığıtı• 

görilnUz. ıı~oks J urnal: İngiltere mecburi asker 
meselesi, Avrupa. siyaseti, Holandıı. sl.lAhlıı.nıyor vesaire. 

Bugün !!ant 1 ve 2,SO da tenzllo.llı mntindEır. 

~~~~~~~~~~~~~~~qz: 
& _.. 

aDUDAKLARINIZ ~enile.meye lüzum ~a~adan ıı; 
1 tün glin dayanan buyuk frall 
1 1 Ç 1 N markası 

Scrbc~l,~'.çf! !!.!.!~RUJ §1' 
T A R E silinmez ve duldaklardan iz vermez. Tecrübe edinit:• 

başka Ruj kullanmıyacaksınız. 
Ufak tübü 35 Kuruş. Büyü'lc tübü 100 Kuruş. 

--~~~~~~--~~~~--~~~----::::::;~ 

LALE de Bugün 
Renkten örülmü§ bir f:İİr ... A,.ltla süslenmiş bir fantazi •.• 

Ai.1/N~HA'RBI 
Fransızca sözlü Renkli Film. 

OLlVtA DE HA VlLLAND - GEORGE 
BRENT - MARGARET LtNDSA Y 

Bugün 1 ve 2.30 da ucuz halk matineleri Tel : 43595 

B UGO.N 

4 - Mukavele projcc.: eksiltme şartnamesi, bayındıklı işleri ge· 
nel ~rtname i ve koli listesin~er:. mürekkep bir takım münakasa ev- 1 

rakı iki lira mukabilin de demir yollar in~at dairesinden tedarik 
olunabilir. 

5 - bu !şin muvakkat teminatı 3000 liradır. 
6- Bu münaka::>a:ıa girmek istiyer.ler '2490 num::ıra! ı l:anun mu. 

cibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarını ve mezkur ka

ç· e mlar · 
Lorel • Hardi \ M ~.~ .. ~ 

ız İ Art 

YYONNE PR1NTEMP5 
\'C 

P!ERRE FRESNAY 
tarafından temsil edilen 

l nun tarifatı dairesi11de hazırlayacakları fiat tekliflerini havi zarfla
rını 17151939 tarihinde saat 14 de kadar numarah mal~buz mukabi- • 
tinde demir yollar inşaat arttırma eksiltme \'e ihale komisyonu re- . ve: 
isliğinc te~liM etmeleri lazımdır. 

1- Posta He gönderilecek tekliflerde vaki olacak teahhür naza- ııııımı:ıuSonya Heni 
n dikkate ah nmaz. _(2992), 

s 
Şahane bir aşk romanı 

RugGn saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler. 



ırşehirde büyük bir 
ınşa faaliyeti başladı 

Eski kerpiç çarşı ortadan kaldırıldı ve Tür • 
l e 

• 

• o • 
l kile 

J\llleh. yerine beton binalar yükseldi 
in~ata ~· (~ususi) - Havalar 

~Zdeu~~.t bir hal alır almaz y u rd un 
~ıretj ba 1 ununa1ı bir imar faa. LD 
iki kısnı ~ anııştır. Bu çalışmalar l 
nıt bina~ra~nlmaktadır: Birisi res· j Di 1 ek le r i l l63AŞ 

a 
aıt hu u~· .ınşşatı, diğeri de halka g 

l\ ı ınşaattır nG· d k 1 k i 
lan~tşeh~rin, devri~ icap ve ihtiyaç I! 1 resun a öy u öprU-i 
tllesinı·u}gun bir şekilde güzclleştiril sUzlükten tarlasını f 

ga}·e ecr . ı 
t\'\>ela k . ınnıış olan idareciler, 1 ekemiyor ! ( 

• tere • •• ng 
dan ·b' erpıç ve çamur yığının· t 
h 1 aret ol Gir~un 'iUiyetinln Alu~ora J • ale SOkrn an çarşıyı modern bir t kazasının Zo.'folıu köyU halkın- ! 
burada aYI Planlaştırmışlar ve işe t 

\-Ok kn başl.amışlarclır. ? dan nldığnnız bir mcktuptn ) 
an aşmayı za 

kohn ısa hır zaman içı'nde cskı· \•e i deniliyor ki: ! 
e Çar.. ! "- J\clklt çnyı köyümüzün ! Ankara, 12 (Hususi) - Büyük çaresini yine sulh için birleşen Müttefikimizle birlikte sulhu 

ntın Ycriıı;ı orttdan kaldırılmış bu· ! i~lndcn gc~mektedir. Fıılmt bu- ı Millet Meclisinin bugün Abdül- memleketlerle harbı göze alarak tutmağı, kimsenin hakkına teca. 
Ciıdde!e ' aÇJ an muntazam yol ve l( na rağmen lkl snhili biriblrinc ' halik Rendanın başkanlığında yap- sulh gayesinde teşrikimesai et- viiz etmemeği umde bilen siyaset. 
ı.::ı.,ft r etrafına beton \'e kAgı·r ma· ı · ıs.""'t v d u bağlayacak bir tek lıöprü dnhl tığı ikinci celsede Başvekil Dok. me :te bulmuştur. (Bravo seslen, lerimizlc hakların çiğnenmesine 
t e tikkanı d' ·ı · · B 0Plu \'C •. ar ızı mıştır. u yoldur. l\öylülerln uzun ~alıs • tor Refik .Saydam alkışlar arasın. alkışlar). Bir Avrupa devleti olan rr.ani olmağa bütün gayretimizi 
lerinı a· ~Uzel tarşı, imar harekeL malarla yaphldan derme ~.atma da kürsüye gelerek aşağıdaki be- Türkiycnin, Avrupadaki sulh te. sarfctmekte devam edeceğiz. (Bra 
l:a:ı-reu ır~Je edenlerin mütemadi köprüler de ular tnrafmdnn f yımatta bulunmuştur; şebbüslerinin ve harp tehlikeleri. vo sesleri, alkışlar). Bugüne ka· 
ktl<!e a~ ne halkın inançlı bir şe· ı;ötürülmcktcdir. ~ Muhterem arkadaşlarım, nin milli hayatı~ıza tesirlerini e. dar olduğu gibi, yarın da ıulhper-
iUnc j~~ Uydurmalariyle günden KöprU üzJlik yüzünden 8000 ! Avrupaiiaki siyasi ve askeri ve. hemmiyetle hesap etmekten farig verliğimizin maddi delilelrini ver-

Bu j ı~af etmektedir. nüfu. lu olan liöJiimilı.Un pazar { kayiin, ~~n za~an!arda, n7 yolda olmıyacağı aşikardır. mek fırsat1an zuhur ettikçe bun. 
binaıar~\:~~sındaki son kerpiç yolları kesilmiş ,e mUnalinl:it ı ~e ne ~uratle ınkışaf etmış oldu- Cumhuriyet hükumeti, hiçhir tarı kaçırmıyacağız. Fakat bir gün 
ille iye · ızıeme ve yıkılma a· dnrmuı:tur. ~·nyrn öhUr tanı • I gu malumunuzdur. memleket aleyhine müteveccih ol- mÜ§terek hak ve menfaatlerimiz 
ki bi~~ de başlamıştır. Yıkılan es. fındakl tarlalarma gidecek köy- Dünya sulhun un büyük ve kan- mıyan, hiç bir memleketi ihata ve ~h.51 e.dilmek teşebbüsüne maruz 
\t'rııll'ıek nn Yerlerine bcledireden Jiilcr, köprü olmadığından top- ! lı vakayi ile haleldar olmaması, i. izrar maksadına matuf bulunmı- kalırsa, bize hakkımızın verdiği 
'!Un ola te olan model \'e tiplere uy- raktan istifade edememelrte • ı dare mesuliyetini ellerinde tutan yan, bilakis milletleri harbin feci kuvvetle silahla mani olmakta da 
tır. fak Yeni binalar kurulacak- <lir. Köyliileri konımağı IBr c- ! devlet a.damları için en mühim ve akibetin.den masun bulundurmak ttreddüt etmiyeceğiz. (Bravo ses. 
litst dinmis bükiımetlmlzden bu ha~ ı en dikkate değer mevzu teşkil e. maksadını güden bir sulh, müda- kri, şiddetli alkışlar). Bunun için. 
. l-ruk~l MUHASEBE BİNASI yati derdimize bimn <''\"el ta- ~ diyor. faa ve emniyet beraberliğinde In. dir ki, mefkfıremizi tarif ederken 
!ıraya be et Caddesi üzerinde 35.000 re bulmasını bckliyorur~., j Memleketimizi, yarının tehlike· giltere ile yan yana yürümek ve ''sulh ve emniyet,, kelimelerini 
binası y ton bir hususi muhasebe GİRESU~LU' ! Ji hadisatından mümkün mertebe yer almak için bugün millet vekil. kullandım. 
alt katı a~ılnıaktadır. Bu binanın :==::==:=::==:=:=:=:=:=:~;:~;:·:= uzak bulundurmak ve Avrupada !erinin müsaade ve tavsibini iste. İngilizlerle şimdi arzettiğim iti
ne lah _vıl&yet matbaa ve gazetesi. kında başlanacaktır. ve bütün dünya.da başgösteren ih. meğe gelmiştir. (Bravo sesleri ve ıar ve bunu takip edecek olan ni
h1.1'\1.ı l ~ olunacaktır. Üst kat da 150.000 liraya tamamlanacak O· tilaflar önünde sulhperver siyase- alkışlar). hai mukavele Fransa ile de ara
~~1 :ıt.ı~a benin bütün bürola· lan, bu modem cezaevi (300) den timizin samimi bir tezahürü olan İngiltere ile, büyük tecrübeler-, mızda dostane müzakerelere mev. 

d·1
1ca \ınlı 1~~ı~ır. bulunacak ve fazla cezalıyı alabilecek geni~liktc bitaraflığı muhafaza etmek Cum- den geçtikten sonra, aramızda te- zu teşkil etmektedir. Bu görü~ 

1 etektir .... ,il Oır salon oa ınşa c· 1:11.uı.nı~~u•wı ...... :ı, -.ı..ın.n•, ~a - lıUll]'-' huı.e. ...... ı :~: ........ ;,. ... '"'""O ocl.n ı ............ .,\li v• aamim\ iti- mc1erin yakında iyi bir neticeye 
yo gibi konforu havi olacaktır. A)'" seti teşkil etmekte bulunuyordu. mat ve dostluk bağları, büyük varacağından ümitvarız. 

~rin !ÇME SUYU 
kal'naJcıa ctvannda bulunan ıyı su 
~n her il fenni tesisatla Kırşehi. 
ıs iç·n lararına tevzi edilecektir. Bu 

l"rti~tir.g~~en__ plan .eksiltmeye veril· 
boı \·et ~muzdekı yıl içinde şehir 
tır. etn1z SU}'a kavuşmu~ ol:::ıcak· 

2e1ıoııtr AMEKTEP BİNASI 
~ 0~ eden tamamiyle harap olan 
~ ba~ektep binası yerine geçen 
t''''I <ınan binamn ders yılından 
tı. Di:"cak bir kısmı bitirilebilmiş. 

~erk 
randan ! .1mlannm inşasına hazi· 
l49ooo . ıtıbaren başlanacaktır. 
?u bina~~aya.. tamamlanacak olan 
J t\lna tik musamere \'e konferans 
ı1airesi salonları ve laboratuvar 
l.ik, SU bulunacaktır. Binada elek
tektir. tesisatı da vücuda getirile-

&hrin İLKMETEP 
sa}"ılan y~d.ukça uzak bir semti 
tnın1 n~ n1ce mahallesinde beş 

"- ı:.llıel b. . 
'Gl in~a 1 ır ılkmektep binası da-
eı· ~ o un-~1-l~lerj v ' .... l(Ul;tadır. Bu mektebin 
a!orııa e tnüze Yapmıya elverişli 

60.ÜJQ ~· da bulunacaktır. Mektep 
ıraya tamamıanacaktır. 

. Geten CEZAEV! 
1kınaı ~1:11 "'5İmde ancak bir kısmı 
ltı ""1 eb ·ı · llleb.,ı.. 1 nıış olan ceza evinin 

"11.I kıı:.r.-1 
-.uıannm inaşatına ya· 

hı ~çen harta 
ı:ı ııt Sofyaıla l<ralm 

{!İj '"· ne . . 
•t'1-rnchted· Srninıiz bu a-eçit 

ır, 

nca kadmlar ve gençler için daireler Fakat hadisatın Balkan yarım a. Meclisinizin muhtelif vesilelerle Muhterem ark~daşlar, büyük 
yaptmlacak ye mahkCımlarm çalışa dasına intikal etmesi \'e Akdeniz tasvibine iktiran etmiş ana siya. komşumuz ve dostumuz Sovyet 
bilmelerine mahsus atölyeler de te- -:mniyetinin milli hayatımızda ken setlerimiz.den biridir. Rusya ile en sıkı, en samimi te. 
sis olunacaktır. disini yeniden hissettirmesi anın. Bu metin rabıtalar, politikaları. mastarda devam etmekteyiz. Bra-

METEOROLOJl BlNASI dan itibaren hükumetimiz, kendi- mızın inkişafın!da birbirine hiç bir vo sesleri, alkışlar). Müşterek ga-
Geçenlerde temel atma merasimi sini ciddi bir milli emıtiyet mese- vakit zıd olmıyan bir görüş ve ye ve menfaatlanmız, önümüzde 

yapılmış olan meteoroloji inaşalı L lesi karşısında bulmuş ve bu cm. düşünüş tarzında müşareketimizi teşrikimesai yolunun tamamen a
lerlemektedir. lki aya kadar bu bi· niyeti tehlikeli tesadüflere maruz temin etmiş ve iki hükumeti, bir. çık olduğunu bize isbat etmiş ve 
nanın ikmal edileceği anlaşılmak· bırakmaksızın lakayt ve bitaraf çok mühiın vesilelerde bu görüş sayın misafirimiz B. Potemkin'in 
tadır. bir vaziyette bulunmanın müm. birliğinin feyizli semerelerini ikti- Ankarada gtçirdiği günler zarfın. 

HASTANEYE lLA VE kün olamıyacağı kanatine varmış. tafa muvaffak kılmıştır. da aramızda tam bir görüş ve an. 
Memleket hastanesine 15.000 ı JL tır. (Bravo sesleri) MalUmunuz- Biraz evvel arzetiğim veçhile, layış beraberliği olduğu ve yarın. 

ra tahmin olunan bir bedel mukabi· dur ki, Akdenizde biitün alakadar Avrupadaki mühim hadiselerin ki siyasetimizin de bu esas daire
Hnde bir paviyon daha ilave olun· devletlerin birbirine karşı emni- cereyanı esnasında ve hassaten en- sin.de inkişafa namzet bulunduğu 
ması kararlaşmıştır. Gereken tahsi. yet için.de bulunarak ve bu denizi dişebahş olan vekayi Balkan ya- tesbit edilmiştir. (Alkışlar). 
sat hususi muhasebe büt~-;;den ay müşterek bir vatan sayarak onun rımadasına intikal eder etmez hü_ Dünya buhranı içinde mevkii 

müsavi nimetlerinden hepimizin kumetinizle, İngiltere hükumeti a. çok nazik \'e mühim olan Balkan 
müstefit olmasını daimi olarak te- rasında samimi bir müşavere baş. yarım a3asında müttefiklerimizle 
menni etmişiztdir. Hiçbir alakadar lamış ve sulh ve emniyet gayesin- mevcut münasebetlerimizin her 
devleti hakkı· olduğu istifadeden de birleşen fikirlerimiz, iki mem- ::amanki samimiyetle devam ede· 
mahrum etmiyen, fnkat hiçbir he. Ieketin mukadedratmda daha c- ccğine ümitva: bulunuyoruz. 
gemonya hevesine imkan bırakmı. saslr ve daha devamlı bir el birli. Sulh yolunda daha müessir bir 
yan bir Akdeniz nizamı bizim dai. ğinin lüzumuna müştereken kani şeki,de çalışmak için yer almış o
ma gözönün.de tuttuğumuz · bir olmakta geçikmcmiştir. lan Türkiye, tam rr.anasiyle bir 
milli emniyet meselesidir. (Bravo Esaslan cumhuriyet halk parti. sulh unsuru olara kurulan Balkan 
sesleri ve alkışlar). Bu şartlar i- si meclis grubunun müttefikan Misakında yeri değişmemiştir. 
çinde, hüklımetiniz milelti harp tasvibine iktiran etmek suretiyle (Bravo sesleri). Yine ümit ve te. 
badiresinden azami imkanlarla u· başlıyan müzakereler, şimdi yük. menni ederim ki, Balkanlarda, 
zak bulundurmanın en müessir sek huzurunza arzedeceğim Tür- Balkan menfaatlerini koruyan 

nlmı~tır. 

Hazirandan itibaren inşasına baş 
lanacak olan bu paviyonla hastane 
30 yatak daha kzarunış olacaktır. 
ŞE.HlR PLANI VE HAMAM 
Belediye, imr faaliyetini aynı 

hızla devam ettirebilmek için bele· 
diyeler bankasından uzun ve müsa
it vadeli istikraz yaprnağa karar 
vermiştir. Alınacak bu para ile şeh. 
rin planı yaptırılacak ,·e aynca fen 
ni ve sıhhi şartları haiz bir hamam 
inşa olunacaktır. 

Bu imar çalışmaları fakir zengin 
herkesin tam müzaheretiyle hız bul· 
ma:,ta ve her yeni binanın yükselişi 
se\ in; uyandırmaktadır. 

huzu~n~a askeri bir.geçit re·:~.: 
rc&minde Bul;ar h!J.fii tan!<lnnnı 

~ Resimli 
) 
) Tam bir aile mecmuası olan ( 

Resimli Harta'nın 35 inci sayısı 

36 sayfa olarak \'e güzel bir 
kapak l!;lndo intisar etti. 

BU NtlSllADA 

Va - NO'nun 
dilimize çevirdiği en güzel aşk 

ve macera romanı olan 

Onu Elimden aldın ! 
ile 

Haber okuyueulnnnın pclt iJ 1 ~ 
tnnıdığı 

un ya~ :filmi~ ibaret! 
yepyeni bir zabıta romanına ~ 

başlamış bulunmaktadır. ~ 

fi almayı ihmal dmrpnlz 
Resimli Hafta ı 

< 36 Sayfa 5 Kuruş 
vvvvvvvv~ 

kiye - İngiltere müşterek beyan- blok, daha genişlemek, vazifesini 
inamesi üzerinde mutabakat temin daha veliıt şekilde yapmak fırsatı. 
etmiştir. nı bulsun. 
Müşterek beyannameyi aynen 

okuyorum: 
(Başvekil burada birinci sayıfa

ya koyduğumuz beyannameyi o. 
kumuş, alkışlanmıştır). 

Aziz arkadaşlarım, 
Gördüğünüz veçhile Türkiye -

İngiltere münasebatında bir temel 
tetşı ve aynı zamanda mühim bir 
merhale olan bu anlaşmayı, iki 
hükfımet arasında elyevm müza. 
kcrelri cereyan eden kati ve de. 
vamlı taahhütler takip edecektir. 
Ve bütün bu karşılıklı anlaşma

ların hedefi birdir: Sulh ve emni· 
yet. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Türkiye ve lngilterenin umumi 
siyasetlerinde ana vasfı teşkil e· 
den bu hedef öyle zanncldiyoruz, 
o kanaatte bulunuyonız ki, dünya 
harbine mani olacak kuvvetli bir 
unsurun teraziye ilavesi tarzında 
tecelli ediyor. (Bravo sesleri, al. 
kı§lar). 

Her zamanki ilham ve tasviple. 
rinizle inkişaf eden siyasetimizin 
aynı direktiflerden mülhem bu
günkü tezahürünü tasvip ve tas
dikinize arzeder ve Millet Vekil-
lerinin biraz evvel okuduğum be. 
yanname üzerinde açık reylerini 
kullanmalnr nı rica ederim . ., 

Başvekilin sürekli alkışlarla 

karşılnnan bu beyanatından sonra 
Saffet Arıkan, Fethi Okyar ve Ge. 
Saffet Arıkan söz almıştır. 

Saffet Arıkan söylüyor 
Muhterem arkadaşlar, 
"Türkiye - İngiltere müşterek 

beyannameler Cumhuriyet hükfı
metinin ta bidnyettcnberi takip et 
miş olduğu sulh politikasının yeni 
'VC muvaffak bir tezahürüdür,. de-
dikten sonra Tilrkiycnin sulh is. 
teycnlerle teşriki m~sai etmesi 
memleketimizin de emniyetini te
min etmiyc matuf bir 1liyasetin 

tÇERDE: 

* lrıından dönerken sise tutulmak 
yüzünden vukubulan tayyare kazasın· 
da ölen tayynrccllcrlmlzln isimleri bil. 
dlrllml§Ur. Bwlinr gediklı tayyare haf· 
çavuş Fethi ile Sadıktır. 

* Tababet hayaUan yarım asn dol. 
durmu~ doktorlar için tcrUp cdılcn 
jçUblıc bu akşam saat 16 da Tokatll
yandıı yapılacaktır. 

i>· Devlet llmo.nlan umum müdür mu 
ıı\inl HAm d Haracoğlu dUn alt§am An
kara.f.ı ı;:tıol~tlr . 

il- YUl~'!Ck tkniz tıcaret mektebi mlt 
dUrlUğune, pro!csorler•len \C emekl~ 
denizcilerden ~\·ket layın olunmuo
lur. 

* la bnnknsının Londra §Ubcainden 
sonra l.skendcrlyc §Ubesl de llığYcdlle. 
cekUr. 

* Yardımcı muallimlerin ders Uc. 
reUcrlnin tediyesine ba;ılanmışlır. 

'* Üniversitede lisan ımtihanlarında 
talebenin ytlzde 94 U geçmlııür. 

* .Münhal Yallllklere tn.}ın edilecek 
lcrln is:lınlcrl tesbit cdllmi§Ur. Ta~ 
listesi bugUnlerde milli emre ar~dı-
ccktır . 

* İstanbul maarif mUdUrlUğ'Undc 
lşlcrtn fazlalığı Uzer.ine kadroya yedi 
memur alınmnama karar \enıınıııtır. 

* HcyoU unıumiyesıru ycru yapmıo 
olnn belcdıye kooperatifi idare meell 
ıılndcıı !iti aza lııti!a ctmıııtır. Yeni aza: 
larm seçilmesi lı;ln heyeti umumi.} cnın 
bu aym 29 unda tc\•ka!flde olaraK top 
lannuuı takarrür etmiştir • 
Dl::jAHDA: 

* Almanya ile laviçre atasında )8-

pılan iktısacll mü.zukercler lı r ık! ne 
yetin de hUkQmetıerlne ıııalQmııt ver: 
mclcrlnl tcmlncn tnllk cdılml§ür. 

* Lftvanyanın cskı harıeı.>'e nazırı 
Lozoraltia Almanya - Lihnn)n ckono 
mlk milzakerelcrine iştirak etmek Uze: 
re BcrUne gitml§Ur • 

* Frnruıız mebusan mccllııl, umumt 
harici siyaset mUznkcrelcrl neUc.:a.n. 
de Daladyc hUkQmetlne 2~0 re.} c ita Ilı 
375 reyle itimadını bil ırmiştir. 

* DUkreştcki Polon.}a sc!irt Raczyns 
kf, dün Romanya hartcıyc nazırı GB.1en 
ko ile uzun bir mUIAkat yapmı§Ur. 

* Maearlstanda maarif nıı.zııı erkek 
ve kız talebe için milli gönUllU hlzmc. 
U ihdas eden bir emirname ne:rctml§· 
tir. Erkek talebe on hıı!tn, kız talcbo 
de be§ ha!to. kamplarda kalarak am_ 
me menfaatine dahil hızmcUcrde çalı§& 
cnklar ve •'milll., terbi.} e ıılacaklardır. 

* Danzigte polis, hususi mahiyette 
olarnlt Danzigtc ikamet etmekte ,.8 
şehrin eski eserlerinin !otoğraflannı 

çekmcltte olan "Plctures Posten., l;sml.n 
8cki lnglllz gıızetcslnln muh&rrlrleriıı 
den Darvolll tevkif etmiştir • 

* Roınad:ı bullnan Romanya maliye 
nazın ConsttınUnesco, Musollni Ye kont 
Clano ile görU§mU~tnr. 
* Haytada dUn suikast ynpılmıo, iki 

kl§I ölmü§tUr. TelA\'IV memur.arı ka
nunsuz muhncerctıcre mnnı olm k iı;lıı 

§lddeUI tedbirler nlmı§lardır. 

ifadesi olduğunu ve bu anlaşma
nın hiç bir devlete karşı mevki al· 
dığımız manası çıkarılamıyacagı 
ru, İngiltere ile karşılıklı itimat ve 
<lostluk hislerimizin böyle sağlam 
ve devamlı bağlarla takviye edil. 
miş olmasını memnuniyetle kar§J· 
ladığmı söyliyerek Fransa ile de 
aynı esas dahilinde müzakerelerin 
müsaid inkişaf etmekte bulunma. 
sını iyi bir nazarla gördügünü işa· 
ret etmiştir. 

Sözünü: "Büyük Meclisin u. 
mumi sulha olan bağlılığını bu ka 
dar isabet ve sadakatle ve azami 
kiyasetle tahakkuk ettiren hüku
metiınize ben şahsen teşekkür e. 
diyorum.,. cümleleriyle bitiren 
Saffet Ankandan sonra kürsüye 
Fethi Okyr.r geçerek. 

Fethi Okyar söylüyor 
"Bu müzakereleri muvaffakı

yetle intaç ederek bugün bize bu 
beyannameyi sctirdiğinden dola 

(l~Utft'n r.ayfa3i ~e\irlniz) 
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Sulh_ cephesi Türkiyenin1 

iltihakile kuvVet buldu 
Eti kimler 
yemeli? 

Yazan: Or. G. A· 
( Eaş tımıf ı 5 incide) ~e İngiliz hükumetinin de bizim ı handa bir yan,~ın vücude getir . 

Y1 hükumeti tebrik ile sözüme ıle karşılıklı ve müşterek müşa. mck cüretinde herhangi bir re _ 
başlamak istiyorum.,, dedikten hede ve mütalealar karşısında 1 culü devletin bulunacağına iti . 
sonra ilave etmiştir: kalınınca. ahval ve vukuata intL j mat etmiyorum. 

"Beyannamenin manası çok z.aren bıtaraf kalmak elbette 1 ~razi kaybettikten sonra 
mühim ve büyüktür. Ve Türkiye beklenemezdi. Bitaraf kalmak e. d h k tl• ld k 
cumhuriyetinin şimdiye kadar ta. sasen mümkün mü idi? a a uvve ı O U 
kip ettiği harici siyasetinin bir dö. Onun da pek mümkün olduğu. be Arkadaşlar biz çok arazi kay. 
nüm noktasını teşkil etmektedir. nu zannetmiyorum. Devletlerin tmiş bir devletiz. Fakat arazi 

kaybettikten sonra kendimizi da. 
Beyannamenin haiz olduğu ehem_ menfaatleri biribirlerine bu ka • 
miyeti Jayikiyle tebarüz ettirmek dar girişik olduğu bu zamanda ha kuvvetli, daha bahtiyar gör_ 
· . T k' mekteyiz. Çok araziye sahip ol
ıçın ür ıye Cumhuriyetinin şim- ve uzak bir yerde olan hadisen.in duğumuz zaman büyük devlet _ 
diye kadar takip etmekte olduğu bizi doğrudan doğruya alakadar 

• • • • w ler, Osmanlr imparatorluğuna 
sulhcuyane sıyasetı bırkaç kelime edebılecegi sıralarda bitaraf kal. 1·kı'nc· b' d ,1 t . 
·ı h 1. · · k b . . ı ır e'i e muamelesı yap 
ı e u asa etmek ıstıyorum. ma endenızce gayr.mümkün • makt ·a·ı A . . . .. . · 

D . k k d"' a ı ı er. razımızın muhım 
ıyere ya ·ın ve uzak devlet- ur. / bir kısmı itmi ld ;;. 

lcrle clostluğumLzu tebarüz ettir _j Bu, yalnız gayrimümkün ol. hi kend' g .111 hş od ubu halde da_ 
· 1 mı u utlanmız için 

dıkten, ve orta Avrupadaki sulh makla da kalmaz. Bitaraf kalmak de bul d w • 

. . . un ugumuz bu sırada en 
havasının nasıl lbır zelzeleye tutul aynı zamanda pek hayırlı bır şey b" "k d 1 1 t . . 
duğunu anlat1kta,, tcnra: değildir. Arkadaşlar, bugün 1n • b ~yu ~v :t d 0 an ngıltere bıle 

Bu meyanda ötedenberi dosta- gilterc hükfııneti bile bitaraf ka- akrıze samımı 1°S~ muamelesi, ve 
.. w 1 . . . an muamc esı yapmaktadır 

n
1 

e . 1munaseb:tt~ b~lundugu?1uz ~m;yor ve ~et~hısıne1 vakı w olan (Alkışlar). Fakat arkada.slar a : 
ngı tere hukumetı, Akdenızde rıca ara ve ıs ır am ara ragmen razi k bet . d b' . 

Ih · • b't af k 1 k · t . .. ay mcnın e ır haddı 
su u .~hlal eı:!ecek herhangi bir kü~ ar a mba h ıs emıyor. Çun • vardır. Artık bundan böyle biz-
teşebbuse karşı, Türk ve ingiliz mevzuu a solan mesele, u - den bir kar t k d w.1 h k 
k · · • Ih" h f ış opra egı , a _ 
uvvetlerının müştereken hareket mumı su un mu a azası ve Av. kımızrn b' . . 1 k -. . b' . . . ır zerresını a ma ıste. 

etmesıne daır bir teklifte bulun- rupanm ır veya ıkı devletın he. yenlere kar T" k ·ıı t' k h 
lt 

. • . şı ur mı e ı a ra. 
muştur. Bu teklif neticesinde u- gemonyası ~ ma ~ırmesıne manı man ordusu ile birlikte dimdik 

olmaktır. Bız aynı zamanda Av. d k b' f zun uzadıya cereyan eden müza. 
kerat nihayet bugünkü karara ik. 
tiran etmiştir. Bundan dolayı tek. 
rar hükümetimizi tebrik etmek is-

terim. Esasen mallımunuz olduğu 
veçhile İngiltere hükumeti daha 
evci Akdeniz havzasında sulhun 
teminine çaresiz <> l m a k Ü

zere Yunanistanla, bir taraflı o

larak bir garanti vermiş ve aynı 
zaman'da Romanyarun da hudut. 
larını tekeffül etmiştir. Böyle bir 
teklif ·karşısında hüklımetimiz 

elbette kolları bağlı durarak eski 
bitaraflık siyasetini de muhafaza 
cıdemezdi. 

Teminat, söz para 
etmiyor 

Çünkü evvelce arzettiğimiz gibi 
emniyet havası içinde, hiçbir ah
dın, hiç bir teminatın, hiçbir sö
zün para etmediği hava içerisinde 
kolları bağlı olarak vukuata inti. 
zar etmek elbette hükumetimizin 
pek durbinane olan tavrı hareke. 
tinden bcklcnemeztdi. (Bravo ses. 
leri). 

Teklif, Akdenizde Türk ve Jn. 
giliz kuvvetlerinin herhangi bir 
tecaviiz ihtimali karşısın.da müşte
rek hareketlerini tazammun edi
yor. Bu teklifi bu suretle kabul 
ederek A'kdeniz havzasında emni. 
yet ve sulhun tesisine yardım et. 
tiğirl:!en dolayı hükumetin kararı
nı alkışlamak isterim. Çünkü e
fendiler, bu hareket Akdeniz hav
zasına sureti katiyede sulh ve em
niyet getirmiştir. 

rupada, Akdenizde bir veya iki uraca ve. ıze . ena nazarla ba. 

d 1 t
. h .. kanları gen çevırecektir (Bra 

ev e ın egemonyasımn tecssu- , . . .. · . -
•• 

1
• d w.

1
• \o sesler, şıddetlı ve sureklı al _ 

sune as a razı egı ız. k 1 ) 
B

. 
1 

ış ar . 
ınaenaleyh, bu noktada n - . . • 

·ıt d 1 t•ı f tl . - Bız bunu 1stıklal Harbinde is. 
gı ere f!V e ı e men aa erımız b . 

·· t kt' Akd ·zc1 Ih'" .. at ettık. Arkadaşlar, eşsiz kah. 
muş ere ır. eru e su u mu. ramanl k t' r A .. . 
salemetin devamı hususunda da • . 1 ımsa ı ~t~rk, hepı. 
1n ·ıt h"'-"· t'l enf ti mızın ve gelecek nesıllerın kalp-

gı ere U!\ume ı c m aa e_ . 
rimiz tamamerı mUşterektir. Ak. lerınde canlı olarak yaşamakta -
denizde gayet zu b' h"l' • dır ve yaşıyacaktır (Alkışlar). 

u n ır sa ı muz At t" k" 
vardır. Ayni zamanda Trakyada .~ ur un en muktedir ve en 
da hududumuz mevcuttur. Bu hu. enerJık arkadaşları bugün iş ba
dutların her türlU tecavüze kar- şı?da bulunmaktadır (Alkrşlar). 

. Bın.acnaleyh hiç bir devletı'n 
şı emnıyet altına alınması bizce .. . ' . . 
ne kadar matlup ve mültezem ise ~rkıye Cumhurıyetıni tekrar 
İngiliz h"ki,,.,, ti d T" ki: . boyle bir imtihana, böyle bir tcc.. m U ~e C Ul'. \Ul.Olll.. • ''"''""? w 'S""~uUC,)'C \.t:;,ı:u <; ~ <.""Ut:Uu • 

lth~l':"'del ı bırl sur:tte lhudu·tılarıl~a- ycqcğine katiyen inanıyorum. 
ı ın e yer eşmış oması e a a . (Alkışlar). 

~adar ve menfaattardır arkadaş. Sözüme nihayet vermezden ev_ 

ar. vel hükumetin beyannamesini al. 
Menfaatleri bu kadar iştirak kıclarl t · t kt ld ~ 

• • :1 a a.svıp e me e o ugu -
etatmb ı~ olta~ g~k~elderılb~ kahdarh te. mu bildirmek isterim. 

u.;: e mış ı ı ev etın er an. Bcynclmil 1 · tt · t'h 1 
. b' . . . hl'k k d e sıyase e ıs ı sa 

gı ınsının tc ı c arşısın a edilmiş 1 b b" .:ık aff _ 
k l 

. . b' . . d o an u uyu muv a 
uvvet erını ırleştırmesın en ı·ıyet hu"k" t' · • · b"' 'ük .• . ~ ume ımız ıçın uy 

daha tabu ve daha makul bır bı'r şer r t k'l ed kt' B c eş ı ece ır. u mu. 
şey tasavvur edilemez. Başveki. vafiakıyeti dahili muvaffakıyet. 
limizin şimdi irad ettikleri nu - lerle ticari, sınai ve kültürel sa
tukta gönüllere ferah veren bir halarda istihsal etmekte bulun . 
cihet daha varsa o da yalnız bu. ,duğu muvaff akiretlerlc tet\·iç et. 
nunJa iktifa ctmiyerek Balkan mesi temennisini de ilave etmek 
devletleri ve diğer bütün komşu isterim. Arkadaşlar istikbale em
devletlerlc hükmetin sulhcuyane niyet ve itminanla bakabiliriz. 
teşebbüslerden asla geri kalmı. (Sürekli ve şiddetli alkışlar). 
yacağı hakkındaki beyanatıdır. General Klzım Özalp 
Hakikaten yalnız bu anlaşma ile söylüyor 
iktifa etmek kafi değildir. Bu -
nunla beraber komşu dostları . 
mızla milnasebatı daha ziyade 
takviye etmelidir ve eğer müm _ 
kün olursa Bulgaristanı da bazı 
arazi işgali emellerinden vazge . 
<:irerek, onu da sulh ve müsale _ 
met havası içine almaya gayret 
etmelidir. 

Fethi Okyar bundan sonra Sov
yet Rusya ile dostluğumuzdan bah_ 

Bundan sonra söz alan General 
Kazını Özalp, çok dikkate değer 
sözlerle hükumetin hareketini tas_ 
vib yollu kelimeler kullandıktan ve 
bu anlaşmayı ne gibi vaziyetler i
çinde ihtiyar ettiğimizi söyledikten 
sonra demiştir ki: 

Türkiyenin vaziyeti coğrafi

yesi ve Türkiyenin kahraman or
du YC donanmasr (Şiddetli alkış. 
lar) İngiliz bahriyesi, İngiliz kuv_ 
vetlerile beraber herhangi bir te. 
cavilze karr,.ı hareket etmesi ka
rarlaştn;ıldıktan sonra, eminim 
ki Akdeniz havzasında sulh ebe. scderek: "Kim zulh ve emniyet is_ 
diyen teessüs etmiş olacaktır. tlyorsa onlarla teşriki mesaiye ama-

.Arlrndaşlnr, hiz memleketi -
m!ze tevcilı edilecek herhangi 
bir teca,·tizc karşı tama
mlyle hazırlnıımış bulunuyoruz. 
Akdcnlzdc Yukubulacağını ınulı 
temel gördllğUmllz taarruzun (Alkışlar) • de olduğumuzu göstermeliyiz,, de. 

Arkadaşlar bu hareketten hiç miş ve il!ve etmiştir: 
kimsenin şüphelenmeye hakkı 
yoktur. Türk Cumhuriyetinin Sulh, Türkiye İçin en 
şimdiye kadar takip ettiği müsa- büyük bir gayedir 
lcmetkarane siyaset herkesin Tekrar ederim arkada~lar, 

nerdeıı rn ne şeklide olabilece, 
ğinl ctrnfiylc mUtalea etmiş ve 
bunu yalnız başımıza rJcrı ve tar 
<!etmek l1:ln lazımo;elcn tcdbiı 
lerl nlınış, hcsaıılarırnızı ynıınııı;. 

siyaseti ve beyannamenin tasvip 
edildiği sllrekll alkışlar arasın 
.fa bildirilmiştir. 

Başvekilin teşekkürü 
Tekrar kUrsllyc gelen Başve 

idi I>oktor Relik Saydam şunla
rı söylemiştir: 

LUtfen izhar buyurduğunuz 

reyle hlikflmetlnize kuvvet ver· 
diniz. BugUn olduğu gibi, yarın 
tla sizin ltlmadmızla aynı siya· 

set ve aynı yolda yU rllycceğlz. 
(Alkışlar). 

B. M. Meclisi gelecek topla.n· 
tısını pazartesi gll ıı il 
tır. 

yapacak-
, 

Sovyet Rusya 
( Baştarafı l incıdt) 

"1z, Sovyet ittifakı hakkında şunları 
yazıyor: 

"Berlinde bu ittifaktan ürküldüğü 
görülmekte Ye gerek siyasi ve gerek 
stratejik bakımdan Sovyctler birli
ğinin "barış devletleri tarafından 

tevessül edilen kalkınma eseriyle,. 
muazzam te~riki mesaisinin mesele· 
!erin veçhesini tamamen değiştirme. 
ğe müsait bulunduğu gizlenmekte· 
dir. 

Tavassut şayiaları 
Var~va, 12 (A.A.) - Vatika •. , 

Roma veya Tokyo tarafından Al· 
man - Leh ihtilafında tavassutta 
bulunulacağına dair ecncbı memle_ 
ketlerde dolaşan şayiaların hayal 
mahsulü olduğu, siyasi mahfeller
de söylenmekte Ye şöyle denilmek -
tcdir: 
"Varşovada \'aktile Çekoslovak. 

ya meselesinde olduğu gibi bir 
runci.{ll;ın k:thııl l'tmivnn17 Almı>•'
lar bızden bir ~ey i tiyorlarsa, Al-
mağa teşebbüs edebilirler. Bunun 
kolay olup olmadığı o zaman anla. 

şıhr.,, 

Çemberlaynın nutku 
Londra, 12 (A. A.) - Başvekil 

Çemberlayn, bugUn avam kamara
sında beyanatta bulunarak Büyük 
Britanya ile Türkiye hükumetleri a. 
ra~ıında sıkı istişarenin ve araların_ 
da cereyan eden \'e halen devam et 
mekte bulunan mtizakerelerin gö -
rüşlcrindeki mutad birliği tebarüz 
ettirdiğini bildirmi§lir. 

rin~e bulunur. 

Et yemeklerinin tcrkibİft. 
de bulunan albüminler ha~ 
mediFdikçe aminli asitler halin· 
<le ayrılırlar. Bunlar vücudı.ı· 
muzun yapı taşlan demektir. 
Vücud bu yapı taşlarının bit 
kısmını sebzelerden gelen al· 
büminlerde, mesela kuru fası.ıl· 
ye, mercimekte bulur. Fakllt 

bir kısmını da onlar da bula· 
maz, sütten ve yumurtadan a
lır. Bazılarını sütle yumurta 
ıda veremez, ancak et yemekle• 

Onun için et yemekleri, büyümeğe ve güzel vücudlO 
olmağa ihtiyacı ola:ı çocuklara lazımdır. Hele büluğ ya· 
şrna gelmiş kız ve erkek çocukların ete ihtiyacı daha ziya· 
idedir. Onlar vücucllarının ağırlığından her kilosuna ni.S
betle bir buçuk gram albümin, onun da yansı etten oJrnak 
lazımdır. 

Et midenin hazım usaresini çıkarmağa yarayan gıda
dır. Bu lıassasındar. dolayı, herbangi bir sebepten, mide
leri zayıf clll§müş, mesela sinirlilikten, verem hastalığın • 
dan, yahut bir ateşli hastalıktan hazmı bozulmuş olanlara 
et, hem i~tahlarrnı asar, hem kolay hazım edilecek bir gıda 
olur. Fakat mide usaresinin zaten fazlalığından dolayı 

mideleri boT.ulmuş olanlara, yemekten sonra mideleri ekşi• 
yenler~ et iyi gelmez. Onlar azaltılmalı, yahut daha iyisi 
bir müddet etten büsbütün vazgeçmelidir. 

Et ince barsaklardan çıkıncaya kadar tamam bazrne• 
dilmiş bulunmalıdır. Mideleri ve ince barsakları norrrıal 
halde bulunanlar da öyledir. Fakat ince barsakların hazııf\ 

kudreti azalmış, yahut et fazla yenilmiş olursa, o vakit 1<•· 
lın barsağa vardığı vakit, tamam hazmedilmemiş olan et, 
oraJ:Jaki mikroplara yem olur ve karın gazlardan şişer, 

rahatsızlık verir, yahut ishale sebep olur. Onun için bar· 
saklan bozuk yahut zayıf olanlar ancak kendilerinin hat• 
mede'bilecekleri kadar et yemelidir. Bunu da bir kaç güıt 

tecrübe ile tayin etmek mümkündür. 
Et barsaklarda gaz yapıoyr diye birden et yemeğini 

kesmek idoğru olmaz. Kesmeden önce barsakların hazırıı 

kudretini anlamalıdır, hjç hazmedemezse o vakit büsbütüıt 
kesilir. • . 

Et insanı ivi beslexen bir 2ıda oldueuı'!:ın· lr:ını:•?.1!11: 
,,\.. .. '"'ı.u .. u.~,,, cu.(;j!ı .ll&D\.D 'A\;GU Lo.yıı UU9'111U~\J a ar, &aaCCI 

midelerinin hazmını kolaylaştırmak için değil, aynx zaman• 
lda iyi beslenmek için de etten istifade ederler. 

Et midede ve barsaklarda hazmedildikten sonra kara 
ciğere gider, orada terkibin.deki madı:lclerden bir kısmı vii• 
cuun işine yarayacak hale girerler. Fakat bir kısmı da i§e 
yarayamıyacak halde kalır. işe yarayacak ve yaramıyacak 
olanları ayırd edecek olan karciğerdir. Kraciğeri 6ağlam o· 
lup ta yolun~a iıleyenlerde bu iş sessizce cereyan c.del"· 
Ancak karaciğer yorgun olunca bu işi iyi göremez. Ondall 
dolayı karaciğerleri bozuk, yorgun bulunduğunu bilenler. 
et yemezler, yahut yorgunluk derecesi zayı folduğu halde, 
az, kudretlerine göre et yerler. • 

Etin işe yaramıyan maddeleri, kaldıkları halde vücıt• 
da zararlı olacak artıkları, böbreklerden çıkarlar. Böbrek• 
ler sağalm olunca bu iş de yolunda cercyar. eder. Fakat 
böbrekler yorgun, yahut yorgundan ziyade hasta olunca 

"- İki hükümet yakında, kendi et insana !dokunur. 
milli emniyetlerinin nefine olarak Et damarlardaki tansiyonu arttırır. Bundan !dolayı 

karşılıklı taahhütleri tazammun e - damarlarında tansiyon azlığından rahatsız olanlar ette!\ 
dccek uzun müddetli nihai bir an- istifade ederler. Et onların kalbine kuvvet verir. Fakat da• 
!aşma aklcdeceklerdir. Bu nihai an. marlarda tansiyon z~ten fazla olunca et yemekclrini bıra'I<· 
laşmanın akdine intizaren iki hü - ma, hiç olmazsa azaltmak lazım olur. 
kfımet, vukubulacak bir tecavüz ha Şişmanlara et zarar vermez, fakat yağsız olmak, herıt 
reketinin Akdeniz mıntakasında bir de çok yememek şartiyle. Çok yenilince şişmanlığı arttır: 
harbe saik olması halinde yclcdiğer- ma7., ancak karaciğere dokunur. Şişmanların da karaciğerı 
lcrile bilfiil i§birliği yapmaya ve çok ı::le'a yorgun ve dolgun olur • 

yedi iktidarlannda bulunan bütün ,_.,_MllClıııl .. ~M---~ .. ---~-.-.~---.. -lllllllllllllflll~• 
yardım ve müzahcrnti biribirlerinc 1 

göStermryc hazır buluntluklarını be 
yan ederler. 

Gerek bu beyanat \'C gerek der
piş edilen anla§ma hiçbir de\·let a
leyhine müteveccih değildir. Ancak 
lüzı:mu takdirinde lngiltcreye ve 
Tilrkiycye kar§tlıklı bir yardım ve 
müzaheret teminine matuftur. İki 
hükumet, nihat anla~mantn ikma -
tinden evvel bazı meselelerin halen 
devam etmekte olan daha derin bir 
tetl:ika ihtiyaç gösterdiğini kabul 
etmektedir. Jki hlikümet, Balkan _ 
!arda emniyetin tecssü'Jünil temin 
~tmek lüzumunu da tasdik ederler 

malumudur. Hiç kimsenin bun . ~ulh Türkiye için en büyük gaye, 
dan şüphelenmeye ve şu veya bu en büyük menfaattir ve öyle id. 
hükumete karşı hasmane bir su_ dia ederim ki, sulh yalnız Ti.irki. 
rette telfıkki etmeye asla hakkı ye için değil, bütün memleketler 
yoktur. Maksadımız kara ve de. için en büylik bir nimettir. Su!. 
niz lnldutlarmuzı emniyet altına hün temin ettiği nimet karşısın. 
almnkt1r. Böy!e bir tedbire de da bir takım ara7Jyi istila etmek 
lüzum vardır. heves ve emellerinin vücude ge_ 

rn k:unrlnrımızı vermişizdir. 

( ,\lkşlnr). Şimdi bıı nıuknhclc

yi yalnız hnşını'ızn rleğil, donan 
ııını;iyle btitlin rlc>ııizlerc hAldnı 
olan lnglltcwe ılı>vlet!rle lıirlik ve bu gayeyi en seri bir surelle i!l
te yaııııınğı glirUşllyorıız. lliiy1" tihsal için müşavere halindedirler. 
bir muka,·elC'nln ııe lrnc!Hr şlcl- Bu anlaşma, iki hükumetten her

, 
l\arr ' "ıiu !11giliz lıarp gemilerinin geçmesi i111kli11larn111ı araş:ırı 
sı, bir tecaı·üze uğraması takdiriude yardım gifrcbilmcsi içiu 1ııcı 
bahs olan Romanya, geçtnlcrde Fransız generali Veyga11d taraf• 
ziyarrt l'dilmişti. Resimde Frarısız gerıerali Dobricada Romanya Ar!rndnşlar, çünkii Balkanlara tireceği menafatler, 15 inci. 30 

ait olması liızrm gelen Balkan uncu derecede kalır. Bir takıma
yarım:ıdasrna büyük bir devle::. razi parçalarını istila emellerini 
asherlcrini çıkarmış ve araya a. farzrmuhal olarak, bir dakika ka
yak atmıştır. O devlet ayni za_ bul etsek bile, bugün ve~aiti har
manda Akdeniz hudutlarımızın biye o kadar şiddetlenmiştir ki 
tam burnu dibinde bir çok ada- şu veya bu arazi parçasını mem. 
... ~ _., ed~lc ftzerierindC' leketime ilhak e>deyim derken 
tabkfmllt, tesisat ve tertibat yap. memleketin en güzel parçalarım 
malda mesgul bulunmaktadır. Bu , tahrip etmek korkusu vardır. Ci. 
lı:ılc kar~ı bizim · hlikumctimizdcıı han sullıuııu ihliı.I etmek ve ci. 

dctıl VA <'Ziri ola(·a"!;ım tasan•ıı, 

etmek l.ıize <ilişmez. 

333 reyle tasvip 
llıı bey:rnatlnrdnn sonra relı

\bdUlhnlllc HC'n<la klfn)'<'l mll 
zakereyc dair bir takrir hulun 
du{~unu bildirmiş ve takrir oku 
narak tns,·fp <'<lilıniş ,.<'açık rP 

ye> nıllrn<'nnt e>ılilnıi~tlr. 

Tasnlflnra ncticcslııuc 35:t 

nıevcu luu itlifakiylc lılik(ıuıctiu 

hangi birinin, sullıUn takviyesindeki 
Jmumi menfaat iktızasından ola • 
rak diğer hükümetlerle anlaşmalar 
akdetmesine mani değildir.,, 

Çemberlaynın beyanatını mütea. 
kip, muhalefet lideri Attlee, mev
zubahs anlaşmayı iki memleket ge
nel kurmayları ıırnsıııda görüşmele· 

rallerile birlikte askeri mınlakayı gczcrl:eıı gifriililyor • 

mişt ir: sormuştur. 

"- Bunun nihai anlaşmanın a.k- J3a~vckil Çembcrlayn bu ~uı:ı 
dinden evvel \-Ukua gclcce~ini zan- <ışağıdalti cevabin mulmb l" c 
netmiyorum.,, tir: 

Henderson da haşvekildc>n, lcab 
rin takip edip ctıniycc<'ğiııi sornıulj.

1 
ctti~i tnkdirde ltomanynyıı. yardım 

tur. için tngiliz harb gemilerinin Karn
Çembcrlnyn, buna §U CC\'abı ver_ denize gcçmeleıi hakkında bir sual 

"-Bu no!cta beyannanı"i 
zubnh'> edilmiş de~ildir, fnkllt 

hakkak ki nihai nn'n"mnnın ıı 
de derpiş olunacaktır.,. 
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Bakahm ne çıkacak? 

Bu hafta lbe kolay blr resim boyama etlencetl nrlyonu. Ya
pacapus tı 4erhal boyalı kalemle rlnlsl alarak rellldn 1aqma otur • 
maktır. ÇUnlril, bu bnnabnp'k P.cllerln içinden aCllba nud bir 
reaim çıbcaimı ·her halde merak edenlnb. 

Resimde o la lpret edilen yerleri be~a. 1 lerl kahvemıpıe, 

2 leri pembeye, 3 leri açıJrmaviye, 4 Jeri eanya, 5 Jeri koyu maviye 
6 lan lnırfun!ye, 7 lerl de ıiyaha boya,acabmıs. Bakalım ne çıka
cak. 

8'ılnclre Wr imi .ati, &ıiud,. 
... -- ..... lflNIµ .. .....,. . ·. 

M- Ben konfenna TCnlllelll I ... 
ömrllmde kalabalık brplında lk 
töyllllÜf intan delilim. diyor. 

Fakat ar'kadatlan iarar ediyor: 
- Bir teerUbe et bakalım, dl· 

yorlar. 
Zavallı adanı konferanaına: 

- Ba,anJar, baylar, diye bath
yor. Sonra: 

"Ne tayleyecektlm ?.,, diye du
ralıyor. Dinleyenlerden biri: 

- Hiç 1 diyor. 
O saman konf eran1Ç1 ı 
_, E•et, cUnl bir fikir! cllyor 

ve: 
- Allalwsmarladılr, d.,tp 

kOrallden ialyor" ~ 
Adtnn •,wıt ...._ ..... 

doka, OD hllanlllldı 
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Batıl itikatlara inan 
ve inanmıyan yıldız) 

Key Fransi 13 rakamrnrn uğuruna inanı 
Norma Şerer yere toplu iğne düşürmekten ko 

Hemen hemen bütün sinema yıl
dızları fala, büyüye, uğurlu ve u_ 

ğursuz şeylere, tek bir kelime ile 
batıl itikatlara çok inanırlar. Hatta 
"böyle saçma şeylere inanılır mı 

hiç,, iddiasında bulunanlar bile ek -
seriya bu fikirlerinde samimi değil_ 
dirler. 

İnsan, sinema yıldızlarınm güzel 
sanatlarına tesir edebilecek birçok 
scbebleri de düşUnUnce bu inanışı 

tabil buluyor. DUn bir figüran olan 
basit bir kız, bir gün içinde yıldız 
oluveriyor. Meşhur bir yıldız, bir fil 

min tek bir sahnesi ylizUnden bü
tün şöhretini kaybediyor. Yıldızlar 
fileminde iyiliklerin de, fenalıkla -
rın da sebebleri meçhuldlir. l5ta 
yıldızları batıl itikatlara silrUkliyeı:ı 
sebeb bu meçhuldilr. 

Bunun içindir ki Holivut yalnız 
yıldızların değil, falcıların da cen • 
netidir. Holivutu dolduran yüzlerce 
falcı arasında. bilhassa on tanesi 
her hiidisc~i cvvclden haber ver • 

. nıekle şöhret kazanmış, bu yüzdem 
btiyUk bir servet sahibi olmuşlar • 
dır. 

r Resimler: . - ... -Y ... -. 
~ 1 - Pol Grimo muka\"Va üzerine reslmlerlnl yapıyor. % _ Resimler .k~lliyor. 8 _ Pol G~on~ . 

Geri Kuper henüz evlenmeden 
evvel ona aşık olacağını, evlenece
ğini ve bir kız babası olacağını fal
cı Şikita Karsan haber vernıiştir. 
Klodet Kolbere eski kol'ııın l':n.,.,..,.., .. 
Fos terden ayrılacağmı haber vercıı. • S. 

~
nezareti nltmda. resimlerin. sıralanması meselesi mUna~a. edlllyor, 4 _ Hakiki insanlardan modelle
re bnkılnrıık resmin kusurla~ düzcltfHyor. 5 - Resimler sellüloz üzerine yapı~tınlmı.~hr. Ancak bun_ 
dan sonm hareket etmek lmbıUyctinl kazanır. 6 - Yapılan resimler film üzerine hususi bir alet va
ıtn ile ~ckllir. KU~ resim: (go)do.r. 

de ayni facı kadındır. Cfng 

Batıl itikatlara inananlar arasın • 
da Norma Şerer başta gelir. Bu yıl
dız Metro _ Goldvin Meyer stüdyo-ı şenmed~n ~~ilir, da.k~alarca o~u 
larmdaki ilk giyinme ve soyunma arar. Çünku yıldıza gore yere bır 
odasını bir tilrlU değiştirmemi§tir. toplu iğne dUşUrmek ve onu bula -
Halbuki yıldız o vakitler daha bir mamak çok sevdiği bir adamla da. 
figürandı. Onun için stüdyo kendi- rılacağmı haber veren fena bir alA-

Konstans Benetin u~ 
gün ayların yirmi ikinci 

.Mi.ke ~avs'a rakip! 
Bır Fransız ressamı, resımlerden müteşekkil bir film yaptr diyor ki : 

sine dar, havasız, rahat edilmesi 
imkAnı olmıyan bir oda vermi§ti. 
Bugün kendisine stlldyonun en gU_ 
zel, en rahat odaları veriliyor. Fa
kat yıldız, §Öhret basamaklnrınm 
ilkinde bulunduğu zamanlar uğru -

mettir. 
Key Fransis, hayatında 13 raka

mının kendisine uğur getirdiğini id. 
dia eder. Doğum gilnUnUn ayın on 
üçü olduğunu söyler. Hııyatmm 

mühim vakalarını daima 13 raka -

Bet Da.vis yağmurlu 
ğurlu addeder. Yağmut 
ıüruer çok memnun ve :oı llııı 

Blli Dov için her saad' tU 
rnn saati uğursuzdur, on l 1 

Canlı . resim, 8di sinemacrlrkf an çok 
f arklr, karma kanşrk bir iş ! 

ki kısmı uğurludur. Evl bır 
nikah memurunun kal'I 
leri vakit sanatkar saatiııl 
dı, baktı, beşi on geçiyo 

Canlı resim deyince hatıra Mike 
.Ma\'s gelir. Fakat bu clefa Valt Dis
neyin bu Se\·imli ych•rusundan bah 
sedecek değiliz. Parntık prensesle ye 
di cüceyi de kendi kö~elerinde rahat 
bırakaca&rız. Yeni bir canlı resim 
filminin kahramanım anlatacağız .. 
Canlı resimler seınasmda yeni bir 
mahlük göründü. Bu yeni doğan 
çocuk belki uzun ömürlüdür; Belki 
bir çok maceraların i;c:hrarnanı ola. 
;ak gelecek asırlara itikal edecek; 
be!ki de bir tek filmden sonra unu
hı!up gidecektir. Bu tefer meydana 
atılan canlı resim kahramanının is· 
mi ''Go,,dur. Bu keame İngilizce 
de "yQrüyor,, manasına gelir. llk 
defa Ne\•yorkta rneyt.ana çıkacak, 

yeni açılan Nevyork sergisindeki 
Fransız paviyonunun sinemasında, 
beyaz perdede kendini gösterecek. 
tir. "Go,, bir Fransız tayyaresile 
Nevyorka müte\'ecci!len yola çıkmı~ 
tır bile .. 

Gonun babası olan Pol Grinio ken 
disile konuşan bir Fransız gazeteci
sine şunları söylemh;tir: 

- Co biraz Yahşi rı;hlu saf bir a
damdır. Kuşlardan ,,.~~a canlı malı 

lukatın uğramadığı uzak ve elemli 
bir diyarda oturuyor. Go uçmağı 
öğrenmek jc;tcdi, fakat muvaffak o. 
lamadı. Go tamam uçrnağa çalışır
ken vatanını akbabalar istila etti. 
Bir akbaba Goyu y"kaladr \'e bir 
...,..,.. ~il~ nthat rahat '·emek 
i .tcdi. Faknt Co Akbabanm elinden 
kaçt:. ha\ra1arda uçma!!" b::ı şladı. 
•\kbaba arka~ıpdan ko\'aladı. Bir 

ycku tayyaresi Goyu kurtardı. Ak· 
bara bu sefer tayyareye hücum etti. 
Go bir şemsiyeyi par.i~üt gibi kulla 
na:ak tayyareden yere atladı .. Ve 
dtıi;ruca Nevyorktaki hürriyet hey. 
kelinin üzerine düştü. Orada koca
man hürriyet heykeıile mini mini 
Go kolkola girdiler \·e sarmaş do· 
la~ oldular.,, 

Henüz kendisine bir isim konmı. 
yan bu film 1'\evyork sergisinde ye
ni olarak gö~terilecek olan biricik 
Fransız filmidir. Kezali!< Fransada 
yapılmış ilk renkli carilı resim filmi
dir de. Bu filmi yap.1n Fransız mües 
sesesi, Fransada ilk defa olarak bu 
maksatla kurulmus bir müessesedir. 
Gonun babası Pol Grimo bu mües
seseyi kurmustur; bugün idare eden 
ek odur. Fransız sanatkarı müessese 
sini anlatırken §unları söylüyor: 

- .Heyetimii günden güne çoğa
lıyor ve ku\'vetleniyor. Canlı resim 
sanati :.ldi sinemadan çok farklı 

karma.karışık bir iştir. Durada çalı_ 
şan insanların kendilerini bu işe 
vakfederek çalışması lftzım. Bu mes 
lek sinemacılığa hiç benzemiyor. 
Tam rnanasile bir amatör jşi.. Ne
z a r e t i m a 1 t ı n d a çalı
şanlar 30 kişi kadar var. Bunlar 
ayn ayrı bu me !ekte j'ıtisas yap· 
mağa uğraşıyorlar. Bana gelince: 
Ben bu işten evvel birçok işlere gir 
dim çıktını. Dekoratöriük yaptım, 
Aktör, mosiki~inas, rcs.:ırun oldum. 
Fakat bugün bu m!skklerc girdiği 
me pişman değilim. Çünkü bu i~lc.: 
fi yapma~aydrm Goyu meydana gc· 

nu tecrlibe ettiği bu 
1
kUçilk, bu ha_ mma bağlamak ister. İlk izdivacını 

vasız odadan ayrılmamıştır. Norma 13 ikinciteşrlnde kutlulamı§, ilk 
Şerer yalnız odasını değil, o za - kocasından 13 eylftlde boşanın~. sL 

tiremezdim. Sinema Ue alakam çok mandanberi kendisini giydiren ka • nemaya 13 mayısta girmiş, ilk ro-
esic=den başlar. Daha on yedi yac;m dmı da deği§tirmemiştir. Onu da u- lilnü 13 Ağustosta çevirmiştir. On 
da iken elime geçen ıJir film al:na ğur sayar ve bu kadının sıhhatine üç rakamnu uğur sayan Key -
makines"l b ht • k d kendi sıhhatinden fazla itlna eder. Fransi 10 rakamından <;ok ürker, a.. 

r.1 
kı e dsa a dan aKşama a ar Norma Şerer, toplu iğne düşür - ym onuncu günleri film çevirmez, 

ı m çe er urur um. 
mekten çok korkar. Kazaen yere hatta evinden çıkmaz. On numara-

~~ üesseserniz şimdiye !rndar muh bir toplu iğne dUşUrecek olursa iL lı odada oturmaz. 

telıı reklfun olmak üzere canlı re- __ -.,.- • -- --------------. 

siınlerden tesekkül ~tmış ufak tefek 1 8 RKAÇ SATIRLA 1 
filmler çevirdi. Nevy~rk sergisine İ · . 
göndermek üzere hazırladığımız , ________________ _ 

fi!m şimdiye kadar yaohklanmızm * Yakında Avrupa piyasalarında trikçilere, eşya muhafızlarına ve 
en mühimmidir. Bu ~~!m 300 meL yeni bir portakal cinsi görünecek. yıldızları giydiern de mahsus olmak 
relik bir eserdir. 25 OOü ayn ayrı Müşteriler Yafa portakalı, yahut üzere bir ziyafet vermlşUr. Hiçbir 

. .. .. kan portakalı arar gibi Klark yıldızın ve sinemada rol almış her. 
resır~den teşekkul eder. Dort aylık Geybl portnkah alacaklar. Sinema hangi bir şahsm kabul olunmadığı 
mesaıye mal olmu~tur. Eğer film meraklıları tabii aktörün Ensino bu eğlencede, sinemanın teknik iş
mm·.af fakiyet kazanır, sergiden son- civarında binlerce portakal ağacile çileri, büyük sinema şahsiyetlerinin 
ra sınema salonlarında yer bulursa gölgelenen geniş toprakların sahL vücudile rahatlan bozulmadan iste. 

evlenemem,. dedi ve m 
zurunda, tA· sa.at beş bu? 
ya kadar bekledi. Beı 

sonra merasim yapıldı. 
Marlen Ditrih mhhatte 

söylerken eliyle Uç defa 
vurur. 

Katerin Hepburn qk 
<;evirirken filmin icab1arl 
olsun kat'iyyen a_,.--w
karmaz. !.skarpinleriııi 

!ilmde muvaffak o,ımıvıM,.. 
mamiyle inanın~. 

merasim esnasında bir 

bu tarzda önümüzdeki sonbaharda bi olduğunu bilmezler. Bu sene dikleri gibi yem~ler, içmi§ler, eğ - mesini rica etm.i§ti. 
öyle. dört canlı resim !ilmi daha çe- Geybl'ın portakal bahçelerinin mah- lenınişlerdir. Bu ricaya kat'II Valtet 
v:rrnek istiyorum. Bu filmlerin de sulü çok bol olmuş ve alıcılar bu * Barbara Stanvik Rober Taylo_ ti: ' 
kahramanı tabii Go olacaktır. Zan. seneki mahsule eskilerinden çok ra çok gilzel bir Kovboy eğeri he- - DilğünUnUzde ı~ 

nedcrim ki C'.onun çcvidiği filmler daha yüksek bir fiat vermişlerdir. diye etmiştir. Eğerin meşini Uze _ benim için bir ıereftir. 
• . . . . Yalnız bu müşterilerin bir tek şart. rinde §U cilmleler mahkO.ktilr: diyo kadar Uç evlenmede 
\ a:t Dısncy ve Ma.ks Flışerı~ :ılm· Iarı var. Portakallarr, üzerinde yıl- "Taylor beygiri sever, ben. de Tay- ledim. Bu Uç izdivaç da 
len yanında ufak bır yrr alabılırler dızın ismi yazıh ince ambalaj klL loru severim. Onun için bu hatıra. ticelendi. Demek oluyor ,ı 

ğıtlarma sarmak ve bu marka ile yı veriyorum.,, rnn yeni evlilere ~ ' 
Key Fransis yeniden 

Holivuda döndü 
piyasaya. çıkarmak istiyorlar. Şim- * Holivutta, Pariste çevrilen Ml- Bunun için dilğilnUn~e 
diye kadar ismi etrafında ticari rek yoş filminin ingilizcesini çevirmek lememeği tercih ederi!O· 
18.mdan çekinen yıldız bu yeni tek. için hazırlıklara başlanm~hr. Fran.. Ginger kalıkahalarla 

ı\:ey Fransis bir baronla evlen. lifi henüz kabul etmemiştir. Fakat sızcasmda Madlen Robensonun oy - - Ne ben, ne de k 
mek iizere sahne hayatından çekll- kabul elmeğe mUtcmnyil görUnU- nadığı rolü ingilizcesinde Ginger şeylere inananlardan de 
mişti. Fakat bu fedakarlık boşuna yor. Eğer piyasaya Klark Geybl Rogers oynıyacaktır. kmm zevkle dinleriz. 
oldu. Baron, vaidlerine rağmen yıL portakalları çıkacak olursa o va - * Cecil B. Mil mevzuunu TevraL Volf mazeretin! nert 
dızla evlenmedi. Elindeki parasını kit romantik genç kızların gizli tan alan Ester isminde bir film çe- devam etti. Yıldız mraJ' 
tamamen harcamış olan yıldız, bu- çekmecel~rinde lmrumuş güller ye- virmcğe hazırlanıyor. Bu filmde ba§ yet Volf şarkısmı saytedi
gün rcntdcn Holivuda dönmüş bu. rinc suyu çı>kilmiş lıuru.şuk porta. rolü Hedi Lamara vermek istiyor. re.!le Ginger Rogers de UG 
lunuyor. Yırkında Karo! Lombar ile kallar görUnecek. * Norma ~erer radyo temsllleri varmadan botandılar. 
bir film cevirmel!e baslımcaklar - * Tanınınış sahne vazn Vcsley için ald ığr parayı hayır işleı;inc tah. J Yıldız o gilndenberi u 
dır Rugles yalnız makinistlere, elek - sis et.mi§tir, ~anıyor~ 
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8 Da vis kupası 

~ "1ac!ı~ R~mje~eri~l~y~ı~~~a~dayı,' . l'arın şehrimizdeki Milli küme marını yaparak olan Brşiktaı ve Vefa takımları 
ı~:~::.~(:~~~~~:md.:.~r'~":~:::~~!.I~:"~ii:r c-o. Milli k üme maçları bu h ?./ta 
oı~:~%~~::~~~!:.~~:r·~:2~:.~; 

6

~: .. ::::::·:l:.:;:~kta otan Üç şehirde birden devamedi3or 
llon neticeler şunlardır: c,ntc•nasyonal tenis karşılaş-

.....,6Uınen Roralulls, Gavri'yi masında, de Stefani - Taroni M~~lb~~ IHJ~KKUN [Q)~ N~lbl~~ OOŞ)Oli\IJ~~llbD~ö~ 
hJ., 8-G, 6-4, 6-2. çifti, Reuthner Göpfert çiftini 

6.....2 acar Asboth, Şmldt'l 1-6. 14-12, 6-4, 2-G. 0-G, 7-5. Yazan : Sacit Oget 
nıı ' 6-3, 6-8, 6-1 mağlQp et-1 Çift kadınlar arasındaki kar- Bu hafta mim kıüme maçlarına Şimdiki halde, önündeki 4 l sporla yapacağı maçı, bu haftanın 1 Çünkü önlerde daha iki sıla 

·Ştır j ·· h' d ........... .:ı d d'l' d · 1 · · k k b 11 · ll ' şılaşmalarda ise: Alman Enger, uç şe ır e uıııuen evam e ı ı. maçı a kazanması şartıy e şam. en ehemmıyetlı maçı olara ·a u maçlık bır Ankara seyahati vardır. 
1u undan sonra Macarlstanla Yugoslavya Florlan çifti, Bar· yor. piyon namzedi olacak takımlardan etmemiz ve neticesini merakla bek. O iki maçı da galibiyetle atlat"' 
lı gOSlavya karşılaşacaktır. tels - DJetz çiftini (i-1, 7-5. Ankarada Ankara Gücü ve De- biri olan Ankaragüoihıün Demir- lcmemiz Iazrmdır. mak biraz müşkülcedir. 
~•nd · kı \· a · Lclılstnn Erkekler arasındalct final mırspor ta mlan karşdaşırlarken, oı · . 

1 
Fenerbahçeliler ise, nazik bir Milli kümede takımların va. 

t~h~rşova, (A.A.) - Holanda. karşılaşmalarında: ltalynn De Fenerbahçe. Izmir takımlari~le 1 ımpıyat oyun arı• devreye girmek üzere olan milli .:-iyetini biraz daha meydana vura-
llıJa t~n ekipleri arasında ya- Stefnnl, ı, merlJrnlr H nrris'i G- 4, ı çarpışacak. Istanbulda da Be.~ık. kümede puan vaziyetlerini kolla. cak olan bu haftaki maçlaı;.m neti-
taıı 11 karşrınşmada Lehliler 4-1 S-6, O- G, 4-G. G-4 . taş;~ Vefayı karşı karşıya gore· nın tam programı mak mecburiyetinde oldukların • cer.ini bekleyelim. 

r- l> 'taztyettedlrler. :\adm'ar arasında: Ullstelm, cegız. 
1
. . 

1 
dan, bilhassa İzmir maçlarının Sacid öGET 

"''•'l U F · İ · d · · bi t" 1940 o ımpıyat arına 20 tem b' .. · 1 t" 1 • d'k dır· g nUn neticeleri şunlar- s_lıumLl'ann'i G-4, G-3 mağtnp enenn zmıl" e ıyı r ne ıce .... ··- . ır surprız e ne ıce enmesıne ı -
' alacag· mı ümlt ederiz. Ancak İz. muz gunu ogleden sonra Helsın • kat edeceklerdir. ,,, etm iştir. ' 1 "d 

l locıy • mirliler bu sene bir kuvvet olmak n e olimpiyat stadında başlana - lii!'J~======~iıJ 11 snskJ Van Swel'i 13- • • • - .. 
, 4-s 6 ' 1 tan ziyade sürprizler yaratan caktır. işte musabakaların tam 
?ıtan. • -3, G-2. .l\todena, (A.A.) - tnlya, Al- taka l<l • kabul etmek programı : .. rowskt H h • o 6 . . mm o ugunu c ...... 3 • ug an 1 

- • man ve Macar kadın tenisçılerı 1A d B 'kt V f ATLETİZM 
• C-4 G ., •ıA etmiş· . azım ır. eşı aş ve e anın o· 

tir. • - ... mng up arasmdn vapılmaktr. olnn tenıs ad b" • ıA b" tl d"" .. Atletizm 21 t emmuzdan 28 tem • r an ırer mag u ıye e onmuş 

tehı karşılaşmalarrnda: olmaları bunu inbat etmez mi? .. 
illa stnn bundan sonra Al- K ı MUll Al k n.... aeppe • • er man ·a· Bizce bu hafta en enteresan , . ~ .. ile karşılaşacaktır. 
"-ttg0 1 dm çifti, Azllagyl • Somogyi Ma- karşılaşmalar Ankaradakilerdir. 

nvya - Iı·Innda car ekipini G-4, 6-3. İlk karşılaşmada berabere ka.. 
)'aA.traın, (A.A.) - Yugoslav- ltalynn Dayan Sandonino, lan bu iki takuri::lan bu sene han· 
1'u . Irıaııda karşrlnşmnlnrmda Kanppel'l 6-7, 9-7, G-3 mağ- gisinin galip geleceğini kestirmek 
t"d !;oslav1ar 2-0 ırnllo vaziyet- l~p etmiştir. biraz gürse de, bize, Ankaragü. 

lrıer ı 1 ı ı >< ~~ll · Umu mt t nsn fte : ta yan nr cünün galibiyet şancı daha fazla· 
l.ı\tı~eler: 5, Al manlar 4, :M ncnrlar 1 puan dır gibi geliyor. , 

~. Uogers'l 7- 5, 6- 2, almışlardır. I stanbuldaki karşılaşma ise Be. 

~~--------------:--:---:------- şiktaşla V efa arasmdaclır. 
IJ ~eşiktaşlılar geçen hafta An· 

•rıatbuat takımı Haydarpaşa -Işık karagücu karşısında 1 - 4 ıuk bir 
y galebe temin ederek maneviyatla-

muza kadar devam edecek ve mü· 
sabakalar olimpiyat stadında ya -
pılacaktrr. 

GUREŞ: 

21 temmuzdan 25 temmuza ka-
dar devam e-::lecek, final müsaba -
kalan 27, 28 ve 29 temmuz gün· 
leri yapılacaktır. Müsabakalar bil· 
yük Halde cereyan edecektir. 
ESKR tM: 

21 temmuzdan 3 ağustosa ka· 
dar devam edecek ve Wesend'dc 
yapılacaktır. 

MODERN PENTOTLON: 
21 ila 25 temmuza kadar devam il:rın Bakırköyünde Takımları bugün final nnı yükselttiler. Ankara gücü kar 

T d şısında bu neticeyi temin eden bir edecek ve müteaddit stadlarda ya-
maçını aksim e 1 k~ 

takım için burada Vefa maçı hak. pı aca .. r. 
oynanıyor 

Y· Geccnıerde Şeref stadında 
qf;ı) 

lhıı an mUsabakada Beşiktaşlı 
"' Yarları mağlClp eden meşhur 
"«<ltb 
~U uat takımı yarınki pazar 
l ı tıU de Bakırköyde köyün es· 

Sp ' 
ti hı orcuıarından kurulacak 

~ekiple karşılaşacaktır. 

yapacaklar kında konuşmak abes olurdu, YAT YARIŞLARI : 
lstanbul mekteplileri futbol Fakat 0 maçta Beşiktaş her za- Modeller 1936 olimpiyatlarm -

takımları arasında tertip edil· man alıştığımız oyunu oynarken da olduğu gibidir. 23 ila 30 tem· 

miş olan futbol turnuva maçla· göremedik. Eğer geçen hafta An. muz arasında Harimaja koyundn 
rmın sonuncusu bugUn Taksim karagüoüne karşı çıkardıkları o- yapılacaktır. 
stadyomunda, turnuvanın fina· yunu tuttururlarsa, galibiyet bi. ATIŞ MUSABAKALARI : 

Amerikarla kızlar ara5111daki bir 
lJasketbol maçında alınmış giizcl 
bir enstantane 

ea)( ne, BarutgUcU stadında ola

ıı- }{ıı.cıa"e bu mUhlm ( !). musaba· 
llu n sonra ıda Hnlkevlerl tur-

lltesl ol a n Haydarpaşa. ilo Işık raz güççedir. 24 temmuzdan 27 temmuza ka-
. Beşiktaşm o gün dört gol çıkar dar devam edecektir ve Malmi'de laca~tır. 
lıselerl arasında yapılacaktır. ~ b b' .. d f yapılacaktır. KnREK •• 

masınm yegane se e ı mu a aa· u 

Hakem Feridun Kılıcın idare nın yıldırıcı oyunu, muhacimlerin GULLE ve HALTER : 30 temmuzdan iki ağustosa ka· 
edeceği bu mUsabnk a mektepli· de beş on l::Iakikalık fevkalade bir 25 ve 26 temmuzda büyük Hol- dar Taivalalt 'koyunda cereyan 
Icr turnuvasının muhakkak ki anlaşmasıydı. Beşiktaş, daha çok de yapılacakt:r. edecektir. 

en enter esan karşılaşması ola- temas etmiş olması, ve ayni mın.. BiSiKLET : B!N!CiLIK : 

"ası karş nın cidden enteresan bir 
~l~ıı llaşnıası olan Şehremini · 

t llıacı yapılacaktır. 

Barutgücünde 
Yapılacak maçlar 

Darutı;-Ucii saalısındn 14.5.939 

1 
pnzar gUnU yapılncak maçlar: 

1 - Bakırköy llalkevinln ter
tip ettiği kupa maçının dördUn
cU haftası. 

Fatih - Şişli Hnlkevleri ara-
sı~na saat 16.30. 

~ - Matbuat Takımı - Bnkır
kö.} TC'kalltlcri saat 15 c1o. 

Sü leyman ~y,e 
kupası 

ikinci hafta maçları 
yarın yapılıyor 

SUleymaniye klUbUoUn sta.d 
ı:ıfüillrIUğU tarafından tertip 
edilen vo on kliibUn işUrftk etti· 
ğl iki devreli lik maçlarmm ı
,iııd karşılaşmaları da yarınki 
n:ıznr gUnU SUlcymnniye sahn
~ında yapılacaktır. 

Bu haftaki karşılaşmalar şun 
'~rdır: 

Saat 11.30 da Altıok - EyUp; 
S·ıat 13.15 de Slileymaniyc - A· 
kınspor; saat 15 de Danıtpaşa -
Alemdar; saat lG.30 da da Şiş
li - Topkapı. 

Gü reş ltaıı!atbuat takımı Azaları -
ele anlığın evvelce gazetemiz· 
ııatkan tebllğl veçhlle - pazar 

caktrr. takanın takrmr bulunması hasebile 25 ila 30 temmuz arasında Ke· 30 temmuzda başlıyacak 4 a • 
Vefanın karşısında yıldırıcı bir piledc yapılacaktır. ğustosta nihayet bulacaktır. tık İstanbul mmtakası grokoro-

Maç saat Ucte başlıyncaktır. müdafa sistemini Vefa muhacim· YELKEN : üç gün Laaskoda 3 temmuzda m< ıı gllreş birincili ği musaba· 
ahı 

lıt~~ saat on birde Sirkeci is· 
ke:\>;nunaa. toplanarak Bakır

C ile hareket edeceklerdir. 
~lt~ a~etecııer eklp1 19 Mayıs 
l!f,,cıa 'RUnu saat Uçte de Şeref 

" ıncı · 
ılı l'J~,1 a Beşllttaş mUtekaltle· 

e re" Dae:ak anş mUsabaknsmr ya· 

Haydarpaşa· Işık futbol mü- lerine karşı pek tatbik edemez. 25 ve 27 temmuzda Taivallaht Munk Kirieni-tle son gün Olimpi· 
sabakasrndan evvel (saat 2 de) Vefa müdafaasr da, Beşiktaş koyunda yapılacaktır. }'at stad nda yapılacnktır. 
kız talebe)er arasında atış kar· hücum hattının oyun tarzını An. YUZME : FUTBOL : 

şılaşmalarr, futbol maçından karagücü müdafaasın!::lan daha zi- 27 temmuzdan 3 şubata kadar 31 ağustos müstesna olmak Ü· 

sonra da gene kız mekteplilerin yade tanıdığı için, dikkatli bir o. devam edecek ve "kapalı yüzme zere 21 temmuzdan 3 ağustosa ka 

arnsında manialı ve maninsız yunla fazla gole mey.dan verme. st~dı,. nda yapılacaktır. dar devam edecek ve maçların son 
yebilir • JİMNASTİK : beş gün yapılanları Olimpiyat sta· 

ltoşu karşılaşmaları yapılacak· 29 t d 1 v k d 
Fakat Vefa mlidafaası bu dik· emmuz an agustosa a ında diğerleri civar şehirlerde tır. ~ 

~.-::-............... ~----....... ------ ---,.--- -----
• 1 

katli oyunu çıkarabilecek vazi • dar Olimpiyat stadında yapılacak- yapılacaktır. 
yette midir?. tır. KAPANMA MERASIMi : 

Buna verilecek cevabın !daha BOKS : 4 temmuz günü öğle'::len sonra 
. 30 temmuzdan 4 ağustosa kadar mükafat tevziatı ve kapanma me 

( -
/ ziyade menfi cihete meylettiğim 

gürürüz. 

Geçen hafta şild dömifinnlini 
oynamak için Hilalin karşısına çı· 
kan Vefalılar 2 • 3 mağlfıp oldu. 
lar. Demek ki Vefa müdafaası ken 
elisin.den daha zayıf takım muha. 
cimleri tarafından da mağ!Up edi
lebiliyor. 

Şu halele, geçen haftadan da 
maneviyatlan bozuk olan Vefalı. 
lan yakalayan Beşiktaş muhacim. 
l:ri Vefa müdafaasında epeyce iş 
görebilecekler demektir. 

Beşiktaş takrrru normal bir o. 
1 yun çıkarabilirse oyunu farklı bir 
t neticeye ulaştırabilir. 

Esasen, şampiyonluk yolun.dan 
ecri kalmamak ve sonuna kadar 
ümitli bulunmak için, her oyun -

<1l11ıa Iarmr kazanmak mecburiy~tinl:'!e 
ııordtr, ~~'ada _lıc•:kcs~ yiiz~~ıc öğreti l~r .. Btmım için de wnımıi. dersler 

1 
olan Beşiktaşlıların bu maçı ka. 

hocaz Ukarıkı resım, yuzme der sındc .1/matı kızlarından bır grupu zanmak için oynayacakları tabii-
artnı bü)~ük bir dikkatle dinler km göstermektedir. d.iF= 

devam edecek büyük Halde yapı - rasimi yapılacaktır. 

ı,aifırı yarınki pazar gllnU saat 
bir do SUieymaniye klUbUnUn 
ŞC'lızn.clebaşmdaki lokalinde ya
r,ıiacaktır. 

Bu mUsabalrnların galipleri 
·rn ve 29 mayısta .Anknrada le· 
ra edilecek olan Tlirkiye gUrcş 
·arnplyonluğu karşılaşmalarm -
da selırlmizl temsil edecekler -
eli r . 

Ynrınld gUrcşlerln hakemle
ri: Hefik Hatiııoğlu, Yunus Ars
lan 'e Reşat yapacaktır. 



O, öyle güzel ve cazibeli genç 1 çıkmadığından bu sana güzel bir 
kızlardandı ki talihin bir cilveıi fırsat olacak.. Bunu alabilmek 
olarak esnaf sınıf na ait bir aile için hayli zorluk çektim. Herku 
içinde doğmuştur. Bir beklediği, almak istediği halde memurların 
iyi bir çeyizi, çok zengin tanınmı§ hepsine davetiye vermiyorlar .. E. 
bir adam tarfından istenileceği, ğer gidersen sosyete dünyasını 
herhangi bir şekilde meşhur ola- yakından göreceksin.,, 
cağı hakkırlda hiçbir ümidi olma.. Tahammülü mümkün olmıyan 
dığı için, ken.disini istiyen genç bu sözlerden doğan hiddet dolu 
ve glizel memuru kabul etti. bir nazarla kocasına bakarak, .. eğer 

Zengin olmıyan elbiselerinin gidersem ne giyeceğimi tahmin 
içinde sade çehresiyle, yüksek bir eldiyorsmı,, diye sordu. Erkek bu· 
mnkiden dütmüş gibi daima me. nu hiç düılinmemiı olduğu için 
yuı dururdu. Çünkü kadınlar için biraz durakladı. 
doğuı itibariyle asalet ve avam 
tliye bir teY mevcut değildir. 

Onların güzelliği, zarafeti, tabii 
cazibeleri makam ve aileyi doldu
rurlar. Sosyete üzerin.de büyük 
tesiri olan tabii incelik, insiyaki 
tıktık, kuvvetli bir zekadır ki aşa
ğı tabakalann kızlarım, yilkıek 

ailelerin çocuklarından ayır• •t. 
mez. 

O da lüks ve zengin bir hayata 
llyık olduğu halde onu ilelebet 
göremiyeceğini düıilndukçe son.. 

ıuz bir ıztırap ıeluyuyor!:iu. Evi
nin kirli duvarları, eskimiş iskem
leleri, çirkin perdelerinden oku -
nan fakirlik içinde Uzli~!', üzillür
dil. 

Onun vaziyetinde olan herhan· 
gi bir kadın, kendisine bu kadar 
acı ve ıztnap "f'ehft -..,,ı.na- !ar

kında bile olmıyabilir!.1i. Fakat o, 
hayır, hayır, o bunları gi.ddetle his 
aediyor, zavallı evinde mütemadi 
itleri arasında geçen hayatı onu 
bütün bütün ümitsizliğe düıürü. 
yordu. 

Zihninde ya§attıfı koyu ipek 
perdelerle müzeyyen, bronz ıam -
tianlarrn aydınlattığı, içinde ses
lerin çınlayacağı kadar bUyUk 
loı dehlizler gözlerinin önünden 
hiç gitmezdi. 

Akpmlan kocasiyle 'karşılıklı 

pturduğu eski örtülü masasında, 

kulaldarı -eşinin ''nefis bir çorba 
karıcığım? Ellerine sağhk .. Daha 
güzelini tasavvur edemiyorum.,. 
diyen sesini dinlerken, iÖzleri u
zakta tavanları antika şekillerle 

ıüslil, içinde acayip kuşların bu. 
luri:iuğu peri diyarlarını canlan. 
dıran duvarlariyle, garsonların el· 
lerinde gez.dirdikleri gümüş kap. 
larla dağıtılan nefis yemeklerin 
verdifi neş'eyle sarhoş bir insan 
kalabalığını seyrederdi. 

Elbiseleri, elmasları, serveti, 
kıymetli bir ıeyi, hiçbir ıeyi yok
tu. Sevdiği dahi... 

Mektep zamanırl:ianbcri tanrdı. 
ğı zengin bir arkadaşı vardı. Fa. 
kat son .zamanlar.da onu ziyaret
ten sarfınazar etmiıti.. ÇünkU e. 
vine geldikten &0nra hiç durma
dan aUnlerce ailar, sefalet ve u.. 
mitıisıtk içinde çırpınır durur -
du. tr 

Bir akıam kocası elinde büyü
cek bir zarf, dı.ilaklarında muzaf. 
fer bir tebe.ıümle eve geldi.. E
lin.dekini uzatarak, ''6ak sana ne 
getirdim., dedi. 

O, ıeri hareketlerle zarfı yırta
rak, içinde ıu yazılar taşıyan ki. 
ğıdı bir nefeıte o'Jcufu. 

"IS lkincikinun akpmı, Minist 
ry Palasta aaat 9,45 tc ba91ıyara1c 
aabaha kadar devam edecek olan 
baloyu Mme ve M. Soiıelin ıe
reflendirmeleri rica olunur.,, 

Kocasının tahmin ettiği gibi bU 
yük bir sevinç duyacatına, dave
tiyeyi masanın Uzerlııc _, > duktan 
eonra istihfafla ıordu, "bununla 
11e yapmamı iatf yonun~ .. , 

''Nl~ln eeYgiJlm? Memnun ola.. 
cağını zannetmiştim'.. Hiç dııarı 

"Hımmm .. a ... tiyatroya gider. 
ken giydi~in elbise; bana bu işi 
pekıila yapar gibi geliyor,, Dur
du, karısının af ladıiıru ~örünce 
şaşırdı, çılgına dönerek kekelddi, 
"Ne .. ne .. ne oluyor,, • Gtnç kadı
nın yanaklarından iki iri yaı dam
lası, afzınm çukurlarına doğru a
ğır ağır kayıyordu. Büyük bir cay 
retle hislerini saklamağa çalrıarak 
"hiç., dedi.. 

''Elbiıem olmadığı için tabii bu 
baloya gildemiyecefim .. Davetiye. 
yi karısının benden daha iyi elbi
seleri olan ibir arkadaıına ver de 
bari onlar gitıln.,, 

Bu ıözler .zavallı kocayı Umit. 
sizlijc ıUrilldemiıti .. Fakat tekrar 
baıladı. "Bakalım, Matild, bir 
kere dllaijaılim • ....._ Ye '•tatta 
da glyebflcceffn b11it, temlz bir 
tuvalet acaba kaça çıbr ?.,, 

Matild, birkaç dakika kendiıini 
oraya gatilrebilccek, bir kıyafet 

masrafını, aynı zamenda kocaıı • 
mn memur bUtçnini dUtünerek, 
ağır ıtır cevap verdi: 

"Tam, dojruıunu bilmiyorum 
ama her halde 400 frankla itimi 
bitirebilirim.,, 

M. Soisel hafifçe sarardı. Çün
kü kendisinden istenilen bu para 
yekununu o, gelecek yaz içimle 
yapılacak ufak bir av seyahatine 
hazırlanabilmesi, kendisine bir 
tüfe~ alabilmesi için biriktirmiıti. 
Fakat bir an, kafasına hücum e
den bütün bu dü§ünceleri kansın. 
dan saklıyaralc, ''Eh .. bu parayı 
zannedersem sana verebilirim., de 
di.. ''Yalnız dikkat et te karıcr 
ğım clbi!en güzel olsun.,, 

• • • 
Balo ıünleri yaklaıtıkça elbise

si hazır olduğu halde, Mm. Soise
lin yüzündeki heyecan, 11kıntı, 

nefesizlik te mütemadiyen arttr 
yordu. Bir aktam 'kocası "yanıma 
gel sevgilim., dedi. "Bilhuaa bu 
son üç &ündür •ende cayri tabii 
sıkıntı dolu haller ıörüyorum ... 
Der.dini bana eöylemez milin? • ., 

Genç kadm elbiseıinin ilzerlne 
takacak 'kıymetli bir mücevheri • 
nin, hiçbir ıeyin~n olmadıfmı an
lattı. 

M. Soiıel biraz dlitündUkten 
ıonra, "çiçek takıan,, dedi. Bu 
mevıimin en ıon modası .. On fran 
ga 2 hatti 3 tane güzel gül alabl. 
lirsin.,, "Oh, hayır. hayır,, o kadar 
zengin ka.drnın içinde zavallı gö· 
rilnmek kadar acı 1ey yoktur. Bir. 
ıJenbire kocaıınm gözlerinde ıtık
lar yandı. ''Ne kadar aptalıın lca
rıcıtım .. Niçin Mm. Foreaterden 
o ıece takmak Uzcre bir .. y·iıte. 
miyorsun Bunu yapabilecek ka -
dar samimisiniz.,, Aynı ıtılclar 

ıcnç kadının 1Uıel cözlcrine de 
ıirayet etti. "Tabii, bak ben onu 
hiç dUf Unmtmittim.,, 

Ertesi cUnU arkadaıına giderek 
ihtiyacını Söyledi. Mm. 'Foreater, 
gOzel ıardrobuna ıtttt. •enıln 
mücevherlerle ldoldurulmut bir 

Bir B alo G ecesi 
Uğ runa . • • 

l_c_evi_ren_: L ___ OT_FiY~E GORf üi 1 
Harta ıonunda bütün ümitleri lunan az miktar paraaryJa alıt 

ni kaybetmişlerdi. M. Soisel beş riş yapıyordu. Fakat buna m 
sene yajlanmış kadar omuzları çö. bil her ay borçlarmm bir kı 
kük karısına "geıı.:lanlığı ödemek odüyorlardı. Kocası da ayni h 
çarcsinden başka yaprlacak şey retle çal şıyor vazifeıinden bal' 

çekme ile geri geldi; genç kadının nünde durdu ve onlar, mahzun, ü. kalmadı., dedi. geceleri, üzerinde sabaha kalll 
önüne durarak "içinden istediğini züntülü apartımanlarına doğru Ertesi günü boş mahfazayı a - çalıştığı bir takım işler alıyord• 
al, Matild.,, dedi. Matild, ilk ön. kolkola yürüdüler. larak, kapağın içinde ismi yazılı On sene sonra borçlarını ö4I 
ce bir bilezik gördü, sonra bir Evet Matild için her şey bitmiı- olan kuyumcuya gittiler. Kuyum. mişlerdi. Şimdi Mme. Soisel oıJJ 
inci pantatif, daha sonra gayet gü- ti. M. Soiscl için de .. Saat 10 da cu defterini dikkatle karıştırdık- ça yaşlı görünüyordu. Fakir ,.; 
zel alıcı renkli ya~ .ıtlarla işlenmiş vazifesinin başında bulunmalıydı. ten sonra, "Onu ben satmamı§ O- nin kaba ve dinç kadını olmuıtt 
altın bir put. Kendi arzusunun yerine gelebil - lacağım, madam,, dedi. "Her hal. Artık saçlarına ehemmiyet ve"fi 

Birden bire gözüne, siyah sa. mel!i ancak böyle nice sabahlar :ie kafesini tezyin etmişimdir.,, yor, i.iz:eriridcki butUı§, buruı. 
ten bir mahfaza içinde elmas bir saat 10 da vazifesinin batında bu. Dükkandan çıktı~r keder ve tekliği, kırmızr ve sert elleri, / 
ıerdanlik çarptı. Kalbi hızla çar. lun~ıyla olabilecekti. • . . üzüntüden hasta, kuyumcu, ku- ıırlanmış ayaklarıyla tahta 
parak, ıonsuz bir arzuyla içi yan- ~atıld, zavallı odasına g.~rcli~ı yumcu dolaşarak kaybolan ıer- yordu. Fakat bazen kocası 
dı .. Hemen aynanın önüne gide. 1 vakıt, arabada omuzlarını orttu· danhğın eşini aradılar. Nihayet fedeyken penceresinin önünd~e 
re&.. ıu şalını çekerek, ı•klık ve güzel- muazzam bir mücevher mağazasın turur, timdi kendini çok uzak 
ranhkla kendisini seyrettikten ıon • *°" "°'" <1era 0

•
11

• da altın kalcı üzerinde gayet ma •tt•.n;u, .,nııaı"'ı:ı ~1 uıum ~~J 
h d i . k ,.b ffln aynaya !doğru yıörildU. Bir irane yerl,..tirilmi! "elmas su,,- bir baloda, pereıtit edilerek il' 

ra eycean an t trıyere ' unu, bire .dudaklarından acı bir feryat -:s cüzeniğiyle çılgınlar gibi aa~ 
yalnız bunu bana verebilir misin? nı.in arkadaşları terin aynı oldu- ~ 
eli d "T bit 

. koptu. Soyunmaslyle me11ul olan ~unu gördüler. kadar danı eden genç kadını ye sot u.,, a , memnunıyet. • ._J 

le,, . Matild, büyük bir sevinçle kocası aordu: "Ne oldu? .• Matild Kıyıııeti kırk bin franktı. Fa. tünürdil. Acaba o gerdanlığı ı 
arkadaıının boynuna atrldı, öptü, titriyen ecsiyle cevap verdi. ''Mme. kat onlar 38 bin frania alabile - betmeseydi ne olacaktı? kim,'# 
öptü, ıonra, onu mücevherleriyle Foresterin gerdanlığı boynumda cekler13i. Kuyumcuya üç gün için lir? Hayat ne tuhaftı, en ufak 
baıbaıa bırakarak evine !döndü . yok.,, Genç adam sarararak ye- satmamaıını rica ettiler. ıeyle kazanılıyor sonra ayni u 

• • • 
Nihayet balo günü gelmiş. Ma. 

dam Soisel bir harika olmuştu .... 
ince gil.zel dudaklarında tatlı bir 
tcbessUmle, zarif, şık, ncş°e} le sar· 
ho§ ve etrafındakilerle mukayese 
edilmiyecek kadar güzeldi. 

Erkeklerin hayranlık dolu ba. 
kıtları mütemadiyen üzerinde ldo
l&§tı. 

Yükıek rütbeli zabitler onunla 
bir dans etmek için büyük rica. 
larda bulundular. O, heyecanla 
kanJık bir zevk içinde, saadetiyle 
sarhoş, güzelliğinin yarattığı bü.. 
yük hayranlıkları unutarak hi~ 
durmadan dansetti. 

Kocasr, gece yarmndanbcri kü· 
çük bir odada, baloda olan 'karı -
)arını bekliyen diğer üç erkek ar
kadaıiyle beraber kendisini bekle. 
mi§tf. MatJld kocumm bulundu
ğu odaya gd:iiği vakit M. Soisel, 
gelirken evden getirdiği, sefalet 
timsali, bu ıık balo elbiseleriyle 
tezat teıkil eden yamalı plı ka
rııınrn omuzlarma koydu. 

Genç kadın şalı hızla üzerinden 
çekerek, dıtan çı'kabilmek itin 
kürk kap ıiyen kadınlara görün. 
meden buralaıi~an kaçmak isteğiy 
le kapıya doğru yürUuü. 

M. Soiıcl kolundan tut::rak "Bu 
rada bekle: bir araba b:.ılup gele
yim .. Dııarda soğuktan ha:;ta o. 
!ursun,, dedi. 

Matild onu duymadığı için 
me11~ivenlerden uçarcuına in -
di ve nihayet kcn.diılni aokalm 
buldu. 

rlnden !doğruldu. fCyle kaybediliyor. 
"Ne .. nasıl.. imklnı var mı?.,, Aynı zamanda ıubatın sonuna Bir Pazar günü biltün bir ıJ 
Elbise9inin kıvrımlarına, ceple- kadar kaybolanı bulacak olurlar. tanın yorgunluğunu çıkartma1' 

rine, kuıağının fiyangoauna, ara.. ıa kuyumcu 34 bin franga kendisi çin gezmiye gidiyordu. Birdeıt 
nacak her yerine baktılar. En u- ninkini geri alacaktı. re gözlerine 'lcar§ı kaldınmda 
fak bir eser dahi bulamadılar. M. Soisel, babasından kalan 18 den bir kadınla ufak bir ç 

''Matild, balodan onunla çıktı. bin frangı ödilnç para ile tamam- çarptı. Bu Mme. Forcıterdi. 
.. d · mı·ıı·n layıp gerdanlığı aatrn alacaktır. ·n ca ·ıbel. Mme gın an emın ... genç, gı e z ı •...•. . 

"Evet, sarayın holündeki ayna- M. Soisel,J&eıt etaetaetaoetaee isel bir an,onuqla konuıup koll 
da, boynumdaki gerdanlığa son Hakikaten de öyle oldu. 8 bin mamak için dü§ündil. Fakat n' 
bir defa baknu!ltım.,, ''Fakat so. farngını birinden, 5 bin frangını konuşmas n ? Madem ki bÜ 
kakta lda düşmü~ olsaydı, sesini öbüfliiıldcn, 7 bin frangını bir baş- borçlarını ödemişti. Ona her t' 
duyardık. öyleyıe arabanın için- kasından temin ederek yeni ger- söylemekte bir mahzur yoktu. 1 
de olacak.,, danlığı aldılar. nına yaklaşarak "Sabahlar ha 

Matild bu ıözdcn ümitlenerek, Mmc. Soisel ıcrdanlığı geri ,ö- ıun, jeanne", dedi. Diğer ka 
"evet öyle olmuı olması kuvvetle türdüğı vakit Mme. Foreıter sesi- böyle birisi tarafından bu 1< 
muhtemeldir.,, "Numarasını almıı nin en soğuk tonuyla, "Daha ev- samimi hitap edilmenin yara 

dm? vcl ıetirebilmeliyclin,, .dedi .. ''Ba. kı lı'kl "P d Madam'' mıy . ., ıaı n a, ar on • 
"Hayır, ıen, sen de dikkat et· na lizım olabilirdi.,, Matild, hiçbir di. Ben sizi tanımıyorum. Her 

memiş miydin?.,, "Oh, hayır.,, şey söylemedi.. Hakikati sanki de yanlıjlık olacak". 
M. Soisel tekrar giyinir'ken, kert.tinden bile saklıyordu. Eğer "Hayır ben Matild Soiıe 

''Ben timdi gdjiğimi.z yoldan a- timdi mahfaı:anm içindekinin "Mme. Foresterin dudaklar 
dım adım gidecepm. Belki bulu- kendisininki olmadığını bilseydi, bir feryat fırladı. "BC'rlim z• 
rurn., diyordu. Hemen evden çık. onun hakkında neler düşünecek Matildim ne kadar değipnitlİ" 
tı. ne diyecekti. Acaba bunu, arkada' "Evet aeni son gördüiümden 

GC'rlç kadın yatmak kuvvetini tr için bir hınubk olank kabul• epi aıkıntı çektim. Fakat he 
bile kendinde bulamadığı için ka. cdermiydi ? .ebebi ıenain". "Ben mi na-1 
fası bir boşluk hali.n!:le üzerindeki • • • "Bana, baloya giderken ve 
açık tuvaletiyle buz gibi odanın Mme. Soiael aul tirr*ii sefaletin ğin ö:liınç elmas gerdanlıiı hl 
bir köşesinde duran koltufa yı- manuını öirenmlıti. Oturduklan lıyormuıun"? 
kıldı.. tek odadan çıkarak bir viran ta-ı "Evet''. 

Kocası on bire doğru elleri bo§ vanaruı kiraladılar. Genç kadın ''itte ben onu kaybettim". '' 
olarak geri dö.ıdü. Hiçbir şey bu-1 yorucu eviflerini, arkıcı mutfak ııl olur ıen onu bana ıetirıO 
lamamırtı .. Günün geri kalan di-: -nc11uliyetlcrini artık tam manaıi mi"? 
ğer zam:ınır. h d:ı polis müdüri l · öğrcnmiıti. Tabaklan yıkar, zarif "Sana getirdiğim ona !;Ok 

yetine, araba iı:larehanesine htila- pembe tırnaklı cUzcl parmaklan. yen bqka bir gerdanlıklı. sıı 
sa ü-nidinin sürül:lediği her ye· nı, yağlı kapların diplerini uvmak- eene zarfmda onu ödemek lçlll 

re baş vurdu. la harap ederdi. KUçlik eski bir 1 hale geldik. Biliyormuaun bu 
Mme. Soisel evde, bütün giln ip üzerinde kuruttufu ıofra örtU. sibl paruı olmıyanlar lçtn ) 

aynı boş kafayla derin bir periıan- lerini, peçeteleri, kocaamın •e 'kın bir 1t delil. Ama bamdollwı 
hk içinde ıotuk ve korkudan tit- dislnin çamaprlannı yıkayıp tr edendi. 81mcll artık rabıtm. 

Bir zaman soluktan titriyerel· reyerek kocaaını bekledi. Aqam miıteyebilmek için bir hayh ror.. yerine hl.ika elmu bir ~ 
etrafta araba aradılar, ı4'nra, Pa· Soisel yanakları ç&kilk ve ıolgun luk çekerdi. Her sabah ta karırld aldmrı"? Matud muzafferde 
riı ıokaklarında ıanki ıün aydm. 
lıiında biçarcliklerini göstermek
ten utanıyorlarmrı cibi ortal k ka. 
ra~ktan aonra meydana çıkan a. 
rabalardan bMne tesadüf e<1orek 
hemen btndilet. Araba "D~morty 
ıokafmda., bulunan evlerl1lln ö· 

eve ı;löndü. Kanama "arkadatına i me)ıJanlığa çöpü kendi öökUyor, 1 gUIUıle, "Evet", dedi 'Demek t 
bir mektup yaz, gerdanlığın kon- 'ı evin ıuyunu, her merdivende du- na varmadın"? Zaten b!rblrl• 
casını bozduğunu, binaenaleyh 1 rup dinlenerek kendi tqıyordu. çok benziyorlardı ... Jeume ,O 
yaptırmağa gönderdiğini ıöylc .. I Sabahlan koluna bir sepet taka· yilrllyerek arkadqma yaklalU. 
Böylelikle belki vakit lcazanmz.,, ,1 rak yemitçiden zcrzavatçıya, ser- nun Dd ellnl tutarak. ''Ne yaP--
Kadın dikte etirdiği gibi yazdı. nvatçıdaft kauba, kasaptan fın· Ben1m. prdanlığım, l5 yUs trafJ) 

• • • na ıidere'k, o ıün için elinde bu- metinde yaluıcı gerdaııJJktL 



Japon dağlarının 
Tabansızlar· ve safralılar tarafından 

geçilemiyecek kadar korkunç VA ZA N : l..ı. Buse ~ 35 Yı lını vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyahı 

Asma köprüleri Sihirbaz ikinci çocuğun da üzerini açmağa 
uğraşırken derhal üstüne atılarak elini tuttum 

Ja.rıoııyad 
J\"rup a bUyük dağlar vardır. 
la.ttttı. ~da olduğu gibi orada da bir 

lbaıc llPollaanlar bu dağlara tırman
llotı~·an runu zevkle yaparlar. Ja

~lp ve~ dağl~n da, A vrupanın 
tiatıetiı:ı. 01 dag!arı gibi, ecnebi tu-

cevelangahıdır. 

JaPoıı 
~~all şı~hillerinden çok uzak ol
lgtnd~ ~"illa 2886 metre yUkıek-
~lt •e\'\l: "e turlııUer tarafından 
d '18-ııı li~ıJ ~b~ dağdır. Fakat dağcı-
aha fatJ 'J cııı.nlıı.r, Japonyada 

tle oıa11 k. a 2842 metre yUksckliğin. 
lillt&tltlj•.01inıa Yan ile 2°'00 metre 
vatrıı.1 h ~de olan Harinokinin el-

er taraca tercih ederler. 
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1 ahta sakal sihirbazın verdiği 

hu acaip izahattan sonra çocukları 
üldurmeden ruhlarını Yiicutlann
dan ııa:;ı~ sıyırıp a'acağını büsbiL 
tün mcr.ıl: etmemek kabil mi? 

Fak.t bu şiddetli merak hissi al· 
tında akşam üzeri sihirbazın bu me· 
rasimi yapac.1ğı ccJat kayalığına 

gittiğimiz zaman, gi)rdüğülnüz şey 
sihir \'e kerametle hiçbir alakası ol· 
mıyan bir sahne c!du: 

Tahta sakal sihirbaz filhakika yal 
nızdr. Fakat kayaların üzerinde üst 
leri ağaç yapraklan örtülmüş beş 

çocuk yatmaktaydı. Sihirbaz bunla· 
nn Üzerlerindeki ot ve yaprakları 

açıp çocukları bize gösterdi. 
Bu zavcıllrlar beşer altışar yaşın· 

da !(arakara J\runta çocuklarıydı. 

Fakat cümlesi, Üzerlerindeki yaprak 
lar kıldınlınca ,·ücutlarından du. 

- 11119> -
maktaydılar. Daha doğrusu sihir
bazın meçhul bir otunu içerek uru· 
tuhı1uşlardı. 

Bu ise herhalde insaflı bir hareket 
zira ıavallı yavrucuklar hiç olmaz. 
sa bu suretle başlarından geçecek 
fclfı.keti hiç hissetmiorlar. 

Diz tahta sakal sihirbazın her na- ~......,..,, 

:-ıI~a bulduğu uyku ilacı nedndcn ı:Jll~~ 
bir otu içirmek suretile c;ocuklann 
tcrliye terliye ruhları duman olma
"ile :ktifa edeceğine hükmediyor. 
duk. 

I JalbLJki sihirbaz bir yandan ço
cu~lnı ın başlarında köpek hırıltısı· 
na hcnziyen bir sesle bir şeyler söy. 
luy," • şüphesiz onları pokuzluyor. 
bir taraftan da ikide birde arkasına 
dönl:p güneşin vaziycline bakıyor
c!u. 

Fııl·akika tam güneşin batarken 
hası lettiği kızıllık etrafa fısl\ırdı· 
ğı zaman tahta sakal sihirbaz he

Zavallr _çocukları ~u halde görün. men boynunda asılı bir kıl keseden 
ce evvela kaynar suda yengeç haş- lO·lS santimetre boyunda uzun bir 

man tii1ecek kadar ter içinde ve si· 
) ah renJ;;i yüzleri gayet soluk bir 
haldc.»di. 

laması yapar gibi diri diri başlan· 
diken çıkardı. Biz ne yapacağına 

mrş olduklarını zannettik. Fakat 
ı kik t 

.. 
1 

d w·ld" merak ettiğimiz sırada o birinci ço-
1a · a ov e egı ı. w •• • d k. kl lık • be . cugun uzerın e ı yapra an ara 

Çocuklar altı, 5aatten rı unı. ı . · k lb" ·· · 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~··-ı~~ekbudıkenı~m ·a ınurerıne 

yavaş ya\'aş etine batırmağa başla
dı. Kaburga kemiğinin arasından 
dikenin dibine kadar zavallı çocu· 
ğun kalbine battığını dehşetle gör· 
dük. Çocuk olduğu yerde ancak bir 
iki defa titreçli. O kadar.. Sihirbaz 
tekrar boynundaki krl kes_eyi açıp 

kun.ırnus bir yaprağı aldı. Dikeni ,_. ........ ...__.~,..;.._~.~....-... 
çocuğun kalbinden ya\·aş yava5 sı. Avusturalyalıların insan şddindc 
ymp dikenin açtığı küçücük yara- bir ağaç kökünden ib.lrcı olnn to-
nın üstüne hemen bu yaprağı bas· tem mabutlanndan biri 

tırdı. Sonra çekti. hal üstüne atılıp elini tuttum. Fakat 
'i Çtıtııııııa dağın aıumda sonsuz u-
; d~lıe ,/ \'e kayaların tcıpesinden 

111!1aJeı adar köpUre köpüre akan f " 
er 'Vardır 

Ç,OCUtrun göğsünde hiçbir iz TmL sihirbaz birdenbire o kadar dehşete 
mamı~tı! dü§tü ki herifi tekrar bıralrmağn 

Hiç şüphesiz cani sihirbaz bir A· mecbur oldum. 

i 
9. nllııdan u 

o1 ııcalt bl c; sene evveline kadar 
v oı.ı rkar k" • . . f 41.lğu bu '" _ışının gezıp dolaşmıo 
J ~ l'oll daglarda şimdi munla

blrhıe ar ;}"apılmıo, hattl bundan 
l'AL gCÇtıı('k k 
~tına olay olsun dive a. 

tıır asma k ·· . · .,r · oprUler kurulmuo-

lt lkJ dafrn : 
0rlttıtı nraııındaki bu aralıklar · 
~ ç ve loş d ··ı . l tıı gU Pgı dır. Burala-

' 'rla 6ı;u~:ı tam_anı, dağların kar
leııırı1.ş U oldugu ve şelalelerin iyi 

teı-ı~ ıı~'netıe .b. 
ı' -"ide d r gı 1 kayalutn 11-

onup kaldığı mevsimdir 
ı . 

ıı . ~le bö 
" il Ylc 
4, 1 l'lııe][ hak gUnlerde oralarını 
~ dir. F'ak t ikaten harikulade zevk

tıı ;}'apabail bu_.nu görmek her insa.-
r h eccğl b" • -

iı' . · vçul"ılın ır marıfet değil-
0rıruıerd.. un UstUnc atılmış a11ma. 

"n Ve u Riden Çurumun kenarın. 
Uhtııı bi aıınıa ~·oııardan ~-Urümek 

r ceııaret m~clesidir 
13 • 

~ 
u k5Pliit . 

tıına bl.:r crın her ne kadar iki 
la... er sıra t l . ·' lut e gerılmişsc de 
nı arak YUrU . • 

ıı ııar:raıı ol Ycbılmek için in-
ÇekınernC3· ınarnuı, baş dönme-

1 laınndır 
t>afın . 

'iak içt11 cdn YUkııek noktasına çık-
r ,. Ort S t 

ıoec;ild'k aa ister. Bu köprU-
ıı" L· 

1 len " 

~ 
•Jlr 0 k e hemen hemen 

!ıra <l adar saat tiril d" a<>ı Y n ukten 
r b' ~arın 

lltıı. ile k ortaııında modern 
~lttrııc .... arşılqılır. Burası bir 
de ... erke "d· n alan b 21 ır. Kuvvetini ,eıa-
11 Ve bir]( u merkezde bir mühen

aç B.abta 
nı Yaııarlar. 

" ~(' 11 l'nl 
:ı: .. n bUtun g .. 

""C:irl'n b unlerini yapayal-
tın b' u insanlar h . f' . 

ları ır :ıkrabıı. "bi er mıır;a ın 
ar. n gı ııcvin<;le kar. 

ı>rı._ Ura.da . 
-...... "'" bu rnıııafir olanlara 

'
1hn b YUk: ikram d ğlard lt u nd • a a 1t-li al·ıı aınıann ellerile öldUr-

t!ukıardır,aı-ın cUnden yaptıkları 

Arunta sihirbazlarından biri Bavtngfan~a olan YC' yani iiı: köklii a~ra rın oğlu un\'unını alan bir kabile ilı· 

Uyarını tabular<lan tttrltl ederken 

Yusturalya insanı için ihtimal veril· Zira derhal ferrat edeceğini ye 
miyecek bir usulle adam öldünnesL bütün Aruntalann taa- ubunu tah
ni öğrenmi~ti. Dikenle çocukların rik ederek hepsini üwrimizc çullan
kalbini delip saniyede öldürüyor, dıracağınr, bizim de zaten kaderleri 
sonra kam durdurucu hassası ol· bö .. yle olan çocukları kurtannak uğ. 
cltıihında şüphe olmıyc.n bir yaprak· runda pek çok Arun~a öldürmeye 
la da yarayı kapıyor. Bu kansız ö- mecbur olacağımızı dnlamıştım. 
lümü sihir ile yuttu:uyordu!.. Bunun için büyük bir nefretle der 
1\1eşum sihirbaz ;ı(:~ci çocutrun hal oradan uzakla~arak menfur si· 

da üzerini açmağa u~raşırken der. hirbazı ~eametli cimyetile ba"ba"a 
--~~--~--~~~----------~--~--·--~~~~--------~----~~--~~~~--~~~----~--~----~~~-- ~ ) 

bıraktık. Filhakika p 1~ az bir müd-

1 Kızıl Gölge HABER ' 1 N RE S 1ML1 Z AB 1 TA ROMAN 1 · 1681 
......................................... ~ ............................................................................................ ~ 

det sonra korroborri meydanında 
kadınların tarafında yanan bü; ük 
atecşin üstüne korunu~ kızgın ta~lar. 
da parçalanmış olarak çocuklar pi· 
şiriliyordu. 

Bu menfur ziyafetin ba~mda i~ 
bütün Arunta kadınları gayet iştah
lı ~arkılarla dan~ttilcr. Sonra tam 
çocuklar piştiği zaman ba~n53rak 

etleri kapı~tılar. Menfur bir n~ ve 
iştiha içinde yalayıp yuttular. 

Onu müteakip de sanki körpe ço. 
cuk eti onlara daha ~ytani bir hız 
\cnniı:, adeta kudurtmuş gibi çıl

gınca bir şe\ k içinde hora teptiler -
Ye bu akşam, ayın doj;rmasım bek. 
lemeden, kendilerine o Yakte kadar 
hiç kan mamış olan erkeklerin ü
zerlerine atıldılar. Korroborri ayini 
pek erkenden harvani rezalete sah
ne olm·crmişti. 

Bunu da gördükten sonra o kadar 
büyiık bir hüzün \ e ycic'e kapıldun 
ki derhal orayı te"k<'lmr!;: ihtiyacı. 
nı duydum. Ve Arunta rci1;inin meş 
guliyetinden bili lifade adamlarımı 
topladım. 

Okyanu"ra insanlarının fe~~h bul
maz in anlar olduklcırına, 1 iç ol. 
mazsa medeniyet ııyanma ına en 
~cç girebilecek in~nlar oldukları· 

m bir defa daha k-a:ı: o1arnk. bu 
kanaatin derin kcd"r v.e acı ı içın. 

de, gemimize dönme { üzeıe. gece 
yola çıktık. 
- BiRiNCi KISMI.\" SONU -
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Hakan Osman yanıntf.aki 
okla amcası Dündarı öldürdü 

Furlong ertesi sabah Farreni e
vinden alarak onunla beraber ''Ak. 
şam postası .. na gitti. Telefonla ga· 
zete sahibini buldu: 

- Bonjur Sir Peter. l\ Iis Farren· 
le beraber gazetedeyim. Kfıtibeniz 
tamamile dinlenmiş ve işe başlama· 
ğa hazır bir vaziyette. 

İhtiyar Bey, beyaz sakallarını 

sn nzhyarak, bu ayakta kendini tu
tamıyacak kadar hurdahn.ş olmuş 

ad:ıma haykırdı : 
- Bire bidin, söyle bunu sen mi 

yaptın ? 
Bu kim olduğu meçhul adam ko

nuşmak Uzere ağzını açınca dudak
larmm kenarlarından da ince birer 
kan çizgisi çenesinde birleııtL On 
dişleri parçalanmıştı. 

Anlaşılmaz kelimeler ııöylilyor

du. llıtiyar Bey etrafındakilere hay
kırdt : 

- Bu mel'unu laf söylemlyecek 
hale mi getirin dedim. Bundan bir 
fayda yok. Vurun boynunu ! 

Herif bu emri duyunca dizleri ü
zerine kapandı ve dillni çıkararak 

ihtlya.r sergerdenin ayaklarını ya
la.r gibi bir tavır ve hareketle yal
vardı; ama., bir dakika sonra bir si
palı elindeki baltayı biçarenin eğil. 
mi& kafuma yapışbrdı ve dibinden 
kopan kelle dialer kenetlenerek ve 
gözler ~unından kanla fırlamış 

bir halde aergordenln ayaklarma 
doğru yuvarlandı. 

lhtiya.r yine hayklrdı : 
- Dlğcrlnl getirin ! 
Yirmi yqmda kadar tahmhı edi

lebilen bu genç, odaya Pinoe bu 
müthiş manzaradan te.lebhfl§ et
mf3, sallanarak kap?Y'- ;uJa.nm.If
tı. !htiyar sordtı : 

- Sen blllnıin. Bu mel'unun akı
betine uğramamak için hakikati 
söyle. Seni affederim. Alleddlnhı 

esir diişmcsl için alman tertibatı 

Saltık Alp mı idare ettl 1 
Gazan hanla kim temM etti ! 
Çenesi ve dudaklan tltrlyen genç 

~vay verdi: 
- Hayrr, b3yle bir neyden malQ

matım yak devletlfun. tıha.nnı hU
cumu aUSIZ oldu. ordular mağlQp 

oldulnr, sultan esir dllştU. Halktan 
ba§kn bir vey bilmiyorum ki aöyli
yeyim. 

lhUyar hnylurdı : 
- Söyle bire domuz, seni de ka

zığa vurdururum. sız on naınert
nll§Siniz Öyle mi? 

Birdenbire garip bir hal zuhur e
dlvc.nnL.5 ve bu doksanlık ihtiyar 
olan Hııkan Osmanm amcası DUn
dar hnyrctlcr içinde oaşalamı:ıtı. 

Genç adam bir kaç adnn ileri frrlt
yarak : 

- Maksadın nedir! ŞevketJQ ha
kan Osman bana kn.rşt bir hile mi 
htmrlanım ? 

Alncddin esir olmuş, esir edil
~. bunun için Saltık veya biz ça
l~rz bundan sana ne ? 

HABER'in Edebi Romam 
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- Zaten hayatta mıyız?.. Değil 

miyiz .. Bunu gene bildiğimiz yok 
ama .. Acı patlıcana kırağı çalıruya· 

cağı için, henüz mürur ve uburdan 
çekilmiş değiliz .. Fakat dur sana 
royle bir bakayım. Se.:ı epey yol yap 
rr.155·n .. Üstünde smıkin.. garson 
rnıı? .. Yoksa ban.'l\a ır.Jdürü mü 
o!dun. 

Kan içmekten bıkm:ıdm mı? E- Hemen hemen denilcbillrki hiln-
Undcki kudretini ardmn koyma! Ne kar Osmanm tarihi de tabii bir tak
durursun, bir şehid dnho. ver mel- sime tabi tutulsa üç belli başlı safha 
un bunak ! arzeder. Osmanm babası Ertuğrul-

- Öyle mi? Onunla beraber lUL 
fen yanıma gelin. 

Dündar yerinden fırladı ve zaten dan emaneti tevarüs etmesi ile istik 
artık bir sarhoıı gibi kendinden geç.. . lal kazandığı tarihe kadar olan de
miş mUtemadiyen sayıklar gibi söy- vir hakan Osman tarihinin birinci 
liyen genci boğnzmdan yakalayıp safhasını teşkil eder. 

Furlong, telefonu kapattıktan son 
ra genç kıza döndü: 

- Soğuk kanhh~ımzı muhafaza 
ediniz. Hava fırtınalı gorunuyor 
Sir Peter biraz bağırıp çağıracak. yere çaldı ve bağırdı : 

- Karnını deşin ! 

Filhakika kanımı deşmişlerdi, o. 
daya pls bir bağırsak kokusu ve 
baygınlık veren kan kokusu yayıl

mıştı, ama, yerin kulağı var derler. 

Bir saat sonra bUtün bu olup bi
tenleri odasında bir sipahtan Köse 
Mihal dinliyordu : 

- Eceli gelen gocunur! diyerek 
ba.:Jmı sallıyan Köse Mihal, bu de
fa d:ı başma bir DUndann musallat 
olduğunu görmekle muazzcb olu
yordu. 

Zaten bugUnc kadar Dilndar, e
linden kaçrrlığt saltanat yUzUnden 
asla hakana dost olmamış, daima 
bfu bir entrika ile yapmadığını koy. 
maml.§, Osmanı malilınatı olmadan 
ne açmazlara, ne mUşkUllere dUşür
mtlştU. 

Kö.le Mihal buna da big!ne değil
di, değildi, ama ne yapsın ! Bu A
nıta gibi' bir dilşınan kızr değil, 
hllnk!r amcasıydı. 

Onun Selçuk hUkUmdarı Allied
dlnin esareti hlidlsesini bu kada.r 
tüyler Urperten bir mezalimle takip 
~ tahk1k etmesinin elbette ~i bir 
hedefi olmak gerekti. 

Köse lfihal bunu anlamak isti
yordu. V~ Dtbıclarm, o gttn böylece 

on ldşfyi yerlerde sllrUJileterek hu
zunına get!rtip muhtelif suretlerle 
katlettiğini bUtUn tafsillıtile öğren. 

miş, ama, sebebini bir tUrm anlıya
mam~. Köse Mihalin en bUyUk 
hususiyeti, bir şeye kendi inanma
dan başkasını inandırmağa kalına

yışcydı. 
Bu h!diseyi bilmeden, öğrenme

den hUnkar Osmana söyliyemezdi. 
Filhakika Osmanın, amcası Dün

dar hakkında hiç de iyi bir intibaı 

yoktu, tuna, nihayet buna Köse Ml .. 
hal Alet olamazdı ve olmamıştı. 

Şimdi }ine bir mUııkUI içinde sa
yılırdı. 

Mahaz.a bu hfldiseyi henfiz tazeli
ğini muhafaza ettiği bu devirde, ha
kana iblağ etmeğe karar verdi. 

Bu surcUe daha henllz tcrü taze 
olan Osmanlı devletinin tarihi bir 
kt!a milddetçilı: dunılnıuşken yeni
den içinden çıkılmnz entrikalara 
girmi~ bulunuyordu. 

1kinci safbeııı çok kısa geçmiş bu
lunuyor. Osman ilfı.nı istiklal ettik. 
ten sonra evvelA. memleketi P.ntrlka
lardan kurtarmnk ve yurd idealle
rinde muvaffak bir yola girmiş ola
bilmek için geniş mikyasta bir itaat 

temin etmek lüzumunu hissetmiş ve 
bu onda bir monarşi idaresine karşı 
meyil uyandırmıştr. 

Hakan Osman tarihinin birinci 
safhasında, her türlU hareklit ve dev 
let işlerinde silah arkadaşlnnmn 

topluca fikirlerinden lstifade gibi 
nevcma bir meclis idaresi tezahlirU 
g~rüyoruz. 

Fakat istikldl kazanıldıktan sonra 
tarihin manzarası değişmiş bulunu. 
yordu. 

Bir taraftan hasud Dlindar, diğer 
taraftan Osmanın isüklAUni çekcmi
yen Tekfurlar ve öbtir taraftan' bü
tün dünyayı akmlarile UrkfitUp yıl
dıran llhanı Azamın kudretli ve geç 
tiği yerde ot bitirmez savletleri 
karşısında tam mUtavaatla bir sul
ta tem.in lüzumunu hissedt'n hakan 
Osman, bu tarih manz:arasına göre 
haksız değildir. 

Bu itibarla entrikalara nihayet 
vermek manasını ifade eden bir ha
reketi ikinci safhanın da sonu tl'lllk
kl edcbn\rtz, 

Hakan, amcası Dündarm tıhan 

Azam ile keneli l!altanat ve yurdu 
hakkında suiniyetlerlc hareket etti
ğini ve bilhassa Selçuk hilkUmdar
lığının lnkırazına fımil olan Osmo.
nm silah arkadqlaıı bulunup bu
lunmadığını aramak gibi kendisini 
alakadar etmiyen işlere burnunu 
sokmağa kalkıgtığmı Köse Mlhalden 
duyunca Köprühisar Uzerine bir se
fer mUna.sebeille bir içtima aktcde
rck Dündnrdarı da buraya davet et
ti ve onun sefer aleyhine rey verme
sini bir bahane telfıkki ederek bU
tUn yurda şamil bir itaat mecburiye 
tini ikame eden mllesslr bir hare
kette bulundu. 

Farren mağrurane başını kaldıı~ 
dı: 

- Haydi gidelim. 
Beraberce Sir Pelerin odac;ına 

girdiler. l\lis Farren orada Doyl \'e 
Tcrri Yanc:ı da görerek duraklar gi
hi oldu. Fakat kendini çabuk topla
dı ve sual sorulmasını önlemek için 
söze kendisi başladı: 

- Bonjur Sir Peter. Bana lutfen 
,·erdiğiniz mezuniyet sayec;inde ta.. 
mamile ic:tirahat etmiş bir vaziyette 
yim. Derhal işe başlayabilirim. lşi
me tekrar başladığı..'l'lı mis Yunga 
haber vereyim mi? 

Mal Hatun 
3 üncü Safha 

Esrarengiz 
imparatoriçe ......... 

Yazan: Muzaffer Mubittinf 
Büyük tarihi romanımızın 

birinci ve ikinci .ruhaları 

bitti. Hünkar Oımt:nm istik
lal ilanına kadar olan bu iki 
safh'!dan sonra üzüncü saf. 
ı....-..-.. • ·,, 
''Esrarengiz lm?Bratoriçe,, 

adiyle başlayacağımız bu 
yeni safha, büsO>ütün ayn, 
yepyeni bir mcvzua temas et
mektedir. Lugati takip den 
yeni Okuyucular, yeni bir 
t:\rih tefrikası bulmuş ola.. 
caklar, ve evvelden takip e
denler de iki gafhanın mü. 
temmimi olarak okuyacak
caklardır. 

ve celi entrikalnra nlhnyet verml§
tir. (1) 

Böylece hakan Osman tam bir 
miltavaat prensibine mUı:ıtcnlt , .e bU 
tün teznhUrlcriyle tnm mUstebit bir 

"Osman han ordu içinde tefrika idare kurmu§ oldu. 
husulUne bnis olınasr da melhuz bu-
lunan bu isrnr üzerine hemen ba§m
daki ok ile amcasını vurdu ve öldllr
dU. İşbu siyaseti ıedidc ve fecia 
Ertuğrul Gazinin vefalmdanbcrl 

Dündar beyin fariğ olmadığı hafi 

tK1NC1 SAFllA1''IN SONU 

(1) Tarihi Osmani ı:ncilm<.'nl. Os· 
manh tarihi cild 1 ayıfo 597. 

- . . .. ' . . " ...... '•' .. "" . 

Ali garip bir gururla: 
- Ne o .. ne de öteki dedi. Bit 

müesse..~e muhasebeci oldum .. 
I 

Ya sen .. Sen, ne yapıyorsun .. 
- Bilirsin .. ben temiz ve kibar 

bir ailenin çocuğuyum... Beni ço 
cukluğumda izci yapmışlardı. lzci. 
liktcn bir itibar kazandım. Hergün 
iyi bir hareket yapmak, ve ondan 
sonra düğümü bağlamak ... Ahır öm 
rümde izciliğim aklıma geldi. Her
gün iyi bir hareket y~pmakla meş 
gulüm .. Bir tek iyi işi.. 

Ali gülüyordu. 
- ırnıa eski çocukluktan vazgeç. 

memişsin. Hfil~ muamma gibi ko· 
nuşuyorsun. Nedir bu iyi hareket.. 

- Keman konseri.. Azizim ke· 
man konseri.. Fakat Na. reddin ho. 
canın konseri gibi, c;cs ertesi sabah 

Ali kahkahalarla gülüyordu. 
- Gevezeliği bırak diyordu. Doğ 

ru söyle ne yapıyorsun. Ne ile meş

gulrun. 
- Herhalde senin gibi zengin de

ğilim. 

-- Zengin mi? .. Zcngif'I değil mu. 
l:asebeclyim. Başkalarının para mı 
hesap edene zengin denilir mi? .. 

- Yaptığı hesabın şekline göre .. dı. Soğuk gecelerde füfömüze kıra· 
- Sana sen ne oldun diyorum.. athaneden aşırdığım gazeteleri ör· 
- Görünen köye kılavuz ister mi? terdik. 

Senin eski bildiğin gibi esbabı em· - A~ırdığımız desene!.. 
l~ktenim. - Haydi beceriksiz, garip bir na. 

- Üniversiteyi bitirdin mi? 1 mus telakkisi, senin elini o gibi asil 
- Evet.. Uzun senelerdir sa- işlerde kullanmana her zaman mani 

kaklarda sfirünüyomm ve hep bera. oldu. Ben aşırırdım. Ben .. 
ber iki sene de hapishar:ede yattım. ı Ali: 

Hava rutubetliydi. Ince ince ya· 
ğan çiğ yüzlerde hatif bir nem ta· 
bakası yapıyordu .. ~1uammcr arka. 
da§ına: 

- Böyle acele, acele nereye gidi 
;-ordun, diye sordu. 

- Eve mi .. Ay simdi senin bir c 
. • ? 

vın mı var . .. 
Neden bilmiyordu. Rirdenbire bir 

evi olduğu için özür dilemek ihtiya. 
cım hissetti: • 

- Annemi yanıma getirttim de .. 
Şimdi bir C\'i o1du~u için kendini 

-.?\'İ haliı o'maz bir ,er teUlkki eder. 
arkadaşına karşı ıhanet etmiş gibi 
mahcup his.~iyordu. 

iftihar ediyorum. Doğ~usu .. 
\rtık adam 01:n ıc; uı .. ~ .. ·.,'-a m"c 
-c~e-ı •ki hayatımızı hatırlıyor mu· 
sun? Hani bir tek yorganımız var. 

- ikimizin bir çift kunduramız 

vardı dire güldü. 
- lsınrnak için birimiz kundura· 

rı giyer kütüphaneye giderdik. 

Hayatının en kötii hatıraları zan· 
nettiği bu hatıraları o zamanın ar. 
kadaşile tekrarlnmak ona ne tath 
geliyordu. Birden .ldeta geçmiş o 
günlerin hac;retini göıı:ünde hissetti. 
~ Me "er o günler adeta iyi gün· 

lermiş. 
Diye yüksek sesle düşündü .. 
\~e da~a sonra (!<>ne yüksek c;e le 

:lüşünmel;:te de' aın etti : 
- Uınit dolu günler .. lla}•atla m ü 

cadclenin rn r; tin oldt'i{u. fakat 
dü~manının ma"lu;> cdilecerrine i 
-nanla kalbimizin tlolu o'd\'i~u gün 
'er .. Mücadelenin 7.afcrle biteceği 

ne inandığımız günler .. 

Nakleden : IF. !)(. 
Sir Peter öksürdü. Kekeledi. J discsini anlattı. Doyl yumrutdaf!ld 
-Bir dakika .. Dönüşünüze mem· sıkarak mırıldandı: 

nunum. Fakat bazı karanlık nokta- - Herifler işi azıttılar. Bir ,, 
!arı izah etmenizi rica edeceğim. bulabildiniz mi bari? 

Furlong müdahale elti: - Rid elden geleni ) aptı. f).91 
- 1\Iü"aade eder misiniz? Beni cryı yakaladılar. Fatrnt herif bir -

affediniz mis Farren, biraz evvel söylemiyor, suç ortaklanndaJ'l 
de size izah etmiş olduğum gibi ba. korktuğu besbelli .• 
zı hareketleriniz beni şaşırtmıştı. - Vang, çeteye dahil ol 
Bu sebeble belki de Sir Peter dt- - Evet, ihtiyar Çiruiden beO 
yanlış bir intıba husule gelmesi· şüpheleniyorum. I~in bu a 
ne sebeb oldum. Farreni kaçırmakta ne rnerı 

Sir Pcter şaşırdı: olabilir, kız zaten onun e\inde 
- Yanlış bir intıba mı? Siz bana ğilmiydi? 

l)yle şeyler anlattınız ki.. 
- Tamamile yanlış şeyler .. 

xxıır 

- O halde neden bu şekilde ko· Komiser Rid, Farrenin kapa 
nuştunuz. ? ğt binanın kiracısını bulmak 

- !nsan kusurdan salim değildir. tahkikat yaptırmıştı. J<on 
Mis Farren şayanı takdir bir cesaret Corç Morris isimli bir doktor 
gösterdi. Van ı, yanlış hareketi yü. na yapılmıştı. Bina kiralayan 
zünden düştüğü vaziyetten kurtar- acentaya, sinir hastalıktan 
mak için neler yaptığım biliyorsu· hamsı doktor Morrisin kfttibİ 
nuz. Fakat benim teşebbüslerime tilr biri müracaat etmişti. 
ehemmiyet vermiyordu. Siz de öy- ı azı hastalarının teda,·isi içill 
le .. Neyse şimdi mesele burada de. kin bir semtte bir tina am 
ğil. K.i1ip kirayı da ~in olarak 

Pettigrevin M~ndarene devam et· ce acenta hiç şüphelenrniyerek 
tiğinden şüphelenen mis Farren >'I teslim etmi~ti. Mukavele t,eŞ 
\Tansın masumiyetini isbata yara· ay evvel yapılmı~tı. Binaerı 

yacak bir ipucu bulmak ümidile o· lJinanm bilh::ıssa Anjelft Farrefl 
raya gitmek cesaretini gösterdi. Böy kira1anmadığı anla511ıyordu. ıf 
le kadınlar sık sık görülmez, önün. Ricl, Polis arkc:?da51 Hil ile 
de hürmetle iğilirim. Bana hepsini her otomobille civan dolaştı. fiı' 
anlattı. Vans §İmdi serbestisine ka· ! terin izini batmak rnümkiln ol 
vuştuğu için artık mis Farren müs· dı 11<'-ktor Corç Mt'rris ise bütil1' 
terih ve tekrar işine başlamağa ha- cen,;yetlerince rn~Uldfi. 
zırdır. lki polis, Farrr.nin mevkuf 

Sir Peterin sevinçten yüzü gülü. dıığu '!>inara döndüler. Oto 
yordu. Vans samimi bir tavırla Fur- bahçe kapısı öı,üne geldiği 
longun elini sıkıp kendisine teşek· bisiklet.i bir postacı görerek 
kür etti. Bir müddet konuşuldu. ettiler. nid sordu: 
Fakat Furlong teferrüata müteallik - Ben polisim. Bu binanın 
izahat \'ennekten ictınap etti. mını hiç gör1ünüz mü? 

Sonra Doy! ile Furlong çıktılar . - Doktor :\lorris değil mi? 
EurlQnJI: zabıta muharririni kendi o· -_Evet. Kendisini lıü: -'!Ör h 
dasın götürd\b_ Doy!, yalnız kal. mü? arı 
dıktan wnra: - Pek az mektup alır, bunI,ıı <la 

- Azizim, dedi, yalan uydur· kapıcıya teslim ederim. Ma;lj dan 
makta bir dfilıisiniz. Patron fevka· bir sabah kapıcı ile görü;t'. lar, 
iade memnun. Kumrular da buluş- gördüğüm birinin ':loktor Mof!V i:aıı 
tular, ve bahse girerim ki bu akşam duğunu sanıyorum. Kapıcı orı:l llt\tr 

nc~lerini şampanya ile sulayacak. şı pek hürmetkar davranıyordıl- ll 
lar. kat kati, olarak emin değilif11· 

Furlong güldü: - Nasıl bir adamdı? 
- Daha başka ne istersiniz? - Uzun boylu biri .• Yüzündt 
- Doğru .. Fakat a ıl meseleri ze ~arpan bir şey olmasaydı bef)l 

unutuyoruz. fail bulunamadı hala? ona dıkkat etrniyecektim. 
-- Elbet yakında c,nu da buluruz. - Neydi o? ~tbt 

o •;r, gayet heyecanlı geçti. Sir Pe· - Yanağında biiyGk bir Y~ 'le b 
tere sakın sCiylemeyin: Farreni ka· zi ,·ardı. ltı aka 
çırmış':ırdı. Eğer Rid onu 11ezaret - Sahi mi? Sağ y:ınağınd:ı t lıı 
altınn::ı bulundurmamış olsaydı kız· ğmoan çenesine kadar uzay:ııı 1llııı 
cağız bugün aramızda bulunmıya. y:ıra izi değil mi? 
caktı. 

1 
- Evet, evet. Tanıyorsurıııl 

LX. yl sarardı: 1 mck:? 
~ Kaçırıldı mı? diye söylendi: - Galiba .. Teşekkür cd~~~ 

Ne ;ö: iuyorsunuz? Kim kaçırdı? kın ".Ju rnallimatı kimseye SO) 

- Cnu ben uğrenrnck isterdim. yin. 
Furlong, kaçınna ve kurtulma h~-

l\tuammer: 
- Geçen ve gckcek günler .. Ha· 

yatın her~ünü ve hergiinün, her sa. 
ati güzeldir. dedi. Fakat onun tadı
rıı çıkannasını bilmek ~artile: 

Ali, kendisini biraz evvelki düğün 
evinin havasından kurtaran bu te
;adürten çok memnundu. 

- Seni bunca sene sonra böyle 
gördül:rüme çok rnemnunwn dedi. 

- Çok memnunum ama.. hisse
diyorum. Niyetin evine gitmek. Bir 
an evvel benden kaçmak istiyorsun. 

- Ç.ocuk musun, dedi,. Neden 
bliyle şeyler aklına geliyor. 

- Öyle ya! .. Demindenberi ayaz 
kestiğimi görüyorsun.. Muammer 
gel bir yere gidelim iki kadeh bir 
şey iç demek aklına geliyor mu? 

- Emredersin ka:-deşim. dedi. 
Koluna kolunu ıcçirdi. 
- Crel dedi. Gidelim .. Ncrcrc is-

tersen .. 
- O halde ev\'ela ,;uraya girelim. 
- Orada ne var? 
- Bir arkadac;: .. Ona veda etmek 

I 'llecburiyetinderim. 1 le"sc kendi i· 
j ni de da\'ct ederiz. Tutuyor musun? 

- Bu akşam yeti~k kadar. 

·r.' - Hey babalık ncrelerdeSI \' 
Karanlığın içinden ha\'3~ tiriıd 

rinliğine göre pek yazlık gi>
1 

hort 
bir adanı çıktı.. •it b 

- Bir hapishane arkadaşı il 
Bir ünh·ersite arkadaşı.. tiren 

Onları biribirine böyle t~ t;ı~ 
takdim ederken herhalde bu e9 e 

k l 11 ilce 
kadaşmın onu nasıl ·arşı n Otg 
görmek istemişti. Uru 

- Memnun oldum görüdll 
lırıa. 

zc!.. . r ilkt 
Ali, elini uzatmıştı. Ihtn-ı. ttltlc 

disine uzanan eli adeta f11' Cgj 

tuttu. 6i itti] 
- Müşerref oldum beyefetı :a 
Muammer ihtiyar adarntfl aba~ 

na vuruyordu: r. İt 
- Kendisini dünyanın cfl !I . 

hatlisi addeden, dünyanın ~1 r. 
c;um adamı! Evet.. Şu kar§l1' k a 
oturan onu öldüren. 1'! ~:bit 

C'' .. t·· 
kızını, çoluğunu çocuğunu ..,1 lıt 

,re il'" iltek 
adam, karşı~mda oturur. r" c 
disini ona karşı suçlu addc0Ctl1 . }'a 
nun yüksek kalbinde bir tılt' tı ,; l 
kopannak ümidile bu gece ~ tc 
gelrni~tir .. Bu gece.. 1 

11 

(Devam' 
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Yukardan aşağı: 

l - Yugoslavyada bir şehir, 2 -
Bir göz rengi - avuç içi, • bir nota, 
3 - Takma isim _ bir Türk erkek 
adr, 4 - Azlık, g - Yemişin aksi· 
kirlinin aksi, 6 - Zaman, 7 - Be· 
yaz _ tersinden okuyunca bir edat 
olur - şart edatı (muhaffef), 8 -
Erkek (öz türkçe) - Talebelerden 
yaramazlık etmemek suretile bekle. 
nen hal, 9 - Alakalı - bir Yunan. 
h adı. 10 - Kaş - ,,i!~h (eski adı) 

Soldan sağa: 

Kırmızılı, mavili bama perde
nin aralığından parlak bir deniz 
gözüküyordu. Güneı bu perdenin 
arkasında, denizden aldığı eğri, 
büğrü, ışık kavislerini oynatarak 
ve uzun, beyaz dilimlerini pence. 
renin içindeki saksının kenarları
na, çalan saatin yuvarlak çıngıra. 

ğına ve nikel makasın keskin ağ
zına dokundurarak, odanın döşe. 

me tahtalarına uzanmııtı. 
Pencerenin önünde uzun bir 

sedir vardı. Sedirin en ucunda 
genç bir kadın oturuyordu. Elin
de beyaz bir dantel vardı. Uzun 
§İ§ çenesinin hizasında iki tarafa 
sallanıyordu. Sedirin dibinde kır. 
mızı çuhadan bir çift terlik duru
yorldu. Terliğin biraz 'list tarafın. 
da beyaz ve kliçük: bir ayak salla
nıyordu. Kadın öteki ayağını altı. 
na alınıştı. 

Hüküm ' • Yazan: iLHAN TARUS 
bundan kaçınmak için yalnız göz. / rı saçlarım pencerenin pervazı 
!erini kaldırmakla görebildiği du. dayaldı. Basmanın çiğ renkleri 
var saatine bakmayı tercih ediyor- , bu soluk saçlar, hoş bir manz 
du. teşkil ediyorlardı. 

Oda kapısı açıMı :Saçları bem. Genç kadın sessizce kapı 
beyaz. yüzü çizgilerle dolu hır ka. totmagını çevirdi, dışarı çı'ktı. 
dm başını uzattı, genç kadına Gene çıt çıkarmadan kap 
baktı : örttü. 

- Tren geçti mi?. Duvardaki saatin zinciri 
- Geçti anne! On dakika kadar dı, adam yerinden sıçradı. 

oluyor. Yemek hazır mı? riyle küfrederek tekrar eski va 
- Hazır yavrum.. yetini aldı. 
- Şimdi gelir.. Güneş, basmanın renkleri Uz 
Kadın kapıdan çekildi. Uzun rinde sessizce kayıyor ve ipek 

şiş tekrar genç kaıdının çenesinin bi yumuıak fiskelerle çiçe ~ 
önünde sallanmağa başladı. yapraklarına dokunarak gölge 
Kapı çalındı.. rin arkasından, pencerenin köJe 
Kalktı, dışarı çıkmak istediği ne doğru çekiliyordu. 

belliydi .Ama gene duvardaki sa. * * * 
ate baktı .. Oda kapısı açıldı, içeri Tabak. bardak pngırtısı kes 
bir adam girdi. di. Genç kadın sofra bezini, iç' 

- Nihayet gelebi):iikt. deki ekmek kırıntılarını dütür 

\'irnıi a11r medeniyeti yavrulan böyle acayip 
kılıklara sckuyor !. 

1 - Yeni "şehremaneti,, 2 -
ligi _ Allah, 3 - Milli mücadelede 
büyük bir muharebe olan mevki 
(nehri ismile anılır) - ses (öz türk· 

çc), 4 - Bir renk _ cıgaralarm için· 
ne konduğu nesne, 5 - Alamet 
(birleşik), 6 - Gecenin en bü· 
rülc ışığı • teceddüt, 7 - Memur 
maaşlan kanunu. yaşın aksi, 8 ~ 
Çevik - dudak, 9 - Alrnanlann 
kendilerini addettikleri ırk - tak. 
dim (öz türkçe), 10 - lzrnirin 
meşhur bir tipi, - öküz, 

Terliklerden epeyce ötede, se
dirin ortalarına doğru, döşeme 
tahtasının listüne atılmıı bir min. 
derde, sarı kabarık tüylü bir kedi 
yatıyorıdu. Kedi gözlerini kapa
mıı. uyuyordu ve minderin ku. 
maıı, penceredeki perdenin ayni 
idi. Zaten bu kırmmh, mavili bas. 
marun bir çok parçalan, odanın 
muhtelif köşelerinde görülüyor -

- Sorma kan. Bu sefer, bani... meğe dikkat ederek topladı ve 
- Nasıl oldu bu kaza? öyle lui dolu olan ihtiyar kadının 

merak ettim ki?. lunun altına ııkııtırdı. 

buh.ı 
. ·""an ı 

tıaj İr' onraki harp cephe ge-
l:ı ;ıtnde 
ılha11 Çok tehlikeli olacaktır. 

'ırıda\ı·l Avrupa gibi şehirler ara. 
,. rne f 
ıf ntif sa eleri çok kısa ve ke-

lı uaıu b' arbin ır kıtada böyle bir 
lıaı1trn 'Jcl>ltltrn&gı ihtimalleri ıivil 
•if ll'lıi.d orunrnası ve ıehirlerin pa
t?ıiıdaf~afaası meselelerini milli 
lıcıııll'li n rı birinci derecedeki e-
lt >'etli 
•tırıııtır. mevzuları sırasına çı. 

licr 
~hc~~lfette bu mevzuda 

11.l]alrlar • l '-<!.birler alınıyor. 
gaz ııı ... 1_ '1l;a ,.diliyor. Ahaliye 
1ı "~11:es · 
arıgi bir h 1 dağıtılıyor ve her 

<la §aıkınJ a\>1 taarruzu kar111m
dan ver ık Ye kargaplığa mey. 
lar1n ltıtrnek için de sıksık ııık
tazlard ll'laskelenmesi ve zehirli 
tltvraıa an korunma talim ve ma. 

tı Yapılıyor. 
l>alif lr . 

tıı lııiüı· orunma sısteminin ilk ve 
hı Qı ırn vasıtası §Üphesiz ki 
t '''lcea'd· 
t ltlr.ıi .. 1 ır. Bunların yüzler-
ll ' l'uılerce nevi vardır. 
Unları 

tht n •on posta ile gelen ec. 
~t b· &aıetelerinde .. d"ğ" .. 

ılha gor u umuz 
a!f,da •sa anaları çok yakından 
tıı b· r Cldeceğine emin olduğu

ır ,, • 
1ltıııa c1 ,,enı §eklini okuyucula. 

a tanıtmak istedik. 

Uf··"tı'lcarıda r·a· 1 · · d .. 
urı~ .. un erını e ıor-

tı Uç bu tna.s'lceler bir yaıın. 
r İsin ~•tına kadar olan yavru • 
llurtı- •rrıaı edilmiıtir. 

t .. r ,,,_. 
~ le .r••l zamanda bir torba 

Uçuk }' •e ç \'a ız §cltlini de almak 
• "dtb~Uğu tamamiylc mubafa. 
\' l?ttktedir. 

. • ilvrı.ı b 
rıldiJct u torbanın içine yerleı· o tn ao 
. ttutlıu . nra havaıı uzun bir 
ıt bir lr.~ ~ihayctinc takılmıı ba. 
. İlıtıcıct or~Jc tertibatiyle tasfiye 
it edır. }i tn ı.ı ortumun torbaya 
•ı •üı·u·c~ torbaya merbut bir 

ı.. tu .. 
'"'-tnd· . •uıgecine bağlıdır. 
lj Ilı de b' 
tchh ır gaz maskesiyle o ez ola 

.. raa ay n anne, eğer oturu-
uru>'üş ~ğı~la, efer ayakta ve 
Utta b' alın de iıe kö .. w .. 

ır f ru gu omu. 
kta d?tfrar makinesi gibi as-

tıtı,~ ırıeğiyle bu k" .. w ... 

t . tedir ( orugu ıJ-
811llltri .' l), ve (2) numaralı 
leq lttız kö ü w .. 

h 
1 diğini .. r gun ne ıuretle 

0 u to ı._ goatermektcldir. ha r..,.ıar · 
. !arına ıcabrnda çocuk a-
r • da Yerleıtirile bilme'kte. 
ir 
n~ llu t 

a r a b 1 k d i r d c kö. 
•bit anın 'd . edil gı onu üzerine 
lir lllcktc 

Utiirice ve ana arabayı 
rt'ıır.ttiyJ n Parmağının ufak bir 

' }' e bunu . 1 
· •ırruaun IJ etebilmckte 
"

1 l':-ı:n 
1
un nefes alabilmesi 

~kt .. d· 0 ıı:ı h:ıva · .. ır yı temın et· 
l:ı . 

ı..ı torb 
lır'·1c aların •. 
~u bir o'· .. tçınde bulunan 

.,,oıun i . ..1 

!illı..ıe yavrunun 

emzik ve oyuncakları di vardır . 
O arabasının içinde, ağzın.da em. 
ziği ve oyuncakluiyle oynarken 
arabasının dıJında oynanan faci
adan ha beri bile olmıyacak ve ha. . 
vası zehir kusan bu kötü ve muh-
teris alemle alakasını tamamiyle 
kesmiş olacaktır. - ' Çocuk Hekimi 1 

DR. AHMET AKKOYUNLU 

Taksim • Talimhane PıJas No. 4 
Pnzardın maada her gün 

an:ıt 15 den sonr.ıı. 
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Kenarda, duvar içine açılmıı ay
na gözünde lduran bir dikit ma. 
kinesini, bunun iki tarafında, ta
vandan a§lğr doğru göz göz sar. 
kan küçük deliklere yerteıtiril
mit beyaz fincanlarla cam bardak. 
lan da ayni basmadan yapılmıı. 
kenarları, pilili, küçücük bezler 
örtmekte idi. 

Adam cevap vereceği yerde se. Kapının açılıp kapanmasınd 
dire doğru gitti, hafifçe eğilerek sonra, tavanda vt dö§emdd~ · 
pencereden dışarı baktı. Canı sı. saatin biribirine karıımadan uz 
kılmış gibi bir tavırla dizini sedi. yıp giden kuru tıkırtıları gezinm 
re dayayarak perdeye uzanıdı, aç. ğe b:ıJladılar. 
tı. Oc4ıya keskin bir ışık doldu .. - İki aydanberi .• 
Artık adanun yüzü de iyice görü. - Lokomotif tamir edildi. B 
lebiliyordu: tında durduk .. 

Bu yüz, yukardan aşağı ve sağ. - Sivas nasıl?. 
dan sola, küçük kırmızı murabba. - Eh,.. fena değil.. 
lara bölünmüş gibi göz göz ve çu. - ·Ömer beylerin dama.1ı as 
kur çukurdu. Her murabba kenar kerden ıeldi. Dün &:ece b~de id 
çizgilerini gererek dışan !doğru ltr. 
kırmızımtırak kabartı halinde fır. - Çocuk nasıl? • 
lamı§ ve bu yüzden pek uzamamıı - İyileşti Maşallah.. Top 
olan sakalının kıllan dimdik be. gibi oldu maskara .. Görsen? 1 .. 
liıınişti.. ·Murabbalan çoğaldığı - Kiremitlik?. 
ve gözle karşıdan görülemiyccek - Ah, sorma! .. Ev sahibi (B 

1939 ResimliHafta 
Duvarda iki %incirin ucunda, 

iki pirinç üatuvane sallanan, kad
ranı kirlenmiJ. rakamlan ailinmi§ 
bir saat aaılı idi. Pencerenin için.. 
deki çalan saatle bunun arasında 
çok bir fark yoktu: Bcı dakika 
kadar 1 Ama kadın daima duvarda. 
ki saate bakıyordu. 

ıekilde ııklatbğı pkak hizalariyle na ne?.) diye haber yollamı 
burnun üst tarafındaki geniJ ve Biz soruşturduk, !ki lira istedile 
solu'k deri parçası arasından, ba. - Hımmm !.. 
dem çağlası gibi uzun ve badem - Ama sen gittin gideli ya 
çağlası gibi tüylü ve açık renk iki mur yağmadı •• 
göz, kıpırdamadan bakıyordu. - İyi .. Memleketimizin en güzel ve en ucuz 

haftalık gazetesidir 

Son sayısını mutlaka görünüz 
Demek onun daha !doğru gitti

ğine kaniydi. Yahut ta pencere 
içindeki saate bakmak için biraz 
eğilmek lazım geldiğini biliyor; 

Adam sedire oturdu. :tki ayağı. - Nebahatin kocası bir ka 
nı, dizlerinden kırarak, yukarı al- yapmış. Hapiste şimdi .. 
dı ve minderin kenerına iliştirerek - I:.111 bakıyor soluk çocuı 
dikti. Sırtını ot yastıklara ve na .. 
mısır püskülü gibi kavrulmuş sa. 
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yüzü birden aydınlandı.. Otur. 
du~u koltuktan kalktı .. Ve an. 
cık o zaman odanın için.de başka 
bir adamın bulunduğunu gördü. 
Bu adam kocası idi. Altiyeri ya. 
vaı bir sesle: 

- Madam! ldedi. t.tç saatten. 
beri buradayım .. Beni his bile et
mediniz .. Gözlerinizin beni gö. 
receği zamana kadar sabrederek 
bekledim.. Biliyorum, madam, 
mukavelemizi unutmadım, ihti • 
lal tetebbüslerimize dair sükut 
c!tiğiniz müddetçe buraya, bu o
daya ve yanın:za girmiyecek. 
tim. ( ) Fakat bugün buna 
mecbu roldum. Size söyleyecek. 
lerim pc!( ehemmiyetli, hatta va. 
him şeylerdir. Kimbilir belki 
:bir ka~ aaat sonra hiç söylemem. 

- Bana ne söyleyeceksiniz?. 
Altiyeri sevinçle titredi. . Le. 

onorun sesinde n~ nefret, ne 
hi.ddet vardı. 

Her vakitki gibi kendisini 
reddetmemiş, dinlemeğe razı ol
muıtu •• 

- Oh! tdemek sözlerimi din. 
!emeğe razı oluyorsunuz? .• 

Söyleyin sizi dinliyorum. 
Leonor bu vaziyeti pek makul 

ve mantıki bulmuıtu .. 

Altiyeriyi bir koca sıfatiyle 
yanına kabul etmekten, onunla 
konuşmaktan nefret ediyordu. 
:Fakat, o artık nazarın.da bir ko. 
ca değil, intikam almağa azmet • 
tiği bir düşman idi • 

Alacağı intikam için onunla 
temas etmek, görüımek ve tam 
can alacak noktasından vurmak 
lazımdı. 

Altiyeri söze başlaldı: 
- Ben bilha11a burada, bu ö. 

lünün huzrunda size söylemek 
istedim. Sizce mukaddes olan bu 
ölünün ilterine yemin ederim ki 
söyleyeceğim sözler tamamen 
hakikattir. Ma.:lam 1 Ven edik va. 
tanperverlerinin Cumhurreisi 
Foskari aleyhindeki tertibatla. 
rını biliyorsunuz. .Biliyorsunuz 
ki Cumhurreisinin yerine nam. 
zet olan benim. Yaruıl:ian sonra 
başıma Venedik dükalığı tacı 
geçmiş bulunacaktır. Bu aaatto 
hiç bir Jey, hiç bir kuvvet Fos. 
kariyi kurtaramaz ve onun mev. 
kiine geçmekten beni men~e • 
mez .. 

- Mademki mukavelemize rağ. 
men buraya girdiniz • Bari 
aonuna kadar devam ediniz .. 

( •) Leonor ihtilal heyetinin 
'bü!ün esrarını biliyordu. (Birin. 
ci cilde müracaat). 

Altiyeri hem söylüyor, hem 
de Leonoru tetkik ediyordu. 
Devam etti: 

- O zaman ıfz, benim karım 
olduğunuz için bir krali~elik 
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kakta olmut .. Feryadını duyar 
duymaz hemen yardım etmek 
için dışarı fırladım.. Heyhat! ... 
Geç kalmıştım. .Muhterem ba
banızı kan içinde buldum.. He. 
m:n saraya naklettirdim .. Alel
acele çağırttığım doktor, yara -
lının ancak bir kaç dakikalık öm 
rü olduğunu söyledi. Filhakika 
doktorun sözü doğru 9ktı .. 

idi. Yolda giderken Leonor ıu. 
suyor ve babasını katledenlerin 
Altiyeri ve yahut ta adamları 
olduğunu düşünüyort3u. 

Altiyerinin bu yeni cinayeti 
karşısında ona karşı fazla bir 
kin duymam.ştı. Esasen onu 
öldürecek değil miydi?. Bütiin 
cinayetlerinin, alçal lıklarının 
intikamını hep 6irden atrruı ol
mıyacak mıydı '. Aratenin yalan ve mübalağa 

ile anlattığı bu sözleri uonor 
titremeden, sakin bir tavırla din
ledi: 

- Teşekkür ederim, mösyö! 
dedi. Hareketinizden dolayı si ... 
te çok teşekkür ederim .. 

- Ben yalnız vazifemi yap
mıı oldum madam! Fakat hepsi 
bu kadar değil. .Muhterem Dan. 
dolo cenapları cenazesinin ted
fini vazifesini de bana tevdi et. 
mek lGtufkarlrğında bulundu
lar. 

- Hayır, bu vazife benimdir. 
Bana aittir. 

- O halde cesedi buraya 
nakletti reyim .. 

- Ben naklettiririm. Şimdi 
lutfen beni bab~mın cenazesi
nin bulunduğu yere kadar gö
türün .. 

- Emirlerinize tamamen hL 
Sırım madam . 

Altiyeri sarayı ile Aratenin 
&arayı arasındaki mesafe kıaa 

Araten, Leonoru, Dandolo
nun bulunduğu odaya getirdi. 

Ve onu burada yalnız bıraka
rak çekildi. 

Leonor babasının cesedi kar. 
sında o zamana ka:lar hakim ol
duğu iradesini kaybetti. Boğa
zını bir hıçkırık tıkadı. Fakat 
kendini çabuk topladı. Babası. 
na yaklaştı. Ondan af diler ıi... 
bi soğumuş elini tuttu. 

Tam bu esnada, odanın kapısı 
büylik bir patırdı ile a:ıldı. iç,.:~ 
riye sür'atle bir adam girdi. 

Leonor odada yalnız kaldığı 
sırada sarayın kapısı önünde de 
garip bir vak'a olmuştu. 

Siyah bir mantoya bürün
müş olan bir meçhul adam A. 
raten ile Leonorun içeriye gir
melerinden bir d a k i k a ıonra 
sarayın merdivenlerini dörıler 
döıi:ier çıkrruJ, içeri girmi§, ko. 
ridorda duran ıairin yakasına 
sarılarak bağıı:ımııtı: 
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- m.em kil Belki toplu pa. 
rlllan vardır. 

Adam ldoğruldu: 
- Kimin? Buldun adamını ... 

Bereket karı açık gözdür. Aç kal. 
maz o ..... 
Kadın sesini çıkarmadı. 
- Yüz seksen kuruşla ne yapı. 

fır Jı:i? İki ay oldu .• 
- Annemin sandığında bir kac 

lirası varmış. Sonra işlemeli dör~ 
peşkirimiz vardı hani.. Onları sat. 
tık .. 

- Kaçara?. 
- Otuzar kuruşa bohçacı Ha-

1imc hanım sattı. Eh, 'kıtkanaat 
Jtcçinldik. 

- Atat .• 
Derinden derine tabak, tence. 

:re tıkırtılan geliyordu. Saatler 
korku ile biribirlerinin sesleri ar. 
kasma sinmişler, nefes nefese idi
ler , 

- Öteki sefer dört buçuk ay 
ıelememiştim. Hani makine kara 
uplandıydı .• Siz gene sıkıntı çek. 
memiştiniz .. 

- Hürmüz hanımın kızına ge. 
linli~ .. 

- Ehi .. Eh! .. Gelinlik! Ne tu
tar o be?. 

Güneş pencereden çekilmişti .. 
~imdi basmanın mavisiyle çiçeğin 
sansı, renkli uzun sulucanlar gi. 
bi, çıngırağın aynasında kıpıı1da. 

nıyor 'Ye makasın ucundan içeri 
Öoğru yürüyen bir karasinek ka
natlarını arka ayaklarının arasına 
"kıştırmış, kaşınıyordu. 

- Halanın oğlu ne alemde?. 
- Geçenlerde annemi Beykoz 

~yrnna götürdü .. Edirneden ge
len akrabalar kuzu kesmişler de .• 

- Buradan mı aldı anneni?. 
K!Wın, adamın gözlerinden ye. 

re doğru kaydı. Annesi tahtaları 

sile sile nihayet bembeyaz etmiş
ti. Tahtalar rendelenmiş gibi bem 
beyaz idiler. Fa'kat evlendiği gün. 
Öenberi yerlerinde lduran şu bas. 
ma örtüleri genç kadın, bir türlü 
Öeğiştirmek fırsatım ele geçirme
mişti. Zaten ne görmüştü ki? BU
tUn arkadaşları dayalı döşeli evle. 
re kurulmuşlardı. 

Pazar günleri, tatil günleri o

tomQbillere biniyorlar, sinemala. 
ra gidiyorla~dı. Kendisi, işte se
kiz scnede~beri, haftada bir, ha
zan böyle iki aylı!k fasılalardan 

•onra, yüzünü gördüğü kocasının 
yanında, yokluk içinde yaşıyordu. 
Ne hülyalar kurmuştu. Evlen. 
mek, onun için, biraz da, biraz da 
değil, sadece, rahat etmek, şunu, 
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Çocuk bilmecesinde 
hediye kazananlar 

Çelik ciğerli adam Herkesin bl.\rnLl 
güzel ·aı aı ~.a.z ! Amerikadan lngiltereye gidiyor 

22 Xisan 1939 tarilıli bilmecenin kıral Beşiktaş 38 ci okul 155 17 -
lfalfı 9 ile 12 dir. , Jan ağzıpek Sen benu,•a lisesi 18 -

Böyle bir seyahatte hastaya bir alay 
maiyet refakat etmektedir 

Hamit görgün galata Necati bey cd. 
Birinci - Semi Caner 

7 inci okul 219 
Kadıköy karanlık fınn So. 6 19 - Selim ay 

Bir zamanlar, bütün matbuatı iş.. 

~al eden (Çdilç_ ciğerli adam) ı tanı 
mıyan yoktur sanırız. Amerikalı bir 
milyonerin oğlu olan Fred Smit, 
936 senesinde Çinde bulunduğu bir 
sırada, teneffüs cihazına inme in· 
mi~. ve he;ıüz 27 yaşında olan za· 
vallı genç, o günden itibaren bir 
çelik ciğerin içine konarak yaşama. 
ğa mahkQm kalmı5tır. 

ikinci - Ragıp inci Perteımiyal 
lisesi orta.kısım 1-A 63 

Birer Kuttl Bisküı:i kaza11anla1 
1 - Perihan Altınel Fener 2 -

Emin yazar Fatih Çarşanba 15 ci 
okul 3 - H.K. Pangaltı lis<:si 661 
..ı - Tüzün Berksay Beşiktaş Vişne 
sesi 314 6 - Malike Beşiktaş kız 

zade 12 5 - Selamettin Bogaziçi li 
lisesi 112 7 - Melahat ersan aksa 
rak uzunyusuf So. 15 8- Yurdaglü 
çevik sirkeci Ilocapaşa 9 - Ali sağ 
lam Cağaloğlu O.O. 183 10 - Fo 
to Aysel emirgan. 

Birer Paket Çikttlala Kazananlar 
11 - Yaşar Emanet Fatih 0.0.2. 

c. 12 - B. Çağlı samat~'a M.M. cd. 
.o Süley: kız orta okulu Jülide 
52 13 - Fikret kurumcu 15 ci okul 
471 14 - gülçin Orkunt Telgraf ser 
ru Beyoğlu O.O. 284 16 - • ~ezih 
viş memuru tevfi kkızı 15 - S. Ba 

bunu düşünmemek, dinlenmek de
mekti .• Ama hiç birisini ~öreme _ 
mişti.. Şikayet tp etmiyordu. 

Şikayetin arkasından ke.der ve 
kederin arıkasırl~an bir erkfk, bir 
başka erkek gelecekti. 
Güneş gittiği halde sedirde, yas 

tıklarda lSıcak bir iz vardı. Avuç. 
larr, terliğin içinde ayale parmak
ları yanıyordu. 

- Halanın oğlu size yardım et
medi mi?. O kadar para kazanı -
yor .. 
Kadın ge~. ısesini ~ıkarmaidt .. 

Yastık tSrt O:r'Crni en Pt"1'an p°ln< 
yumaklarla oynuyordu. Kalbi, 
göğsünü kıracakmış gibi atıyordu. 

Yüzü kızarmıştı. 
Adam ona baktı. Açık renk 

gözleri, projektörün önünde ya
nan bir kibrit gibi hışıldayarak, 
parladı. Dişlerinin arasından: 

- Orospu! • 
Dedi. 

tlhan TARUS 

şıl Kumkapı O.O. 3. A. 369 20 Riza 

Cağaloğlu. 

21 - Sadi kızılörs Vefa erkek lise 
si 3. B. 62 22 - Kemal ayral üskü 
dar 1 ci O.O. 3. B. 259 23 - Em·er 
altrotası kumkapı 0.0.24 - Sela 
haddin User kumkapı O.O. 306 25 
- Hatice macal Ç,Cngel köy 26 -
Aziz güler pertemihal lisesi 7&1 27 
- yıldız dumlu 64 cü okul 641 28 
- Necdet tüzer çatalca O.O. 81 29 
- Omer ersun P.T.T. memuru sü 
reyya oğlu 30 Ziya yazıcı Fatih O.O 
3. A. 205 31 Bahattin Bayraktar 
Fatih O.O. 215 32 - Saim Tahsin 
O.O. 3. A. 212 33 - Kemal şehza 
debaşı genç Türk So. 59 34 Cenap 
İnsan pertevnihal fü.esi S. 3 238 35 
- Aydın güney pertevnihal lisesi 
4. A. 435 36 - Süheyla scvel inönü 
kız lisesi 944 37 - Latif olgun Ak 
saray Selim paşa So. 31 38- Yaşar 

kural üsküdar 1 ci okul 3. B. 355 
39 - Seher yeşildirek ~o. 8 ıiO -
Engin Siskeci ilk okul S. 1 41 Rıza 
Uzun yusuf. 

Fennin son icadı olan ve çelik 
ci~er denen aletler, teneffüs cihaz
ları işkmiyen insanların nefes al· 
mac;ına ve yaşamasına yardım e. 
derler .. 
Yalnız başı dışarda ve bütün vü· 

cudu çelik ciğerin içinde yaşıyan 

hasta, bu makineden katiyen ayrı· 
lamaz .. Böyle bir hareket kati ölüm 

demektir. 

lşte 3 senedir, bu işkence içinde 
yaşam.ağa mahkfun kalan genç mil. 
yoner, iki sene evvel nakledildiği A· 
merikada da sıkılmış ve babası ken· 
di~ine lngiltereye kadar bir seyahat 
raptırmağa karar \'errnistir. 

Fakat, çelik ciğerli gencin scyaha. 
ti cidden fevkalfide külfetli ve zor 

bir iştir. 
:Mayısın 17 inci günü Ncvyorktan 

Normandi transatlantiğine binecek 

Beyoğlu Kadastro Müdürlüğünden: 
1 - Beyoğlunda. Harbiye mevkiinde eski ve yeni Pangaltı ve 

Fındıklıda Cihangir mahallelerinin Kadastrosuna başlanacağın
dan ilan tafıhinden itibaren beş gün içinde bu mahallerdeki gayri. 

menkul sahiplerinin "Beyoğlunda Bekar sokağında 14 nu~aralı 
Viyolet apartımanında çalışan kadastro postalarına,, müracaat. 

la alacakları beyannameleri bir ay içinde doldurularak yiM pos.. 
talara geri çevirmeleri. 

2 - l!tf: 6if lfY!tk'lbUUUetıH ~\\.annıu Ul'hl p eo6ı-gunaeu l\.t. 

baren "15,. on beş gün sonra pöStalar tarafından m11.hallcn tah· 
ditlerc başlanacağından alakadarların malları başında bizzat ve. 
ya kanuni' mümessil!erinin bulunmaları. Aksi takdirde vukuf er-
babının tayin ve tasdikine ve elde mevcut vesaik göz önünde bu

lundurularak kanuni icabata göre tesbit ve yapılacağı 2613 sayı. 
lı kadastro ve tapu tahriri kanunun 18 ve 19 uncu ve 3542 sayılı 
nizamnamesinin 12, 13, 14üncü maddeleri mucibince ilan olu-
nur. (3258) 

hastaya kalabalık bir mayiet alayı 
refakat edecektir. 

Akrabalar ve babasile anası bir 
tarafa bırakılırsa hastaya refakat 
edecekler ~öyle sıralanabilirler. 

Bir doktor, 
Altı hastabakıcı 

Bir fizyotropi mütehassısı 
İki iğne mütehassısı 

1ki kadın hizmetçi 

Bir çok uşak. 
Za\'allı hasta Fred Smitin baba

'1 kendi ·ine yepyeni usulde bir çelik 
ciğer yaptmnıştır. Bu aletin diğer· 
!erinden hrkı, etrafında bulunan 
aynalardır. Hasla bunlar va~ıtasile 

etrafındaki manzaraları görebilmek. 
te ve böylece büyük ıstırabını biraz 

unutmaktadır. 

lşin en garip tarafı da, çelik ci· 
ğerli hastanın eğlenceden de vazgeç 
memesi, sık sık seyahatlere, yarışla 

ra, hatta kokteyl partilerine gitme
sidir. Amcrikada, bu talisiz gencin 

birçok dosttan \"ardır. Ve Fred ln.. 
gilterede bulunduğu sıralarda, on· 
lar zavallI arkadaşlarının iyileşme· 
si için dua edeceklerdir: 

Vakıt Kitapevi 
Düu ve yarın tercüme 

kü ll iyatı Herkes Kleopatra gibi muntcı 
.> 

No. 31-40 4 CÜ seri 
31 Rıuıin külliyatı N 

bir profile malik olamaz. Fakst ,, 
Kr. zellik operasyonları insanın bur~ 
60 nu estetik noktainazarından ı:nıı'" 

32 Meta.fizik 
33 1.skender 
34 Kadın ve sosyall~m 
35 Demokrlt 
36 Dinler tarihJ 
37 Filozofi ve ean&t .,. 1"+:t ... 

39 Heraklit 
40 Ruh[ muciıeler 

-t.O bir şekle sokabilir. 
60 Esasen burun ameliyatları )-a 

100 estetik bakımdan d<'ğil, sıhhi r 
25 krmdan da çok faydalı ve lrızııı1 

125 lan bir şeydir. 
40 Teneffüs cihazının fena ~lc.tıl ~~ 

, nn ve rahatsızlıklarını bnzan b~~<t 
25 harici xısmınuaki biçımSlz1ilt 

" 75 çarpıklık tevlid edebilir. ılı' 
Halbuki burun ameliyatı bU f • 

650 hi mahzurları izale ettiği gibi ııı~4 
na ayrıca bir yüz güzelliği de '~ 
ki bu herkes, bilhassa kadırıl ,. 
arzu edilen bir ameliyattır. aıı. 

Bu ıerinln fiatı 6.50 kuruetur. 
Hepsini alanlara yUzdc 20 iskon. 
to yapılır. Kalan 5.20 kuruı;un 

120 kuru~u peşin alınarak mütc
bakbi ayda birer lira ödenmek 

J üzere dört taksite ba.ğlanır. 

·\fi mcliyat yalnız çarpık, fazla sı b• 
lan, Yahut da kocaman rıkmltSI 

• "' bil 
lunan burunlara yapılmaz. Hiç 
runsuz olan veya çok kUçük old~ 
için yüzü pek yassı gösteren e 
runları da ameliyatla tadil c~ş'• 
onları daha ?.iyndc meydana çı~ r 
mak ve profile kesitin bir mn.nll 
mck mümkündür. 

uırl• 
Burun ameliyatı şimdi r; 
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operasyonları içinde en çok ).,~ 
lan ve talbikmda hiçbir mah:ı:ur 

- Buraya getirdiğiniz kadın 

kerede? Beni çabuk, şimdi onun 
yanına götürünüz 1 • 

Şair yakasım güç kurtardı: 
- Si% deli misiniz, nesiniz?. 

:Yoksa uşaklarımı çağırtarak 
mükemmel bir dayak arttırmak. 
lığımı mı istiyorsunuz?. 

- Sefil 1 Bak daha söyleni
yor. Eğer itaat etmezsen senin 
karnını deştiririm. 

1 

- Şey, aldanıyorsunuz.. Ha. 
t a ediyorsunuz, mösyö .. Benim. 
le beraber gelen kadın burada 
bu odada mukaddes bir vazif~ 
ile meşı;u?:lür .. Hakkında kötü 
cüşünmckle pek fena hareket 
~iyorsunuz .. 

Meçhul ada:n fazla dinlemedi. 
:Aratenin gösterdiği kapıya doğ
ru koştu, şiddetl:: açara:c içeri 
girdi. 

Leonor gürül~üyü l:luynnca 
?aşını kapıya çevirC:i.. Karnsın. 
da Altiyeriyi gördü. Acı ve müs 
tehzi bir giilüşle: 

- Şimdi de beni bizzat taras. 
ıut ediyorsunuz demek • Bir bu 
eksikti .. O da taır.am oldu. Al
tiyeri ,Dandol:mun cesd:lini gcr
dü, başından §apkawu çık3.r _ 
~r ve yavaş yavaş geri ~ekildi .. 
l.conona tesadüfen, sarz.ydan A-
rırtenin yanından çıkad.en ı:ör

.mü:tl, t Ophelcndi • 
Nereye gidiy<>~.ı? 

Rolan Vencdil<teydi?. 
Muhakkak buluşmak için bir 

randevuya gidiyordu. 
Ve yahut ta kaçıyordu.. He. 

men bir gondola atladı, arkasını 
takip etti. 

Leonor Altiyerin:n sustuğunu 
görünce devam etti: 

- Hiç şüphe yok ki yeni kur-
banın·ıın hakikaten ölüp öl. 
mct:liğini anlamağa geldiniz!. 

- Yeni kurban mı? Madam, 
!:ize yemin ederim ki benim bu 
vaka'dan haberim yok .. Dandolo, 
Vene dikte pek çok kimselere 
ihanet etmişti. Ben bile kemH 
h:sabıma ona kin besliyordum. 
Du adam bana mütemadiyen fe
nalık yaptı .. Fakat, o ayni za -
manda sizin bnbanızı:lı, hayır, 
hayır, madam! Dandoloyu ben 
öldürmedim .. Katilini diğer düş
manları arasında arayını.z .• Ben 
gidiyorum .. Vaziyeti daha evvel 
bilmi, ol&a}":lım, sizi rahatsu: et~ 
mezdim .. 

O anda, Leonorun gözleri, 
Dandolonun elinde kalmış olan 
han~ere dikildi. 

Hemen bu hançeri kapacak ve 
Altiyeriyi vurarak intikamını a
lacaktı. 

Fakat A ltiyeri girdiği sür· 
atle arkasına bakmadan odadan 
~lkmıı. tıdeta kaçnuıtt. 

L eonorun benliğini yeni bir 

dehşet kapladı. Baıkumandamn 
ıözleri kulaklarında uf uldaya. 
rak hala akisler bırakıyordu: 

- Dandolo bir çok kimselere 
ihanet etmiştir. Katili, diğer 

düşmanları içinde arayınız!.. 
Dan:Iolonun en fazla ihanet 

ettiği adam Rolandan başka 

kim o~abilirdi?. 
Bu meşum fikir birdenbire di

mağına saplandı. 

Evet, babasını ö!ı:lüren Rotan 
idi. Bu mümkün müydü? Nasıl 

olurdu?. 
Ltonor üzerine çöken meşum 

talih yükü alunı:la boynunu bük. 
tü. Ne kadar me§"um, ne kadar 
:i~ren!j olursa olsun talihe bo
yun eğmekten, onun feci hüküm 
lcrine itaat etmekten başka çare. 
si yoktu. 

Maamafih bütün bu karışık (a. 

cialar ile dolu vak'a esnasında 

L-:onor itidali:ıi muhafaza edi • 
yordu. 

Herşeyden evvel taşıdığı Dan. 
dolo ismini !düşünüyor, asırlar _ 
<lanbcri şaşaa ve debdebe ile 
p·aşamı' ve daima haysiyet ve şe. 
ırcfini muhafaza etmiş olan ec. 
~adının namını lekelememek az. 
binde bulunuyordu. 

' Bu azimledir ki V enedik hal. 
lcına Altiyeri ile olan husumeti
ni, aralann!daki derin U!jurumu 
hlssettirmemi~.. Sakin ve aza-

metli gözüken haline rağmen, 

kalbindeki acıları, ıstırapları, 
zehirleri belli etmekten çekin. 
mişti. 

Gene bu emniyet ile babasının 
cenazesini layık olduğu mera. 
sim ve ihtişam ile yaptırmak is. 
tedi . 

Cesedi doğru Altiyeri ı;arayr. 

na naklettirdi. Merasimin bir 
şubatta yapılması için lazımge. 

lene emirleri verdikten sonra, ö. 
!ünün başı ucunda sabırla bek. 
leme~e ba~ladı .. Bütün gününü 
burada geçirdi. 

Leonor, eğer zihnen bir §U

bat günü yapılacak cenaze me. 
rasimi tertibatı ile meşgul olma
sa}11ı, Altiyeri sarayında muta
dın hilafındaki te!aşi, gidip g< • • 
mcleri, bir tak'Tn esrarengiz ha. 
zırlık emarelerini görürdü. 

Gece oldu .. 
Saatler geçiyordu. Lconor f:.>r. 

kında olmadı, ne vaktin ileril~
mesi, ne de etrafında olan biten 
şeyler kendisini artık alakadar 
etmiyori::lu. 

Ölmeğe, karar vermemiş mi 11• 

di?. Bu düşünceyi bir nevi tesd. 
Ji telakki ediyordu. Yalnız bir 
endi§esi, bir tere.ddüdü vardı?. 

Nasıl ve ne suretle intihar c. 
dece'lcti? 

Bu noktayı da hallett~ m~~. ' 
Belki! Çünkü 1:.lüşünceli ol;m 

•c 
mıyan, daima muvaffakıyet r 
• c-•icelcncn bir ameliyat olm~ 

VAKiT kitabe~1 

Dün ve yarın tercürı1e 
kül l iyatı 

No. 11-20 \kinci seri 
11 Gorio baı..ıa 

12 Deliliğin psikolojisi 
13 İlkbahar selleri 
14 Engerek dilğilmU 
15 Rasin killliyatı lII 
16 Sa:nimi Saadet 
17 lstatistik 
18 Çocuk dil~Urtnnlcr 
19 llim \'e felsefe 
20 ~levcudu kalmadı ./ 

• ! 

Du serinin fiatı 5.30 .k:l7"ı: 
Hcpıoini ıılanl:ırn yüıd<' :;:O rıı: 
to yapılır. l\nlnn 4.:H l<ılr.ı 
1.:?t kuruşu peşm e!ınnrııl< rl 
hakisi ayda birer lira tjdC 

Hzer<' üc; taksite lıağlanır. 

1939 
RESiMLi HAFTA' oıO 

' r' 
ltnh an~a derslerini tn!,IP ~ 

• .• crı. ~u lls:ını 1.o!:ıyr:ı c:Jc .:uC 
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PiYANGO KRALiÇESi .............................. 

ABLA • 
1 N MET 

Bu ay da 4 bfiyfik 
40.000 Li 

ikramiye kazandırdı 
rayı • 12.000 Lirayı 

latanbulda Boğazkesende Pehlivan Apartımanı· Büyükadada Nizam caddesinde NiMET ABLA-
nuı 2 No. lı dairesinde NI MET ABLANIN uğurlu NIN uğurlu eliyle verdiii 32026 No. biletle mini 
eliyle Bayan Kevsere verdiii 19603 No. 1ı biletle mini Güler'e kasandırclı. 
kazandırdı. 10.000 Lirayı 

1 s . o o o L i r a v 1 Kurtulutta Hannan aokağmda gene NiMET 
NiMET ABLANIN ujurlu eliyle verdiii 39017 ABLANIN uğurlu eliyle verdiği 32410 No. lı hi· 
No. lı biletle Bay Ahmede kazandırdı. 1111 letle Bay Hamide kazandırdı. 

ADRESE DiKKAT: İstanbul, Eminönü, Tramvay caddesi No. 21-29. Batka )'erde hiçlair tuheıi yoktqr. 

~9 CUMARTESi 
~ .. lıilı. •Clanlar: Vecibe 
~· ftutea Kara, Cndet Ko 

il: Sena.hat Oıdenses. 1 -

Sporcular 
Düıttınflz, yaralandınız, 
Mikroplar üzerinde 
öldürücü tesiri haiz 

VIROZA Patı ~L 2 - l..eylA hanımır. 
11....._"!'ı: (E~ sabahı hlisnQ an) 
;::-na.ısa h"--- SürıinUz, Te f.ekrar o'""n• --ıa-~ -ıa tarkı: (Ölür ,,_ ~ .. . -

._;:aa kan.). 4 - IAyl;. 
'41.lll) llltarkı: (Harabı in 

• $ - lsmail Hakkının 
• t _ ~: CS.rı)or ınn ıeçtilı· 
.... lllhıin karcıjar prkı 

ba : beaf J>eşınden .. ). 7 -
14n llları11 karcıtar prlu . 

~ ()' 0.J •erdım). 14.40 - 15.3tı 

.r.ı . :ru nıuzık - ı>ı.>. 11.30 ~;;:;;;;:;;i;i;;;;;;;;;;;~ 1&.ıi l' ·35 AUizılr (l)ons sa:ıtı) 
ıı ~ Utk llluıı&ı ffaı.ıl heyelıJ • 
•)'Je.rakllf \•e Sariye Tokayın 

114tttaeıe ~I Konuşma (Dıf polıtı 
'strıer~l). 19.15 rurk muı.ığ 
il: Vec ·~e laksımlcr). Çalımlar . 

~tt ~~ e, kerııan: Hqat Erer 
ç : l'aıu' Ud: l;e\Qet Kouın, ke 
iti Xı)'aı,re ı:ersan, Huşen Kam, 
Perıa11, 1 Se1hun, Tanlıur: Jte 
nıau-,.~: Zühdü llurdak· 

hl.~t. ~ıa.ı ener. 19.36 Türk 
. l\oıutı. 0 ıhe, HuteD Xaw 1 - 8ıın ku : R.adıfe Ney 
~ı : iller en ~enın be leu giu 

1• zaına , 
' 111 J•ıııa n ilerde .. ). 2 - Se 

IHTiYARLIGA VEDA 
ViRiliNETS 

Umumi beden safiyeti 
- Dimaği yorgunhığu 

· VIRILINETS ve 

FERTiliNETS 
(KW.I• içia) 

ZaAf lıWvl 

Aybafı intbamaahfı 

Umumt beden zafiyet leri 
A&abt buhranlar 

1
J sı.ı rın hllzzam prkı · tAt· • uıı~c · • , 
ı ı uıı lll). 3 - Setlhalllıı i'ı Almanyarun Bioloji üstadların4 an D r. Ricbard Weea• in 

FERTILiNETS 

ı. • _ ıı: Şarkı: (SeYı)ordum o· ıruazzam bir ke~fUir. Eczanelerden arayınız. D oktorunuza 

Bar
eaklara

mızdakan· 
lanmızı eme

rek üreyen ve 
bizleri gayri tabii 

bir çok şekillerde ra· 
hatsız eden solucanlar ... 

dan (iSMET SOLUCAN 
BISKüVITI) sayesinde tama

men kurtulduk. Gayet neş'eli bir 
sıhhata kavuştuk. Hakikaten her 

çocuk senede iki, Oç kutu iSMET 
SOLUCAN BISKCVIT I behe

mehal almahdır. Tesiri kat'tdir. Her Ecza
nede 20 kuruştur. 

Toptan satış deposu: İltanbul iş Bankuı arkası Rehvancılar eokak Can Uburatuvarı Tel: 21939 •: rnuk •• , 1 apancının hilz:ıaıı sorunuz. 

ıııı .. ) lıını lıükluııı sırın:ı saçın · --------- ....._ __ ._. Kl.RALIK ODALAR · 5 - Sadcllın l\,ı) naijın - --- - - : ~ 
: ·(:"aı-ı kurd.leJ. 6 lfalk tür 1 1939 R • ı • U r -'t , 
;~;:;trı!y~~::11:ju~1)~lu\ı~}~e~L es ım l n aJ 1 a 1 Ankara Caddesinde denize ve caddeye nazır Yazıhane. Atelye 
~ad7rı~rı. 20.1s T~nısu rn Memleketimizin en güzel ve en ucuz Muayenehane yapılmaga elverişli kira~ık ucuz odalar 1 ' n MuallA !Jr)'ın hanım , , • 

ı.ıı":n: Ekrem Heşit. 21.15 Es haftalık gazetesıdır Gazetemiz idaresine müracaat 1 ~At, k~mbiyo - nukut \( SON SAYISINI MUTLAKA OKUYUNUZ • 
• ft~ (hyat) . 121~5 Nq~. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~ • ı.ı_ • 21.30 ~lüılk (Kiltük or• I! 'ftr. ?'\ 

• Stre • ecıp Aşkın): l - l\lelo 
3 -n~. 2 - Shilk - Jsp:ınyol 

· 4 alther - Dan!i edrn lıı:I. 1 
- J.•a '· St drel • Yi)"anı ısarlmı 

2ı ~u,s - Sabah ha' ad isleri . 
dııı aftıılık poıııa kutusu (\. l 

t~trdeı. 22.JU ~Hizik (Opc 
lıa"'ti s, vesaire). 23 Son ııj :ır. 
~~ '' hrınkı progr:ıııı. ~3.1 . 

tC.ıband - Pi.). 

~ Rac'.yolardan 
,.~~· ,....._ 

7 
lf Parçalar 

•,ıa Arldue ıaall IJıtrlnt ı• 
1•: '°lll'akl aoat olarak vrril 

,:rııp A(ı· 
\'1 v81Kt VE OPERETLER 
~~0"•: llafif orkestra par-
1\ l'ı, 
~lo .... 

'ten c.ıreanrı (Athlone) : 
lu)'~r l>arry Jones'ln iftira· 
Jlero OfkestrL 

ı~ ~"'a~lıı&ter: Halk musikisi . 
ı, ~~ 0Pera parçaları. 
~, ... •: Operet parçaları. 
~•: Viuna musikisi. 
l'(•»oı ı: hvlçre muılkisl. 
~'Doı: ır.: Halk orkestrası. 

' 

lr.: Opera parç:ıl:ırı. 

~ 
tftTUOP.t·ı. S\Dt TEh 
Ş.Jııadeba~ı ('fl'tt,\:\ J 
l'i> atro~ııunda lıu gece · 

~;ı«llfiııı llAMIYET YC'CESES 
lıa l'I. <Dö11u dolap) ' ·od,·il 

)'a11 A)·seı Ye Atila re\'üsü 

~ eaı aon modeii 
~ Akalan Beyoflund.1 

~i KER 

~1i~ • Oeunb .~ ; ~ıp ....... 

IJüyük itimad yaptığı r.•y~: 'lı ncşriyıılın en büyük kazen
cıydı. Bunun vecdi içinde. bu itimadı ;;arsabilecdc 
nakıs ve sakat bir iıi yapmr.ktansa, tetki!.terdı: bulunmr k. 
tan ç -.1:inmiyerek, en faydalı sistemi araştırmayı, çalışma~'l, 
başardığına kani olduktan sonradır ki okuyuculu.nna müj· 
dclcmeliydi. 

Bu düşünceyle çalışmaya başladığımız günle bugün a
rns•ndan bir seneyi aşkın bir zaman geçmiş bulunuyor. An
~ak bugün başladığımız işi başardığımızı sanıyor ve bu· 
nun Habere gösterilen itimadı sarsmak şöyle dursun, tak. 
viye edecek bir mahiyette bulunduğunu görüyon•z. 

Yaptığımız iş, yalnız Türkiye kUtUphaneleri için değil, 
dünya kütüphaneleri için bir kazanç mahiyetindedir. Böy
le ve bu mahiyette olduğunu iddia edebildiğimiz bu eseri 
hazırlamaya başlamazdan önce: "Nasıl bir 16gat yap
malı?" sualine cevab verebilmek llzımgeliyor ve bunun için 

de yorucu araştırmalarda bulunmak lüzumu hisıl oluyor· 
du. Bunu yaptık. Ve bunun için, lugatçiliği klisik çcrç~. 
veden çıkanp, hayatın icab ettirdiği aUra.t mefhumile teli
fe muvaffak olmuş ve koyduğu sistemle, dil öğretiminde hi't 

bilmiyenirı ve öğrenme istidadı olmıyanlaı'lll ruhiyatını gez 
önünde bulundurarak muballed bir eser vücuda getirmiş 

olan Ouden sisteminin örnek alınmasına karar verdik. Bun
C.•ı hiç de hata etmediğimizi şimdi daha iyi anlıyoruz. 

Çünkü eserimizden de anlaşılacağı veçhile Duden her ke
lımeyi tek baoma, ayn ayrı mefhumlar tellkki ederek al. 
mamıe. onlan, yap.dıklan mevzular içinde mevcut bulu· 
nan dJter kelimelerle bir tel&kki etmlf, kelimeleri m11cer· 
reUeetirmemif, kendi çerçevealnden çıkarmadan bu mevsua 
ait kelime ve tabirleri bir araya toplamıttır. Bu kellmele• 
ri bir araya toplamak için yapbp realmler de kelimeler 
gibi bir kül halinde 'ile Uatelik in1&11da öğrenmek arzusu u. 
yandıracak bir gtlzelllktedir. . 

ıv. . 

I<. G O nha n v e M. E•en 

Türkç~ · Frans ız ca - !ngil izce -Almanc3 dilleri :z!rİ .ı~ 

Ansiklopedik, teknik ve pratik 

Her derecedeki Dütün 
talebenin. bilgi ve hayat
la alakadar herkesin, dil
cılerin. umumiyetle okur 
yazarların, Türkün \'e ya 
bancmm. dil öğrenmek is 
tiyenlerin. seyyahların, iş 
adamlannrn. askerin, tek
nik ve meslekf mütercim
lerin baş vurmaktan uıak 
kalnuyp.klan bir eser. 

Her hakkı 
HAB'ER Gazetuine 

aiddir 

1938 

~ 12 Lllgat kita~ı ~ 
bir arada l 

·r nrkçe - F r-a nuzca 
Tllrkçe • Almanca 
1 ürkç? - lngilız=~ 
Frann::::a • ·ı frrkçe ~ 
Jngihzce • T.t. kçe 
Almanca • TCrkç~ 

• F ranaızca - lngilizce 
Franaızca • Almanca 
lnpizce • Fran11zca 
lnailiıce • Almanca 

• 
Almanca • İngilizce 
Almanca • Fransızca 
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iN K 1BAZ1 defeder, M i D E ve BARSAKLARI 
kolaylıkla ve mülayim bir şekilde boşaltarak rahatlık ve ferahlık verir. HAZIMSIZLIK, ŞiŞ
KiNLiK, BULANTI, GAZ, SANCI, MiDE BOZUKLUGU, BARSAK AT ALETi, iNKIBAZ, 
SARILIK, SAFRA, KARACtoER, MiDE EKŞiLiK ve Y ANMALARINDA ve bütün mide ve 

barsak bozukluklarında kullanınız. 
l\lAZO:N l\IEYVA TUZU son derece teksif eclilmi~ bir tuz olup yerini tutamıyan mümasil müstahzarlardan daha çabuk, daha kolay ve da

ha kati bir tesir icra eder. Horoz markasına dikkat. 

13 MAYIS - 1939 

tesiri kat'i, alımı kolay en iyi nüıhil şekeridir. Bil\inı 
zanelerde bulunur. 

• • ~ : .. • '\ • \.o• • • ~ • ! : • • - • ~ 

l ın Ekzamanin hususi ilacı 
Yara ve çıbanları derhal geçirir. Her eczahanede kutusu 

" 50 kuru~tur. ..... ••••• 

l 
• 

F 

F 

Bütün münevver anneler 
FOSFAT i N' i bilirler. 
OSFATiN: 

VENÜS kadar güzel olmak İsterseniz ... ! 
Meşhur Alman güzellik mütehassısı profesör Doktor E. Winter 
tarafından formülü yapılan ,.e dünyada mevcut mü~tahzaratın 

1 
en mükemmeli olan VE?'<ÜS güzellik müstahzıratı kullanım~ 

Fosfatlı, \'ltamlnll bir gıdadır. 

• O S FA T • 
1 N • 

Çocnklarm, 3 aylıktan itibaren tagaddllerlnl karşılar. ... 
li 
q 

F o s F A T • N 1 • 
• 

J;n kn\"\"etli ~uk gıdasıdır. 

F o s F A T • N 1 • • 
Renksiz yanaklan pembeleettrlr. 

F o s F A T • N 1 • • 
Canlı, kanlı, kunetll yavrular yctlıtlrlr. 

FOSFATIN: Fransadan gelir, taklitlerinden sakınınız. 
FOS FA Tİ N FAL YE R markasiyle isteyiniz. 

Ademi iktidar 
ve teaı GevşekDDğlne IKaırşı 

~om .c.vııyazauı: r,cza, araL ve ınıyln 

deposu İstanbul 

1939 RESiMLİ HAFTA 
Her nüsha yeni bir güzellik ve olgunlukla çıkan bu 
haftalık mecmua Türkiyenin yegine rakipsiz gazeteıid~. 

•••••• '.rabletlerl her eczanede arayınız. Posta kutusu 1255 Bonnobb:ı-l••••llli Müvezzilerden ısrarla isteyiniz ! 

' 

Büyük lugat nasıl ve 

niçin hazırlandı . ? 

BUNDAN aşağı yukarı iki sene önce, Haber gazetesi 
gazetecilik vazifesini genişleterek memleket 

kUltürüne hizmet etmek düşüncesilc dil dersleri ver. 
di. Bir sene kadar devam eden bu neşriyatında kul
landığı metoddan, okuyucularının büyük bir fayda temin 
ettıklerine şahid oldu. Öyle ki bugün bile, aradan yine hu 
kadar zaman geçmiş olmasına rağmen bu derı:;lcri temin 
etmek istiyenlerin büyük alakasiyle karşılaşmaktadır. 

Haber, yine o zamanlarda, okuyucularına bazı sualler 
sormuştu. Bunların arasında bir de: "Lfıgat ister misi
niz?" vardı. Sorgulara cevab veren binlerce okuyucu: bi
ribirleriyle konuşmuşlar ve sözleşmişler gibi hareket etti
ler. Hepsi de lfıgat istiyordu. Fakat bu, öyle bir eser ol. 
malıydı ki dil derslerinde kullanılan kelimelerden başkala· 
rım da ihtiva etmeli, hatta, lfıgat kitablarında yeri bulun
mıyan, hayatta kullanılan tabirleri içine almalı, imkan bu
lunduğu takdirde her kelimenin, her tabirin, her mütera. 
difin yanında İngilizce, Fransızca, Almanca karşılığı gö
rülebilmeliydi. 

Haber gazetesinden istenilen bu işin vücuda getiril
mesi müşküldü. Fakat okuyucu böyle düşünmüyordu. On
ca, öğrenilmesi bu kadar güç sayılan dil derslerini bu ka. 
dar kolay ve pratik bir metodla kendi kendine öğ. 

retcbilmenin yolunu bulan bir gaz"te böyle bir l(ıgati d~ 

temin edebilirdi. Olrnyucularırıın Habere gösterdikleri bu 

rn 

''Buna inanın 
Bu Süt krem 
usulü sayesin 

50 ya§ındaki bir 9' 
dmlar ancak 30 Y 

görünece'klertf 

Oklarla işaret 
yerlere tatbill etli 

Sonra da bütün 
~ 

boynunuza ıürÜJI 
Buruşmuş, solmuş ve 

bir cildi, tazeleyip genç} 
çin işte size basit bir usul: 
ve tasfiye edilmiş bir 
kennası bir miktar saf 
ile karıştırınız. Sonra 

Bu halita, cildinizi besleyi9 
tirecek ve inanılmaz bir 
min edecektir. 

Bir aktris gençlik 
muhafaza ve idame iı;in bd 
sulü tatbik etmiş ve 70 
genç kadın rollerini O'"""~ııPn 

zacınız da bu halitayı siz.e 
debilir, fakat muhteviyatı 
tarda olmakla beraber 
olur. (Yağsız) beyaz ren · 
kalon kreminin terkibinde 

tinyağı ile ihzar edilmi~ s~~tı'. 
mevcuttur.Cildinizi besleıIP"" 

mükemmel ve hakiki bir '!1 
rudur. Herhalde memn 
semeresi garantidir. Aksi 
ranız iade edilebilir. 

SiGuGıNI 
KORUYUNU 

lerinden yapılmıştır. 

Taklit edilmesi kabil 


