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lngiliz - Sovyet nıüzakereleri 
Cenevrede devarn 

l\ioskova ilk teklifle-
edecek 

rinde ısrar ediyor 

-........ lngilterede hava müdafaasına mahsus bir top ue topÇUsu.~. '' . . Sulh için tehlikeli 
müzmin· meseıe·lerin 

halli laz ı mdır ! ,, 
~~0solin i bir nufuk daha söyledi 

~·eni · ' 15 (A.A.) - Mussoliıi' ~ılrşı yaptığtndan dolayı memnu -
'- ınııa ed'l . 
"'asın - 1 en bır sanayi fabri . niyetini ifade etmiş ve ezcümle de 

ın act1 
<l.tneı.. • - 1§1 merasiminde, 50000 ıniştir ki: 

.nın ö .. d 
nun e söz alarak bu a · "-Dün, Torino halkr ve beni din 

ltaıyan gazetelerini i1 

l garip neşriyatı 

0 edafii iffif aklarla 
:i.0~rasiler harp mesuli
e 1111 YUklenmiş rermiş ! 
---- (Yazısı 4 üncüde) 

leyen bütün İtalyan milletile dün. 
yanm diğer muhtelif yerleri önün 
:.lt:, beynelmilel vaziyet hakkında 
ııam1 vüzuhla konuştum. 

"En kati şekilde sulh arzumu 
tekrar teyit ettim ve, fakat bazı 
meselelerin müzmin mahiyetleri 
herkes için bir tehlike teşkil et
meden ·halledilmeled Hizrm oldu-
ğunu da söyledim.,,, 

- -·---~ 
.,. _ _____... ....... __ 

IF 1r ©l fil ~ ©l 
Mütevassıt 

teklif 
bir plan 
etti 

Londra, 16 (A. A.) - Dün Avam rede Sovyet mümessili ile gör\lş

amarasmda İngiliz - Sovyet müza- melerine devam edebileceğini Umid 
;ereleı·inin seyri hakkında sorulan ettiğini ilave etmiştir. 

füallere cevab veren Çemberlayn, 
:\foskovaclan haber beklediğini ve 
flund:ın evvelki beyanatına bir şey 
ilave edemiyeccğini söylemiştir. 

Başvekil, Lord Halüaksm, Cc~ev-

Sorulan bir suale cevaben Butler, 
lspanya hükumetinin İngiltere se.. 
firini Madridde yapılacak olan za
fer geçit resmine iştirake davet 

(Devamı 5 incide) 

Hitler hud·ut 
istihkamlarını geziyor 
Hudut kıtaları Alman Devlet Reisinin 

önünde muharebe talimi yaptılar 
Berlin, 16 (A. A.) - Hitler, dün 1 nü Achen mmtakasrndaki isti.hkam

Lüksemburg hududu civarında kain lara inhisar etmiştir. Köylerde halk 
Eifel dağr vo Mozel ovası civarın- 1 Hitleri geçerken alkışlamak için so 
daki istihkamları teftiş etmiştir. Mu kaklara dolmuştur. Bütün evler do. 
mailcyh istihkamların bütün tefer_ natılnuştrr. 

rüatı hakkında malümat almış ve Hitler istihkimların birçok yer
muhtelif krsımların takviye ve ıs- ı ]erinde uzun uzadıya durmuş, mü

lahma faaliyetle çalışan işçilerle dafaa mevzilerini, dahili tesisatı 

görüşmüştür. teftiş eylemiştir. Yeni inşaat için u.. 
Hitler, daimi hudud kıt'aları ta.. mumi direktifler vermiş ve sonra 

rafından yapılan muharebe talim- ikinci hattı da gezmiştir. 
lerini seyrettikten sonra talıtelarz 

mahfuz mahalleri, ağır mitralyöz
ler ve tank toplarile mücehhez zn·h 
lr kubbeleri ihtiva edelı tepelerin 
dahili tertibatını gezmiştir. 

HiUerin teftiş seyahatinin ilk giL 

,., .l' >~.... ..... ' : ....... f!t t .... ~ J ... ~ -' • 

Bugünkü say11nız 

416 
Sayfadır 

Alman elçisi 

Fon Papen bu 
akşam Berline 

gidiyor 
Alman büyük elçisi Von t'apen 

bu sabahki ekspresle Ankaraıdan 

şehrimize gelmiştir. V on Papen 
bu akşam semplon ekspresiyle 
Berline hareket edecektir. 

Elçinin Avrupadan ne vakit dö
neceği henüz malUm değildir. 

Türk - lngiliz anlaşması 
karşısında Yugoslavyanm 

vaziyeti nedir? 
R oma, 15 (A.A.) - Siyasi !tal 

yan mahafilinin kanaatine göre, İn 
giliz - Türk anlaşması her şeyden 
evvel İtalyayı istihdaf eylemekte -
dir. Bu anlaşma !talyan - İngiliz 

anlaşmasrmn başlrca esaslarından 

biri olan Akdeniz statükosunun 
muhafazasile t elif edilemez. 
Diğer taraftan İngiliz - T ürk 

anlaşmasının Balkan antantx pren~ 
sipleri ile .de telif edilemij.sceği 

intibaınm Yugoslavyada Msrl ol -
muş bulunması memnuniyetle kay
dediliyor ve eğer İngilterenin Tür 
kiye ile anlaşmak suretiyl~ Yugos
lavya üze~inde biJ tesir yaptığını 
zannediyorsa bun~ tmn~mile ak
sini elde ettiği beyan o~ayf9r. 

Tayyare şehitleri ihtif.al i 

,...,... ............... 4 ........ ~ - .=-. 
Ankarada yapılan me rasimc!e relenkler... ·(Yansı 5 lnclde) 

HABER'in okuyucularına forma, !orma vermfye ba§la
drğr bu kitabm başlangıcına göz gezdirmişseniz, onun eşsiz

liğini takdir etmiş olacaksınız. 

Bu kıymetli eser, yalnız ve yalnız 
H A B E R Gazetesini takip 

edenlerde bulunabilecektir 
HABE R 'i takip eldiniz ve tanıdıklarınrza takip ettirtiniz. 

Kendinize ve tanıdrklarmrza bu suretle temin edeceğiniz fay_ 
da yerinde ve eşsiz olacaktır. 

'V ~·"-""""~~~.Ar..AA.AA~/V"./V' 

ÇERÇEVE 

Şiirimin müdafaası 
Okuyucıı, yazıcı, bildik, ban.ıı. bir ağızdan şöyle iliyor: 
- Son zamanlarda. ,·eiaddll bir yazı faaliyeti lı;indesin. Fıkra, 

makale, hikaye, piyes, durmadan ya:nyorsun. Ilütiin bu yazı ne\ ileri 
üstilııde bizi azami tatmin etmiş olmana. rağmen şair cepheni unut. 
turabilmiş değilsin. Nerede şair, ıtlçin artık !.'alı1;1m1yor, ne yaptın 
onu, kayıp mı ettin? 

Bana ya.km, uzak herkesı;e benimsenen bu rnütalea. karşısında 

şaşkuum. Nered<:>n biliyorlar çahşmadığımı, nasıl ihtimal veriyorlar 
şairi lm.ybetmiş olabileceğime? Ruh ncscimi mikroskop altmda. mua. 
yene ettiler de ora.da şiir hııcCJ<Telerinin öldüğünü mü gördüler? 

Eğer incir ağacı olsaydım, mc\ siminde yemişiml ''eremedlm diye 
beni suçlandrnnak, kısırlık föhmeti altında. bulun<lnm1ak mümkünuü. 
Fakat ben sanatlramn, mevsimleri kendim seçerim ve için i!.'in oluı;la

rnnr belli etmemrk istıyebilirlm. 
Kaldı ki ben ne y:ıptmı ve ne yapıyorsam, şiirimin müda.taafiı yo. 

lundıı. yaptım ,.e yaıuyorum. l\lüdafaa. mefhumunu da. yanlış a.ııl::ı.

mıyalmı. Bu müdafaa, belHba~;lı taarruzlara. karşı lrnrunına tsi <1~

ğil. Herhangi bir varlığın, münasebet ve müc.anret aradığı başka 

mevcutlara el atması, yanl dünynsmı ln~a etmesi, lkUmfnl kertımASı l~I. 

Bu manada mUdafıı.a lıalJunı istediğim. ~Urln ne olduğunu hen1b: 
gösterebilmiş dcğillm. Elbet onun da zamanı gelir. 

Nedb Fazıl I<.ISAt:.VP.El~ 



namına 

gönderilen paralar 
Ankara, 15 (Hususi) - Mah -

kQm ve mevkuflar namlarına gön
derilen havale ve mersulelerin a
lınmasında ve kendilerine veril • 
mesinde muhtelif tarzlarda mua -
mele yapılmakta olduğu haber a -
hnmıştrr. Muamelatta ittiradı ve 
ceza evleri inzrbatınm halelden 
vikayesini temin için mahcur ol -
mıyan mabk\lmlarla mevkuflar 
namlarına gönderilen havale ve 
mersulelerin bunların altı ayda 

Emniyet müdürlerinin 
sel ah iyetl eri 

bir yenilenmek üzere müşterek 

bir istida ile mutemet tayin ede -
cekleri cezaevi müdür veya me • 

murlarından biri vasıtasile ve 

mahkumlar 

alınarak kezalik cezaevleri müdür 

ve memurları marifetiyle kendi -

lerine verilmesini adliye alakadar
lanna bildirmiştir. 

Makam otomobilleri 
Ankara, 16 - Temyiz mahkemesi 

birinci reisliği ile divanı muhasebat 

Devlet Ştlıası reislikleri, ve Temyiz 

• . 

. Hilber .. 
~ 

Subaylar terfi 
kanunu 

Şeehrimizdeki tayyare şehitleri ih lif alinden iki intıba .. 

. . - .. "· .. ' 

Hl MA ns - 193~ 

Türk borcu 
tahv•lleri Ankara, 16 - Polis vazife ve sa

l~yet kanununa bir madde ilavesi 
hakkında Meclise bir l!yiha veriL 
mlştir. Bu maddeye polis müdürle
rine emniyet ve asayiş işlerinde sata 
hiyet verilmektedir. 

ba~üddeiumumrnği için birer ma. Dün ikinci müzakereden 

Su tarifesine şehir 
meclisince zam yapıldı Vadesi gelenlerin öden 

mesine başlamyor 

Muhtelif kanallardan geçen emir
lerin tatbikinde zorluklar ~eliğin 
den kanunda bu değişikliğe lfizum 
görlilmOştür. Yeni ilave edilen mad 
de §Udur: 

"Belediye hudutları dahilinde ka
za teşkilatı cılan vilAyet merkezlerin 
deki emniyet müdürleri, emniyet ve 
asayişe müteallik i_şlerde vali mua
vini sıfat ve salahiyetini haizdirler,, 

Vakıt -* * lı;nretı im"M'Dr t~kll eden ve 
''anltı§madruı sonra. s6ylencııler ve ya._ 
ıW,anlar., bnşlığmı ta§ıyan baf ya.zıda, 
fimd!ye kadar bu yolda slSylenen ve ya
zılan bazı yazılardan "TUrklyo ile 1n
gUtenW.ıı btrlblrlcrtıe 'flllen 1§ blrllğ\ 

yapmaya ve birtbl.rillo cllerinclcn gelen 
yardmıl ı:-östen:ı:ıcye ısözlc~ oldWCla. 
:rı ma.ıwıı değil TU.rldytnin, Almanynr 
ile ltalyan:ın muluı.rlp dUşıno.n oldugu 
bir safa mUtte!ik olılrak girdiğimiz 

manası c;:ıkarılacakt.I,. dedikten sonra: 
''Harbin göze almmnsı ve harbi ı;ö

ze alanlarla b1r ccpı.ı.e kurulması ~ka 
D1r ııey, harbctınck ve harp edenlerle 
bir olmak 'ba§ka §eyd!r,, dl~en muhar
rir aynca bu lttif&km mc\ cut ve mu_ 
eases dosUuklarm h1çb1rln1 bozmadığı· 
na ve muayyen blr muharip ve muha
aun kabul etmediğine de l§Vet etmek_ 
tedir. 

Muharrir bundan sonra, bu anlıışna
nın bir gazetenin yazdığı gibi kendi 
ftkrl olamryacağını mU.Stel.ız1 blr dille 
ka.ydetUkten sonra bunun "doğrudan 

do~aha tanyeri ağarmadan hU
kftmetln istihsal ettiği ve ~langıc1 

:MlW Şefin Londra seyahatine dayanan 
bir muvaf!aldyct olduğunu veslkalann 
kaydetUğint.. bllc11.rd.1kten sonra söz. 
leriııl ou cUmle lle tamamlamaktadır: 

"Htdiscnln büyüklllğUnU sıızumu.z 

ve yazımızla küçtlltmiyellm . ., 

Cumhuriyet 
~mBr.77W't Mit 

Nadir Nadlnln .. Zaruri bir ihtar,. 
oa.§lıklı yazısı, dUnkU makalesinin bir 
•onu hUkmUndedir. DUnyıınuı bugünkü 
kart§tk ve ne.zlk demokraallerin aırt 
llUlhu kurtarmak için biribirlerile bir· 
le§Ukleri bir sırada ve bu birleşmenin 
eaü manası ideolojik bir kavga ve dö
tul için elele vermekten çok uzak ol. 
duğu halde, bazı gazetelerin bunu ide-
olojik blr mahiyette göstererek herhan
gi blr reJlnı aleyhinde harekete geç_ 
mekten çeklnmemclcrln1n Türk milleti 
bu hareketlerlle ba~ka blr yabancı reji
m.ln kucağma. atmak demek olacağuı:I 
ıpret ediyor ~o diyor ki: 

''TUrk - İngiliz anlaşmasına ideoıo_ 

;jüt bir m.ahlyct "iererek bunu kendi 
pJısl zaterlerlyml§ &lbl gösterirken, 
memlekete h_ızmett n bqka gaye bll
:ınlyen TUrk muharrirleri hakkında 

.gır itUhamlnrda bulunmalarını çok 
zararlı görllyoruz. Samlın1 olaralt ileri 
a11rdUğUmUz bu mUtnlealarda eğer faz

la soğukkanlı davr nıyorsak, bunu, 
ıw:t içinde ;n.:ıadı ımxz nazik gUnlerin 
.ten _ beıı do.vasmıı. t.ııhaınmUlU olma
dığım bUcllğimlz için yapmaltöıyız. 

Tan -lıLZekcrlya "Sevlnclmlzl izhar etmek 
~11.klm:ım değil midir .. bqlıklı yazı
~ Tlrk • !ngfifz anlaşmasının ken_ 
dilerinlu ötedenbert iddia ettikleri bir 
hakikate dayudıfml ve blmıeUce, de
dfklerine getlndfğfnl anlatacak bir ha_ 

kam otomobili ethsisi kararlaşmış

tır. 

--<>--

Fabrikalarda mesleki 
kurslar 

Ankara, 16 (Hususi) - Sınai 

müeseselerde ve maden ocakların· 
da mesleki kurslar açılması hak -

kında nizamname ile tapu ve ka
dastro umum müdürlüğü teftiş 

heyeti nizamnamesi Vekiller Heye 
tincc tasdik edilmiştir. 

va içinde yazılmtf bulunan dUn ve ev
velki gtlnkll makalelerine yükselen ltl
raz se.slerine cevap vererek: "Şüphe 

yok k1 Tanm De~rlyatı ile hllk.QmeUn 
bu kararı arasında hiçbir mUnıısebet 

yoktur. Ne biz hUk1ımete bir fikir ve_ 
recek vaziyette oldutumuzu ll!dle. ede
cek kadar hadnaşlna.s, ne de Tilrk hü

ktlmeU blr gazetenin ncı;rlya.tma uya_ 
rak devlet idaresine bir istlknmet vere
cek kadar O.cız va.zlyetted.lr,, demekte 
ve faşist propaga.ııdası: yaptığım söyle
diği gazetelerin de TUrk matbuntı ol_ 
mayıp 'fUrltl c Po. t gil:1 faşist gazete
leri o dUğWıu söylemektedir. 

Yenisabah 

1-Ill.Scyin Cahit Yalçın '•.Muslonlnln 
nlltku., bafltklı yazısında, bunun, §im
diye kadar alı. tıklnnnuzdnn başka, 

n!.sbeten makUI, bloktnn kılıç şo..lurtı_ 

smdan uzak ve ınsa.nda. "Artık İtalya 
ile konuşula.bilir,. kanuaUni uyandıran 
bir nutuk olmasına rağmen gene bU
yUk !ırtmalarılan sonra tesırleri lıt:ıso· 

ı.unan ölU dalga.lara benzediği ve "bu 
kadarmx da. Duc;:enln cenuplu mizacına, 
dinamik karakterine, mUbalAğnya mey 
yal Me§in belftgatlne bağışlamak ikti
za eder,. dedikten eonra ltaıyanm yedi 
sene içinde yaptığı işler ara.ıımda Mu
aollninin Habeşlatanın !ethlle iftıhar 

etmesi üzerinde durarak ve "bu bir 
muvaflakiyet te~kll etse bile bunun 
lair de insanlık ve adalet tarafı yok
mudur? ... sualini sorarak cevabını ve
riyor: 

'•ltalyan imparatorluğuna temel 
teııkll eden zavallı kınk dökUk Habe. 
§ista.n öyle bir tarzd& ele geçlrilml§tlr 
k1 ondan dolayı itUhara artık bu asrm 
vtcdaru, duygusu, telAkkial ll&llhlyet 
vermezler. Bu bir devlet için ıttlhar 

edilecek bir muva!!aklyet değil kızım-

lacak blr bareketUr.,. 
Dedikten sonra nutkun can alacak 

noktasma temas ediyor. Bu lılwıolinl
nln: "Biz, bUyUk demokrat devletler. 
den bir metremurabbaı arazi, bir tek 
insan bile almadık, neden bu katlar 
hiddet edlyorl:ı.r?,. Hayret J!ualldir. 

Hllseyin Cahlt Yalçın totaliterlerin 
birer birer ktlçUk devletleri ortadan 
kaldırmak prensiplerini koyan bu sual 
ka.r§ısmda hayret duyabilecek olanla
rın ancak zlhlıılerinden btlyle bir :Jey 
ger.;cnler ve ta.hle§uurlarında bu gibi 
lhUrnslar kayna.anlar olabmr dedik· 
ten sonra Musollnlnln bu sualine ııu sa. 
tır.:ı.r1a cevap vermı~ oluyor: 

•'BUyllk demokrasi! r doğrudan doğ· 
ruya. kendilerine taallCık etmlyen bir 
tehlike karşısında sulh \'C adalet narnı
nıı seslerini yUkscltUkleri ve böyle bir 
bayrak açtılı..lart içindir ltl, sempati 
celbedlyorlar ve cihan efkfin umuml
yeslnl kendi etra!larmda topluyorlar. 

Berlin Roma mihveri için asıl kor
kulacak çember budur. Onları maddi 
ve dUıman ltUCak 1;emberl tehdit et
miyor, manevt b1r çember kendllerlni 
tecrit ediyor.,. 

sonra kabul edi.di Şehir meclisi dün Vali Lutfi Programa dahil yollar şunlar

Ankara, 16 (A.A.) - Büyük Kırdann reisliğinde toplanmıştır. dır: Paristeki Düyunuumumiye idal" 
meclisi, taksime uğramış eski Ot
manlı imparatorluğundan intikal ,_ 
den yüzde yedi buçllk faizli ~ 
borcu tahvilleri kuponlarının vad8' 

Millet Meclisi bugün Refet Canı· ilk olarak Haliç vapurları işlet- Topkapı • Silivri • Edirnekapı • 
tezin başkanlığında toplanarak messi 938 bilançosu, bütçe eneli- Yedikule, Bakırköy - (Toplı:apı • 
Konya ovası sulama idaresinin menine, araba iskelelernide gedik Silivri) iltisakı), Yeniköy - Bü-
1934 yılı hesabı katisi hakkında usulünün tatbikine meydan veril- yükdere, Üsküdar - Şile, Üsküdar 

ki mem.esi hakkında talimatnamede - Beykoz, Topkapı • Maltepe - si gelenlerinin ödenmesine kar-'° 
divanı muhasebat encümeni maz 

Yapılaca1c: degw i!'liklig~ in teklifi iktı. Halkalı (Yeqilköy iltisakı), Mez- vermiştir. 
batasmı tasvip etmiş, Devlet Ha. :ı :r ~~"· 

sat encümenine havale edilmi!'ltir. baha # Silahtarag~a • Kürükköy Bu meclisin tebligatına göre, ı-
vayollan hizmetleri için 1939 mali :ı ~ UJISI' 
yılına geçici taahhüt icrası, statis- Bundan sonra istikraz edilecek (Rami iltisakı), Edirnekapı _ Ra- villerden 933 tariblilerin 12 n 

5 milyon liranın sarfedileceği yer- mi - Arnavutköy - Dayaka.dın, rah kuponları 25 mayısta tedJye ,.. 
tik umum mü.düdüğü teqkilitına dil kti B 1 -• ... darı doW :ı lere ait mazbata okunmuştdr. Erenköy _ tçerenköy - Bostancı ece r. un arın l.l.11A 

ait kanuna bagwh cetvelde degwiıtik· t t 1 ak te bit edil.mı-tir :ı Azadan Zahit temizlik işleri yolu tamiri, Kadık~y _ Acıbadem esas u u ar s "il • 

lik yapılması hakkındaki kanun i~in yapılacak garaj ve amele bi. katran kaplama, tbrabimağa - Her kupon için, altı aylık f,.tl 
l!yihalariyle ordu subaylar heye- nasının lüzumundan bahsetmiş Prevantoryom, KurOO.ğlıdere - taksiti hesahile 93 klll'Uf 3 saııtiıl' 
tine mahsus terfı' 'kanuna ek kanun V li 'l ekt' B 1 nnıru - • ve a Lutfi Kırdar bunların 100 Göztepe (Erenköy iltisakı kat • ven ec ır. un arm m" -
layihasının ikinci milzakerelerini bin liraya yaprlamryacağını söyle· ranlama), Caddebostanı - İskele man olan beş sene zarfında tfmdiJÔ 
yaparak kabul etmiştir. miştir. yolu katran kaplama, Erenköy • ödeme rayicini ifade eden dolar fl• 

Meclis, bu toplantısında Türki- Emekli general Doktor Refik tçerenköy yolu katran 'kaplama, atı sabit tutulacaktır. Bir nunıar-1' 
ye, Yunanistan arasında aktedilen Münirin ekmek meselesinin bir Yeşilköy • Topkapı ·Silivri iltisak kuponların ödenmesi 25 mayıstall 
veteriner mukavelesinin tasdiki an evvel halli hakkındaki temen. yolu katran kaplama, Erenköy is- sonra müruru zam.ana uğnyacaktlf• 
hakkındaki kanunun da birinci nisi üzerine vali, Süt fabrikası gi. tasyon yolu katran kaplama, Şaş. Faizler Cumhuriyet Mı!Tke%, os • 
müzakeresini yapmıştır. bi ekmek fabrikasının da kat'i o- kınbakkal. İstanbul, Kartal - Ya- manlt bankalarile Doyçe bank tart' 

tarak yapılmasına karar ,verildiği. kacık • Samanlıdere (Üsküdar) fmdan tediye edilecektir. Tediy~ 
Meclis eelecek çarıamba günü , ~ ni bildirl'Qİ.§tir, ..ç.a-.ı~ 4~-s-s-- --'- -·~•tt<>•"'• ı.nuı;-ılP-'l arımmaa ll.l' 

toplanacaktır. · · A d 1 Sular idarcsının na o u ve pe asfalt tamiri, Topkapı , Küı;uk gözetilmiyccektir. 
--0-

Yugoslav 
Başvekilinin 

• 
zevcesı 

Annesile birlikte 
şehrimize geldi 

Ru:neli cihetlerine vereceği su - çeşme, Bakırköy _ Kazı.çeşme as· Bundan başka 934 tarihli i]dncl 
yun tarifesi hakkındaki müşterek falt tamın, Büyükçekmece - srra Türk borcu tahvilleri 10 nuJll' 
maı;bata okunmuş, azadan Reşid Hadımköy - Terkos _ Karaburun , rnlı kuponları da ayni zamand• 
suyun metre mikabının 14 kuruş. tbrahimağa • Pervantoryom, K- Fransız frangı esası üzerinden öd 
tan 16 kuruşa ç.ıkanlmasına itiraz sıklı iltisakı, Bebek - İstinye yolu, ncccktir. 
etmitşir. Sular idaresi müdilriı es. Çatalca _ Sinekli - Çer"kezköy hu Kupon başına 18,75 Fransız f 
ki hesaba göre suyun fiyatının dut yolları. gı mukabili olarak 62 kuruş 90 saJl 
18 kuruşa geldiğini buna göre fi. Program okunduktan sonra tim verilecektir. Bunların tediyele 
yatlann•n bilakis tenzil edilmiş Kartal azası Şerafe<ldi.-ı Kartal • ni. krkcz ve Osmanlı Bankaları) 
olduğunu bildirmiştir. Pendik, Pendi': _ Yakacık yolla. pncaklardrr. 

Sular idaresi müdürü sorulan rmın seyrüsefere imkan vermiye - Düyunuumumiye meclisi, 933 
diğer bir sual üzerine de su saat- l'ihli tahvillerin 25 ikinciteşrin 93 yecek kadar bozuk ol.duğunu söy. 
terinin yavaş yavaş volüm saatle- t ·ı · d d...,. lecek kuponls etk lemiş, bu yolların da programa a- arı 1111 c va ... .,ı ge 

Yugoslav başvekili M. Sv ovi- riyle değiştirileceğini söylemiş - lınmasını ı'stemı·.:tı'r. 'ielımet Ali rının da dolar es!L'!r üzerinden 
çin refikası ve kalnvaldeei bu sabah M ı· 'f • ı H lk " ~· tir. ec ıs su tan esıy e a ev. yesine karar vermiştir, 
ki konvansiyonel trenilc ~ehrimize terinin yüzde 95 tenzilatlı tarife- de Beykoz - Bozhane ve Beykoz. 
gelmişlerdir. den istifade etmesi hakkındaki Akbaba yollarının tamir edilmesi-

l.-Iisafir bayanlar, Sirkeci garında teklifi kabul etmiştir. ni ileri sürmüştür. 
vali Lutfi Krrdarm zevcesi, Yugo - Son olarak vilayetin üç senelik Vali bunların da yapılacak ta -~ 
slav konsolosu Vişuld, Yugoslav yol programına ait mazbata okun. sarruflarla tamir edileceğini vaad 
matbuat ataşe.si Lukaçeviç ve zev- muştur. etmiş ve program kabul edilmiştir. 
celeri, belediye turizm ~ubesi mil _ 

dürü Semuhl tarafından karşılan - Şehrimize gelen lngiliz Prostun 
mış ve kendilerine birer buket ve.. ticaret heyeti h 1 v 

rilmiştir. !ki gün ewel şehrimize üç lngiliz azır ayacagı 
Madam Svetkoviç ve validesi, fabrika mümessilinden mürekkep 1 1 ,.. 1 

kendileri için açılan istasyonun me- ~ir .heyet gelr:1iştir. Heyet rr:emleke- p a n a f 
rasim salonunda kısa bir tevaıt _ ~zden zeytin!.ağ, sade yag ve .n: Taksim kıslası be~ediyeye 
kuftan sonra doğruca otomobllller- batı yağlar mubayaa etmek ıçın • 
le Yugoslav kon.solosbanesine git - temaslara başlamıştır. Y0rİleC8k 

A MERlKALILAB bCll blJI 
sosis, bin Jtlz litre doll• 

durma. yemektedirler. Bunun r 
caba dakikada 10 AmerlkalıJllll 
hastanelere müracaat e~ 
bir alikası \'&r mı? 

mişlerdir. -o-- Vali Lutfi Kırdar, şehircilik mü. 

Madam Svetkoviç, istasyonda ten Eskişehirde mahkQm olan tehassısı Pro·tan, Eminönü mc}da· * ~ 
DÜNYADA birçok 1autaJdr1 

dilerlnl istik.bal eden bir muha.rriri- b I d' I nile, Tepebaşı bahçesinin ve Tak- 1 

mize beşuş bir çehreyle dem.işttr 8 e IJ8 memur arı simde:ı itibaren Gazhane)e kadar i-
ki: Eskişehir, 16 - Ağırceza mahke- nen kısmın p anlarını hazırı. ması-

"- Seyahatim.iz tamamlle hustıSi mesi belediyede ihtilas yüzunden. nı istemiştir. 
mahiyettedir. Burada ne kadar ka- belediye tahsildarlanndan Mustafa Eminönü meydanından Unkap:ı. 
ıacağımız henüz ka.t'i olarak belli yı 3 sene 3 ay, ve 15 güne, belediye nına kadar olan saha belediyele 
değildir. Güzel Türkiyeyi görmek L 1 memuru Ali Tiryakiyi de bir sene 1 bank:ısından alınacak para ile imar 
çin geldik. Başka söyliyecek bir şey 1 ağır hapse mahkılm etmİ§tİr • edilecektir, Taksim kış1asile chan
yoktur.,. Tonton amca run hükrtrnet tarafından te:ediyeye 

Misafirlerimizin bugün müzeleri verilme~i tahakkuk etmiştir. Bura· 
gezmeleri muhtemeldir. hayvan da cehir klü lÜ, şehir tiyatro u ve ı;,e 

m Ü reb b 1s1 hlr gazinosu yapılacakhr. 

lana başlıca lllldll --ı 
sinekler yüzlerce adama, sdıd1 
diz:uıterl, kolera aşdamaktada• 4 

* • 
B tR dakikada bir deH 1ıi'l 

&r§ldöktt öldttrmüt ~ 
dünya ha.rblnc sebeb olmuştar• 1 

* : 
M l~HUR Münlh an••fl"*": 

Si bir d:ı.kikada ~ 
dı. 

* j 

A l\IERİKALI bir ....-.-: 
ğun hesabma göre. V: 

man de\"let reisi m·ıerla ..-: 
lS,GSO defa ihtizaz yapmaktadlf•: 
Ve bu kadar lhtbu ldddetU oll'l: 
normal bir acJunm wllldeld IJI.. 
tlz:a.zdan fazladır. 

mtlerln nntuklarmdald muv.ı•. 
fakıyetltı sırrı bil olaa sereko . 

~...?:. ..... ~~~..--.. ~.~ 
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G ~~RTESt günkü Vakit't~ 
&ınıli kita \Unuz l brahim Hoyi re-
>'<>rdu. lb P ~apakJarmdan bahsedi· 
1cre İtina rah~ Hoyi bu gibi resim· 
kitl....: edılmesini hatt"' m·· k ~•ın kit • a une • 
~a~ğ1 'ne dabın muhtevası kadar 
1~~Yor. I<en e. a.l~adar olmalannı 
Cünıe ettı'·· dısının Tagore'dan ter-
ı.:_ gı B h 
uır 2anıan . ~ Çtvan, altı aydan az 
lllıt; bu ıçındc ikinci defa basıl· 
Fehim da kapağın re sam Münif 
s· tararınd 11lde oiınu an ) apılması saye-

Ok .... 
taPla:ğa bilhassa fransızca ki· 
r 'rnii kalı tığun için midir, nedir? 
1 rnadU:Pa~lardan bir türlü hoşla. 
\ ti111· h · Kıtabın içinde resmi se· 
r • aw b lzac•ın a azı romanları, mesela 
turken ... 1~eya Dickens'inkileri o· 

• \.ek' "1)cb! tşh • .~ bunlar resimli ol· 
l~t 1 &ozlerimiz önünde can· 
du., dediğ· için yardımı dokunur
dtbııdUz ırn olur. Fakat kapağın 
1'enuı b.0hnasını tercih ederim. 
2anı ı._flır kağıt, üzerinde munta· 
ba "'4ll" er · ~1 f • ışte o kadar ... Bundan 
adının ilci'11atna gider; hatta kitabın 
~(il renkte basılmasına pek 

Cic:itı Cdenıem. 
hllı ~. resimli kapak kita· 
lı~labiU~ yardım ediyormuş. 
:ıt~bın, h asıl arzu edilen şey 

gıbı r<>k /~an i ir ticaret matahı 
~ekten Se Lıruılllesi deail. kitabı ger· 
~en bi \en ve onu .. içindeki için 
<lir. ~ kari kOtlesının yetişmesi· 
tııınas; . ~en:lekctlcrde kitabın sa. 
~d ~çın bırtakım hilelere ba~ 
kaıııar Ugu o!urmu~ ; mec:ela Ameri: 

l'fJıedik~hak:spearc'in Otlıello'sunu 
~ te bır cinayet adı ile bas· 
~:ıı._ ' 1)u suretle ·· ·· -at Oth 

1 
• surumü artmış .. 

tıay,1 d' e lo ru V cnedik' ıe bir ci· 
S ıye k h,.,_ · 0 uyanları gerçekten 
•-~Peare ka ·· "'lluı baz rıı sayamayız. Gala· 
lltuı oy 1 tiyatrolannda 01/ıello' 
ı.-,,ı..... nandığı olur· b ·· t ·· ·· · · ~"U\:lıni . u un şıırıru 

~~· sadece hikaye~inden, 
~ bi unsurlanndan ibaret kal. 
ı r Ot1ıe11o O ıı 'Seri d ... na Shakespeare' 

l)j tnıek kabil midir? . 
d'L :forJ.ar ki · "0 , '""'• bi . · thello yu Vene-
böl'ltI~e ~nayet diye okuyanla: 

H A B E R - Akpm Postası 

ksetelec 1 

Yakın şarkın petİ'ol .kaynakları ve 1 

···--···-·-···--.. ·;;z;;.,--ı 
1 

Yine barem dolayısile 1 
Yazan: M. DALKILIÇ j ALMANYA 1 

Alman~a. v~ ~~ttefıkl~ri, Romanya 1 
petrollerını ·hakımıyetlerı altına almadan • 

veya alacaklarına kani bulunmadan, 
harbi düşünemezler 

: Pierre Dominique 

1939 da petrolsuz harp edilemez. 
1914 de tayyare henüz piyade ve 
topçu kuvvetleri gibi biı ~ilah olma· 
mıştı; tank yoktu. harp gemileri 
kömürle işliyordu. Böyle olduğu 

halde, Almanlann mağlubiyetind~ 

petrolsuzluğun büyük bir rolü ol· 

mu~tu. 

Unutmıyahm ki, 1918 de Alman 
lar Romanyayı almış bulunuyorlar
dı. (Rumen ordusunun kaçarken, 
petrol kuyularından ekserisine ateş 
verdiği de doğrudur.) Buna rağmen 
havalarda büyük bir mağlubiyete 

u1',ıramışlar, tankları iyi bir şekilde 
k"Ullanarnamış\ar. kıtalann sevkin. 
de kamyon yerine demiryolunu ter· 
cih etmişlerdi. 

1939 da Alman topçu kuvvetleri· 
nin bir kı.;mı motörlüdür. Almanya· 
nın birçok tankı ,·ar; son rakamlara 
göre, 9800 tayyaresi mevcut. Süva· 
rilerinin de bir kısmı motörlü. Bü. 
tün bunlar petrol ister. 

Nihayet, Alman filosu • bütün 
harp ~!osu ve. ticaret filosunun bir 
kı"lllı - mazutla işliyor. 

Buna bakarak diyebiliriz ki, harp 
olduğu takdirde. muharebe edenle· 
rin ihtiyaçları son derece fazla ola· 
caktır. Dünyanın en km·vetli ordu. 
suna, en kuwetli tayyare filoc;una. 
kuvvetli bir bahriyeye sahip bulu· 
nan Almanların ihtiyacı be müte· 

hassıslarm en geniş lutarak yaphk 
lan hesaplan belki ziyadesile geçe· 
::ektir. 

* * * 
Halbuki, biliyoruz ki, harbi Al. 

manya çıkardığı takdirde - mütte
fikleri kimler olursa olsun • lngilte
re, Fransa ve Rusya bir arada çar
pı~caktır. Gene biliyoruz ki, Ame
rika da İngiliz • Fransız • Rus cep
hesine yardım edecek . Bu da, Atlas 
Okyanusu Almanyaya kapanacak, 
Hind Okyanusu da ayni §ekilde Al. 
manyamn iki tarafta münakalatı ke 
~ilecek demektir. Yani Almanya ile 
müttefikleri ne Amerikadan, ne 
Meksikadan, ne Venezuelladan, hQ· 
ıasa gerek şimali, gerek cenubt A· 
merikalarm hiçbirinden petrol ala· 
mıyacaktır. 

Ayni şekilde Almanya ve müttefik 
!eri ne Hindistandan bir şey alabi. 
ıeceklerdir, ne Romanyadan, hatta 
ne de Holanda müstemlekelerinden. 
Bu da gerek petrolun lngiliz malı 
olmasından, gerek Ingiliz gemilerile 
taşınmasından \'e gerekse denizle
rin İngilterenin kontrolu altında bu· 
lunmasından hasıl olacak bir neti. 

cedir. 

Y URDU~IUZUN ~peyce uzak bir kütesinden bir adliyeci ka· i 
riimiz bize bir mektup gönderiyor. Bu sütunlarda birk~ i 

kere temas cttiilm Teadül Kanunu liyihasmm müzakeresi müua. i 
sebetile hakimlere taallük eden birkaç noktayı tahlil \'e teırlh 1 
ederek bazı taleblcr beyan ediyor. ~lektubu, bu işe taallüku do· i 
layn;ile aynen \'C fakat adresi mahfuz olarak ne!')rediyorum: i 

1 
"Muhterem bayım, ı 
"Maaşların tevhid ve teadUlü hakkındaki kanunun değiştiriL 

mcsi münasebetle! yazdıklarınızı yüksek tahsili olmıyan arkadq- ! 
: larla birlikte dikkat ve ehemmiyetle okuduk. hi görüş ve gilzel 
~ ikazlannızdan çok miltehassis ve miltetekklr kaldık. Filhakika ye_ 
S niden memuriyete girenler için aranacak evsafa bir şey denemez. 
i Fakat her kültür sahibinin, bilgisini kitabdan aldığına göre, yllk- ! 

sek mektebde okumıyanların ve fakat daima tetebbil edenlerin 1 
bilgi!ıiz olduklarına hükmetmek haksızlık olur. Yüksek tahsili : 
olmıyanlann yUksek tahsili olanlardan aııağı kalmadıklarına ve 
hatta çok defa daha yüksek randıman verdiklerine birçok defa_ 
lar şahit olduk ve oluyoruz. 

Memurda aranacak evsafta ve memurun ehliyet ve enerj~
ni gösterecek kurs ve imtihanların icrasında sizinle müttefikiz. 

• Yeni projeye göre hakimlerin de teadül kanununa tabi tutulmak. 1 
ta olduğu anlaşılıyor. 1 

Halen mer'i Hakimler Kanununa göre ve hukuk tahıılll gö-
ren arkadaşlardan farklı olmıyarak hukuk tahsili gönniyen hL 
kimler de iki senede bir terfi ettirilmektedir. Yeni projede bu 
müddetin• 4 seneye çıkanlması, ehliyt, kabiliyet ve enerjiye kıy
met verilmemesi, cidden beni ve benim IPbileri çok Uzüyor. 

Size canlı bir misal göstereyim. Geçenlerde kanuni mUddetL 
ni dolduran hikimlere ait ayırma meclisince tanzim edilmiş bir 1 
terfi listesi neşredildi. Ayırma meclisinin, temyiz reis ve azalarile ; 
vekalet umum mUdUrlerinden teşekkill etmekte olduğu m&lüm- ! 
dur. Yük.sek tahsili olmıyan muktedir bir hakim, kendi dereceııin_ 1 
deki hak.imler arasında tercihan terfie layık görülmüş. Tercihan i 
terfie layık olan hAkimler terfi etirilmedikçe diğerlerinin terfilne ! 
kanunen imkan yokur. Bu arkadaş mektebsiz olmakla beraber, " 
enerjisi, ehliyeti ve dürüstlüğü ile tanınmıştır. Tercihan terfie 
layık görülen bu arkadaş yeni projeye göre terfie Jiyık olanlar

ı dan dahi bir sene sonra terfi ettirilirse Hakimler Kanunundaki 

1 
hükUmler de ihli.1 edilmil ve ehliyet ve liyakate de fiilen kıymet 
ve ehemmiyet verilmmit olur. Bu şekli hareketin, cumhuriyet re.. 
jimlnin mantık, kanun ve adalete dayanan ana prensiplerine uy-ı 
gun olamıyacağı ve BllyUk Millet Meclisinden kanunun bu ıeldl. 
de çıkmıyacağı şUpheıııiz görUlmektedir. 

Her meslekte ayni kabiliyet ve ehliyetle adamlar vardrr. Ay- : 
ni büroda ~lıııan iki adam tasavvur buyurunuz. Biriııi ytıkaek 1 
tahsil görmU.,,. diğeri görmemiş. Fakat memuriyet hayatmda, b.. I 
nunlann tatbikmda, her bakımdan bir beraberlik ve hattl llstiln· 
lilk görillebilir. Bunun diğerinden bir ııene sonra terfilnden na.. 
sıl adalet tasavvur edilebilir ve o değerli, vatan sever memur na· 
sıl yeis ve fUtura düşmez ve nıunl izzetinefsi rencide edilmiş ol. 

maz? 
Çıkacak kanunda fark gözetilmemesi ve hiç olmaz.sa menaub 

olduklan vekaletlere, mektebsizlerln mektebliler derecesinde mu- 1 
vaffakıyetleri görüldilğU takdirde onlann da 3 ııenede 'bir terfii 1 

i
l için salıihiyet verilmesi, haksız bir ikilik husulünün önüne geçil. ! 

mesi ve destiyi kıranla suyu getrenin bir tutulmaması pek )'erinde 1 
bir hareket olur. 1 

Memleketin ve milletin yüksek menfaatlerini dil§Unere~ neı- İ 
riyatınıza devam etmekte olduğunuzu görmekle haz duymaktayız. ! 

Sizi tanımadığım halde uzun yazımla rahatsız etmekten mil.. İ 
tcvellit kusurumu af ve derin saygılarımı kabul buyurunuz aaym 1 
bayım.,, 

°'1Un 'Ser} ~~espeare'e alışır, artık 
()lcurı lı erını hakiki adlan ile de . ., qa malı süssüz olarak. çırçıplak arzet· 
~ ci:ır, alı~maz; o adamlar mektir. 

Pek katt değil ya, fak='t farzede· 
!im ki Japonya da Almanya ve müt 
tefiklerinin' taraf mı tuttu ve Hindu 
nezya petrollerini eline geçirdi. Bu 
petrolu Singapurdan öteye. hele A· 
denden, Kapen veya Panamadan 
geçirmek kabil olmıyacaktır. 

O zaman. Almanya \'C müttefik· 
!erinin harbe devam edebilmek için 
başvuracakları tek çare Avrupa pet 
rolunu aramaktır. Bu da Romanya, 

Terfi müddetleri ara.'lma mr!deki kanlar ,.e stajlar koymanm : 
temin edeceği faydalı neticelerden blri bu farkı ortadan kaldır· 
mak olacaktır. 

Bu huımsta çok şümullü \'e IApath bir tekilde yazdıimın ,.._ 
zılan rn yaptığımız teklifleri tekrar etmek IAtqmlyorwn. Fakat 
bar<'m li)ihasmm müzakeresinde bu tekliflerimizin gözönünde 

alı~ır \>e .:et romanlan okumağa Resimli kapakların çoğunun pek 
~Yet adlı lk.i de Venedikte bir cı· çirkin ~eyler olduğunu da ilaveyl' 

a~İll?\ıyaca:ıt~~ta asıl aradığım hacet yok. 
Nurullah ATAÇ 

bulundurulmasını bir kere daha memar istikbal\ 

temenni edt>rlm. 

1 

Dünya sulhu Türk 
yeye minnet borc 

altındadlr 1 
Yazan : H. M. Dalkılı 

Türkiye, kılıcını dünya mu\' 
nesinin sulh kefesine attı. Dün 
nın son durumu karşısında, bir 
bus sıkıntısı içinde • bunalmakta 
lan insanlık için, Türkiyenin ya 
tığı bu jest, her şeyden evvel k 
ramancadır. Zira birkaç dar 
paralanmış olan milletlerarası 
niyet mekanizmasını bir türlü İ!I 
tememek endişeleri içinde çırpı~ 
durulurken, Türkiye, asker ve 
yük şerefler taşıyan bir millete l 
kış~r bir mertlikle Avrupanın, bi 
netıce bütün dünyanın sulh 
yeti mekanizmasını bir haml 
bağrı üstünde kavuşturmuştur. 

Son dünya hadiselerinin vücu 
getirdiği moral panik düşünül 

ve bunun amilleri dünya psikolo 
si bakımından gözönüne alını 
düııya sulhunun Türkiyeye ne 
dar büyük bir borç pa}'I altına 

diği Jerhal anlaşılır. 

Avrupada umumi emni)ret d 
mu bozulduktan sonra sulhu t 
kurabilmek için yapılan diplo 
teşebbüslerinin hiçbir fayda t 
etmediklerini bütün insanlık d 
şetle görmüştür. Amerika cuınh 

reisi Ruzveltin, bütün ümitle 
bağlandığı en son diplomasi t 
büs olarak vaftiz edilen mesajı 

uğradığı acı Akibet hatırlarda 

Alelacele bir sulh cephesi k 
maya çalışılarak verilen garantil 
le ise, stratejik amelt imkanları 
lunmamasmdan dolayı, alay 
mekteydi. · 

Diğer taraftan baskınlarla üst 
stratejik durumlar elde ediliyor 
ler tahkim olunup duruluyor' 
meçh\11 maksatlarla silah altına 
hnmq 8ç buçuk milyon asker 
il terhis olunmuyordu. Sulhun di 
lomasi yoluyla kurlarılması ist' 
metindeki bütün ümitler 8&ıd 

ten sonra sulh emniyetinin silah 
kurulmasından ba~ hiçbir yol 
mamıştır. 

ı,te dünyanın bu cehennem! 
mütereddit anıhdadır ki Türki 
silfıhlannı dünya sulhu emrine 
dadılını cihana i!An etti. 

Bu je~ttir ki, birdenbire, tehlik 
lcrin tekasüf etmekte olduiu Akd 
n!zde ve Avrupa kısmında sulh ce 
hesiııe ezici ve fevkal!de stratej 
bir Qstünlük vermiş bulunmaktadı 

Sulh cephesi iarafından veril 
garantiler artık misilsiz reel bir 
yatiyet almışlardır. Hatta sulh 
niyet cephesi Lehistanda patlam 
sından korkulan en evvel tehlike::ıi 
içine kadar girmektedir. 

Dünya elbetteki derin 
almakta haklıdır. 

Bütün dünya emindir ki sırf siy 
setleri icabı bu kanaate muhalif SUıı ole 1 ıçın onu, birkaç say· 

tar. l{jta:dUktan sonra elinden a· 
ltıaJc d~ ın Çok satılması irin ralı~ er . vısrud ~ :r :r ~-
1lı kact . ur, lazımdır; elden gel· 

bakımmdan_ ı 

••..ııı"""..ııııflll.-_,_,~"'-llllllı"'-"""""'-""'-"""""'-""'ılfllll __________________ lllİllllllllll.-ı~M-.ıı••• lan devletler matbuatı bu h!diseni dünya durumu bakımından harik 
····························--·---········-

ı ( Dcııamı 4 iJncilde) 

lır ... F,,,ı~r ılan edilir, her "ey yapı· 
d "· "Ul.at h' l ıo 
l1 e '.ldir. Oku~~~·: b~~\'urmak caiz 

e, ı l'ah' . -•l<U\, kıtap se\'mek bir 
k . 1Plıkr 
~~~tırıı ır; buna yalan, hile 
~ıt rna ına ·· . 
1 

ap kaPa~ musaade edılemez. 
der, ?nü ten ·~nda ne olduğunu söy· 

este aÇJk Yı aldatmaz. İçine bir 
en afır 1 1sar;ık kart postal kovarak 
?h .. ı e sere k' . 
"'<l!C be}k· k ıtaplarını da sat· 
~re kita~ı ı:abildir; fakat buna fel. 
art Po!taı ~tmak değil, açık saçık 
l\aPak lnlak denir. 

l\a .. da aşa'" 
ti rıı kaPakl gı Yllkarı öyledir. 

1:reı bakı a çekmenin belki sırf 
)\· at hizirn tnından faydası olabilir; 
i ıtabı rnuhtaradıKınuz o değildir. 
Çın 

1 
eva 1 .. a an .,. ıçın, muharriri 

ne iht· ır kari k ~ l 
l> 1) acun ut e i yetişmesi· 
""~&ına 6-> .... 

12 
'ar. Bugün kitabı ka· 

·•\( ft1.... ""'n P d a1 
r -.l~ca~ e an insanlann O-

m 'z k' ına, hele yann kapa~ı 
ıtapıar d 

ı rna~ ız. l\1 1 
a alacağına i· 

c ı t at .. t . . •\ Uzakı mu~ erıyı çe· 
ar kl1rJnak d ~ ·1 egı, ona 

Göçler basladı • 

G AZETELt;RDE, 11&) flye yerlerine 
göç başladığı yazılmaktadır. Bilyü. 

kadada hemen ' bütün e\lerln tutulduğu 
söyleniyor. 

Zın allı göçmenler: 

Kiqabillr bu göçlerini gizil tatmak için 
nelC'r yapmışlardır, ııma, işte gazetelerin 
dillerine dü!}tUler. 

nu h:ı.bcr g~menlcri nekadar azaba 
' düşürse, misafirleri ıle o kadar ııe,·indlmılıt· 

tir. Haydi hayırlısı. 

* * * 

1 KDAM "Anlamıyoruz, anlıyamıyo• 

ruz" bıışlıir altmda IÖ) le diyor: 
"Bizim d<'ğll, ya' rularımızın sıhhati 

ile alakadar olan sütün her şryden enel 
hilesiz olmasını istiyoruz. Neden herkesin 
bu isteği yerine getirilemiyor! 

Srnrlt'l'\lcnberl bu suale neden ce\•ab 
\·erilmccll~inl anlıyorduk, fakat, birkaç ay. 
da.nberi anlıyamıyornz.,, 

Bunda anlamıyacak ne ,·ar a birader? 

SiltU, sütll bozuk , ·eriyor da ondan. 

sut ve su 

S tlT hıtlblikltı ile lstlhsalitı araam· 
da ylnnl bin Utn•lik bir fark bu. 

lunduğu anlqılıyor. Sütt"ülerln bu ~ığı 

kapamak itin suya baş\'Urduklan görillü· 
yor. 

O halde §(iyle bir hesab yapabiliriz: 
Şu yazımızı okuduğunuz dakika içinde ts
tanbulda süte s.ı litre terkos suyu kanıtı• 
nbyor. 

•• * 
Yenisabah iki yaşmda 

Y ENİ Sabah iki yaşına bu. 
mııı. Ailesi Topkapıda Nadide ha.. 

ğmda güzel bir gün g~lnnlşler,, içip ei
lenmlşler. 

N enacla herhangi bir sari hastalığa 
mmıab olmadan, ,.e hele maazallah bu gibi 

yavrul:ı.ra mmıallat olan boğmacaya uğra. 

madan uzun ömür dileriz. 

Futbolun bizdeki tecellisi 

BEŞİKTAŞ • Vefa takınılan arumda 

cereyan eden m1lll küme ~lan 
yeni bir hldlseye sebeb olmut, ytn~ kltlb 
taraftarlarından bazdan sahaya hileam e. 
derek hakemi döğmek IAtemııler, fakat po
lis müdahale ederek müessif bir hldbenln 
\'llkunna mlnl olmut. 

Biz futbolll ayak oyuna bilirdik.. Fa
kat son iki hldlseden IOllra görilyorus ki 
bizdeki futbol deifl bok'Jboldur. Demek te. 
rakkl ederek ellerlmlze de ayak \'azlfesl 
göatenneie b&§ladık. Allah encammı hayr 
e7llyel . . ~ 

Beyaz harp 

M USSOUNt Torlnoda lrad ettlil nut
kunda "Beyaz harb" diye bir IÖz 

kullandı. 

Doinı deifl mi! 
Bugünkü siyasete göre harb beyazdır, 

aulh kara! 

Mim. 

IAde ehemmiyetini ne kadar istihf 
eder görünürse görünsünler, düny 
sulhu önüne saplanan bu yeni 
lı kılıcı, kendi milletlerindeki s 
sevenlerin dahi kalblerile öptükI 
şüphesizdir. 

Türkiyenin ıiıilli oldulu kad 
daha üstün beşert kıymeti olan 
jesti, bilhassa orta Avrupa devleti 
ri blokile ihracat durumumuz d" 
şünülürse, hatta ekonomik kaygıl 
nn fevkinde bir ruhla ve azimle yaı: 
tığından asla şüphe edilemez. 

'f ürkiye, çöküntü buhranları i· 
çinde ~ırpınan dünya sulhu uğrun• 

da kati, f Edak!r ve realist bir kah• 
raman ruhile hareket etmek gerekti· 
ği husu~J:-ıda bütün milletlere 6n• 
derlik etmi~tir. 

He· halde hiç kimse şüpne edl' 
mez ki di!'lya sulhu, dolayısile tei 
ca,·üzlcre karşı beşeriyeti koruma 
uğrunda si!fihlannı ve kanını vakl 
f e<len kahraman Türkiyeye minne1 
borcu altındadır. 



HA B E R - Akşam Posta~ 

Jiesdelu 
Yakın şarkın petrol kaynakları ve 

ALMANYA 
(B~ tarafı 3 llncüde) 

Lehistan. Arnavutluk; yakın şarkta 
Bakil, lran, lrak petroludur. 

Almanya Eratz (kimyevi bir şe_ 
kilde temin olunan suni maddeler) 
kullanaca&rını iddia ediyor., bunu 
biliyorum. Almanya bugün bu 
maddelerden iki milyon ton kadar 
imal ediyor. Fakat bu, harp halinde 
muhtaç olaca~ miktarın yedide biri 
bile değildir. Bundan ba~ka ltalya
nm ve diğer muhtemel müttefikle
rinin ihtiyacını da gözönünde bu
lundurması lftzırngelecektir. 

Şüphesiz, Almanya, kamyonları. 
nm bir çoğunu havagazi ile işle: bir 
hale solanustur. Fakat nakliyatta 
kolaylı~rı. sürati, tasarrufu ancak 
petrol temin edebilir ve tamamile 
petrolun yerine geçecek bir §C}i fen 
JıenUz icat etmemiştir. 

Buna mukabil AJmanyanın istih· 
lfil<i 6.843.000 ton, İtalyanın istih
lfil<i 834.000 tondur. Buna ç.ekoslo. 
vakyayı (283.000 ton), Macaristanı 
(258.000 ton} ilave etmek Ia.zmı· 
dır. Harp zamanında bu istihlfildn 
en az iki misline çıkacağını kabul 
etmelidir. Almanya, Italya ve müt· 
tefilderi • belki isaret ettiklerimden 
daha başka müttefikleri olacak -
senede en a~ı 20 milyon ton pcL 
rol sarfedeceklerdir. 
Ha~buki Romanya, Lehistan ve 

Arnavutluk hep bir arada 7.200.000 
ton petrol istihsal ediyor. Almanya 
ve mUttefiklerinin, bütün bu üç 
memleketin petrolünü elde etseler 
bile, gene ihtiyaçlarına kafi gelmiye 
ceği pek aşikar bir surette görülü· 
yor. 

* * * 

Hatay iktisat 
müsteşarı 

Şeh r imizde bazı 
temaslardan sonra 

Ankaraya gitti 
Hatay iktmat mU.Steııa.n Cela.J 

AkyUrek, iki vatan pan;a.sı arasın.. 
dakl ticari ve iktisadi temaslan art
t:mnak için §ehrimlze gelmlş ve a.. 
lakadarlarla temaslara başlamıştır. 

Hatayda ana vatanla ticari te
maslar yapmnk tizerc yüz bin Ura 
sermayeli bir anonim şirket kuruL 
muştur. 

İstanbul, Bursa ve lzmir gibi sa
na;1 şehirlerinden fabrikatör ve sa 
nayicilerin mal satmak üzere bu 
§irkete derhal mUracaat etmesi Is. 
tenmektedlr. 

* * * 

Hataylıln.r bilhassa deri, kösele, 
pamuk, yUn, keten, karyola ve ma
dcnf eşyalar, tuhafiye ve tuvalet eş 
ynlan, ipek kadm çorapları \'C sa.. 
bun imalinde kulJnmlan sudkostik 
istemektedir, Ha.taydaki ipek ve aa 
bun sanayicileri Galatruıarayda açı
lacak yerli mallar sergisinde pnv • 

Bu suretle Almanya ve müttefik- yon kurmağa karar vermişlerdir. 
Buna mukabil İngiltere, Fransa !eri, Rus veya yakın şark petrolle· tktısat mUsteşarı Ce!Al dün ak-

ve müttefikleri • Atlas Okyanusu rini ellerine geçirdikleri takdirde her şanı Anka.raya gitmiştir. 
yolu ile· iaşelerini temin edecekler. türlü hareket serbestisini kazanmış -----------

Hindistan veya Hindunezya petrol· bulunacaklar. Binaenaleyh, istikbal Ceza 1and1rı1 an 
leri gerek İngiliz Ye Fransız müstem için besledikleri gaye bu petrolleri 

lekelerinin, gerek Kap yolunu takip elde etmektir. •• d l•J• k k a" n C I 
ederek !3İmali Afrikadaki Fransız or Fakat Almanya ile müttefikleri- UÇ ~ 
dusunun ihtiyacını karşılamaya ıdt. nın _ elterindekt stok sayesinde - Karışık yağ satmanın 
fidir. sunt alkol ve diğer eratz'lara Ro· 
Yakın §ark petrolleri de Türk oı- manya, Lehistan, Arnavutluk pet· Cezası bir ay hapis ... 

dusu ile, Iskenderundan Iskenderi· rollerini ilave ettikleri takdirde altı 
yeye kadar bulunan biltün İngiliz ay ve hatta. daha fazla harbe devam 
ve Fransız ordularına kftfı gelir. edebilmek ihtimalleri var. Buna mu· 
Rus ordusu da petrolunu Bak11dan kabil, Romanya petrollerini hakimi 
temin edebilir ve kendi petrolunu yetleri altına Almadan veya alacak. 
Lehlstana verebilir. ıanna kani bulunmadan Almanya 

Almanya ile müttefikleri bitaraf ile müttefikleri harbi dü~ünemezler 
memleketlerden istifade edemezler. il b e. 

Seyyar yağ satıcısı Konyalı Meh
met pamuk yağı knn.,ılt yağ natar. 
ken yaknlnnmış ve dUn sulh ikinci 
cezada. muhakemesi görlllmUştUr. 
Mehmet sôrgusundn: 

"- Ben yağı hazır nldmı. Karı

§tk olduğunu bllmiyordum,, demie
tir. 

Zira son harbin tecrübeleri önü· Romanyayı kolayca işgal edebile- Neticede mahkeme suçluya bir 
müzde. Bitaraflar son derece az ia· ceklerini düstinerck bir harbe atıl· ay ha.pis ve bir ay da sanattan men 
şe bulacaklar ve büyük bir kontrol malan orilar için maceraya atılmak cezası vermiştir. 
altında kalacaklardır. demek olacaktır. Zira insanın aklı· Akide şekerinde hile! 

Bu suretle Almanya ile müttefik. na şu sual gelir: Almanya Roman- Bundan başka akide şekerlerinde 
teri petrol ~-uyulann~ .elde etmedik· yayı i!)gal etti~i zaman kuyular da. hilo ya.pan Schzad&bqnıda şekerci 
çe ne harbı kazanabılırler, ne de u· ha orilann eline geçmeden a~ba Ahmedln muhakemesine ba.kılını3 
zun müddet çarpışabilirler. Harbe tahrip edilip ateşe verilmiyecek mi· ve sur,; sabit görülerek Ahmed 
devam edebilmeleri için mühim pet· d. ? bir ay hnp.ls ve blr ny da sanattan 

rol menbalnnru elde etmeleri Hi.· 
1~fitün burilardan şu netice çıkı· men'e m.alıkfım olmuştur. Fakat bu 

zmıdır. (Şüphesiz, burada mevzuu.: yor ki, Almanyanın ilk hedefi • is- ceza tecil edilmiştir. 
bahs olan §CY yalnız petroldur. Aynı ter askeri hedefi olsun, ister siyasi Fırında fare! 
§ekilde bir ~e k~mür, d~ir, bakır, hedefi: ikisi ayni yola çıkar_ Ro- Sultnnahmct ikinci sulh ceza 
pamuk, las:ik, bırçok nadır mad.en· manyadır. Almanya için ikinci he- mahkeme.si dlln bir fırm hakkında 
ter meselesı de vardır. Şun~ da ısa· def de Kafkasya, Karadeniz, l stan- üç gUn kapanma karan vermiştir. 
ret edelim ki petrol meselesınde ol· bul Akdeniz, Arabistan çölleri, Bas Bu fmn Çarş:rkapıda Ahmet ism1n.. 
duğµ gibi, Almanyanm sahip bulun ra 'körfezi ve Iran yaylası ile hu- de birine aittir. Kapn.nınasma se
madığı bütün diğer maddeler de dutlanan Rusya _ yakm şark petrol beb de harman yerinde g8rUlen bir 
stok meselesini gözönilnde bulun· sahasıdır. faredir. 
durmak ı"cap eder. Fakat bu stoklar · Belediye memurları tarafından 

İngiltere, Fransa ve dostları vazı. 
ne kadar fazla olursa olsun bir mem mahkemeye sevkedilcn fırıncı iti. 

yeti anlarlarsa derhal §arkta ve üç 
lcketin ihtivacrnı senelerce k~T"CTlı. nızlarda bulunmu§Sa da ma.hkemc 

J -ll'· cephe üzerine vaziyet alacaklardır. il günlUk 
....... -az.) · !: kapanma knrarmı tasdik 
ı..... Bu cephelerden biri Rusya - Yakın tın.iştir 

Binaenaleyh, meseleyi bu suretle şark cephesidir. Diğeri, Romanya,e ·--·· ---------
ortaya koyabiliriz. Bugünkü harp· üçüncüsü de Ru:;ya ile beraber Tüı- Tarih Hocası 
lere petrol ıazım olduğuna, diğer kiye ittifakıdır. Bunun için, Mısı-
maddelerle bu temin olunamıyzcağı rın ve Suriyenin kuvvetli bir şekil· Ihsan Şerif öldü 
na. harpte fazla petrol sarfedilece- de elde bulundurulması ve Mi.islü. Maarif hayatın':la 48 6ene hiz-

Subayların maaşlarına dair 
kanun layihası bütçe 

encümeninden ç_ktı 
Ankara, 16 - Bütçe encümeni 

subaylarla askeıi memurlara ait ba· 
remin tetkikini bitirmiştir. 1453 
numaralı kanuna ek olarak hazır-

memurlar. Asli maa~ları 80, tutan 
260 lira. 
Altıncı derece - Yarbaylar. ikin

ci sınıf askeri memurlar. \'ekalet 
lanan layihanın birinci maddesi Ka- hususi kalem müdürü. asli maaşlan 
ra, deniz, ha\•a, askeri fabrikalar, 70, tutarı 210 lira. 
harita subayları ve askeri memurla. Yedinci derece - Binba~ılar. ü· 
rı ve jandarma suabyları için 13 de çüncü sınıf askeri memurlar. Asli 
rece tayin etmektedir. A<>keri mek· maa~ları 60, tutan 170 lira. 
teplerdeki maaşlı sivil memurlar ve l Sekizir.ci derece - Onrüzbaşı!ar. 
muallimler Jayihadan hariçtir. 13' dördüncü sınıf a:ıkeri memurlar. As· 
derece şunlardır: li maaşları 50, tutarı 140 lira. 

Birinci derece - Orgeneraller. or Dokuzuncu derece - Yüzbaşılar. 
amiraller, asli maaşları 150, tutan; beşinci sımf asken memurlar. Asli 

600 lira, maa,.lan 40, tutan 120 lira. 
İkinci derece - Korgeneraller. O~uncu derece _ Ostteğmenler. 

Koramiraller, asli maaşları 125. tu· altıncı sınıf askeri memurlar. Asli 
tan 500 lira. rnaao;;lan 35, tutan 100 lira. 

üçüncü derece - Tümgeneraller, 
0 

• b" . . d T ğm 
1 

T .. . 11 slt a la 100 n ırıncı erecc - e en er. 
umamıra er, a ma ş n . . . f k • • A ı· 

400 1
. yedıncı sım as erı mmlurıar. 5 ı 

tutarı ıra. 3o 85 1· 
D .. d- ü d T ~ era1 maaşları , tutan ıra. or unc erece - uggen · 

ter, Tuğamiraller, Askeri temyiz On i~i.nci. derece - O~tteğmenler 
müddeiumumisi, vekaıet hukuk mü· \·e sekızıncı sınıf askeıi ~n~urlar. 
şaviri, asli maaştan 90, tutarı 300 Asli maa~lan 25, tutarı 7o hra. 
lira. On üçüncü derece - Askeri me 
Beşinci derece - Albaylar, aske- mur mua\inleri. Asli ma:ışlan 20. 

ri temyiz azalan, birinci sınıf askeri ! tutan 60 lira. 

Hava şehitlerimizin 
aziz hatıraları 

Dün Ankara ve lstanbulda yapılan 
ihtifallerde hürmetle anıldı 

Vazife uğrunda şehit düşen tay
yarecilerimizin hatıralarını anmak 
ürere her sene tertip edilen tayya· 
re ihtifali dün de Fatihteki tayyare 
parkında yapılmıştır. Saat on üçte 
par'kml'icr tararı on bUllerce tialk 

ve mektepli ile dolmuştur. Mcrasl· 
me, İstanbul komutam korgeneral 
Halis Bıyıktay, merkez kumandanı 
Cemal, hava müsteşarı Zeki, vilayet 
ve belediye erkanı, şehir meclisi a.. 
zalan istirak etmiştir. Parktaki şe· 
hitler abidesine hava kurumu, hava 
subayları, halk partisi, İstanbul 
komutanlığı, belediye ve muhtelif 
müesseseler taraf mdan çelenkler 
korunuı;ıtur. 

Merasime, saat on dörtte Beya· 
zıt, Selimi ye, Taksim ve ~laçkadan 
atılan toplarla başlanmış ve arka· 
sından şehitlerimiz bir dakika sük(lt 
ile selfunlanmıştır. 

de :rüksek tahsil gençli~i namma 
bir nutuk söylemiştir. 

Nutuklar bittikten sonra mızıka 
tarafından matem havası çalınmış 

\·e bir manga a~ker_tarnfından ha
vaya ilç el silah atılmıştır. Son Ola· 

rak yapılan resmi geçitle merasime 
nihayet verilmi~tir. Geçitresminde 
en önde bandosile birlikte Maltepe 
ve bunu takiben de tümen mızıkası . 
bir piyade taburu, Türkku$U tale
beleri, kız ö&rretmen okulu. l stanbu\ 
kız ve erkek liseleri, Pertevniyal. 
Cumhuriyet, Vefa. Darüş~afaka 
Hayriye, i stiklal ve Yüceülkü lise 
teri geçmişlerdir. 

Ankarada 

,\nkara , 16 - Ha\'a ~chitleri ihti· 
fali dün ~aat 11 de Ulus meydanın
da yapılmı~tır. Bir dakika sük(lt· 
tan sonra Hava mii~teşarhğı namı
na önyüzba§ı Suat, parti Ankara 
merke.zi namına Enver, gençlik na· 
rnına Yılmaz ve hava kurumu na· 
mına da l\ lekki Sait tarafından mı. 
tuklar söylenmi~tir. 

27 Vüayete 
yeni valile~ 
tayin edildı 

vali' 
Ankara, 16 (Husus!) - 1,r 

lcr arasında yeniden t•110
1
,. 

yapılmrş ve yUksck tasdik' 
tiran etmiştir: ,,. 

lımlr vaHliğlne BaJıkeıd~. 
llsi Ethem Aykın, KonY" dr 
ligine ücUncU umumi ınufet J.' 
ilk başmUşavlri NlzamettlOIOt 
tnkcr, Sivasa nUfus umuoı_ • .t 
dUrU Muhtar, Manlsaya ~J 
ıı idareler umum mUdUrti ıı" 
rurcl, lspartaya eski se~ 
rnltsi Tevfik Hadi, Balık ti 
Muğla valisi Recai GUrel, J1 'P' 
gn mUlklyc müfettişi .Asılll " 
rcll, Bursaya Trabzon vali.il fi 
Cik, Tokada Ankara vali ın-:,, 
ol SnH\hnttln, Kayserlye ~ 
valisi Sefik Soyer, çan ,1' 
mUlklye mlitettlşi Refik, Jl_utl 
şa Aydm valisi Salim, /..:;;,_ 
Maraş valisi Sabri Citak, d 
hlre Ordu valisi Baran. orcl' 
Kırşehir valisi Milat, Gaıl.00' 
bo lzmir vali muavlni Ca,·ld..,, 
ver. lcelc Agrr valisi surtf 
pekcr, Trabzona hukuk ~ 
vlr nıua\·lni Osman Sabri. '1 
ya Kırklnrcll valisi Hasib• 
zcye Çankırı valisi nusııll f 
gören, Kırklarellye mUlk11e 
fetti~i İhsan Aksoy, Edlı1l1 

GUmUşhane valisi Ferit ıru"f 
GUmUşuneye Edirne valisi 
yazı Mengen, Boluyn matb" 
umum mUdUrU Naci Kıc~ 
l\luğlayn Malatya valisi I 
Aklncr, Mnlntyayn ErzlncaO 
lfsl Fahri özer, Erzlncana llJ1' 
kiye mUfcttişi Osman Nuri 
keli. matbuat umum mudU 
ğUne Bolu valisi Salim, ~~ 
umum mUdUrlUğUne dabtl 
vekületl mUsteşar muavini ıf 
rl, müsteşar mua,·InllğiJıe 0141 
antep valisi Şefik, mahalli 
.-Cr'l~~muuı a:auuuı ıa \t' 

valisi RUknettin NasuhoğlO 
yln edilmişlerdir. fi 

Rize valisi Nuri TUrkk•;ı 
Tokat valisi Faiz Ergun, -.r 
seri valisi Adli Bayman ve• 
emrine alındılar. 

-0--

Konvansiyonel 
gene geç kaldı 

Avrupa trenlerine ait yeni~ 
lcı:n talbikma b~lanmakla 'I 
Konmnsiyoncl treni bu sabah dl 
eaat gecikerek gelmiştir. tJ#ll. 

Bu gecikmenin bermutad J, 
hududumuza geç girmesindell ~ 
duğu bilhassa Bulgari.standa 
troll~rm çok uzadığı anlqı~' 

-0---

0ört şehrin elektrik 
tesisah satm ahmy~ 

~ine, Almanya ile müttefiklerinin man dünyasının Fransız· Ingiliı met eden emektar tarih hocası lh-
petro1u olmadığına, harbe devam et- bloku 1·1e beraber yu-rOmesi l~zım· s "f san , erı dün vefat etmiştir. 
mek için bu petrolu ele geçinnek dır. İstanbul ukek lisesinin tarih 

Bu sırada Galata ve Beyazıt ku· 
Jelerile limandaki gemiler bayrakla.. 
rını yarıya indinµiş ve diidükleri· 
ni çalmışlardır. Bir dakika sükQt 
bittikten sonra parkta hazırlanan 

kürsüye gelen ha\'a subaylarından 

Kemal heyecanlı bir hitabe söyle. 

mi~tir. 

Ankara, 16 - Tekirdağ, r --••••••rmmn!m!- ve Anteb şehirlerindeki elekt,tl)t)/, 
lcrini idare eden İtalyan &frkt':J 
le muhabere ve münakale ~ 
arasındaki müzakereler bi d1' 
Şlrl<etler bundan ııonrald ~ 
mUddeUcrinden vazgeçerek t ti 
l:uını satmayı kabul etınitl' ' 
Mukaveleler haziran ayında ~ 

lftzımgeldiğine göre, petrolu en ça· Romanyayı himaye edecek olan 
bult ve en kolay bir §Ckilde elde e- iki cephe de ~unlardır: 

muallimı olan merhum, aynı za. 
ma:ı1a da Beyo~lu merkez Rum 
lisesinin de m Udür muavinliğini 
yapıyonlu. 

dip çıkannak ve muhafaza etmek is· 1 _ Kaunas • Var§Ova • Bclgrat. 

tirecekleri a~ikfı.rdır. Bu cephe dalıa şimdiden Türkiye. 
Vaziyet meydanda. Elde edilmesi nin şimalinde çökmüş ve Yugoslav· 

en kolay petrol da evvel~ Avrupa· ~·anın cenubuna doğru istikamet al
daki, sonra yakın şark, nihayet Rus 

İhsan Şerif vaktiyle Nümunci 
T erakkide muallimlik ederken t:ı. 

rruş sayılabilir. 
pctroludur. Burada rakamk:fa kar 

;.. 2 -Kaunas - \"arşo\a - Bükrcş -şıla~ıyoruz. Avrup::.~ :~i:1sal olu. 

lebelerine hürriyet fikrini a§ıladı
ğr için Urfaya sUrülmüş ve meş
rutiyete kadar orada kalmıştır. 

t 11 . "kt n udur· İstanbul - Atina. Bu henüz sağlam nan pe ro enn mı · a ş . 
Ton bu1unmaktadır. Me§rutiyet ten sonra Galatasa.. 

ray lisesind~ DarUlmualliminde, 
So\Tetler birliği 29.500.000 
Romanya <;.620.000 
Lehistan 507.000 
Arnavutluk 120.000 
Avrupa dışmdaki istihsal ise şu-

dur: 
Ton 

Amenlca 206.175.000 
Afrika 214.000 
Oky?nu~ya 2.292.000 
Nihayet, üçüncü grup olarak şun· 

lar geliyor: 

Bulgaristanın da bu cepheye ilha· kız ve erkek mdallim mekteplerin· 
kı düşünülebilir. Fakat bu henüz de hocalık etmiş ve memlekete 
kati değil. Bununla beraber, ne de binlerce müne~r insan yetiştir. 
olsa, Ingiliz ve Fransızların Bükre. miştir. 
şin önünde iyi bir vaziyet alması Merhumun ailesine ve sevenle. 
yalnız muhtemel bir harbi kazan· rine t aziyetlerimizi bildiririz. 
mak için değil, harbe mani olmak 
için de ICızımdır. Fransızların Bük- istihsale, genis ihtiyat mallara sa· 
reşin önündeki vaziyetlerini gerek hip bulunacaklar, Mısır, ırak ve 
harple, gerek harpsiz kaybetmeleri Türkistan pamuk tarlatan sayesin· 
Almanyamn ve müttefiklerinin harp de, mühim miktarda iptidai madde 
etmelerini ve harbi devam ettirme- temin edebileceklerdir. 

Ton terini müm!<tin kılacak. fakat gene Nihayet, Basra körfezine yerle~-
Japonya 
Hnidistan 
Holanda 

müstemlekeleri 
lrnn 

360.0001 har~i kazanmalarını temin ctmiye· tikten sonra, asıl Asyadaki petrol. 
1.400.000 cektır. lastik veya pamuk servetini elde et. 

dirde dünranın hfil<ımı olacaklar- dır. 

Kemalden sonra Hava kurumu 
namına şehir meclisindr.n Meliha 
Avni de bir nutuk irat etmiş ve ar· 
kasından şehir' namına Şehir meclisi 
aza"ındanıSmı Enver de bir hita· 
bede bulunmuştur. 
Arkasından Univcrsiteden Cengiz L 

PARK OTEL'de 
Hehrgün saat 17 ,30 da 

Ç A Y- KO NSE R 

... 
• • ·~ ...._ .... r 

1 • • • • 

- Bütün Amerika donanmasınm iştirakleriyle 
hazırlanan . . . 

- Panama kabarelerinin Rumbalarile süslenen .. . 
- lspanyol kadınlarrnın işveler inden ateş alan .. . 

Neş'e .. Zevk ... ve Kahramanlık dolu Film: 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

Denizaltı -- D - 1 
Memleket imizde şimdiye kadar yapılan T ürkçe Filimlerin 

en güzeli 

Bu Perşembeden itibaren 

L A L E Sinemas~nda 
lrak 

7.900.000 
12.350.00:l 
4.300.000 

Buna mukabil, hakimiyetlerini mek için lfızımgelen sevkulceyş nok 
yakın şarka kadar ~za.tt1klan tak.

1 
talanm ellerinde bulunduracaklar-' 

dır. Filhakika, o zaman mühim bir Vr Tribım~ ı1~s ı\'ntions'datı lfl••••••&••••••••••••••••• 

la.nacaktır. 

Kredi F onsiye 
tahvillerinden kazanan~ 

Kahire, 16 (A.A.) - Yuzde ~ 
izli \'e ikramiyeli Mısır kr~i.~ 
re tahvillerinin dünkü çe.kill 1..., 

1903 senesi tahvillerinden 66 
numara 50.000 

ı 911 senesi tahvillerinden ~ 
numara 50.000 frank ikrarDİY' 
zarunı~lardır 

r TERZi 

Azize Aşar _ 
Yazlık son modelleri se~ 
t ir. 184 Galatasaray li•',. 
karıı sr. Kat: 2. 



Denizlide seyyahlar 
çadırda 

Yatmaktan kurtarrldı 
Evkaf idaresi Belediye ile müştereken 
bütün vesaiti mükemmel modern bir 
otel vücuda getirdi 

geı~U, (Hususi) - Denizliye 1 
teı bu~r Pek haklı olarak iyi bir o. A · ı k k 
tenıin arnanıaktan, istirahatlerini y 1 1 e o r u n ç 
lattı1 edenıemckten endiı::c ediyor b • b " 
n· . . .. ır oguşma 
tisin~ on iki kilometre ile_ a· k .. 1 . . . d 
tııesare ~Udikya Ve 25 kilometre Jr oy Ü in IÇln 0 yarım 
ltale) ehsınae Bieropolis (Pamuk. saat bog""uşarak 
"" arebelennı· · tc l k -nebu . zıynre gc en udurmuş ayıyı öldürdü tan d 

1
er, bılhassa bu müşltilfıt.. 

ltı.ek çoa:yı Y_a ?enizlide geceleme_ Gülnar, (Hususi) - Bura.da 
berab t1e;ını arıyorlar; veyahud tehlikeli bir ayı avı yapılmış ve 
lattıa egr erınde getirdikleri çadır_ köylülerden biri bir ayı ile yarım 

t"n_ --~elerin · · · ] rd ~qı· .d ı geçırıyor a ı,. saat boğuşmuştur. Hadise şöyle 
beıediy 1 aresi tarafından inşa ve olmuştur: 
oı e tarafından· Şeh · teli ı...~?'ak ir.ıletiim k . ' . ~r 0 Mut ve Gülnar arasında Kılıç _ 
"U'.:ıı. :ı e Uzcre ısticar ve k •w • • • !'l.:1 \l~ bir itina f dak~ 

1 
kla f esıgı adıyle maruf mevkıde yol 

-~ ~: ve e arı· tc . 
g "'-Ulen ve bir k .. 

1 
yapan ameleye o cıvarda koyun 

,...~sın Ve faal beled" aç ~r: !cvv~l gütmekte olan bir çobanın yakın· 
'-e ıu"'·- ıye rcısı smaı d • 
tnenı.ı· '«4 \•eciz bir hitabesiyle ve a bulunan bir ini göstererek: 
\'trlerje~et büyüklerinin, münev_ - Burada ayı vardır, haydi çı. 
le a tlin, güzide ailelerinin huzuri-1 karalım. 
lU ~~merasimi yapılan her tür- Diye teşvik etmesi üzerine Gül
hfnı Ollforij cami asri otel bu mu_ I narın Konur köyünden olan bu a. 

J\.ç~0ksanı bertaraf etmiştir. melelerden bir kaçı ellerinde bıçak 
teıtn ~ ~a töreni münasebetiyle 0 _ ve tüf eider olduğu halde çıra ya_ 
lçftıdı:ı ~·ı lılrif mobilyalarla süslü, karak zifiri karanlık içinde olan 
titı.osun~ atd~su ~ile bulunan ga_ ine dalmışlar.dır. 25 metre kadar 
l'l{eti \' m~sa~ırlcre blr çay zL gittikten sonra gittikçe ~ukurla-

.tvkaf ~~tir. şan başka bir ine inmeğe başlamış-
tibi be are ı her yerde olduğu !ardır 

~ hıkiıniıta. b ide de bir çok eserleriy_ Dö;t beş metre yürUdüken son. 
ue · ın f · 1 • • -st · ~in c eyız c:ı~ go eı:m~ş, ra diğer bir in ağzıyla karşılaşmış 
~~'ltat . cdd~l~nnı sU~l~mı~. lar ve içerisine girerek sağ ve so
ot . faıı_1~~csının D_enızl~d.cki 1- lunu iyice aradıkları halde bir e 

<!lı ,.,.. 1~(!tı belcdıycmızın bu .. . . § Y 
ı-e t "!Od!!.-....' b·ı 

1 1 t . gorememışlerdır. Bu arama esna-
e/rj ~~ ıno ı ye er e ezyın . 

fed,,ı- '§ hııbuaundaki himmet ve smda ba§ka bır in kapısına rast~a. 
~arJı;;., • d 
~ a• takdirle layıktır. mış1ar ır. 

Oraya girerek ara§tırmaları-

,
'-- na devam ctmektclerken 5Ütun 

j ki satırla \ halinde bir kay~ parças.~nın .. arka'= sına saklanmış uı; ayı gormuşler -

... 'l' 
~l'e~ıc;~rn ;e Daday öğretmenleri 

l'Up ed er azalarına seyahatler 
tlı1.1tıadı erek meslektaglarile tanı§-
~ rlar. 

l l<lltab 
I 11.Q kl.l.Yter ya vaUsi H!mlt Oskay bll-
tı &tal.-ı e bir tnmlrn göndererek lcöy 
r -arrn d -ll!larırıı ta ın almıı yolların sağ ta-

t. l{artaı kip etmelerini blldlrmişUr. 
lıal'\'llıtı dan Gebzcnln Cumaköyti 
ltı]Cl§llnı arma ı;ıap hastalığı bula§tı~ 
~ eu~'· kordon konmuııtur. 
~ "1-tnı Urovıı. mmtakasmda sıcakla. 
l'etıınu aaı nctıc sinde erpa mah8u1U 
~ eo11~' :arnukJar ekllmlJUr. Bir bn! 

il- l.ters~ğdayıar btçUeccktlr. -
C:tlllıatxn de bir ticaret orta okulu a-
1'llnu§tır a Maarl! vckdletlnce karar ve. 

\ . 
d.ı .A.yııı on 

l'e tıı Yt'dlslnde Adanada bele 
ı~ c:Uaı -"'r. azalığı seçimi yapılacak-.......____ ______ _ 

NUfus mUdUrlUgU 
a .. /\nkara 16 Nüf" 
UtlUğ.. ' - us umum mü 

tc§ar unc .Dahiliye Vekaleti mils-
l. nıuavinı' Sab . . d"l . ıt. n tayın e ı mış. 

Ankara 
lcti tn. • 16 - Dahiliye Veka-
" Üste"'"r . l"ğ" G . "ntcp .'r" muavın ı ıne azı 

tir. "alısi §cfik tayin edilmiş _ 

dir. 
Başlarına gelecek felaketi his

seden hayvanlar kendilerine bir 
melce aramak üzere kaçmağa 

başlarlarken Abdullah oğlu Mus
tafa adındaki amele elindeki tüfe
ğiyle ayının birisini vurmuştur. 
Diğer i"kisi de kaçmışlardır. Bun. 
lann kaçıp kurtulmalarına mey· 
dan vermemek için arayıcılar he
men inin kapısına koşmuşlar, bi
risini de kapıya yakın bir yerde 
öldürmüşlerdir. 

Her nasılsa daha önce dışarıya 

çıkmağa muvaffak olan üçüncü a· 
yı in ağzında beklemekte olan Ha 
li loğlu Mustafaya saldırmış, her 
ikisi de musaraayn başlamışlardır. 

Yanm saat kadar altalta üstüs. 
te yuvarlandıktan sonra biçare 
Mustafa bacağından yaralanmıştır. 
Bir facia vukuuna az birşey kal· 
mışken indeki arkadaşları dışarıya 
çıkarak M ustafanın imdadına ye
tişmişler ve aramakta oldukları a
yının arkadaşları ile boğuşmakta 
olduğunu görünce, üçüncü ayıyı 
da orada öldürerek Mustafayı 

muhakkak bir ölümden 'kurtar-

- 1 
e 

lngiliz - Sovyet 
müzakereleri 

"fzvestiya,, başmakalesind.3 diyor ki : 

Bu anlaşma cihan 
(Ba§tara/ı 1 ·i1ıcidc) 

ettiğini ve bu davetin de kabul o -
lunduğunu söyl~tir. 

sulhunun takviye.sine 
Cenevre görüşmeleri 

Londnı, 16 (A. A.) - Havas: 
Diplomatik mahfellerde söylendi

ğine göre, İngiliz tekliflerinin ilk 
noktai nazarında ısrar eden Sovyct
ler birliği tarafından fiilen redde
dilmiş olmasile iş bitmi~ değildir. 

Bu meselenin Cenevrede lord HalL 
faksla Bonnet Potemklnle buluetuk
ları zaman mUzakerc edilmesi kuv
vetle muhtemeldir. Fransız plt\m 
sayesinde mUzakere imkanı ve nn -
taşma ihtimali mevcuttur. Mezkfır 

mahfellerde beyan cdUdiğinc göre 
Moskovanın cevabmm Sovyctlerin 
yeni mUznkcre knpılarnu kapama. 
mnkla bernber nzaml menfaatler te 
min etmek istedlkleri an1Q6Ilmaktn. 
dır. 

yardım edecektir 

Birçok nazırlar Fransa, !ngtltere 
ve Sovyetler Birliği anısında bir it
tifak nktedilmesine munnzdırlar. 

Fakat diplomatik mahfellerde mü
zakerelerin Cenevre konuşhlalan 

esnasında mu\'affakıyeUc nctlcele -
neccği beyan ve netice 'baltkmda 
emniyet izhar edilmektedir. 

Cevap bildirildi 
Londra, 15 (A.A.) - Rcutcr 

Moskovadan istihbar ediyor: 
lnglllz muknbll tC'kllflcrlne 

:)rllen Sovyct cevabı, lnglltcro· 
nln Moskova elçisi Secds'e tev· 
dl edilmiştir. 

İik tekliflerde ısrar 
Moskova, 15 (A.A.) - Havas 

bltdlrlyor: -
Siyası Sovyct mahrcııerlnde 

söylendiğine göre Sovyetıer 

Birliği Garp demokrasileriyle 
teşriki mesai etmcğe karnr ver· 
miştfr. Fakat her ne pahasına 
olursn olsun değil Sovyetler Bir· 
!iği lnglllz - Fransız • Sovyet 
mUtekabil yardım paktı pltının· 
dan hiç bir znman vazgcçmlye
cektlr. 

Sovyetlcrin evvelce lnglllz 
tcl{liflerlnl rncldcttlklerl ma· 
lfımdur. Bu teklifleri şimdi de 
kabul etmek niyetinde değlller· 
dir. Ancak Londra, So·ryetlerln 
Uç de\ let hatLl'l mUmkUnse Po· 
lonyayı da alarak dBrt devlet 

Mosko-.a, 15 (A.A.) - Tas A
jansı bildiriyor: 

İzvestiya gaztesi Türk • İngiliz 
deklarasyonuna hasrettiği baş ya. 
zıs:nda diyor ki: 

''Türkiye ile İngiltere arasında 
bir karşılıklı yardım paktının hazır 
lanmakta olduğunu bildiren dek • 
larasyon, tecavüzün ilerde muh
temel genişlemesi tehlikesi karşı -
sında ve müessir bir sulh cephesi 
teşkili yolunda atılmış adımlardan 
bir adım olarak telakki edilmeli • 
dir. Fevkalade vahamet kesbeden 
enternasyonal vaziyetin tesiri al • 
tın.da sulbü seven devletler, teca
vüzün bugünkü, inkişafına karş· 

koymak için teşkilStlanmayı müm· 
kün kılacak yolları ve vasıtaları 

bulmağa çalışmaktadır. Türkiye 
ve lngilterenin akdetmeğe hazır -
landıkları pakt, muhakkak suret • 
te tecavüzün, Avnıpanın yeni mm. 
takalarını da ~ümulü çerçevesi i -
çersine almasına mani olacak ye • 
gane müessir vasıta olan zincirin 
halkalarından birini teşkil eyle • 
mektedir. 

Bizzat Türkiyenin hayati menfa 
atleri de, kendisine bu siyaseti 

tavsiye etmesini amirdir. Fakat, 
şunu da kaydetmek Hlzımdır ki, 
bu yolda, Türkiye, kendisinin te -
cavüze muhalif devletler cephesi • 
ne iştirake mani bulmağa çalışan 
mütecavizlerin korkutma teşebbüs 
terine maruz 'kalmıştır. Burada 
"Deutsche Diplomatishe Politishe 
Correspon':iance,. gazetesinin lü
zumsuz tavsiyelerini zikretmek 
icap eder. 

Bu yarı resmt gazete, Tür. 
kiyeye, demokrasi memleketlerile 
görüşmelere girmemesini tavsiye 
etmekte ve aynr zaman.da da bu
na rağmen bu yola girerse Türki -
yenin maruz kalacağı fena netice -
tere telmih eylemekte idi. Maama
fih, bu ''tavsiyeler,, Türkiye mat • 
buah ve efkarı umumiyesinin hak 

paktı pHinını kabul ederse, iş 

dcğışır. it al yan 
Aym mahfellerdo beyan edil· 

diğine göre ~uştcrek Fransız . gazetelerinin 
İngiliz teşebbüsüne rağmen son 

diplotnatlk &örUşmelerde J.'ran· neşiyatı 
sa tararından ileri sUrUlen tek· 
ll!ler !ngllizlerin noktnl naza· Roma, 16 (A.A.) - Popolo di 
rına nazaran Sovyet görüşleri· Roma gazetesi, Musolininin nutku 
ne daha yakındır. hakkında tefsiratta bulunarak ez. 

LitYlnor, lngllterenin nokta! cümle diyor ki: 
nazarını kolaycn kabul ettiği ı- "-Vaziyetler kati: olarak tesbit e
çln Sovyet hUkümetl tarafın· dilmiştir. Şimdi harp olursa bunun 
dan uzaklaştrrıldığı öğrenilmiş· mesulü büyük demokrasiler olacak· 
ur. tır. Danzig meseleAile Alman müs-

SoYyet hUkômetl garpla teş· temlekeleri, Tunus, Cibuti veya Sü· 
rikl mesai ctmeğe hazırdır. An veyş meseleleri Avrupa vaziyetini 
~a't, bu teşriki mesainin Anu· vahimleştirmi~ değildir. Bu vaziyet 
pnııın hnlihnzırdakl ırnvvetlc- ralmz Versay si teminin yerine ko. 
r:ııın muvazenesine müstenit nulmak üzere Alman ve İtalyan a· 
realist hlr siyasetin çerçevesl leytarı yeni bir blok tesisi hakkın· 
lıaricine çıkmaması şarttır. daki teşebbü !erle vahimlcşmi~tir. 

Tahmin ecllldlğlno göre Sov· ı Muc;o!ini, mih\'erin barı~ arzusunu 
yctler, pH\nlarının teferruata sarih surette gösterdi. Mihver şimdi 
::ılt kısımlnrında tndilft.t yapıl· intizar halindedir ve harp olup ol
masına. razı olacaklar, falrnt mıyacağı hakkında karar vermek 
planın umumt hatlarım kabul Paris ve Londraya kalmaktadır . ., 
ettirmek lçin ısrar edecekler· Messagero gazetesinden: 
dir. "İtalya her ihtimale karşı tertibat 

h ve yerinde mukabelesi ile karşı· 
lanmı§ ve Türkiyenin kendi harici 
siyasetine hiç kimsenin müdahale· 
sine müsaade edemiycceğini bil • 
dirmiştir. 

Sovyctler Birliği, her nereden 
gelirse gelsin, sulh davasının mil -
essir surette müdafaasının orga -
nize c<lilmesini istihdaf eyliyen 
bütün gayretleri daima memnuni· 
yetle selamlamıştır. Sovyetler Bir 
liği, bu yolda, Türkiye tarafından 
yapılan gayretleri kendisiyle dos • 
tane münasebetler halinde bulun • 
duğu iı;in bittabi daha büyük mem 
nuniyetle müşahede etmektc<lir. 

Sovyetler Birliği ile Türkiye a· 
rnsında mevcut dostluk geçen son· 
baharda Türkiye hariciye vekili 
Şükril Saracoğlunun Tass muha -
birine verdiği bir beyanatta söy • 
!ediği gibi, boş bir siyasi efsane 
değil, fakat mebdeini Türkiyede 
ve Sovyetler Birliğinde yeni re • 
jimlerin tesisindenberi vukua ge -
len bilylik ehemmiyetli htidiscler -
den almış bulunan bir vakıadır. 

Bir taraftan Türk milleti ve di
ğer taraftan Sovyetler Birliği mil 
letleri arasındaki dostluk yakın • 
tarda, Sovyet hükömetinin Anka -
rada Türkiye Cumhuriyeti ile yap
tığı müşaverelerle de son ifadesini 
bulmuştur. Bu fikir teatileri, bu -
günkü enternasyonal vaziyet Uze • 
rinde iki memleket arasındaki gö· 
rüş birliğinin ve iki devlet arasın • 
da dostluğun sulh menfaatine ola· 
rak takviyesi arzusunun mUşahe -
desini mümkün kılmıştır. 

Sovyetler Birl; ği efkarı umumi
yesi, bütün samimi sulh taraftarla 
rı gibi Ti.irkiyenin İngiltere ile bir 
karşılıklı yardım paktı a'kdetme -
sini, Sovyetler Birliği tarafından 

daima hiç değişmeden müdafaa e
dilmiş bulunan evrensel sulhün 
takviyesi eserine bir yardım gibi 
telakki edecektir .. , 

Kesilen Kırkçeş
me sulan 

BugUnkU Şehir Meclisinde 
müzakere mevzuu olacak 

Geçen sene tifo salgını esnasın
da kesilen Kırkçc§me sulariyle a. 
lakadar birçok müesseseler şika
yette b-Jlunmuşlardı. 

Bu su meselesi bugün Şehir 

Meclisinde görüşülecektir. 
Geçen yıl, bugünlerde tifo vak. 

aları günde 20 yi buluyordu. 
Aşı ve diğer tedbirlerle birlik

te Kır'kçcşme sularının da kesil
mesinden sonra vak'alar gittikçe 
azalmıştır. Son bir haftcıJdır Sıhhi. 
ye müdürlüğüne bildirilen vak'a. 
ların sayısı dördü geçmemiştir. 
AJıya devam ediliyor. 

Kuyuya düştü 

1 Galatasaray ilkkısmı açı!dı 
Bir hafta evvel kızamık vak'ala. 

rı dolayısiyle "kapatılan Galatasa
ray mektebinin Ortaköydeki ilk 
k.smr dün açılmıştır. Yeni vak'a 

almıştır. Ye artık hiçbir şeyden kor 
kusu yoktur. Büyük demokrasilerin 
çenberleme politikası harbe bu de· 
mokrasilerin sebebiyet vermek iste
diğini gfüterme~<tedir. Bu demokra· 
siler çenberleme siyasetinden vaz· 
geçsinler, mükemmel anla5Jlla im· 

Dün Kalikratyada inşaatta ça
lışan işçi Adem oğlu Osman bir 
kuyuya düşerek muhtelif yerlerin· 
den tehlikeli 6urette yaralanmış. 
tır. Yaralı Balıklı Ermeni hasta
hanesine kaldırılmıştır. 

kanlan mevcut olacaktır. Avrupa 
,.e Avrupa harici meselelerin tekrar 
tetkiki başlamı~tır. Bu meseleler ba· 
rış yolu ile de olsa, tarzıhal bula. 
caklardır.,. 

..... r ı rn ·r ı • arı et'i P"' ... "'"l k ık na 0 k ct ' .. pagan aya tı e aş tutarak yemek yem0 !dcdir. 
'lıek ıth·~da ar ah~ıştır ki artık diğer ku~lar gibi gagasile yemek )'e· 

· rnı karbetmi~tir • • ycktur • 

tÇERDm 

* Alman sefareti kAtiplerlnden Batt 
bu sabahki Semplon clcsprcsUe Berlln 
den gelmlotır. 

* Esnaf tc~ekktillerl hukuk mU~aviıı 
avukat izzettin belediye umuru huku· 
ldye mtidUrlllğUne tayin cdllmlrıUr. 

* Bt'lediye mlltetUşlcri hukult !~le· 
rint de te!ti§O başlamı§lardır. 

* Mısır çarııtsı esnafından iki mll 
messll dun valiyi zl:> arct ederek çareı: 
nm isUmiAkl hakkında gdrüşmUı.crdlr. 

* Belediye ekmek narhın da un le· 
rine buğdayın esas tutulması etrafında 
tetkikler yapmaktadır. 

* Belediye otellerin ıslahı 1'.alillmd 
fikir almak 1,1n İB\içrcdekl beyne.mı. 
!el otelcilik cemiyetine müracaat et· 
mlştır. 

* Den!zbank önUmUzdeki pazardan 
itibaren her pazar 1staııbuldan Mudan 
ya;>a mıat 20 de bir U ve ıcfetl yapa
caktır. Bu vapur pazartesi gunU sanalı 
8,•5 de Mudanyadan lsta.nbula döne. 
cckUr. 

* Umumi hapishane tamamen boı:o:ıı
tılmı§tıt, Binanın yıkılması için dUn 
tetkikler yapılmı§tır. 

ot- lmpelta §irketl sahiplerinin kardt ı 

Sllleymnn Seden tarntındıın ate) bı. c 
bakarct davası açılan Yeni Snbnb sa· 
zetesl beraat etmiştir. 
* Sntyc binasından dolayı Dcnızbank 
tarafından açılan dtıvnnı.n d.lnkU c. ı 

sesinde bu l§in Ucarct mahkemeler 
aalihlyctı dahlllndc olduğu kararla~ 

mıotır. 

* Mntbunt umum mUdilrlllgüne Bolu 
valls1 Salim tayin cdllml11tir. 
* SUmcrbnnk Mersinde bir ycrH mal 

tar pazarı açmağo. karar vermlt"tlr. 
* Denizbank personel aubcstnden 

So.llm yenl kurulan limanlar umum 
mUdUrlUğU cıuı1rurtaran te kıtllı ~azı 
§efllğtno tn~'1n cdllml~tlr , 

Cebelüttarık 
hududunda 

lspanyollar siper 
kazmağa başladılar 
CobclUttarık, 15 (A. A.) - ls

panyol kıt'nları Cebclüttankm !s.. 
pa.tıyayn ait olan Lilinen şehrinden 
ayıran bitaraf mıntakada bUyUk bi 
CaallycUe siper knzmaktadirlar. 

Tarlabaşında bir cinaye 
'Dün gece saat yarımda Tarla 

başında bir yaralama vak'ası ol 
muştur. Pangaltıda Vatan kıraat 
hanesinde garsonluk eden tsma 
il oğlu Enver Akgül ile Kasımp 
şada oturan kundura boyacısı A 
met oğlu Ali Soysuz cadldedcn be 
raber giderlerken bir kadın mcsc 
lesinden kavgaya tutu§mU§lar, A 
1i Soysuz cebinden çıkardığı kun 
dura bıçağıyla Enveri s·rtınd 
ağır surette yaraiamıştır. -Varal 
yetişenler tarafından Beyoğlu ha 
tahanesine kaldırılmıştır. 

l Kaıe 

YEGANE 1 
ÇARE 

NEOKALMiNA 
dır. 
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o w1Aa ao., 1 Objektif karşısında 
Rasgele seçilmiş Dün J a 

.. ~-ir ko~u. O 
surunmeyınız ! Portsmof un 

Esmarler, kumralla~ anahtarlan Krala 
ve sarışınlar hangı . . 

kokuları tercih verıldı 
etmelidirler ? 

Kadının geçerken etrafına neşret
Jği hafif ve tatlı bir koku, zerafeti 
ve ~üzelliği için bütün tuvaleti ka
dar c~emmiyetlidir. Bunun muhak
kak olduğunu bildiğimiz halde yazı
ya b.1şlarken daha ilk satırlarda oku 
yuc larrrnıza §unu tavsiye edeceğiz. 
Rnst gele scı:ilmiş bir koku kullan
ma.} ınız, ve t<ık kolı u sUrtinmcyiniz. 
Etrnfınızda bir kn~ saatlık bir müd
det için tcnl'ffils cdilcıniyecc:k kadar 
ağrr bir koku bal:iyc:!i b~kmak hiç 
de güzel bir şey değ!ldir. Bundan 
h!'r iııcc zevkli ı:.ak:n·r, "Unkü etrafı
na ağır bir kl)kU ı:cşntınenin fona 
Lir zevk~ alamet sııy. 'd·ğmı da bilir. 
Bugün zevkler o kadar incelcşmiştir 
ki bir çok kimseler fazla kokudan 
sinirlenmeğe, müteessir olmnğn ba.s
lanuşlnrdır. Hakikaten keskin &Ir ko 
kunun sinirler üzerine daima fena 
tesirleri vardır. Bunun için etrafa 
ağır bir koku ne§rcderek yürtiyen 
kadın hiç bir vakıt istediği tesiri el
de edemez. Mnks.ı.dı snyet kısn lfndc 

etmek için, koku sürünmesini bilmek 
ince bir sanattır diyeceğiz. 

Bu iş her şeyden evvel iyi bir ko
ku seçmek meselesidir. Eskiden ka
dınlar kcndierine uygun gelen, en 

doğru tabirle, yakışan kokuyu seçe
bilmek için, uzun araştırmalardan 

sonrn bazı kokuları birbirine kan§tı 
rnrak kendilerine mahsus hususi ve 
eşi başkalarında bulunmıyan koku
lar yaparlar, bunları kullanırlardı. 
Bugün artık buna ihtiyaç kalmamış. 
tır denebilir. Çünkü esans, lavanta, 
kolonya imalfi.tı kimya sanalınm te
kıimillil sayesinde o kadar ileriye 
gitmiş ve tuvalet aleminde o kadar 

İngiliz kral ve kraliçesi 
Kanadaya müteveccihen 
Empres of Ostralya ge
misile hareket etmiş bu
lunuyorlar. Gemi Porb
mottan ayrılmadan ev
vel bir ananeye uymak Ü· 
zere hassa alayından bir · 
nefer krala §ehrin anah
tarlarını takdim etti. 
1842 de İngiliz kraliçesi 
büyük Viktorya da Ame
rikaya davet edildiği va
kit şehrin anahtarlarını 
beraber almı§tı. 

HA B E R - Akıam Poıtan 

çok çeşit koku görillmcğe ~a§lnm~- lli t ri Rcyvol Cans isminde bir lngiliz kadım gayet garip bir yarış tesis etmiştir. Bu yarış l:rıt'11111TJafi,'l 
tır ki, ~er ka~m bunlar arasından 1 yaı .şıdır. J(ap/ımzbağalamı sırtına jokey yerine cit>civlcr ko·m/maktadır. }'arışı mm·:ıf'al:iyctlc bitirmek 
kendlsınc, eşme ancak binde bir ka- içi11 muayyen bir yere yetişmek kafi değildir. Sırttaki pilıciıı düşmemiş olması şarttır. 
dmda rastlıyaeağı, hususi bir koku 
bulabilir demek hiç de mübalağa en. 
yılmaz. Bugün ıtriyat aleminde tcr
ldbi ve kuvveti on bini geçen koku 
vardır, en ağır Ye en bayıltıcı koku
dan b:ışhyarak, hissedilmiyccek ko
kulara varıncaya kadar her çc§idini 
bulmak mümkUndür. Bugünün kadı
nının yapacağı §ey, tipine uygun ko
kularoan bir knçını tecrübe etmek 
ve en beğendiğini seçmektir. 

Her kadmm bugün yalnız iki ko
kusu olmalıdır. Ynzhk koku, kıı;Jık 
koku .. Çünkü kUrklcr ve ağır man
tolar daima daha keskin ve daha 
devamlı bir kokuya ihtiyaç hissetti
rirler. Halbuki yazlık roplarla kulla
nılacak kokular hafif olmalıdır. 
Esmer bayanlar esası ıtır, santal ve 
gardenya olan kokulan tercih etme 
Jidir. 

Kumral kadınlar ise daha ziyade la
vantayı, çiçek esanslarını, dnha ha
fif ve dnl111 deva.msrz kokulan bcğr
nccc-klcrdir. Şibr aşağı yukan her 

kadına uygun gelen bir kqkudur. 'Dmıı·g t'r koridor meselelerinin son lıad şeUi alması iı·-:ıiııe l.clıista•ı ~:-..' cıi !ıa;ıılıl:larmı lir kal da'M ;rl 
Maziden ahıcağmuz bir ders var- lıı1m~t.r. Bu meyanda kadmlardaıı yardımcı aıaylar ıeşı.ıl C.Jiim:jlır. Resmimiz uıı yardımcı kadmlaı ala· 

dır : BüyUk nnnelerim.lz dolaplarda yının yaptığı bır geçit resmini göstermektedir. 
sakladıklan elbiselerin bohçaları arn 

sına ID.\•anta çiçt'ğlnl, yahut limon şadığınızı hntırlıyarnk bu c.<:lti usulü 

çiçeğini ihtiva edr'n torbacıklar ltor- ycnileştirebilirsini:':. Elbise dolabını
lardı. Eğer bugün ctrnfmızda çok zın muhtelif yl'rkrindcl:i çivilere kU 
ince, çok 7.:ırif bir koku dalgası yap- çUk t.,, 'Jalar o.ur, bu torbıılo.rın içc
mak istlyornanız ayni şeyi sizin de risinc kulhndığınız koku ile ıslatıl
yapm:ınrz lazrmdir. mış pamuk parçaları korsunuz. Bu 

Fakat Biz bu ~1 yaparken onlar- suretle elbiseleriniz kokulnnır ve 110-

dan daha mlltcktunil bir nsırda ya- kağa çıkarken aynca uzun umdıya 

koku sUrmeğe ihtiyaç kalmnz. 
Elbiseleriniz ic;in tatbik etiğiniz 

bu usulü clldinz için de t:ıt"ı:ıik ede
bilirsiniz. Her banyo ,.e du~tan Mnra 
cildiniz \'C kokunuza tekabül eden 
hir kolonya ile masaj yapmak kafi
dir. 

Bu takdtrde yalnız !Okağa çıkar-

ken saç1nnnıza ,.c kulaklarınııın nr-
ka.Eına bir Pül\'enzatör ile hafüçc 
kolonya sıkmnk kafidir. 

Du ba!lit koku sürtinme w.ıulile et 
rafınızda çok hafif \'C gUzcl bir hn\'a 
yarattığınızı ırörcrck hayret edecek
sin.iz_ 

Balık eti 
Yazan : Or. G. A· 

Balık yemek hususunda 
Avrupalılarla bizim aramızda 
ehemmiyetli bir fark vardır. 
Vaktiyle hıristiyanlık, perhiz 
zamanın'da et yemeğini yasak 
ettiği halde balık yemeğe izin 
vermiş.tir diye, onlar hala ba
lığı etten saymazlar. Onun için 
yemeklerinde etten önce - çe· 
rez kabilinden _ balık yerler. 

Balıkların her türl~Une çokçB 
da rağbet gösterirler. 

Halbuki biz balrfı et ye· 
meğinden sayarız. Balık yediğimiz zaman et yemeyiz. Za· 
ten eti de az yediğimiz gibi balığı da, Avrupalılara nisbetlc, 
pek az yeriz. Bizim, balığı et yemeğin.den saymamız haldı· 

dır. Çünkü bir taraftan etin yağı ve kemikleri ayrıklıktan 
sonra safi lop et çıkarılır, uir taraftan da balığın başı ve 
kılc;ıklan ve kabukları ayrıl<lıktan sonra safi yağsız batıl: 
çıkarılırsa ikincisinden ayni miktar alınıp tahlil edilince beS.
leme bakımından ikisi de ayni şey olduğu meydana çıkar. 

Şu kaı:Iar ki, balık • hele yağsız balık olursa - çabuk 
hazmedilir, midede az zaman kah ve mideyi şişirmez .. Oıı· 
dan dolayı yağlı et, yağlı sebze ve pilav yemeğe alışrnı§ 

olanlar balığı doyurmaz sanırlar, bizim meml:kette de ba· 
lıklara liiyık oldukları kadar rağbet gösterilmemesi, belki. 
bu yanlış fikirden kalmıştır. Deniz kenarında oturup da, 
denizin mavi dalgalarını seyrederek keçi eti yemeği tercih 
edenleri görünce balığa karşı bu rağbetsizliğe şaşmamak 
kabil değildir. 

Etle mukayese edilince, balığın birtek kusuru vardır. 
O da, çabuk bozulması. Et buz dolabına konulmadan, sc· 
rince bir havada haylice dayandığı halde, balık bir kaÇ 
saat içinde bozulur. Balığı buzdolabında saklamak ta onun 
çabuk bozulmasına mani olmaz. Bilakis. balığın buz do· 
labın:la bozulmıyacağını zannedenler aldanır. Bir de balı· 
ğın bozulduğu - hele iptidasıda - kokusundan anlaşılamat· 
Fena koku çıkarmıyan balık ta, denizden çıkarıldığından· 

beri uzunca zaman geçmiş olduğu hakle, bozulmuş olabilir. 
Balığı bozulmadan yemek için çare ancak onu taze taı:c 

yemektir. Balığın bazılarına, yedikten sonra. kaşınma ver
mesi de bayatlamış olmasındandır. Taze balığın kaşıntı 

vermesine hiç bir sebep yoktur. Eskiden pazar kayıkln· 
riyle Göksuya giderek eğlenti alemi yapanlar bunu iyi 
bildikleri için, kayıkta bir mangal bulundururlar ve bahk 
deniT..den çıkınca, daha oynarken, hemen ıskaranın iizerinc 
yapı~tırarak, biraz kızarttıktan sonra yerlerdi. Öyle yeni· 
J: ......... .... ı.ı. -- ..a-ı.--.., __.._......ı.--..,..-~. o-th ....... 

Balığın en kolay, en çabuk hazmedilecek şekli de böy· 

le ıskara üzerinde kızartılmış şeklidir. O vakit. kolay haz· 
medildikten başka iştahı açar. Beslemesi de ayni miktarda 
yağsız pirzola kadardır. 

Yağda, zeytinyağında, yahut una bulanarak kızartı• 

lınca besleme kudreti, tabii artar. Fakat biraz daha güç
lükle hazmedilir. Haşlanm·ş balık kolay hazmedilemediği 
gibi bcslemeğe de pek yaramaz .. 

Balıkları yağsız. az yağlı ve yağlı diye yağ bakımın· 

dan üç dereceye ayırırlar. Bunlardan her birinin adını say· 
ma.::lan, balığın yassılığına, ve yuvarlaklığ na göre yağının 
derecesini tabii ayırd edersiniz. Yağsız balıklar en kola~ 
hazmedilenleridir. Bunları - taze olmak şartiyle - midesı 
bozuk olanlar bile yeyebilirler. Çok olmadığı halde, 
karaciğeri ve böbrekleri bozuk olanlara da dokunmaz. 

Az yağlı ve yağlı olan balıkların besleme kudreti ço1' 
olmakla beraber hazmedilmeleri biraz daha güç olur. On· 
ları da midelerine güvenenler korkmadan yeyebilirlcr. 

Bal kların bir çoğunda A. B, ve D vitaminlerinden bol· 
ca bulunduğu için bu bakımdan da kıymetli gıda olurlar .. 

Balığın üzerine yerken limon sıkılınca C vitamini de 

tamam olur. 

Saatte 
ı~;ıonıetı e 

755 
süra ' o 

Gercıı g 'i11 llerlinde, birkaç gü11 fasıla ile dii11ya sıirat 1eknr111ırt l:ıf 
iki genç Alman tayyarecinitı mıwaffakiycileri kutlıtlannııştrr. Rc.:ı·ı. 1 
sidl elbise ile görü1ıen iki genç saatle 7SO ı•c iSS kilom:lre su.c.: '. ıf 
eden l ' endel ve Dirteledir. il er ikisi de 24 yaşındadır r·c rcsimdckı 11 

formalı zet•al ise Alma1ı ordusuna mensp generallerdir. 
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Harp vukuunda Trablusgarp'taki 
r·~~- Italyan 

~~rp, baı~daresi altınlda, Trablus mak istemesi ihtimali 'C.'laha kuvv~t 
''ltir<11• b n başa manzarasmı de- ildir. 
r · .ou ·· in ltuua gun orası, Avrupalıla. 
lcıtıle1- ndığı m~na ile, bir müs.. 
1 ile de·1d· tltcıcrd gı ır. Burada müstem. 
(~Ctiy~ Olduğu gibi kollarının 
lııağ1 e Ç<ılı§an ve zengin ol-
"'-- uman • 
""tt. }l ınsanlara rastgelin. 
~ Utası k ~r. 'l'rab as er kıtalariyle dolu-
llıaı: lusgarpta sapan bulun. 
b rnot·· 
tr •e.rı o r vardır. Vakıa 

~bir Ç:'k ~talyadan Trablusgar. 
:· ~csı:n· ınsan muhaceret etmiş. 

tore lg 
1 İtalyan membalarına 

~ 38 d 
11~ ~ e 20.000 İtalyan, 1939 
k. ırndanb . 
"'it ana crı de gene 20.000 
ta( l' Yur<} topraklarım bıraka· 
~t b rahıusgarbe gnrmüo:tür. Fa. ta tınlar • -::r ~ 
. Ptaıc1a zırai maksatlarla bu 

dır ra g • . · lc,0 e~mış ferdler değıl· 

de &tlc '-rnda gayet kolay şekil. 
dır r ucr .ı.ı · ı . . ti· \'llıi l Q\.11 cbılecek ın&anlar 

ltıı'i\tctı ~.1>'.8nın Trablusgarpt2 
tf:~dıd..ı crı ıçin ikmal ve ihtiyat 

r. 

r 'l'°l>taıt 

Mısınn hayat ve mematı 

Çad ve Udayi mıntakalarmın 
işgali İtalya için her bakımdan 
kıymetli olacaktır. Italyanlar bu
raların iktısaden Trablusgarbe 
bağlı olduğunu §imdiye kadar bir 
çok defa söylemişletidir. Fakat bu 
mıntaka iktısadi sebeplerden zi
yade siyasi ve askeri bakımlardan 
faydalıdır. Buraya yerleşecek İ

talyan ordusu, yürüyüşü Gine 
körfezine ve Hartumdan Nil isti. 
hmetine tevcih edebilir. Sudanın 
ittisali yalnız Trablusgarp ile Ha 
beşistanı birleştiren yolu açmak. 
la 'kalmaz. Mısıra hakim askeri 
noktaların İtalyanların eline geç· 
rneEi demek olan bu hareket ital· 
yaya daima Mısırı tehdit etmek 
in·kanlarmı verir. Hartum baraj. 
lan dolayısiyle Mıs1h su deposu. 
nun anahtarıdır, Bu anahtarlar 
her hangi devletin elinde bulunur. r~r, lllad tnahsulleri itibariyle 

a'-· en] · sa Mısırın hayat ve memau o dev-~r v crı cihetinden daha 
(~ıı l'e g<>çcbc kabilelerle mes.. !etin elinde olmuş olur. 

~l'llleJt:~b.luagarp ihtiya~sız bir İtalyan imparatorluğunun bu 

1 
.de }'o\::r, Satın alma kabiliye· emelleri Fransanm Afrikadaki a. 

~ili lle bi Ur. Binaenaleyh italya razisinin birliğini parçalar ve Ital. 

:c~~dı t•~ ~zar olabilir, ne de yayı bilvasıta Mısıra hakim kılar. 
o\ l\\tfllı • ~}'e deposu. Burası faz O halde harp halinı:Je İtalyanın 

lb\,. 1'iıl'l bi bu ta~avvur ve arzularım yerine 
~. r iskan sahası da 
~ıı getirip getiremiyeceğini bir asker 

ei/J llıcl't\l gi'.;zi.!yle tetkik etm~k faydadan 
~ hir ş t~t ana vatan bütçe. hali değildir. İtalya belki k·smcn 

~ııtd "erg~ i;,.,e c ınez, ibilakis öz bu arzularmı tahakkuk ettirebilir. 
Pt;ı~ Crinin bic kıaını bu 

'l'rabı r için aarfolunur. Eğer 
thc,tlrp harb baktmmdan ~ok 
1ı~aı ,,. }'etli bir memleket olmasa 
~'ta e !tluhafaza için emek ve 
'ct&arfetmeğe .değmeyen bir 
'l' et &ayılabilirdi. 

a r'hıu, 
~a,ı ?rı!.itarp, İtalyaya, Afrikanın 
~ ııı~ \'azenesi bakımından o· 

•. tesna vaziyeti için lazım • 
·'l'r 

h.zı 'hlua 
tt, iıııp. &arp hudutlariyle hal 
~ titi li1.~t~rluğunun yeni işgal 

'
~llt l tıstan arasu\lda ittisal 

• ta.h,a b • . 1" 
~. it ~ u ıttısa ı tamam _ 
vırı· "e Af . 
llj 1fini k nka topraklarının 

4 lıukırıu 
0

t"Urnak için bugün ken· 

11_td~ lt' altında olmıyan diyar 
"<it· tan 
~ 1 Ça;ı sanın Mısır Cenubur 
. ~ ln;:i~e Uaayi denilen toprak. 
'ııc ~ .. \.. tereye tabi Sudan arazi. 
i lh ..... ıt;ıçtıt ı 
"' '""'l.l~ • talya Trablusgar • 
.,. }':ot Oldu;; • • • 

...,..~rı "'u ıçın Habeşısta-
ııtıftc '-Yılır. Sulh zamamn:.lı: 
'I.; tenin 

"ilıı b Ve Fransanın elinde 
ıı l'aı ~ Yoldan istifade eder . 
~~n111d taJyaya bilhassa harp 
hL 1l }" 
~ "ıt•t t itzını ve klymetlidir . 
. :ı \u.,.v '

1
Trablus garpte1d ltoJ· 

~c et er· b . 
~c~ı.. 1 u yollara hilcuır. 

lt ~t ... . 
· c ıstilaya çalışacoklar 
~ 

trabı 
:ı u~ı:ar• 

cıı::,11 b ö n tabye bakı:nın . 
' c u f il:' 1 

lıtı. ,_ . a ıyetir..Jcn fotifa 
t · '!; ı . 
lll 1-.a_•,.

1
.1n ftaJy-;ı bu krtayı ta· 

ilr ... ı '" t' illa J e tne malik kuvvetli 
trı :tll:arıa 

il hr dola askeri kuvvet· 
l e~ah 

=tccli h b 1 yapmakta kusur 
~t • '°' k ı;ı~ ~İt u :.ıv.,.etlerin Mısır ii. ı 
11 '4.ıı b;ı,ht<ıarruz için hazırlandı.~ 
' irıı;ı Sedılfyor, Fakat 1tal-J 
<t ;ı,rator· ~ 
' "at n •Ug ~un Fıravunlarır 

1 ı.. na t~ - .. 
..-ı 1~. "' -avu zetmeden ev 

"'r S 
t~··~ .. Lıdanı ve Çzı:i göh 

.. z Uze . 
~· \a'tıil:n rınden Habeşistar. 
ıra h ve tc·1ı·· . . . . . ·ar • ı :e::ız bır ı ttısa 

~h p YUk 
lı:, uunda Süven ka· 

)~ ;ı,. llat.Jab·1· 
1 .. n·• 1 ır. Cebelüttarıl· 
~ 'aı . 

,.__ 11.aJt·geçrnck imkfi.nları da 
~'a liab il. va.sıtalan için kal
ıı. diğer ~!ıstan, lmparatot1u • 
ttıı 'dilııı& Blınlarmdan tamamile 

.tolac.Jctır.ı :Y p1u ~ 

Fakat heyeti tımumiyesiyle bu 
imkansız bir ıcydir. Çilnkü öu ge
niş progr.mm noktası noktasına 

tatbiki, İtalyanın malik olduğu 

i:nkanlann üstündedir. 

Bu havali üzerine ani bir baskın 
suretiyle taarruz etmek ihtimali 
vari:l degildir. Çünkü Kufra vadi· 
sinden haşlayarak Hartum üzeri. 
ne inkişaf edecek bir taarruz İ!iin 

~ölden geçmek lazımdır. Bu çöl 
geçişi ise halyan erkanrharbiyesi 
için çok güç halolunabilir mesele. 
lerdcn birisidir. Bu iş her ıeyden 
evvel mühimmat ve gıda madde. 

.... 

ordusu ne yapabilir? 
1JTL4S 

• 
AFRiKA 

.4 V RU PA 

... 
'·•, , 

... 
I 

Trablustan yapılacak bir ltalyan taarruzunun hangi istika."tlet· 
lcrdcn olabilco:!C'ini güstcrir harita .•• 

!erinin nakli meselesidir. Zira )eri ancak kafi gelecektir. Trablus 
Kufra ile Hartum arasındaki mc- garpten başlıynn hareket bitince.. 
safe hattı müstakim ile hesap edi· ye kadar İtalyanın Habeşistana 

lirise 1500 kilometreyi tecavüz e. 1 asker ve mühimmat göndermek 
1 

der. Tabii yol ivicacları yüzün - : hususundaki müşkül vaziyeti de 
den bu mesafe 2000 kilometn:yi Trablusgarptan yapılacak taarru • 
aşacaktır. f zun, HaiJeşistandan yapılan bir 

B ·ı · mu"o:kUl hareketle takviyesine manidi.r. u uzun ve geçı mesı :ıı 

yol üzer:nden y!jrüyecek motör. italyan;n Sudan üzerine olan 
lü k taların levazım, mühimmat hareketi başlayınca Sudanın .ga· 

ve ihtiyat aletlerini taşıyacak 1cam ı yet klsa zamanda imdat kuvvetleri 
yonetler ası] kuvvetin bir kaç ınis- 1 ve takviye kttaları ile dolması da. 
li fazlalığın-da olacaktır. ltalyan ima mümkündür. Yardım kuv. 

yonctlc~ne kadar ço'k olursa vetleri Şap denizindeki (Port Su· 
lJu mak ada kafi gelmez v e tü~e.~ 1 n imanından ve bu denizi Su. 

mr. Bu taarruzu yapmanm çölu dana ba~hyan ıdemiryolundan isti. 
geçmekten daha müşkül bir taf. , fade edeceklerdir. Bu yardım kol· 

bası da harekete geçecek ordular lan eğer Mısrr hücuma uğrama • 
i!iin istinadt üsleri olmam~sıdır • mış ise 'Mısırdan, Mısır hucuma 

Trablus garptan taarruz eden uğram ş ise Hindistandan gele -
İtalyan kuvvetlerinin hıtreketini cektir. 

kolaylaştirmak için ayni zamandtt Bu izahat gösteriyor ltı il!· 
Habeşistandan bir taarruz hare - h .... mlede çok ümit verici gibi du· 

keti y.apmağa imkan yoktur. Harp Iran bu tasavvur ItaJyan erkanı 
halinde, bu harbi fırsat sayarak harbiyesinin bel bağlayacağı bir 

isyan temayülleri göstereceği şüp l hareket ldeğildir. İtalyan erkanı 
hesiz olan Hab~şistanl:laki tebaa.-

1 
harbiyesinin bu cepheae Sudanda. 

larınm hareketlerini takyid için ki askeri i.islere karşı havadan, y:ı. 
İtalyanın Habeşistandaki kuvvet· 1 hut hafif motörlil kıtalarla kara • 

dan yapacağı mevzii taarruzlarla 
iktifa edeceğini tahmin etmek da • 
ha makul olur. 

Çnd cephesi 

Şimdi ikinci meseleyi tetkik icap 
eder: Çad cephcsin•de de vaziyet 
ayni midir?. 

İtalya hücum için bu cepheyi 
intihap ettiği takdirde ilk zaman. 

larda ciddi müşkülat ile karşılaş· 
maz. Taarruzun hedefi olacak no\ı: 

ta ile Fransız - İtalyan hududu 
ar.:smda\d mesafe 600 .kilometre
den fadadeğildir. Kuvvetli bir ha-

va hücumu ise bu mıntakadaki 

Fransız motörlü kuvvetlerinin 

ta~aşşüdüne ve hareketine çok 
J:uvvetli zararlar verebilir ve Fran 
su ordusunun teccmmüünü ihrnl 

eder. Binaenaleyh .İtalyan kuwet. 
leri bu cephd:ie ilk taarruzlarını 

bir baskın halinde yapabilirler. 

kacağı ihtirak mad.d~erini bol 
bol bulmak ta İtalya için çok müş 
kil )olacaktır. Diğer taraftan İ

talyanın ana vatanla Trablusgarp 
arasındaki deniz yolunu tamami· 
le serbest olarak bulup buJanuya. 

cağı da ayrı bir meseledir. O hal. 
de İtalya sulh zamanında Trablus 
garpta tahşit ettiği kuvvetltr ile 
iktifa etmek mecburiyetinidedir. 

Binaenaleyh müstakbel bir harp 
te Trablus garptan mühim taarruz 
hareketleri beklemek doğru ola
maz. 

Roma, Trablusearptaki ordu.. 
sunu tamamiyle motörlü olarak 
kurmuştur. Habeşistanda karada 

ve havada mot6rlerin hakimiyetin 
den ve süra'tinden istifade ede· 
:-ek seri bir zafer kazanan ltalya. 
nın, tecrid eı:lilmiş ve muvaffak ol-

muş bu nazariyeyi Trablusgarpta 
da tatbika kalkması tabiidir. Va· 

kıa motörün zamandan ve mesa. 
Fakat bu ilk baskının kaznna· feden çok kazandığı inkar edile • 

cağı muvaffakıyetten sonra taar. lemiyecek bir vakıadır. Fakat mo 
ruz gittikçe artan mukavemetlerle tör mütemadiyen yakan bir vası
karşılanacaktır. Fransa, müstem· tadır. 

le kel erindeki ittisal yollarını kes. 
.neğe matuf olan bu teşebbiisü 

önlemek için hattıüstüva Afrika -
~ndan, şar'ki Afrikadan ve Sahra. 

yıkebiraen getireceği kuvvetlerle 
ou yolu müdafaya uğraşacaktır. 

Taarruz eden ltnlyan kuvvetle. 
ri, hem 'bu kuvvetleri bozguna 

uğratacak, hem de cephe gerisinin 

esayişini ve cephe giriaiylc olan 

münakaleyi temin edebilecek ka

dar kuvvetli olursa bu hareket bir 
muvaffakıyet ile neticelenebilir. 

Fakat taarruz eden orduya mü. 

himmat yetiştirmek, ordu ilerle· 
dikçe daha müşkül olacaktır. 

Benzin olmayınca ,motör hiçbir 
şey yapamaz. Vakıa Habeşistan 

hareketi esnasını:la 1talyan lı:uv

vetleri bol bol benzin bulmuşlar -
dır. Habeşistan.da, çok gayri mü. 
savi silahlarla dövüşen bfr millet 

karşısında elde edilen seri zafe
rin muvaffakıyet sırn buradadır. 

Yalnız yarın İtalyanın Afrika. 
da Jcarşılaşncağr rakip kuvvet ta. 

biiciir ki hiç bir veçhile Habeşis
tcınla mukayese edilemez. Bu 

kuvvtin de motörlü vasıtaları, bil
hassa bitmek tükenmek bilmez 
yakacak maddesi olacaktır. Bu 

va~ttalan ve bu maddeyi taşımak 

için serbest deni% yolundan istifn-
Çünkü bu mühimmat 2.000 ki. de ed~ek, kuvvetlerini günden 

lometre uzak olan Trablusgarpta· güne arttırabilecek ve müvazene. 

ki mtihimmat ambarlanndan kam. yi gün ge~tikçc kerldi lehine çevi. 
yonlarla taşınacaktır. Gerek sarf recektir. Kat'i zarer gününe ka
olunacak mühimmat, gerekse mü. dar bu vaziyet deva medecektir. 
himmatı taşıyan kamyonların ya-1 - Fran11zca Tan'dan -



lngiltere - Italya Döğüşlü hadiselerin 
maçının bütün tafsiliitı tahkikatına büyük bit 

Dün blr telgraf havad.Jsl ola.. 
rak nctfccsinl ,·e oyunun bolisa
sını \'Crdlğlınll İtalya - İngiltere 
ma!:mm bütün tar llatmı bugün 
aşaj;;rıdald satırlarda okuyaeakın. 

nızdır. 

BUtün dünyanın alikumı u-
yandırarak men;lınln bu en e. 
bemmiyetll m~mı radyo ba,mda 
tak1p eden nrkada~onız duyduk-
!arını ~öyle anlatıyor: 

Saat (Merkezi Avrupa) on altı .• 
70.000 insanın gUrilltUsU arasında. 

bir bando sesi duyuluyor. Biraz 
sonra, tnkmılar sabaya çıktılar. 

Kaleler seçiliyor. İtalyanlar - tu 
haf değil mi? • l'l01a! dilştüler. Mil
li marşlar dinlenirken halk lngiliz_ 
leri de lUtfen alkışladı. Maç Napoll
de olmalıydı da görilrdilk!... Ta
knnlar sahaya çtkryorlar. H:ı.lkm 

feryadı kulakları tırmaltyacak ka -
dar yaygaralı. 

Meazza _ Hepgut ve hakem el m.. 
kıştılar. İlk başlangıç hücumu İtal
yanlarda. İngiliz kalecisi bir kurta.
rı.'.J yaptı. !talyanlann devamlı bir 
tazyiki var. Hücum hattı muvaf
fakıyetli ve çabuk inişler yapmada. 
Biavntl, Hcpgudu atlattı. Vudli ka_ 
lesinden çok çıkıyor. Meaz.zanm ta. 

İtalyan taknnmm en iyi 
oyunculurmda.n: Piola 

İtalyan ta.knnmm en iyi 
oyuncularmda.n: Andreola 

oradan da ortaya. gelen top 
İtalyan sol tarafı ile İngiliz kalesi
ni yine sardı. İtalyan haflan da bil 
eumdalar. Meazza mlithi.ş kolpolA.r 
yaparak halkı zevkten çıldırtıyor. 

kmımr, daha doğrusu forveti idare- Lokatellinin bir f;IUtünU Vudli ko -
si mükemmel. Iaylı'.kla tuttu. 

kliye bağrıyor. Henüz üç dakika 
olmuştu ki İtalya beraberliği çr. 
kardı. Lokanelli Meazzaya, Me
azza Piolaya o da sağ açığa ver
di. Biavati şütü çekti. Vudli za
viyeyi kapayamaıruştr. Burada 
maçı anlatan spikerin heyecanını 
tarif e demem. Olivyeri üstüste 
mühim kurtarışlar yapıyor. Ko
baussi hücuma geçti. Hafı çalımla 
dı. Halk bu sefer de galibiyet sa. 
yısı istiyor. Buldu bunuyor! Çıl

gın gibi bağnyor. İtalyada haki. 
katen eikıttırmıya baılaldr. 

Karşısında Villingam gUçlUlde . • • • • • • .. 
tutmaya uğraşryor. Top Andreolo- lngılızlenn bınncı golu 
dıın Piolaya geçiyor. Hafit ştıtU 25 inci dakikada hen.Uz gol yok. 
Vudli tuttu. Şimdi İtalyanlar da ild Meazza. Lokatelll mükemmel pasla_ 
tehlike geçiriyorlar. Kurtulan top- ııcyorlar. Oradan Biavatiye gelen 
la Meazm akabinde hUcuma geçti top İngilizlere yeni bir tehlike da
!talyanlar dalına sağdan ileırllyw _ ha doğurdu. Vudll birinci mruf kur
la Scrantonin1n bir §\lt11 havadan tarqılar yapıyor. G\ildcn çok geri -

dı r~rda. Oyun fevkalade sUraUl 13 lerde uğraşıp sökttlğü topu sUrdU, 
u:cil daldkadayız. Dcpetrlni uzun Loton'a doğru ileri bir pas verdi. 
bir pas verdi. Piola mtıthi., bir teh.. Şilt ... Top İtalyan kaleci.sinin sağın. 
like yarattı. Kaleci ancak kornerle dan içeri girdi. 26 ıncı dakikada bL 
kurtarabildi. Ortala.nan topn Andre rlnci gol. Halk ıslıklıyor. 
olo kafa çıkardı. Villingam da ka. _ İtalya hücumları nazarı dikkati 
fayla kesti. ltalyan baskısı ara celbedecek derecede sağdan inkişaf 
vermiyor. İngiliz mUdnfaasmda en ediyor. Geriden toplar Mcazzada top 

Ianrp ortaya ve oradan çok çabuk 
bir adam olan sağ açığa uzanıyor. 
İtalyan hücum sisteminin ana hat
tı bu. İngiliz içlerinin mUkemmel 
anlaşmalarına Olivyeri netice bul
durmadı. Soldan bir İtalyan hücu
mu ortaya kadar yerini bularak da.. 
ğıldı. Depetrini çok iyi paslar ve -
riyor. Serantoni on sekiz içinde yu
varlandı. Hakem ilerliyor. Fakat pe 
naltı yok. Kurtulan top İtalyan 

kalesine kadar uznndr. r..ııva kurtar 
dı. İtalya tekrar sıkıştırıyor gibi. 
Haftaym yaklaşıyor. İngiliz bücu -
munu Rava ve Foni çevirdiler. Gul
den ekmcklikleri sık sık Lotona 
ikram ediyor! Meazza _ Pioal ara -
sında iyi bir kombinezon cereyan 
etti. İtalya daha fazla hUcumd!l. 
Beraberlik için halk nefes almadan 
ürüyor. Fa.kat İngilizler de bildikle 
rl gibi yürüyorlar!. 

Vudli, Hepgut enfes futbolcu

lar doğrusu. Meazzadan Seranto. 
niye oradan açığa giden top az 
kaldı gol oluyordu. Boş kaleden 
Meyl çrkar.dr, topu .. Italyan baskı
sı arttı. Kolaussi daima Meazzaya 
veriyor. 

Toplar hücumda oradan dağılı
yor. Sistem şu: Sol açık sol içe, 
oradan sağ açığa, açık ta Piolaya.. 
Serantoni, Piolanın arkasında 

santrhaf ıgibi işliyor. Zira Andreo 
lo, Lotonu tutmakta .. Topları da.. 
ğıtan Meazza ... Söken Serantoni ... 
Piola kale önünde hiç ama hiç 
ayrılmıyor. Biavati görülmemiş 

sür'atiyle Kolaunssi de ince oyu
niyle hücum.dalar. 

hızlı iş gören ve yorulan Villlngam. 
1 •o lyn forlan dehşetli Slkıştmna

,ı ıar. Hep sağ geri ve ileri milsel-
1 •sler İngilizlere tehlikeli dakika.. 
!ar geçirtiyor. Bilhassa sağ açık BL 
nvnli çok seri ~ler yapıyor. De
petrininln bir pasını Piola ve Se
rnntoni on sekiz çizgisi içinde çiğ
nediler. ltalya sağ içi sert oynuyor. 
Gulden ilk muntazam İngiliz hUcu. 
munu sevketti. Hakemin sık sık 

dlldilğü iııitillyor. ltalyanlarm bil -
cumdakl süratleri durur gibi oldu. 
Şimdi müdafaada çalışıyorlnf. ln
gilizlcrin en faal tarafları yan haf
lar. Olhryerinin klas lrurtnrışlan 

başladı. Top Biavatide. Yine fevka-

lll.de indi, ortaladr. Piola on sekiz 
civnrmda dUşUrtlldil. Hakem frikik 
veriyor. Meazzn. açığn. pas verdi. 
Sol açık ortaladı. Piola kale önün_ 
de fırsattan istifade edemedi. Se.. 
rantonl de topu kaçırdı. İngiliz sol 
açığı topu sUrüyQr. Piolaya geçen 
top Scrnntoniye orndan Biava.tiye 
zikzaklıyarak Vudllye kadar dayan
dı. Yeni milli oyuncu Depetrini ge
len topu tekrar İngiliz kalesine ha
vale etti. Gol yok. 

Hal ve Gulden paslaşıyorlar. ViL 
lingam Serantoniyc sert sert çarpL 
yor. Lokatelll, Menz.zaya yerinde 
bir pas verdi. Dorbnl hücum aktı. 

Top havadan oynanmaya başlandı. 
İtalyan hücumu daima sağ taraf -
tan. Meşhur akıncı Mntyüsü ltaı -
yan sol hafı çok ya.kından takip e
diyor. Adeta gölge gibi. Kallin mU_ 
dafnn)n )ardım ediyor. Brun çok 
tehlikeli bir ini3 yaptı. Kallis Pioln... 

Serantoni ve Merser çarpışıp 

düştüler. El srkışryorlar. Halk aL 
kışladı nasılsa.. Lokatellinin ani 
bir şütü direğe çarptı. İtalyan 

müdafaası f avuta başladı. Hakem 
müdahale ediyor. İtalyan hücumu 
gene hızından ayrıldı .. Maamafih 
Biavati yok mu o? O ne şeytan 
şeymiş meğer? İtalyanların yeni 
Orsisi.. Bereket karşısında dün -
yanın muhakkak eşsiz müdafii 
Hepgut var. O yun sür'atinden 
belki kaybetmedi. Lakin ltalyan
lann ''çelebi,, si yoruldu gibi.. 

Loton'un Matyüse verdiği pas 1-
talyanlarm ytireğini hop kaldırdı. 

Hop indirdi. İngiliz haflarmdan en 
Bavensin sık sık oyunu ıdurdur

çok Vilingam muvaffak oluyor. Ra-
va güçlükle uzaklaştrrryor. Gulden ğu görüldü. Ingilizlere kale yakı

nında firikikler oldu. N ctice yok. 
boyuna Hole top geçirerek hücumu 
destekliyor. Halk gol olmuş gibi bağırıyor ... 

Şimdi devre sonuna doğru lngi _ İtalyanlar sıkıştırıyorlar ela .. 

!izler çok htikim. İtalyan hücumu Mey! çok uğraşmak mecburi -
gözükmüyor bile. Seyrek olarak l\Ie yetinde kalıyor. Biavati kale ö. 
azzadan Piolaya açılan toplar cid. nünde yakaladı fırsatı .. Spiker bağ

nyor: ''Çek! .. di birer tchlikelik vaziyet olamı - -
yorlar. Kallln de şimdi hücuma Hayır! Gene gol değil.. İtalya 
yardımcı. açık bir hakimiyet tesis etti. Top-

Müdafnada Heugud harlda. Piola lar hep forlarda. .. 

nm her hücumunda halk bağırıyor. İtalyanların ikinci golü 
Hepgud belki hayatının en mUkem- 1 Nihayet olan oldu . 21 inci da. 
mcl milli maçını oynnmnktn. kikada Pislo ikinci İtalyan golüni.i 
T~k başına karşı koyuyor. Dev- atıyor. Vaziyet 2 _ 1. Lotonun pa-

re 1.0 İngiltere lchine bitti. siyle oyun kşl~dı. Bugün cidden 

ehemm·iyet veriliyor 
Müsebbipler şiddetle tecziye edilecek 

Vali ve Bölge Başkam Lütfi Kı rdar hadiselerle bizzat meşgu l oldu , . ., 
Cumartesi günü Taksim stadm- kat yapılmasını İstanbul bölgesine çındaki hadise hakkındn ~ 

da mektebliler !!ampiyomısının fi- bildirmiştir. Vali dün polise verdiği Lutfi Kırdar, orada ;!sı 1 

nal maçını oynıyan ~ık - Haydar- bir emirde tahkikatın bir an evvel futbol ajanı, bölge muhase ~ 
paşa liseleri arasındaki müsabaka... ikmali ile neticenin hemen bölge bölge büro şefinin de malfıIIla 
da, Haydarpaşa lisesi takrmt kapta- direktörlüğüne bildirilmesini iste. na müracaat etıni.ş ve kendile~ 
nı Fikretin sebebiyet verdiği hadise htı.dJseyı· kağıt üzerinde tcSbi 

miştir. 
neticesinde sahannı, seyircilerin de 
iştirakiyle, kısa bir zaman içinde a
deta bir muharebe meydanı halini 
aldığrnı ve Işık lisesi kaptanı Salim 
ile taknnmm gollinU yapan Xizn
meddin ve hakemin dayak yedikle_ 
rini yazmıştrk. 

Bu müessif hadiseden haberdar o. 
lan maarif vekili iş ile bizzat ala
kadar olmuş ve İstanbul maarif mU
dUrlüğüne telgrafla verdiği bir e -
mirle vaka mUsebblblerinin ııiddet.t 

le tecziyesini emretmiştir. 

:Maarif müdUrlUğUnde, müfettiş. 
!erden teşkil edilen bir komisyon 
dünden itibaren işe elkoymu§ ve ha 
dJse esnnsmda zabıta tarafından, 

vakaya sebebiyet verdiklerinden 
dolayı hüviyeUeri tesblt edilen Hay 
darpaşa lisesi talebelerinden bazı

larını dinlemiştir. 

Diğer taraftan Beden terbiyesi 
genel direktörlüğü de işle alakadar 
olmuş, ve kendi cephesinden tahkL 

Pazar günil Şeref stadında Ve
fa - Beşiktaş kllibleri arasında ya
pılan milli küme maçından sonra 

hakeme tecavüz edildiği yazılmıştı. 
Bölge reisi ve vali Kırdar bu hadise 
ile de alakadar olmu§ ve tahkikata 
başlanmrştır. 

~rck Vefa - Beşiktaş ve gerek_ 
se Haydarpaşa _ Işık lisesi maçı ha
kemleri dtin bölge başkanlığına da-

vet edilmi§, kendilerine bazı sual. 

ler sorulmuş ve mufassal raporlar 
istenmiştir. Bu raporlar Ankarnya 
gönderilecektir. Vefa - Beşiktaş ma 

melerini iste~tir. (' 

Vali, tahkikat neticesinde b;ı 
bi hfıdiselere sebebiyet veren ('J} 
!erin kapatılacağı ve oyuncula 

)'t mUebbed boykot ceza.sile tcczl 
6 lcceğini lkdam gazetesine ıı ' 

~tir. 

Mcktebli!er maçında ta.ha.dd~ 
den vaka hakkında vali müS~~ 
rin şiddetlG tecziye edileceg 

dirmiştir. bil 
Her iki hadise tahkikntJtllll gıJ 

gün ikmal edilip neticenin tel ·ut 
Ankarnyıı bildirileceği zanncdi 
tedir. _/ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

- Türk güreşi Aukaradaki 
Yağlı güreşlere bu at yarışları 

ısım veriliyor 
Bu milli sporumuzu beden İlkbahar at koşularının n-ııı 

evvelki gün Ankara HipodrOJll ~ 
terbiyesi teşk if ah büyük ve zarif Lir kalabnlrk 

d . I ld de yapılmıştır. 
j a~Srl a tına a 1 Toplantıyı yarrş ve ıslah 1\C 

yorsa da Lo'katelli çamsakızı mü- .A:nk:;ı.r~t'Rııauat\-.&ır. ....-t .. _ J 
haf. ~k~k. hat ya k:ın.ı..tnd.ryAakm -:b~r'p!nar güreşleri mUn~'Qeijle E. lnönU de ııereflendirmiş ve tc· 
ın ı ı Rava urtar ı. man ya. . . . ıtı 

rabbi şu Meazza ne mükemmel fut dirneye gıden ve Trakyada hır tribünde birçok vekillerimiz, dl 
bolcu .. Hiç bir top yok ki yerine teftiş seyahati yapan Beden Ter. uslarnnız ve ayni zamanda JtO~ 

· 
1 

M t .. .. b 
1 

biyesi Genel Direktörü Tümgene. lomatik azası koşulan seyre 
vermemış o sun. e yusu es e-
meye ıbaşladılar. W sistemi işe ya. ral Cemil Tane~ ~reşkl"elrcdsonun. tir: 

"b" da hakem heyetını tcş ı en ze. Koşulnrm neticesi ııudur: ıJ 
rıyor gı ı. . v A 1 1 Ü dalı k ,.şŞ_,.ı 

. . . . • .. vatla ve dıger alakahları top ıya- - ç ve ıı yu arı • 1'1"·~ 
lngılızlerın beraberhk golu rak (Alaturka) adiyle tanılan ve halis kan lngiliz at ve :__,.:p 
Hücumlar karşılıklı ise de İn- · 1 !ara mahsus 2000 metrelik çv organizatörlerin, menecerlcrın e . 

gilizler hızlani;lılar. Gene Biavati. lerinde oyuncak halinde bulwıan ya koşusu: fı' 
nin dehşetli bir şütü gol olmuyor. pehlivanlarımızı bir birlik halin. 1 inci Halim Said Sun .ı\Jl0 
Vudli kurtardı. İngiliz forları de toplamak teklifinde bulun· (66.5) ganyan 125. (&5 
kendilerine yakışır hüumlara geç.. muştur. 2 inci Osman Çırpan Dandi (61 
miye başladılar. Bu teklif üzerinde konuşmalar 3 üncil Tevhide Çırpan Şıpltll ~ 

İtalya müdafaa için çabalamadı. yapıldıktan sonra tanınmış eski 2 - Üç yaşındaki halis 1taı:ı j 
Yarım öaat oldu. Metyüs, Lokatel erkek ve dişi taylara mahsuS 

güreşçilerden ve hakemlerden e. 
li tarafından o kadar mükemmel metrelik İncesu koşusu: mekli albay H . Besimin reisliğin- ~tt , 
marke el:lilıniş ki.. Meşhur oyunu- 1 inci Hamit, Gazel, ganyıı-

de bir heyet teşkil edilmiştir. Bu 
nu çıkaramıyor. Kallis çok fena. . plase 125. he.yetin umumi katipliğine de Eş-
Ingiliz ortası bariz bir kedik ha. 2 inci Böke, Af;lkm. 

ref Şefik seçilmiştir. Suyolcu 
lincle. Meazzinin kafa şütünü Vud 3 üncü Dlncel, Dinç. ..ııl 

Mehmet ve diğer tanınmış eski oıy 
li mükemmel tuttu. Biavati korner Plase almıyanlar: Bora, 

güreşçiler de heyete dahil olacak· 
çekiyor. Netice yok ama top 1n- ikili bahis: 550. • 
giliz kalesinde .• Metyüs kaptı, sür la~:iır. 3 - Dört ve daha yuk~arı ).,. 

Bugünlerde İstanbulda toplan. 
dil ve ortaladı. Hol kaptr, gol!.. ki halis kan arnp at ve .,· 

tılannı yapmağa başlıyacak olan h di]CS.r' 
Dakika 35. O livyeri yere yuvar. mahsus 1800 metrelik an <S' 

heyet milli güreşin nizamnlarmı 1 (S5) #' 
landı, fakat tutamadı. 2 - 2. Maç 1 inci: nn.k, Yüksel 

tesbit edecektir. Bu a r ada mem. 
şimdi büyük heyecanını buldu . nuniyetle öğTendiğimi?.e göre, 335, plase 155. ) j,; 
llalk penaltı istiyor. Ve her firi- 2 inci Özgan, Ytldız. (51 (~ 

"·agvlı güreş adı verilen bu güreş. -1 Çel ıı1' 
kikte hakemi yuhalıyor. Piola tam J 3 UncU: Simsarog u, c 

lere bundan sonra (Türk güreşi) .A 
şüt çekecekken ldüşüt. Halk gene denilecektir. 270. ).,ı· 
bağnyor. Neye?. Mali'ım değil !.. 4 - Üç yaşındaki yerli :ıl 

Soldan bir hücumda Mcazzanın Yugoslav takımı ge!iyor kan İngiliz erkek ve dişi ta) ti 
zehir gibi sol şütünü kaleci tut - Yugoslavyanın Yebinseo fut~ mahsus 1200 metrelik tay aeıı 
maya muvaffak oldu. Biavati golü bol takımı cuma günü konvansi- koşusu: ~~ 

d k k d 1 inci: Halim Said, lbni 
atacakken Hepko aya oy u. yonel t reniyle şehrimize gelecek-

.. b b ganyan 135 pliisc 115. Top Pioalada. Onü om oş, ata- tir. Beogradski takımının en iyi o. • o 
2 inci: Emeç, Tunca . 31 al 

madı. İtalya galibiyet fırs;:.tını ka- yunculariyle kuvvetlendirilmiş o- A"· " 
· 3 üncii Kahyaoğlu, Yıtrn....-

çırmış oldu. Maç ta 2 - 2 ye bittı. lan bu takım, şehrimizde Taksim 
·"' Plasa nlmıyanlnr: Nirvnnıı· .r 

Takımlar şöyle çıkmışlar.ut: stadyomun.da üç maç yapacaktır. ıar ,,.. 
Üçüncü ve dördüncil koşu 

INGILT ERE : Cumartesi gün 17,30 da Beyoğ-
. · sındaki çiffe bahis 630. .,: 

Vudli, Meyl, Hepgut, Vılıngam, Jusporla, pazar sabahı 10.30 ıda ) 
5 - Dört ve daha yukarı V 

Kallis, Mercer, 1'.'1etyüs, Hol, Lo Şi~li takımı ile, 23 mayıs salt gü. ı<sll 
:s ynrış kazanmış yerli yarını ~ 

nü 17 ,30 da Galatasaray takımile giliz at ve kısrnklarına. ıtı ~ 
kc:rşılaşacaktır. 2000 metrelik kaprine hcndil<9t' 

l~ 
1 inci : Atlıo~lu, AlceylcıJı 

ganyan 880 pliisc 340. (~ 
2 inci Celal Bayar. Ilintepe 

ton. Gulden Brum. 
ITALYA: 
Olivyeri, Foni, Rava, Dcpetrini, 

Andreolo, Lokatelli, Biavati, Sc, ltalyan 
rantoni, Piola, Meazza, Kolaussi. 

Yan hakeml:ri : İsviçreli. Almanyada 
En iyi oyuncu: Ilepgut, Bi:ı-

futbolcular 
ııusu: 

dan topu alamadı. Pas Sernntoniye 
grr•i. Favl ltalyn aleyhine. Kalli,c.: 
çekiyor. Villingam da Lotona, orn -
dan l\IertJere paslaşma oldu. İngiliz 
ouıalı hafla.n toplan evvela içlere 
AJ§licı~ f!ataae:.n! ~!!?'.Arı 
drcola. 1ee açıklan besliyor. Depet-

İkinci devreye bizim saatle altl- Biavati bir harika .. İngilizlerin a. 
yı bir geçe başlandı. Bando bazı ha çıklarla işlememesi şaşılacak şey. 

valar çalıp sutınul'tu. Italyan forları çok sıkıştınyor -

ltalyanların birinci sayı sı lar. 

vati. mağlup oldular 
Hake:n: Dr. Bavens (Alman). NÜRENBERG, 15 (A. A . ) 
Golleri atanlar: _ ltalya futbol 5ampiyo -
Leto:ı (26 daktka). Diavati nu Bolon1.a ckipinin burnda 

(dakika 48) Piola (!dakika 66)., yaptığı ilk karşılaşma mağlübi . 
Hol (dakika 80). yctlc ncticclenmi.5tir. F.c. Nü • 

155. ~· 
3 üncü: Ali Sade, Mesud ( 4 f• 

Plô.so alm1yanlar: Fıi~ 
be k . . k.b. . ı:..-0 tı19 ren rg e ıpı. ra ı mı . sd1 

IUp etmiştir . .Mnçta 18 bl.Il Bu devre ağır gidiyor. Mcazza Toplar dalma iki açıklarla uçu-

rini de Meazzaya, oradan Biavatiyc fırladı. Sola pas verdi. Halk gol yor gibi.. Metyüs yürümek isti- ci hazır bulunpıuştur. 
• 



HA B E.R - Mtam Potlan 

Umumi harbe ait 

Korkunç 
b 1anç0 !T~.~.~~!k=·~ 
Bır ıstatıstlklye göre, 
1914 - 1918 harb.lnde 

30 Milyar dolar 
değerinde mermi 

stlzdU, sonra: 
- Ah sevgilim, eğer. bana böyle 

bakmakta devam edersen dayana -
maz, seni öperim. 
Kız mukabele etti: 
- Öyleyse çabuk ol. YUzUmde 

bu ifadeyi daha fazla tutamıyaca -
ğmı.! 

snah 
h 

' 
Ustaamm çok i§i olduğu için her. 

Ya arcan m iŞ • !:\~~~asma traş olana~ 
la~ fı, 1lnu ve tekeri olan bakka.. ıu günlerde yirmi be1 ıene kadar - Evlld, dedi, baeka bir usturan 
Yor,:relddin hocanın "ne duru- evvele rUcu edip 1914 - 1918 har- var mı? 
•cncı.rt? B~~arı helva yapıp ye. binin bilinçosunu §Öyle bir göz. Usta atıldı~ . 
._,iıı" dedıgi gibi, fakat bunun den geçirmek bU..bütün faydalı% - Niçin sordunuz efendlin? 
"' ıi~olarak, mükemmel orduıu mıdır, acaba dersiniz?. - Kendimi mUdafaa edeceğim 
tılllrıtıırı ~rı olan devletlerden ba- Apğıdald bq döndürücü ra - de! 
da 01 'bu. silihlan harp yolun. kamlar 1914. 1918 harbinin ge- Ayaktan 
tlrtlc 1lıaaa bile ba1kalannı korku- nitlik ve ıümulil hakkmda bir fi-
kuııa topraklarını almak üzere kir vermeğe kifidir. Bodart'ın bBŞB •• • 
ld~ltlak ~Çin ne bekliyorum?.,, tahminlerine göre cihan harbinde İhtiyar adam kahvede, tavla ar
Cilıarı Yilzlindtn Avrupa ve hatta müttefikler tarafındaki muharip- kadqma öğUndü: 

•ulbUnün tehlikeye girdiği lerle bunlann zayiatı miktarı: - Oğlumun yükselişini görmek 

lıti.ıyon itibarile ölen Yaralı Esir ve Zayiat :=niz~ekadar göğsümü kabarttı 
~:er mevcudu kayıp yek<llıu Muha~~ı eordu: 
c\"1ıatury._ 11 2,15 4 ,5 1 7,65 - Oğlunuz ne it yapar'ı 
~ 8 

l 2 2 5 - Bir vakitler kunduracıydı, afm 
~Ye di berberliğe bqladı. 
oıı.ıhıiatan ı,6 o,3 o,e o,3 1,2 

0,6 0,09 0,2 0,15 0.44· 
21,2 3,M 7,3 3,45 12,29 

ca~n ile Avusturya ve Ma. Avusturya - Macariıtanın 600 
- .. , mermili vardı. 

lbluıt. •erdifi ölU yekQnu, 
dota>'Jai>1iıünden, açlıktan ölenler Sarfiyatın ne derecelere vara. 
~h 1le fazladır. Yalnız Al- cafr evvelden kestirilememi1 ol
~ 7o~ açlıktan ölenlerin mik. duğu için, daha harbin ikinci a. 
teldir. ,..·OOo kiti tahmin .edilmek - ymda Almanya. Fransa ve Avus 

• 1lktrz turya • Macaristan ordularında 
~ da ge>.terilen sayiat cephane Jatlrl:ı bq ı&sterdi, hele S dz önünde tutulunca 1915 de bu Jatlık pek fulalaıtı. 34

70 ~~nun 1866 seferinde Cihan harbinde topçu mihimma-
)'ı"t ... lh._ ı 460 ka - Ortalılı kırıp geçiriyorsun. 
I' an lba -·~ yara 1 ve • tnidaki arfiyatın azametini an. . . . 

lı~ ret '1aıı zayiatı pek e- • 
8

• k 
1 

'L! •• Başka bır hızmelçı bulmak mecbu-
't" Yttaiz ...... c,,. lamak ıçın ~u ra am ara ,ı:nr goz . 

1 
... .J k 1 ğ 

c.ıj l -.ır. dlftnhı. rıye ınae a aca ım. 
c· r er ges • - Çok teştkkür ederim bayan, 

42 ihan harbinde Franaada Alman topçusu 1870 - 1871 burada iki kişilik il var. 
2s 

4
·0oo Alman esiri vardı. B Franaa harbinde 363.000 mermi 

iıe·00o ni ölmüıtür. Alınan;: harcamııtı. Cihan harbinde ise 222 Mecbur 
b S3s.ooo Fransız esiri vardı, milyon menni kullanmııtır. Fr~n. o D u n ca 
~dan 17.000 ni öim·· t"' sız topçusunun attığı mermiler 
~"'Yada 168 00 uş ur. . ise 300 milyonu bulmuıtur. Yeni memur, mUessesenin acemi· 
~ ıoo · O Alman, 2 mıl- • . . • • al olduğu clbeUe, m&lOmat almak 
~. .ooo Avusturyalı ve Ma- Bır Amerikalı ıtatistikçının "- ki Ura t tti • bu .. iha h b" ı.uoere es memura m caa e . 
ı...:, na nıu.kabil Almanyada ı heuplanna gore c n ar ıne .,._ 1 rak d ö 1 bir al rd 
~~il 43 d 1 . llJ[ o a a ı y e su so u: 
ea... 0.000 Avusturya ve Ma girmiı olan ev etlenn harcadık. N kadar d b . b 
,..11~ ' • • • - e zaman an en ura-

"1ti da ı milyon 370.000 Rus lan mermilerın değen 30 milyar da çalJ1ıyoraunuz? 
alt ~r. Rusyadaki Alman e- dolan bulmaktadır. 

leruıden 67 000 · ölm" u Ur 1916 deki Som muharebesinde Eski memur içini çekti: lıu h . nı ıt • ._ ğul "'"-
&rbin neticesinde Alman- İngilizler yedi gUnde 4.000.000, - Çal11mazsam ao aca5uut an 

~~'tfuP&da 70610 kilometre mu. Flandr muharebesinde 2.750.000 ladığmı gtlndenberi! 

' toprak ve 6.475.000 nüfus, 1918 de Sen Mi1el civannda dört 
':eke olarak ta 2.954.000 saat zarfında 1.090.000 mermi har 
14.9

64 
e nıurabbaı toprak ve camrJlardır. 

llıulh :oo nüfuı kaybetmiı, •ulh Harbin ıon yılında itilif devlet 
Pl~ : tleri nıucibince galiplere !erinin topçusu garp cephesinde 
~ ! ... tıya olarak 70 milyon ayda vasati olarak 12.710.000 mer 

VUezni • mi atmIJtJr. l'o 1 !tir. 
'l1 P •r Harp sanayii 

~lllt lrıunıt harp bqlangıcında Al Avuıturya - Macaristaıida 1916 
hidarel'Qı 6328 topu vardı. 1917 mn ıonunda ayda 500 top, bir mil 
du . .\:de bu ıniktar 17960 1 bul yon.dan fazla top mermiıi, 105.000 
l'tpılnıı Yıl içinde her ay 2000 top tüf ek, 800 makineli tüf ek, 104 mil 

lıllJı '· •e 3000 top ta tamir ve yon fitek yapılmIJtır. 
llirı, i~!tir. itilif ldevletlerL 1918 ikinci altı ayında Ingilte-
15,0o 1916 da garp cephesinde rede, 11.000 makineli tüfek, 113 • . _ 

O top" vard b" tüfek 260000000 fitek Fran. - ll4maşk ıçın guzel yazmışsı. 
bt .\~ıturya _ ı. • .:. 12.0~0 makineli tüfek: 40000 mı ama ezberliyememişsiniz, pek 

llancıc Macan•tanın harp . . . . kekeliyorsunuz. 
dı. a.. rnda 2840 sahra topu var tüfek, 140 milyon fııek, Amerika- F I· .k t·· .. 

.. !?ıikta __ w_ li tUf-t.. 330 0 - ransız '3n a uru -e Sılctr r 1917 .bqmda 5000 da 27.000 IDA&uıe 1:111., 2 O 
toPu · A)bi tarihte Ruılann 7000 tüfek, 278 milyon fiıek imal edil-

\?ardı • tir Harika 
1g14 de · mıı • - "DUnyanm yedi harikası,, ne-

toplar Alınanların en ağır Alman silib endiiatriai iıe cihan lerdir bilir misin? 
!arı i~i 42 lantiınetrelik havan top harbinde 4 milyon tüfek, 240.000 _ Hepsini değil ama bir tanesini 
llıttre · Bu topların namlulan 7 makineli tüfek, 25.000 top yap. biliyorum: Karınım ilk kocası! Ka-
loıı }>ılı':'nluğunda idi. Harbin mrıtır • nm gibl bir Allahm bellsmı başın.. 
~&i. horrı~ l28 kilometreden Pa.. Hava ıilllılan ve dan savabllmesl için insanm bir ha. 
lıtrta rdnnan eden meJhur .denizalblar rika olması laznn ! 

ll:ı " topun . 
t ttre llztı ~un 11e namlusu 34 Harbin baılanızcında Almanya ============= 
e ~Plrtda rtlugunda, 21 santimet - da 218 tayyare varl:h. Bütün harp 210 batı ldı B 'k b"l d 
~lırhfınd~ .•dttığı mermi 62,5 kilo müdetince Almanyada inıa edi - nizal~ r~l : 

1 
~na.~ at 

1 

1 
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lc~1l'ordu ~!· Mermi 3 dakikada len tayyarelerin yekQnu ise 47 a 1 ;:tm~ elrı mı yon on u 
ı 'lottıetre •. .&Y1ahrekinin irtifaı 40 bini buldu. v pur ır ı ar. 

t .. ~lıiıe Yi
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buluyordu. Bu toplar. Harbin sonlarına doğru ise Propaganda 

llıuthiı bir 
89 

. mermi atıldı ve Franaada her on be1 dakikada bir İngilizler 1918 eylülünde Al-
'1Gbinı P&nık yaptı. tayyare imal edilmeğe bqlanmı1- manların cephe gerisine 9 milyon 

h llnıuırır ;:ı-t . tı. Almanların harp bidayetinde tane propaganda beyannamesi at-
Ct &ahra arp başladığı zaman 28 ldenizaltı gemileri vardı. Harp tılar ve bunlar büsbütün tesirsiz 

.\ılllanyad topunun Fransal:la 1400, içerisinde bunlara 460 denizaltı de kalmadı. 
a ve Ruıyada 1000 gemisi ilaev edildi. Bu miktarın (Fruuızcadan) 

MODA YOZONDEN BiR ALDANIŞ ..• 
- Köyı yak~,yetTuı .. 
- lştt köy ltiliJmrıin çan kulesi! - Fransız karikatürü -

- Kimseler yok. Nutkumun din- ltyicileri nerede? 
- Nutkun radyo ile verilecefini ölrenince hepsi evlerine koştu ekse· 

ldns. - Fransız karikatürü -

- Ba$ımda yeni bir ~apka oldu.lunu nihayet sana farkettirebildim! 

.~ ... : . · ... : . . . -. -
- Adamakıllı y~mek yemek istediğimiz ı·akit ahçı radımn nişan· 

lısıuı yemeğe çağırıyoruz. 

• -.... 
-~ • 

- lltykelin baş ve göğüs kısmını yaptıktan sonra ıamıı model 
kızı kıskandı ve ondan sonran için ktndisi modellik yaptı. 

- Fransız karikatürü -

Şaşkınlıkla ••• 
Heyecanla anlatıyordu: 
- Alevler içinde çayır çayır ya

nan eve daldı ve kaynanasını ımım.. 
den kurtardı. 
Muhatabı başını salladı: 

- Bilirim, dostum, bilidm, insa. 
nm öyle zamanlarda aklı ba§uadan 
gider! 

ikram 
Kadm telaşla çırpındı: 
- Eyvah! Çocuk kibritleri yuttu. 

Şimdi ben ne yapayını? 
Misafirlerden biri aWdı: 
- Buyurun bayan,~ çak "' 

mağonı kullanın. 

Yastık 
Bekar delikanlı mağazaya girdi 

ve gUzel tezgahtar kıza: 
- Bana, dedi, bir yastık kılıfı 

verir misiniz? 
- Hayhay efendim. Ne bilyUk. 

lükte olsun? 
Delikanlı, kızın güzelliği kaıııı • 

sında ne söyllyeceğini şaşınsııatı, ke 
keledl: 

- Şey, bilmem... Bea &S numa.. 
ra şapka giyiyorum ama! 

Fatura 
Bayan, sokaktan geldi ve hizmet-

çiye sordu: 
- Terzinin hesabı geldi mi T 
Hlzmetçl cevab verdi: 
- Ben de dışarı çıkmııtmı, fa "' 

kat geldiğini zannetmeııı bayan. 
ÇUnkil beyefendi prla a!SylUyor, 
keyfi pek yerinde ... 

- Serpantin athllltm suada 1. 
talyan makarnası ıs;marlayaluJ& dt-
1r1emiş miydim sana? 

- Fransız lcarikatürü -

Kurtuluş 
Lo~antaya iki kadm gelmi§ti. 8"-

ri seslendi : 
- Garson. 
Garson koştu: 
- Buyurun efendim. 
- Şu pencereyi kapatmazqn ee.. 

re yandan öleceğim! 
öteki kadın, garsonun pencereyi 

kapatmasına vakit biralanadan, ba 
ğırdı: 

- Aman çok sıcak, bunalıyorum,. 
Pencereyi kapatırsan sıcaktan öle
ceğim. 

Erkek milşterilerden yaşlıca biri, 
şaşırmış kalmış olan garsonu ya • 
nına çağırdı ve yilksek sesle: 

- Oğlum, dedi, pencereyi evveli. 
kapat, kadınlardan biri ölsün. Son. 
ra aç, öteki ölsün ve ben de rahat 
edeyim. 

- Hediyelerin üzninr:eki fiyat 
etiketlerini kopardın mı? 

- Evet, ucıtz olanformdak.ileri .• 

Tercih 
Kavga etmişlerdi. Ertesi gjlnU a

dam, karısının ağzını aradı: 
- Gazetede okudun mu? Blri & 

milş ve karısma elli bin lira brra1r.. 
m13. BöylC' bir adamdan dul lralmM 
!ita' miydin! 

- Hayır, sevgilim hayır. Para • 
nm ne ehemmiyeti var\ ben Benaen 
<lul kalmayr terclh ~ 



H ER tablonun, bir hikiye· I 
nin remzi olduğu glizel 

günlerJe, san'atklirın da hayatın· 
eh ve tavırlarında, giyinişinı:le ga. 
rab:t aranırdı. San'ntkar eğer u. 
zun bir sakal koyuvermeğe mu. 
ıaffak olur, herkesinkinden baş

K:a elbiseler giyer ve kimsenin, 
ıevcesi mi, yoksa metresi mi oldu· 
!-;Unu tayin edemediği bir kadın. 
la beraber yaşarsa, en ciddi insan. 
!ar biJe, eserlerini beğenmemezlik 
etmezlerdi. 

Uzu:ı müddet, İngiliz ressam -
ları cemiyeti reisliğini yapan Sir 
E. T. Reginald da o devirde yaşa
mıştır. 

Sir E. T. Reginald, otuz sene -
denberi her sabah aynı saatte En
nismori:leki evinden çıkar, küçük 
köpeğiyle beraber iki saat kadar 
yürür. 

Çıplak başı, şişman vücudu, 
kürklü paltosu, iyi dns bastonu 
ile onu görenler, çeyrek asır evvel 
pek beğenilen bir tabloyu yapan 
ressamın o, olduğuna kat'iyyen 
ihtimal vermezler. 

Kırkı geçkin iseniz, ''Şafak,, 

isimli tabloyu muhakkak hatırlar. 
sınız: / Q 

Ayak bileklerine kadar su için
de duran çıplak bir genç kızın, ye 
ni dofan gUnete hayretle, adeta 
ürkmU§ gibi bakı§ nı tasvir eder. 

Bu tablonun yapılması ve bil
hassa, yapıldıktan sonra cereyan 
d:len vak'alar hakı1cat olduğuna 

inarulmıyacak kadar gariptir. 
Tabloya modellik eden kızın 

ismi Vini Spenserdi. (Rozetti) 
stüdyolarındaki ressamlara hiz. 
met eden kadınm kızıydı. 

O günlerde, genç ressam Re· 
ginaldin uzun ve dalgalı kumral 
saçları, kızıl kumral sakalı, ince 
uzun elleri, etrafı deri çevrili ko
yu yeşil bir ceketi vat1:iı. Tam hal 
kın hayalinde yaşayan "ressam,, 
idealine uygun bir tipti. 

Ç OGUK bir şubat sabahı, 

madam Spenser hastalan. 
d.ığı için ressamın odasının ocağı
nı yakmağa kızrnı gönderdi. Bas· 
ma yUzlU yorganına sarılarak u
yu yan Reginald, s:ıat dokuzu ge
çerek yatağının ö.ıündeki peıtle'c
rin, her zamankinden başka bir el 
tarafından açıldığını hissedince 
gzlcrini açtı. H e r zaman, 
rn a d a m odaya hızla girerek 
perdeleri bir tutuşta çeker açardı. 
Halbuld o sabah perdeler gayet 
ürkek, ürkek, yavaşça açılıyordu, 

Ressam, başını yorganın altın -
dan çıkar.dı, kaşlarını öfkeyle ça
tarak kendisini uyandıran yaban
cıyı aradı. 

Çok genç, bir kız yatağın önün· 
de, ürkek ve §a~km bir tavırla, ne 
yapacağını şa§ırmıs gibi duruyor
du. 

Ressam, yatakta oturarak: 
- Kimsiniz ? . 
Diye sordu. 
Genç kız, büsbütün şaşaladı, .kı. 

zardı ve cevap veremedi. 
- "Şafak,, perisi beni ziyarete 

mi geldi yoksa?. 
Ressam, on dokuzuncu asır san

atkarlarının pek hoşlandıkları 

tarzda, efsanevi isimler kullana • 
ra~ konuşuyo~3u: 

- Galiba jüpiterin sevgilicl Le.. 
do yahut rinikelilerin güzellik 
Wt:.esi Astortsunuz 1. 

1 'Şafak,, perisi riha:~t konuşa. 

bildi 1 
- Arfederı='biz efendim, annem 

rahatsız dı, bu r.CJah hizmetbizi 
görmek için 'beni gönderdi. 

• Ressam birden yataktan !ırl.-dı: 
- Kımıldamayın!. 

Diye bağırdı. 
- Böylece durun.. bakayım, 

biraz daha ışığa doğru dönün .... 
Tamam .. 

Ayaklarma terliklerini geçirdi, 
sırtına garip renkli bir robdö· 
~br a»:iı. Paletini, fırçasını ma. 
sanın üstüne koyarak genç kızın 
yanına gitti. Çenesinden sımsıla 

tutarak yilzUnU dikkatle muayene 
etti. Tekrar boyalarının başına dö. 
nerken "çayımı getiriniz:.,, der 
kadar tabii bir sesle: 

- Elbiselerinizi çıkarınız. 
Dedi. 
Genç kız, keı'i:lisini cebren soy-

I 

masına mani olmak istiyormur · ·akları kadar ılslenen ressamlar 
gibi elleriyle eteklerini bastırcL kahvesinde, ar:kadaılarına hep Vi. 
ve cevap vermedi. niden bahsediyor, güzelliklerini 

- HalA olmadı mı? Ne bakıyor anlatıyordu. 
sun yüzüme kızım, aoyun dlyo. y '!Ah 

1 
• 'b' 

. - unan ı a e en gı ı uçucu 
rum· Sana beş §ilin var .. Elbısele- b' U ll'k (R tt') ·· d 

· ı ır g ze ı , ose ı gorse er-
rini çıkarmak zahmetine karşılık!. hal kenl:lisine modellik etmesini 

Vinifred Spenser yutkundu: teklif ederdi. (Watt) ın fırçasına 
- Yedi şilinden aş::ğı soyun-

marn .• 

R EGINALD, gayet realist 
bir ressamdı. Esasen o günleı:i:le 
fotoğrafçılık, ressamları ekspres~ 
yonizme ve kübizme sevkedecek 
kadar ilerlemiıti.. Tablolarda, 
portrelerde fotoğraf realizmi ara· 
nırdr. ReHamlann yaptıkları tab

lolar, asıllarına fotoğraftan daha 
ziyade benzerlerdi. 

Vini, kabarık etekli, adi saten 
elbisesini, kadire kordelah büyük 
siyah ppkasını, kaba siyah ço -
raplarını ve patiska iç çamaşırları· 
nı çıkannea, birdenbire hizmetçi 
madamın kızı hüviyetinden uzak. 
laşıvermişti. Gençti, sartı, güzel· 
!iğin ilk devresindenydi, biraz da. 
ha temiz olsaydı, kusursuz olacak. 
tı. Ressam, mol:ieline hayran ol· 
muştu. ''Şafak, ,tablosuna çok iti
na ile çalışıyordu. Cıgara duman· 
lariyle havası, L o n d r a sa. 

layık bir güzel!. 

O kadar methetti ki, arkadaı -
lan kızı görmek istediler, ve bir 
akşam ressamın evinden toplan. 
maları karaf ıaıtı. 

Çay ı:ünUnden evvel, Reginal<l, 
scµıneye çılcacak acemi bir aktrisi 
hazırlayan rejisör gibi, mOı:leliyle 
utr•f!Yot'du. 

- Arkadaşlarımın hepsi res. 
samdırlar. Onların önünde heykel 
gibi hareketsiz durduğunu iste· 

miyorum. Ev sahibeliği yapacak. 
sın .• 

Genç kız dudaklarını büzdü : 
- Soyunacak mıyım, yoksn gi. 

~'İmli mi oturacağım?. 
- Giyineceksin .. Fakat bu es. 

vaplarını ldeğil ! Misafirler gelin· 
ce elini uzatır: "Nasılsınız? ... der. 
sin. Geldiklerine memnun olduğu. 
nu söylersin. Biralar şu dolabın 

üst rafındadır. Yapabilirsin de. 
~il mi?. 

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

t9 . ...... 

- Siz ne fikirdesinit, sayın res 
3am Reginald ?. 

güldü: 
- Ben mi Oo, ben mükemmel 

yapacağı.nı:lan eminim.. Hele şu Çeviren: iLHAN TANAR 
Ressam, sürekli kahkahalarla 

1 paravanın arkasına bak bir kere, !-------------------------.-..-
ne var?. aldı ve derhal kopyelerini yaptırt. nuşulanlar, sofadan iyice du~ 

Vini paravanın arkasmda ince mağa başlaı:ir. yordu. 

kağıtlara .sarılı harikulade bir Ve. Haftalık bir mecmua ''Şafak,, Kalın bir erkek sesi: ı' 
nedik eprbı buldu ve birden ağla- tablosunun kopyelerini ilave ola - - Bu senelerde 1ngilterecl 

mağa başladı • rak verdi, milyonlarca nüsha sa. uzaklaşmamalıydın, oğlum, di::: 
- Ne o, ne oldu? Şafak perisi tıldı. Her zengin ve biraz da san. du. Ba~ ıeni aka.demiy~ a~a ,_ 

ağlıyor .. Ama niçin?. atla alakadar evde tablonun bir mak istıyorlar. Hem, kımdır 
Genç kız, kollariyle ressamın ·J- kopyesi asılıydı .. "Şafak,, sadece ı .. ız? Ne kaı:iar dedikodu oldul11 

muzlarına sarıldı, batını göğsüne güneşin çıkışını değil, genç bir nun' farkında değilsin galiba!· 
yaslayarak hıçkırdı: .d.aLı ~-· ~ 

- ~'-. ı " 
1
> ........ t ... temsil edryordu. Beğenilen bir le verdiği için, ge~ç kadın bit ıt 

Ressam hayretle, kızın kızıl moda gibi İngiltereyi Meta istila anlamadı. •elı 
kumral s~çlarını okşadı: etmişti. Biraz sonra, annesinin ntf d• 

- Canım çocuğum!. Ressam, aldığı beş yüz İngiliz ve kendinden emin sesi, ı01'1, Vini, ressamın atölyesinden sc. lirası ile derhal modeliyle beraber titriyerek dinleyen Vininin Jc\I 
vincinden danıederek aynldı. Er- Fransaya geçerek, dağ tepesill':le ğma geldi: Jfl'• 
tesi akşam geldiği zaman, ilk de. bir küçük köyde yerleşti. Gü- _ Bu güzel hanımı tanr:lıt1 
fa bir kapıya giren kUçUk bir neşli tepelerin üstünde Vininin Reginald ?. , . ııi' 
hizmetçi kıt gibi solgun ve Ur· tablolarını yapıyordu. Ressam, gene fıı.ldar gibi ptl 
kekti. Meşhur ressam Reginaldin ba- ıeyler mırıldandı. Bir ara, l'ı~ 

bası, tanınmış ve a ır aş ı ır a· :r Gelen ressamlara "nasılsınız?.,, ğ b 1 b' bı'r ag-ızdan konuctular. Sustıl~ 
dedi. Geldiklerinden ıdolayı mem. vukattı. Oğlunun tam meşhur ol- rı zaman, genç bir 'kız sesi dıl 
nun olduğunu söyledi, fakat bir duğu sırada lngiltereden uzak _ du: . ,ıdı 
gün evvelki ncş'eıinden, tatlı ıı- laıması ho§una gitmedi. Bir gün, _ Ben, sizi affettim, Regifl 
marıklığından eser kalmamıştı, yanında karısı ve !ık güzel bir ka 
sadece vazifesini yapıyordu. dın olduğu halde Fransaya gitti .. 

Ressamlar, Reginali:iin metresi Ellerindeki adres onları ressa· 
farzettikleri için gayet kibar ve mın vilUisının civarına kolaylıkla 
nazik konuşuyorlardr. Senelerce ula§tırdı. Tepeye çıkan yolun ke
sonra, Reginald o günkü toplan- narında çiçek toplayan genç bir 
tıyı ve V enedik eşarpının göste. kız görerek "ressam Reginaldin 
rişli renklerinin yanında, büsbü. villisınm,, yerini sordular. 
tün solgunlaıan, kederli beyaz yü· 
zü srksık hatırlardı. Çıplak ayaklı genç kız, başın. 

En son misafir de gidince, Vini daki renkli mendilin uçlariyle oy. 
eşarpını bile çıkarmadan kapının nayarak, pembe boyalı, kiiçük bir 
dibine çöktü. Titriy.cn solgun du. köşkü gösterdi: 
daklarından iki kelime çıktı: - işte, orası! 

- Annem öldü. Avukat, bir Fransız köylü km. 
R~ssam, bu iki kelimenin mana· nın pürüzsüz İngilizce konuş -

sını düşünüyormu§ gibi bir müd. masma şaşmakla beraber sesini 
det hayretle durdu, sonra kızın çıkarmadı. Teşekkür el:ierek ''Şa. 

yan·na koşarak: fak perisi,, ressamın annesiyle ba-
- Demek onun için bugün, bu bası olduklarinı ilk bakı§ta anladı. 

kadar solgunsun, dedi, buraya gel ğı yaılı erkekle kadından ziyade 
diğindenberi, misafirlerle güler, genç ve şık kızın arkasın.dan u
konuşurken, annen ölmüıtü ha! zun uzun baktı .. O da kimdi aca· 
Vah yavrum.. ba Ne hakla onların yuvalarına 

Aralarındaki ressam - model giriyordu? Ressam hiç kart:ieşi ol-
münase hetinin daha ciddi bir sar. madığını söylemitti. O halde?. 

haya gir:nek üzere olduğunu his. Topladığı çiçelderi otların arast 
tediyor:lu. Pencerenin yanına gi· na saklayarak, arkalarından köş. 
derele piposunu yaktı: ke doğru yµrüdü. Kızgın Fran. 

- Hemen bu akşam e~yanı bu- sa gilneşinin altın.da saçları lıüs· 
raya naklederiz. bütün kızıllaşmıştı.. Tavırlarına 

AFAK bl n k. daha ciddi bir olgunluk gelmişti. 

Ş 
ta osu, o se e ı 

sergi.de teşhir edilmiş ve• Hizmetçinin kızı Vi~i ~p'enıer 

derhal büyt;lc: bir muvaffakıyet öleli tam be§ sen: ge.ç~ı.fti. Şafak 
kazanmıştı. Şapkalarının tepesi Reginald, artık yırmı ıkı yaşında, 
kirazlı, inee:ik belli ıık kad.nlar, akıllı bir genç kadmdı. 

tablonun önünden ıaatlerce ay- Miaafirlerin içeri cirmelerini, 
rılmıyarak, ressamla modelinin bir ağacın arkaaına aaklanarak 
ağzıdan ağıza dolaşan maceraları- bekledikten sonra eve yakla~ı ~e 
nı biribirlerine anlatıyorlardı. açık duran alt kat pencerelerın 

Hususi bir resim galeriıt, tab· pirinden sessizce içeri girdi. 
toyu beı yüz inciliz lirasına satın Kapısı açık olan aalorVda ko-

razıyım.. ~ 

- Duydun ya oğlum, kır• b'' 
ver bakalım, ya bizimle ber• 
gelirsin, yahut ta... . çıt' 

Vini, artık dinleyemedi.. ,. 
lak ayaklarının ucuna basarak ti O. 
sizce bahçeye çıktı .• Kapın ıı ,~ 
nünde taı merdivenleri otur•r 

bir cıgara yaktı. pı 

Biraz sonra arkasındaki ~,,. 
açıldı. Evvvela ressamın an11~,. 
bol eteğini eliyle toplayarak aı:fç' 
sından babası, şapkasını baf~11ı 
kaldırıp merdivende oturan 
aelamlayarak geçtiler. ti' 

Genç kız geçerken, "Şafak pe U· 
ıti,, baş nı kaldıror, dikkatle >'411 
züne baktı. Kız da merdivende f1I 

d 1. . . tiltf• rarak ressamın mo e ını ıs ·~ 
süzdil .. Konuşmak istiyor gib~t 
fakat "Şafak perisi" bapnt te dl' 
kırlara çevirdi ve c.ıgarasındarı 

rin bir nefes çek':i. .~ 
Bahçe kapısında duran 1 

kadın: ıecı· 
- Çabuk gel Ceyn, diye 5e5 ııf" 

ıli ve üçü beraber tozlu y~lc dttl 

ığrr ağır konuşarak inerek gol 

kayboldular.. g•· 
''Şafak .. ani bir hiddetle . ' 1

.a.j( 
. dı 17 

rasını attı. Ko~rak eve gır · b.jll 
çantanın içine Venedik et•' b" 

~r-· d'ğer ve ressamın ona ver ıgı 1 dıt·· 
zı ufak tefek hediyeleri ko)' 
Hiç görünmeden evden kaçtı • 

~( 

RESSAM, iki ıaur1ılc ptl 
mektup bile bırakın' 11· 

kaçın Viniye epeyce acıdı·~:ıı 
kat Fransızların bir da:b "1'' 
vardır: Daima biri yanagııu tJI) 

(Dtvamı 14 ünCil 

1 

1 
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L_~:.~.~~ ins~~ları arasında: 3 

Hotan :oıarın musiki 
odundan 

aletleri 
ibarettir ! 

bir tek 
itfaiye grupu 

da Alrnanyada Frcisingde kain Vcihenstcphan. 
tn bü .. .. a·· 

labı.ı yugıu on ort ya§·nı aşmıyan bir itfaiye 
tu vardır. 

.ı. llunıa d k. "lltr' r or a ı mektebin çocuklarıdır. Ken· 
ıne bire •tr . 

~ı \'eril 
1 

r 1 aıyc üniforması ve itfaiye ba.şlı-
~aııı. lllc,{tc ve küçük bir tulumba ile onlara 

o:.ın söna·· 
0 urme talimleri yapıtınlmaktadır . 

lı'ı..ı nların kcn · · ı · ·· d.. t ··ı.ı }' • ı er!ne yangın son urmc a. 
/\~Ptıran bir itfaiye ~vuşlan vardır. 

l>c t~lt':11~nyada küçük kasaba ve köylerde itfai. 
kcııdi . ılatını oran·n yerlileri teŞkil eder. Ayrıca 
~ tslcri 1 . . lihıır • .•. o an bu ınsanlar ancak bır yangın 
llııtıa . 1c'.tı 1 vakit, teşkil ettikleri itfaiye takı. 

, ı tıhak d' . ild 

l
.;;;--;,;;c_ ıp_ya~ yennc g erler. 
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Köylerde yaz vakti herkesin tarlalarda ça· 
lıştığı sıralarda yangın çıkınca bütün insanla
rın hemen toplanması müşkül olduğu için mek • 
teplerde yapılan bu itfaiye teşkilatının yangın 

başlangıslarmda çok faydalı olduğu muhak. 

iç Afrikada Taokolalarda ölüleri gömmeden cı•ı·el olur/uf> karşıs111ıla ziyafetler verip danse1Hlllırı ölü 
1 isl:c:~tkri::.1c:ı b:~; 

Orman insanlarının su bu!mak hu cuda getirilen son <'erec~ iptidai "erisi de av sahnelerine aft resimleı 
susundaki bu ke~fi. medeniyet \'e kulube'.c:dir. Ciycccl-lcrine g~lincc· dir ki taş de\'ri mağaralarmda bu. 
tekniği yalnız ihtiyacın yarattığına a\·rct yerlerine S<!. dı1,lan ottan öı lunan rc;imler de ayni şekDdt, har· 
çok büyük bir mi al teşkil ederek me bir n::\'i ipten ba.1:a hiç'Jir şer' \·an Ye av re imleridir. 
insana hayret 'erir. Filhakil,a. l'ğe: Yalnız ı,adınlar fazla ola ak bu Bununla beraber taş kovukların· 
bu topraklarda pek derin olmıyan bağdan. ön taralla:-ında kr ·a. ?;ka ela ,·e mağara dm arlarındaki bu re. 
yerlerde dahi su bulunmamış olsay- taraflarında daha uzun, kordela ,.ek "imlerin pek çoğu eski nesiller tara· 
clı belki de o \'akit orman insanları lindc birer ottan ~rit arkıtırlar. O fır.dan yapılıp bırakılmış şeylerdir 

emme - basma tulumbayı ve hatta kadar! .. Buna mukahil kullandıkla· Bugün denilebilir ki resim sanatı 
Arteziyen kuyularını dahi icat et. rı sü !er daha fazla bir yekun tu· Hotantolar ara ında inkıraz bul 
meye mecbur kalırlardı! tar!. Boyunlara, bileklerine. gerdan maktadır. 

Hotantolar yirecek ve içecekleri lrklar ve bilezikler takarlar. Fakat Bunun sebebi ise ec:ki zamanlarda 
bu suretle muhitlerindeki tabiatin bu gerdanlıklar clcvekuşunun yu. l:luralarcla ya~ıyan insanlar bol bol 
~rtlanna göre hallettikleri yatacak murta kabuklarından. bilezikler de gıda buldukları ve rahat ya~dıkla_ 
ve oturacak yerlerini , yanı e\ mese· kıldan örme iplerden ibarettir!. Ka· "1 için resim yapmağa tahsis edecek 
le. İni dahi ayni ~ekilde halletmiş dınlar, erkeğin yüzlerini de boya· ;ok 'akitleri bulunuşundan ileri gc· 
lerdir "hayatlanna uygun olarak ,, maya meraklıdırlar. 'iyor. 
mademki gıda ve su aramak için Yani onlarda dahi makyaj ve tu· Hotantolann cedleri o\ akitler ko· 
daima gezginci bir halde yaşama· valet merakı \'ardır!.. Fakat bu bo. =arca kannlanm doyurdukları için, 
ğa mahkfım bulunuyorlar. O halde yanma süsünü, onlar ekseriya dan· :'lnlaşılan, bo~ \'akillcrini oturdukla. 
hiçbir aletleri olmıyan bu insanlar sedecekleri zaman yaparlar. n mağaraların duvarlarım tablolar 
için avı da tabiatin hazır olarak te. Maamafih şaşılacak şeylerden bi· 'a döşemeye hasredebiliyorlardı. Bu 
min etmesi lazımgelmez mi? ri de yiyecek, içecek. giyecek ,.e ya. 1ün ise Hotantonun yiyecek \'e su 

kaktır • 
Nitekim Hattantoların evleri, du- tacak yerden bu derece mahrum o· lramaktan re::.imle meşgul olmıya, 

rup dinlenmek bilmez ebedi seya· ı lan bu insanların güzel sanatlere ,c vakti, ne mecali kalmamaktadır. 
.. .. . . . halleri esna;:ında tesadüf ettikleri! karşı fevkalade meyilleri oluşudur. Yani, derhal görülüyor ki, bizim 

. Yangın so~durmesını bılen bu çocuklar ek. mağaralar \"eya kaya kornklarıdır! 1 Bu adamların hepsi adeta artisttir- Beri medeniretlerimizle en geri in
scrıya toplu bır ycr:ic olduklarından yangın çr ı Çok çok, çadır olarak bildikleri~ ter!.. Musikiye bayılırlar. Hayret o. sanlık arasında, yani beşeriyetin iki 
kar çıkmaz istenilen yere sevkedilmekte ve bü- 'sey de ya c:emsiye şeklinde çatılmıc;. lunacak şeydir: l lcmen bütün Ha- kutbunda da güzel sanatlar ayni za· 
yüklerin tifaiye teşkilatı toplanıp gelinciye ka. ;ğaç dalla~ vahut ta civar kabile: tantoların mu ikiye karşı hususi bir manda, ve belki ayni sebeble, ınkL 
dar felaketin önü alınmaktadır. 1 d ··"" ' · 1 • · t 11 k"I b'l' ı · ı ı er en ogrerıcn erm yap ı' an şe ·ı • ka ı ıyct en c e var. raza doğru gitmektedir! .. 

Resimlerimiz, kij!rük itfaiyeleri talim es· ı de, bir ne\ i arı kovanına benzi yen F;akat ne çareki musiki aletleri Sen ki \ aktile bu kadar kitaplar o· 
nasında gösteriyor. 1 ve gene ağaç dallarile otlardan vü· biricik bir odundan ibarettir! kudun söyle bana bütün dünyayı 

iN RESiMLi ZABITA ROMANI· 171 1 
Kamış bir odundan! .. l çi toş bir barutla atmadan kötü şeyleri yek 
kamışı dişlerile delerek - iki üç de. edecek bir çare yok mu? 
lik açarlar. Ve bu kamışı üfleyip Neler söyliyordu? .. Öteki omuzla· 
bu deliklerde de parmaklarile tem- rmı silkti: 
po tutarak acaip ha\•alar çalarlar! - Jdeallerin tahakkuku bir nes.. 
Hotantoların bu flüt merakı de- lin işi değildir dedi. Bunun için ha· 

diğim g.ibi, insana önce ha)Tet ve- yatı ben hiçbir ıaman ciddi tara· 
rirsc de hakikatte hiç de şaşılacak f ından almadım. l nsana saadet geti. 
bir şey değildir. receğini vaadeden doktrinler Yardır. 

Zira l lotantoların bu kabiliyetle- lnsan ve saadet bu iki şe} in yarıya· 
ri dahi içinde yaşadıktan tabiatin na geli~i kadar dünyada büyük bir 
bir neticesinden ibarettir. Yiyecek, tezat olabilir mi? Olüm gibi müthiş 
içecekten bu derece mahrum insan· bir facia ile sona eren hayatta, sa
lar kendilerini avutabilmek için, ıs· adet olur mu? .. Günün birinde mu. 
tırablarını boşaltabilmek için musi. hakkak surette öleceğimi bilirken, 
kiye haş\'urmak mecburiyetinde kal ben nasıl olur da dünyada saadet 
m15Ja~dır. Onlan artist yapan. yani denilen bir şeye inanırım .. Onu ara· 
ağız, burun \'e mide UZU\'larından nm. Söyle bana öleceğimi bildikten 
zivade kulak uzu\'larından kolayca 59nra. bu dünyada ben niçin çaba· 
!t'.;,Z<'t alabilmek yoluna SC\ keden, lanm. niçin didinirim, niçin bir i. 
c::1!flanndaki merhametsiz \'e za· sim. niçin bir şöhret, niçin bir ser
lim tabiatten ba~ka bir şey değil- ,·et sahibi olmak isterim. Ben buda 
dir. l lotantolarda yalnız musiki de- la mıyım? Ben deli miyim? 
Ril. daha şa51lacak bir şey olarak Genç adam arkadaşının yuzune 
re~im sanati de görülür! Onlar re- baktı. O hayatta hiçbir zaman ölü· 
sim yapmayı ke~fetmişlerdir. mü <lü5ünmemişti. Bir gün öleceği. 
Tıpkı mağara de\Tinde yaşıyan ni düşündüğü için hayatı boş ,.e 

tac; devri in"anlan gibi! .. Nasıl ki mana ız bulmamıştı. Bilakis bir 
ta; de\'rindcn kalma mağaralann gün yok olm·ermek insana bu ha
dU\·arlarında şimdi bize hayretler vatta mu\'affak olmak için Meta bir 
\'eren mükemmeliyette re~imler hu hız \'eriyordu .. Olmeden ewel ya~
lunup duruyorsa, Hotantoların ya. iığınr isbat edecek bir şey y:mıL 
~adıkları kaya kornklarmın \'e tabii :nak, \'arlığından bir ~eyi gelecekle· 
mağaraların du\'arlarında da böy· re bırakarak öyle gitmek fani insan 
lece kazılmış resimler doludur! için bir nevi ebediyet lezzeti delil 

Bu resimler, hemen yalnız hayvan miydi? 
ve insan şekillerinden ibarettir. Ek· ,(Devamı var) 
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HA!JERIN TARiHi RIJlı'IANI 3 Yazan: M l!.ll~ Sıififa r M lUI h 1 til::D n ' .. J~.ı t!!!J ıi l_~m~~!l l.!!1 ~~t:J' 
- ~4 - Nakleden: rFa ~· Egv er h Ün kar Afr od iti 'ye . - Ziyaret~min se~bini izah _ede· ı aça~ Yal~ modeli küçük bir anah· ı ~a'.' izlerile E:ar~nun parmak i• 

rırn doktor\ ang: Bıraz enci dırek- tar go:terdı. rını mukayese edın. ~ .... ıc (. ''k , d d • törUnüz: Karsonu tevkif ettim. Su- Rıct sordu: Rid anahtarı mendile sar.ıı--
l z l m . , ' eme s e 11 l ';U gizli zehir ticareti yapmaktır. - Bunu ne.reden aldınız? bine koydu YC gülümsiye~: 

3 ~I~iessesenizde araştırma. ya~ak - Bitişi~ odada, tU\·alet ma..._ sı· - Karronun bo},,unda 1~. 

k ••l b •ı • d • j k ıstıyonım. Bu hususta bır emn de mn çekme!'ınde.. miğini görür gibi oluyortılTl• Ora C l t Q 0 e l l r ı, Q Q t e e e hamilim. Gönnek isterseniz... Hil şa~ırdı: Çinliye dönerek ilave ~tti:~ 
Doktor Vang eliyle bir işaret ya. - Ben~m ~u i~ aklım ermedi. O - Karsonun giıli .zehır tı ~ 

Bunları Afroditi duymuyordu bi- Afroditi, sanki bir musiki dinler1yifli bir istekle Osmanı koklıyan bu parakL_:eYap verdki~ 1 .. . çeknli:l'CYJ bıraz en·cl ben karıştır_ size ait olan bir müessesede~~ 
le. Onun kafasında yalnız Hakan gibi mest ve bihuş bir haldeydi. Ne genç kız, saçlarmm !~zerine doku _ . - ~mu yo • · •• uessescm emrı- dım. ğmı hatırlatmak isteritn· ~ 
çalkalanıyordu. Büyüyor, küçUlü - diyecekti, son rzuu onu görmekti. nan Osmanm sıcak dudaklarını his nızdedır. .. . . - O zaman anahtar orada deI,ril- \·ang bu vaziyette sizin hak edif 
yor, yuvarlanıyor, yıldızlanıyor, Fakat buna rağmen hUnkar ondan settiği zaman deliriyordu sanki. Bu. - Teşekkur edenm. Aynı zaman- :ii. da tahkikat rapmak icab 
Kah bulanık, kah vazıh bir şekilde başka bir nrzusu olup olmadığını da ne ganö ve ne marazt bir aşktı, bu da size bir noktayı haber veımeğı Rid sordu: söyliyerek bir şeyiniz var mı? Ş 
bu gilzel kafayı ter içinde bırakı _ tekrar soruyordu. ne kadar sevmek~l. Aralarında bir- de faydalı buluyorum. • - Yani? Bu anahtar hangi kapı Çinli her zamanki soğuk 1'.3 
yordu. - Sağlığın şevketliim! !eşmek imkanı olrıııy:ın bu iki insa- - Bu hadisede benden de şüphe nm? {;>ile mukabele etti: ~iP' 

Saraya geldller. Afroditi eğer - Sen de sağ ol. Teşekkür ede. nm, sanki yıllardanberidir blr.birL edilmesi ihtimali olduğunu değil - Yiktor Lödunun apartımanı- - Yann ak~ burada t °" 
Mihnlın koluna girmeseydi oracıkta rim, ama, bir şey iste benden! ne mUşta.k \rı mutehassir iki aekze. mi? Bu gayet tabii. Ziyaretinizi tah mn anahtarı .. Aman ~l sünneyin deceğim bir SÜ\·areyc M. furl fi 
yıkılıp kalacaktı. Meğer hünkar ne - istediğimi vermezsiniz ki şev- de gibi kuc:-akl:ı.şıp öpUşmeleri sey- min ederek ben buraya sizi karşı- parmak izi bulacağımız muhakkak.. le le sizin \'e arkadasınız y...{. 
milhim şeymiş .. Gazan hadisesi kar- ketliun. ı edilecek bir işti ve bu fırsatı Köse lamak üzere gelmiştim. Çünkü Kar - Bu anahtar rıa~ıl Sizh1 elinizt şeref \•ermenizi rica ~ecı:~: 
şısmda kılı kıpırdamayan Afroditi Mihal ~bi ı:niltecessis bir emektar -onun tevkif edildiğini biliyordum. geçti? Rid ka .. 'anru çatarak SO)ddil -ı 6 

Afrodlti bunu o kadar meyus bir , i?' 11 
Osmanın huzuruna çıkmadan kendi- politikacı kaçırmamış, kapı arasın.. - ?\1ah Li haber verdi değil mi. Furlong gülümsiyerek: _ Şimdi şakanın sıraSl 
n1 k bir h Id di B" tal tavırla ve öyle boynunu bilkerek dan bu c_:lb·!Tn kızın Osmanı ... -ala"'lP -Bu onun vazifesi ... ·di. l\.faama. - Sitt m-ap \•ermekle kendimi aybetmiş a ey · ır aş söylemişti ki Köse Mihal de, hakan " " J rumn. 
ile hünkara haber verdiler. Derhal rutac&fmı snnr.rak tedehhllş etmiş_ fih o söylemeseydi ben ba~a taraf- suç1andıracağım ama zarar yolc Çimi Cevap verdi: _ _ ıı 

da ınuztarib oldular. Osman biraz .. mıil'' 
kabul olundular. Köse M.ihal el öp- ti. tan da öğrenirdim. Mesela .Karso- Dün gece M.ah Linin yardımile \'e _ Ciddi sc)v)ürorum. tJ,.. ... J. 

sertçe cevab verdi: " " ır 
tü. Afroditl yerlere kadar kapana - Afroditi ağlıyordu. Osman par - nun kokain sakladı&rı heykelcikler Karson a~ağıda iken burac:ını gizlice de lQtfen oturup bir dak~ih-3 • - Cannnı istemiyeceksin ya kı -
rak dnk.ikalarca öyle kaldı. Hünkar masmdan t:r yUzUk çıkararak kı:ı:m havadisi de beni çok alfikalandırdı. araştmr.ıştım. dı"nlemen·w· n"ca ederim.~· znn, dilediğini veririm sanırnn. Söy. 
tatlı bir sesle: le! parmağına taktı ve tekrar onu al- _ Oyle mi? Bu malfunatmııı za· Lödunun cesedini en·eL; kapıcı ra da\•etimi kabul edip e "':"'-"" 

- Kalk, krzmı, dedi. Şöyle otur! nmdan öperek: bıtaya bildinnernenizin sebcblni 90- kadınm gördüğünü ve polise onun bana bildirirsiniz. Kabul , .. 
Kıznn mı? Afroditl bir tek kelime Afroditl titriyordu, bunu hakan - Haydi, dedi. Yolun açık olsun. rabilir miyim? haber verdiğini hatırhyor-:_unuz ta. nizden eminim. A 

ılc ölebilird1. Eğer bünklir (cannn) da, Mihal de görilyor1ardı. Osman İnşallah yine seni böyle ve fakat B"ld·~· - b" · h bcr \'er- b""> JY. - ı ıgınız ır ~yı a ı. Rid kısa bir tereddütten {' 
deseydi. Demek §evketın hünkar anlamıyordu. Kendi.sinden bu kızm muvaffak ve muzaffer bir kadın o- memde ne gibi bir fayda olabilirdi? _Evet. oturdu, arkadaşları da onııt1 
Osman, henüz Afroditi)i kızı gibi istiyeceği ve buna rağmen nöylemE"_ !arak öperim. B b "zd -·~ endı"m n· bah bul ak ·· en unu sı en sonra ogr · - ır ane ar geçen gun yaptılar. Polis komiseri: ,·P 
teliıkkl ecilyordu, acaba bu kadar ğe cesaret edemediği bu ne denli bir Osman, amcası Dilndarı okla kat- Bununla beraber size yakında çok Lödunun apartımarunı ben ldrala- __ Sizi dinliyoruz Doktor 
küçük mil görünüyordu? İçinden ııeydi ve neden bu kadar mütehey- lettiği harb meclisinin verdiği karar daha büyük bir hizmette bulunabi- dnn. o zaman, kapıcı 'kadının orta- dedi. 
bır. "'- 1- gclmı"ştJ Hemen fırlavıp bir '-irtL ve,.hile Köprühi8ar Uzerine sefer ha • 

il-"' • " " '" " leceğimi umuyorum. hğı silip süpürebilmesi !Çin apartı-
aynn. karşısında biraz yaşlanmak is- Köse Mlhal vaziyete mUdahale mhğma başlarken glizel Afroditi - Sizin veya bir başkasının ,·ere- manm ikinci bir anabtan olduğunu 
tiyordu. Tek ona hünkür (kızını) etmek lüzumunu hissetmiı,, ve hUn- de İlhan nezdine yol alıyordu. ceği malfunatı memnuniyetle din- öğrendim. 
demesin. kAnn kulağına eğilerek: Hilnkir Osman, askerini Yenlşe- }erim Fakat ı-imdi daha mühim işi- Löd lerind 

Yani Afroditl bir gönlil buhranı - Halvet talcb ettiğini sanrnm hir ovasında topladı ve muanam miz ~ar. Ka~nun oturc!ut,ru odayı 1 k nlunun eşyastmr ~e cep en 
irfnde ~n.·or. çı a an ne '-'3P mız ,. ,.~,, .... ,, ı;evkeUüm. Müsaade buyur da. ben bir kuvvet halinde Köprüh.i.sar ön_. •• te · · · · ? ,J • 

İnadına da bugün hilnk!r çok se- gos nr mısınız. . . - Elan polis müdürlüğünde; ge.. 
clışarda blrnz intizar üzere olayını. lerine geldi. Kale balkma sulhen _Hay hay. Yazrhanesı ışte bura.· l" • ı· 1 d 

vimll, çok yumuşak, tatlı ve gUzeL. ıp 1s ıyen oıma ı 
teslim olmalarmı teklif etti, ama, ET •• Taharriyata belki de buradan Onl b-"'--··- . "nd rtı-dl. Köse Mihal kts:ıca anlattı: Hünkar dudaklarını bükerek, ba... d' 1 dil d 

1 
k 

1 
• • . ""L' 

1 
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m eme er ve .son am a an arı_ bac:lamak ıstersınız. ı at ıgı ~er ıse btarı lm d ~ nl - Şcvkctlüm, haldpayine ar:ı:et - §tnT salladı ve: :. ınanın ana o a ıgnu a ıya-
nı verinceye kadar müdafaaya ka.- bu binanın üst katında... cak tiğim hususata cariyen Afrodltiyi - Pek lila, dedi. Öyle olsun. sınız 
rar verdiklerini bildirdiler, elçileri · 

XA"Vl 

Ertesi sabah Furlong ~~ 
Postası,.na geldif.ri zaman sır el 
ri odasında sinirli sinirli do~f 
buldu. Gazete sahibi arkada;-~ 
rünce: 

- H~ geldin, dedi. Şu k!~ 
bak, ne demek istiyor? .rJ 

Furlong onun uzattığı bir 
bu alarak okudu: 

memur eyledim. Kendine kal'§l bU- Köse Mihal dlljan çık.men AfrodL boğup kale surlarından Osman as- Yazıhanede dikkate değer bir şey Furlongun anlattıklarını gittikÇP. 
yUk emniyetlın ve itlmadım. vardır. U Osmanm ynnına sokularak dizle- b 1 d Üst k ta ıktıl Bu arta b" -tAı. ·1 d" r R"d "Muhterem efrndim, ...-6~' kert içine fırlatt.ılar. u unma ı. a ç ar. n ır ~a ı e ın ıyen ı 90r- ~anaatl'tt tmtutffll! yarif·r· 
Hareketten önce huzuru hUnld'ırn rlne eğildi ve: Kaleyi almnk ne mUmkfindli ! 1t:ttm yattil( oaa'!rve' 5Moruu 1'lt"!ba lm h\Ç 
yUz silrmek istedi. Bu ıı:rzusu yerine - Şevketlu Osman. Dedi. Belki ,.0 odasmdan ibaret olan Karsonun :._ Demek anahtarı Karson çal- için tertip ettiğim süvarcyc 58 ~ 
getirmek için tasdi ettim. artık dönmiycceğbn. Mukadderatı- Harb geceli gündüıltl devam edi- dairesinde Rid taharriyata başladı. mı~? nıızla şacf vermenizi bilh05 f flJ' 

HUnkar glilCTek: mm nasıl tecelli edeceğini bilmiyo- yor, oklar yağıyor, palalar işliyor, Vang ise bir koltuğa oturarak bekle- _ EYet \'e bu anahtar Löduyu öl. ederim. Dostum demekle ~~:,fil 
- 1;1 ettiniz, dedi. Ve Afroditi- rum. Bana izhar ettiğin bilyük itL baltalar parlıyor, hanı;erler çahşL di. düren Karsondan başkası olmadığı· duğum ~:1: Fmlongdan da 

ye dönerek: mad ve teveccühe layık olmağa ça- yordu, runa, kalenin yine zabt ve Taharriyat epey müddet semere. m isbat edecek mühim bir delil tes· ı t~ı nez;ı~_nızde telzr~rla':2~~ııl 
- üzerine a.ldığm iş tama.mile lışacağım. Bu uğurda kannnı dök - tcshirinc en kUçük bir imkAn bile siz kaklı. Nihayet Rid sevinçle wy- kil ediyor. I.ödunun evine son de- rım. I\lu~te saat yırmı uç 

bir vatan vazifesidir kTzmı. Bunda sem de müsterih öleceğim. Ama, hasıl olamıyordu. Osman bu vaz.i • lendi. Pencerenin kenarındaki bir fa bir sebeble geldiğini biliyoruz, ka buluşacag1z.. . .... ritd 
muv:üfakryet göstcrimen yükUnıU _ belki seni bir dnha göremiyeccğim., yetten korkmuştu. Bu kaleyi ala - yazı masasmm gizli gözünü bulmuş- pıcı kadın söylemişti. Bu "birisi.. llıinnctlcrzmın ka1ıulımı!,0,:J 
zün mühim bir mlktıırmI tclıfif ey_ Ne olur, müsaade buyur seni bir maclıktan sonra onun kuvvet ve kud ah k- rim .t 

lemiş olmn.m.ızln, takdirimizi kn - kere öpeyim. retinin ne kıymeti olurdu? tu. İçinden birkaç kağıtla siy u- Karsondu. Cinayeti işledikten ~~r:ı .,. i>~ 
zanmış olursun. Osman hem hayret etm1ş, hem de Askcrlnl bir araya topladı ve çük _bir kaplı de~te~ çık~~· . . anahtarı alıp kapıyı tekrar kılıtlı- Furlong mektubu gül~, f 

Rıd bu defterı bır muddet tetkık yerel• gitti. mac:anın üstüne bıraktı. .,t 
llhanazamın ,uc memleketlerine bu samimi yalvanııtan miltcessir oL haykırdı: 

de akın etmesi im.kfi.nı vardır. Fil - muş ve gıııiptlr ki koca hünkfır, ycp - Fethi kale nasib olunca talan ettikten sonra izahat verdi: • - Güzel muhakeme yürütüyo~-u- '\Ordu: J: 
--Sifreli bir lisanla yazılmış. Fa- 1 nuz. Fakat Karson ne diye anahta- _ Bu davetten siz ne anJı) ha.kika mücadeleye hazırız. Kuvvet yeni bir aşk macerası knl'fiısmc!a hakkı mcşruunu:ı: olacaktır. Haydi ~ r:t 

kat müdürivetteki müteh::ı§rs arka- n kapı üzerinde bırakmamış veya nuz'. Ben ür-iincü sınıf b~3 • lerimize, kudretlcrimize güveniriz, kalmış bir Dlf'ktebli çocuk gibi mah asla.nlar, göreyim sizi, beni dU.~ma - " r 

ama, hçnllz teessüs sırn.sında. bulun cııb o1uve'"Illiş, başını eğcrc.k süküt_ na karşı küçük ve harll komaym ! da~lar bu kağıtlardaki c~mn mey· sonradan herhangi bir şekilde orta. mek itiyadında değilim • f 
duğumuz §U tnrlh içinde Mogor or. etmiştir. dana çıkarmakta mfı~külat çekmrz- dan yok etmemiş de saklamış? _ .Mandaren üçüncü stt11 
dulan gibi kuvvetli bir düşmanı ba.. Afroditi sükütun manasını bilen Asker, uzun mUddcttenberi mu - ler sanırım. DeJtcre gelince, bu Kar. - Kimbilir? En mahir canilerin bar değildir. Sonra doktor ,,~il"' 
amııza bela etmemek bittabi e\la o- kızdı. Dizlerinden yavaş yavaş ytik- ha.sarnyla meşgul oldukları lı:;in yi... rnnun kokain ticar_etine d:ıir bir ne- bile hazan böyle ufacık bir tedbirsiz sil görmü~. terbiyeli bir ~d~ 

yecek içece!< ilıtiyatıam11 sarfet • · · d f nd f ı d d j10>" lur. İşte sen bu emri mllhimmt ba- selcrek Osmanın boynuna sanldı ve vı yevmıye e terı... lik yüzü en oya amm mey ana Görür görmez kendic:in en 
mişlerdl. Ve epP.yce zame.ndanberl- d w•t "d' ::ı Belk' 

§::ıracaksm. Bunun ne büyük feda.. onu bir defn, birknç defa dudakları Furlo~g: . . çıktığı m~_hur. egı mı ır · _ ·ı caksınız. . . ,,,. 
dir ki harb yapmadıkları için malı .. 1 d i B k k Löd rııı•· kfi.rlıklan müstelzim bulunacağmI titriyerek ve koklryarak öptü. - Guzel bır bu u~. e< ı. a ın de herhangı bır sebeble te "far u - Onu görmek ıc;temıyo 
ganimet nedir unut.muşlardı. 

takdir ederiz, ama, altında ka.lma Sanki cigaranm dumanı t.'l. ilikle- ben de ne buldum. nun c\·ine gitmek istiyordu. 
kıznn. Başka bir arzun var mı? rine kadar <;ekiyormuş gibi çok ke- ( Deııamı ı:a1} Cebinden çıkardığı bir mendili Şu anahtarı alın, üzerindeki par-

,. ·ı .•. . .. .f, 

HABER'in Edebi Romam Eğer muhakkak gülmek icap edi· mat! .. Damat olacak o ahlaksız he. girdiğim zaman. alnımın ıerile ka
yorsa ben gülemiyorum. Sen belki rif, böyle sakil ve sakat bir kızın za- ıanıp, sefa:etten yükseldiğim za _ 
benim yerimde olsan ç.ok gülersin. afır.dan h:tifade ederek paraya ka.. man anama bir ev verebildiğim. bir 
Gülecek birçok ~y bulabilirsin. Fa... vu~mağa kalkışan bir mütereddi.. hayat \'erebildiğim, diğer insanlar 
kat.. Ben gülemiyorum. Ve seni lkisi de gülünç tipler .. Onlan gör· gibi ya~'llağa başladığım zaman 
güldüren ~yler utanmasam bana düm. onların gülünçlüklerini anla- dün}'a bana hünnet edecek ve ben 
ağlamak verecek.. Mesela hiraz ev- dım. Fakat glilemeclim diyorum sa- hayatın zir>esine yükselmiş o!ac.a
Yel sen benim yerimde olsaydın, na ... Bu fiCY bana o kadar ciddi bir ğım zannederdim. 

-49 -

onların haline, onlann süslü bebek çirkinlik içinde göründü ki gülcme. Bugün ('riştiğim mevki, seninle 
ler, kurma bebekler gibi kuyruklu dim. Ben gülmesini zaten bilmiyo· birlih'te bir medrese odası'lda derse 
siyah elbiseler içinde telli, boncuk 1 n.:m. I~en gülemiyorum .. İğrendim, çah~tığımrz senelerdeki düştincele -
lu, pınl, pırıl es\•aplar içinde dola gül<'medim. rime ve hulyalarrma göre bir niha. 
şışlarına çok gülerdin. Başını gbğe do.r,rru kaldırdı. Uzak yetti. 

Demin de söyledik ya ... Onların' ta göi•e altın çivi:er gibi mıhlanmış Bugün onun bir ba5langıç hile ol-
lüks ,.e sen·eti içersinde benim ~u 1 yıldızlar vardı. Ali içinden taşıp madığım görüyorum. Talebem te
eski simokinle biçare ve perişan gö 'ı gelen konuşmalt ihtiracını yememi. lefonla beni da,·et ettiği z2man. bu 
rünüşiime, bir garsona benzeyişime yor, mütemadiyen söyleniyordu: düğünün yapılma ından sebep~iz 

gülerdin,. Orada olsaydın. benim - Hayatta mu\·aHal: olabilmek yere bir azap hissetmekte olu~uma 
yerimde olsaydın kendine gülerdin. için çok zahmet çektim. Çok gUç- raJ;,rmen içimde bir gurur kımıldadı. 
Halbuki ben gülemedim. Ne ken - l lük. çok sıkıntı çektim. Sen de bi - Bir mi;yonerin kızı evleniyor Ye be_ 
dime. ne de onlara gülebildim. Her 

1 
lirsin.. llayat·rnın haşlangıcmın ni de oraya. o düğüne davet ~iyor

Hayır düşünemiyorum. Dü}ünmeğe şer bana kötü göründü. ı c;en de şahidisin .. Hiçbir gliç:iikten j ıar<h. Ben Kastamonunun küçiik 
gayret edwonım .. Niçin bu diinya· Gelin hanım talebemdir. Küçük• yılmadım. Bugün uf ak bir me,·ki -

1 
ı>ir ka~a mm tanınmamış hir ço -

da da yalnız iki tane çıkar yol \'ür. sakat biçare bir kızcağız ... J<anbur, im \'ar. Çıktığım m~zbeleden bu - -:tı~u. haycıUa mücadele ede ede hir 
~için yalnız iki tane çıkar yol ol· \e çirkin oldu~u ha!c!e parasile bir ı ~ünl~ü mevkie kadar ylikselebilmek: 'ıarp kazanır gihi dip1oma ve bilgi 
c::un ye bunun hiri her ~·-ri biranda erkeğin ac1nnı kazanaca~~~~ zanne- için h_~rük ~ıt~ca~cle1er yapttr:1 1 :azan~ış olan &1)'1C.JZ yi.ı~c;ek tahsil 
Uıvedt:e.ek barut ve diğeri her şeyi den vanutta zannctme:i•gı halde !3;ıııa ıJ) le gelırdı l:ı. lıen bu me\·kıe ı 1rı·çlerınden. rnyıc::ıı ıneçmıl kah • 
a"'ar, aıtır imha eden, çürüten neme. her ne baha~ına ol11rı-:ı oJ-.un p3.ril- çıkınca ıı, <'rkt oula(;['~ım. Bir d•p 1 -nmanlard:ın biri olan hen. niha,·et 
la<.ımcıhk!.. baş'rn çare yok mu? t- -.;ıe onun l;anf:ı olmak zc\'.kini c;atm l lom1 c;al1ibi oldtığt·.m vakıt. dip!o • , 1:,3, im yilzüncl<'n. gayretim rüzOn -
yi bir çare... Ciddi bir çare ... 1 ::ılmağa kalkı~an bir garip deli. da-1 m1mla açtı~ım hır kapıdan i~·,,ri den in-.<m rcrinc 5ayılıyordunı: ha-

yatlarm:ı gıbta ettiklerimin arasına 
da\·et ediliyordum. Bütün mücade. 
!elerim sırasında ben hayatın muh
telif irtifa dereceleri gösteren sınıf 

taksimine bir an i!;yan etmeği ak
lımdan_ geçim1emi~. hayatta en hü. 
yük gayenin o srnıflann en yüksek 
tepesine yükselmek olduğunu dii -
-ıünmii~tüm. Ve dawti aldığım za
man. i5te o muhtE".şem Alemin kapı. 

sından içeri ilk adımımı atacağı -
mı ta~a\·vur ederek ~un.ırlanmıştrm. 
Bir milyonerin düğününe davetli 
olmal<. .. Benim için büyük bir şe -
..,,fti Bunu bir ~ref tcli'ıkki ediyor. 

dum. 
Küçük adam olmanın utancım 

ben şimdi şu da!dkad.1 hütün şidde· 
tiyle duyurorum. 

Ne diyorum sana ... Telefonla da
Vt>t edildiğim zaman adeta sevin -
:niştim. fakat eYin kapı:-;ından içeri 
girdiğim anda. kalbim birdenhire 
acı bir lezzetle buruklaştı. Orada 
o yüılerce insanın içnide birdC'n1ıire 
:f'ndinıin yabancı olduğumu his -

-:ettim. Aramızda anlacmak için h;ç 

'1ir vaı:ıta yo!,tu. Hatta lügatlan. 
htrlahları ile kullandıkları lisan bi
le hana yabancı idi. Daha kapıdan 

lüzumu var? ~} 
(Dc\arnı' 

~ 
içeri girer girmez, n::ı.sıl sa~a fil' 
tayım, bir düşnan lrarargfJl 

1 
tica eden bir insanın utancırı. 
settim. Bilmiyorum niçin, bi~ 

d·ı.e.v rurn neden. Fakat ken ı c 
'ben buraya gelmemeliydirıl"it 
dü~iindG.m. Onların arası~a ~ 
pek gibi sokulu~umu, b~lrt1 rıtf 
bir takım arkadaşlarıma ıhll ,0( 
bi telakki ettim. AnlataJ'llO 
sana ... 

• t 
Ben de anlayaınıyoruın ı-ı. 1~ edemh·onım ki sana daha ııÇ 0 

dalıa ~-azih bir surette ora~:~,ı 
duklarımı anlatabileyim. ı·w 
hLleri, sebcbierini tahlilden l 

olduğum bu hisleri duydt.1~~ 
zümün önünde bizim hayatll"' 
landı. Onların hayatmr biltii~ '1 

asile gördüm de iki hayat 11 ., 

hiçbir mi.in:ıseheti yokken blll" 
kayese yapmağa zihnim 1'9 

l1 

Halbuki ben buraya oo:·te ~ıt1 
sclcr yapmağa düsürunege ge g• 
tim. Ben buraya bir düğüne .. • 
tim. 1 >üğunde eğlenilir. Fıı'-'··' 
na-;ıl Pğ'enecel;tim? Her ~P)' 
"ıkırordu. 

ı~ 

(Dcvcttı1 
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Ah bu çingeneler,,! Güzel göz 
müsabakamız 

bitmiştir Onlar nota değil, yazı okumasını bile 
bilmezler; fakat parmakları 

kemana dokunduğu zaman ... 
Beş goze 

vereceğiniz reylerfe 
60 tane olan kuponları 
göndermenizi bekliyoruz iki 

Yakında müsabakanın netice. 
si ilan edileceği cihetle biran 
evvel rcylerinizi göndermeniz 
lôzımdır. 

Uzak yerlerdeki okuyuculan· 
mrz, kendilerine verilecek nu· 
maraları göndermek üzere ku· 
pon ,.e reylerini bildiren mek. 
tuplann içine adrc5i yazılmış ve 
pul konulmuş birer zarf da ila· 
Ye etmelidirler. 

(Bir le)·li krz mektebinde) 
Jale Arılan 15 yaşında. 
tJhami Anlan 17 yaımda. 
Uhami - Nasılsın sevgili Jale. 

ciğim? (Hemşiresini öper). 
Jale -iyiyim; ya sen?. 
llhami - Ben de .. Bugün gene 

yalnız geldim. 
Jale - Şüphesiz annemin ge· 

ne işi vardı, değil mi?. 
llhami - Yalan değil; cidden 

:şi vardı. 

Jale - Fakat senin de i§in ol· 
duğu hal.de gene buraya gelebile. 
ı:ek vakit buluyorsun. 

1lhami - Annen dedi ki: ''Ja
leyi çokça öp, bir şeye ihtiyacı o. 
lup olmadığını sor.,, 

Jale - Kendisinden başka hiç 
bir şeye ihtiyacım yok .• Ya ba. 
ba-::ı? •• 

<'i:1oıı musiki.si. i.stc böyle saç baş darmarlağımk dolaşan küçül• cocıık. ı1 ların elımfe doğar. 

1!:1ami - O da iyi.. Gelmek is· 
tiyordu. Fakat ..• 

Jale - Her zamanki gibi bir 
mani çıktı !değil mi?. 

0Un 
ıera Yanrn her tarafına yayılmış 
karı:a~, derbeder, bütün medeni 
çirıg n arın haricin.de yaşayan 
atka crıdelerin hepsi bilaistisna san· 

t ırtar • 

Çingen kt b" • nıCttıl e yo ur ki, hatt! ızım 

ne b" clcetinıiz!de olanlar dahi, eli
llları ır musiki aleti verdiğiniz z:a.. 
getir ondan insan kalbini ihtizaza 
nıu"':[~ek melodiler çıkarmağa 

alt olmasın. 
~~· 

ll\ıh\ tları bütün dünyaca tanıl-
d lt1 . • • "k" e en ·ı ~uıgeneler ıçınde musı ı. 

111.aız 1 
tti ltclenleri ekseriya Ro· 

Ya Ve-ya.Macaristan.dan çika r. 
ıtaca 

ltlu .. : ovaları muhakkak ki 
~ .. 8iltinın doi";duğu bir beşiktir. 
la .ııgarlar ekin tarlalarında başak 
t .rı biribirine çarparak eserken 
IJ.lıt• 
l.ın;arıa başakların kucaklaşma _ 
ra an çıkan ahenk burada otu • 
nıara ik" . . l! ınusı ışınas hır ruh verir. 
il Ur 

r.. xSuz, bucaksız ovalarda otu· 
"11 caıı·ı . b· 1 ınsancıkların içinde, ta. 
ıatın bu "k" . 

birı musı ısıne ruhlarından 

ltı ey katarak mukabele et-
ek o d 

de ' n an duydukları zevki ifa-
lıkıetznck ihtiyacı !doğar. Ne yap -
cıı a~nı kendileri de anla'1adan 

erınc b" k tind ır eman alırlar ve içle-
teı ~nki duygulan ifade eden gü. 

avalar çalarlar. 
liakik· 

orııa ı nıusiki, yazılmış notalar 
lar tın bilmedikleri ~eyle11dir. On· 

b nota d ~ ·ı . Um egı yazı dahı okumasını 
ltıan eııer. Fakat parmakları ke. 

ı:ıln ~ dokunduğu zaman kema. 
tııa cndi!iğirıden bir coşup taş-
ille:~ "ar~r ki senelerce musikiyi 
'aııla ctnıış kültürlü ve istidatlı in-

tlıaıt tın hile kemanı böyle coştur-
Cllcrin:den gelmez. 

Çineg 
tline eneler içinde kemanı ilk 
büYi.ikalan çocukla, kemanı ile 
\>e h !ehirleri öolaçıp takdir, 

garı a!ran1 k kazanmış büyük çı. 
vırtu"" .. 

~'<>kt ozu arasında hiç bir fark 
Ur. 

Çiın• ·· 
ih, .. , ıtu o çocuk ta, o virtüöz de "''"' mu · lar ç·· essır ahenkle keman ça.. 
da~ uknku ikisinin de "kemanın· 
• çı anı:. 
§ın İf d :rey çıgan ruhunun ate. 

a esidir. 
licpirn· . . 

Cden 121 sınirlerimizıden zapt· 
lıfa1c ~~~~n musikisi, bir çerginin 
tık C)b' t<helerinde ve yırtık, pır. 
,, ıseler· · · d "'i{huk 1 ıçın e, saç ba§ darına 
tlind <iolaşan küçük çocukların 
l: c doğ •ttlatt;la ar, çergiden kırlara, 
koy rn n. panayıra, panayırdan 
•ind eyhanesine, 'köy meyhane. 

en §eh" 
~ıtıd ır sokağına, şehir soka-

an §eh" k 
''csincl ır ahvesine, 15ehir kah. 
lhıt k en bara ve nihayet en yük· 
l~!li}· onııer sal nuna ka.dar yükac. 

ır. 

İ 1939 Ncvyork sergisindeki Fransız 
"t'İyommu, bütün Fransız genç 

'.:ızları namına, resmini gördüğüniiz 
matmazel Jinet Katriycn açtı. Bu si 
ralı saçlı giizel genç kız Parislidir, 

İlhami - Artık senden bahse. 
delim .. Bu hafta kitabetten kaçın
cı çıktın?. 

Jale - On ikinci.. 
İlhami - Kaç kişi arasında?. 
Jale - On yedi .. 
İlhami - P.ek parlak değil.. 
Jale - Hesaptan ikinci çıktım .. 
İlhami - Aferin; para gözlü 

bir kadın olacaksın .• 
Jale - Fena mı?. 
llham\ - Ben de temenni ede. 

rim .. Ya hiHnühareket?!. 
Jale - Şöyle böyle .. Bir de cc. 

za aldım .• 

tlhami - Ceza mı? ;Ne yaptm 
ız?. a mua lime dilini mi çıkar 

dın?. 

Jale - Hayır, diki§ sınıfında 
annemin donu için kızdım ... 

Omm kemanından f1/~an ahenk, yirmi yaşındadır. f'ransız kızları 

namına sergiyi açmak iizcre seçil· 
medcn cı,vrl Paris tiyatrolarımn bi
risinde dansözdü. 

İlhami - Annenin donu mu?. 
Jale - Evet .. Son çıkışımda an· 

nemin bir donunu çalmıştım. Pa. 
çalarından gayet güzel bir dantela 
varı:fı. örnek çıkarmak istiyor
dum. Dün, dikiş sınıfına giderken 
donu ceb.ime koydum; <:ebim çok 
kabardı. Muallim farkına varmış •• 
Sordu: ''Ora.da ne var kızım?.,,.. 

çigrm rnJıımuıı ateşin ifadesidir. 

l!t. = edebi, F: litteraire, t: literal, A: wörtllch 
mil. = askeri, F: milita.irc, t: nıllitnry, A: militarlsch 
11. = isim, J•: nom, t: noun, A: Dlngwort (Substantiv) 
naut. -: bahri, F: marin, l: nnutical, A: seemannisch 
opp. - zıdlar, F: contrnire (oppositlon), 1: opposite, A: Gc. 

genteil 
Pl. = Planş, F: planche, t: Plate (s), A: Tnfel 
pi. = cemi, ı•: pluricl, ı: plural, A: Mebrzahl (Plural) 
poct. = ııür nevinden, F: poeUque, ı: poecUcal, A: dichte

risch 
pop. = halk tabiri, F: populaire, l: popular, A: volkstlimllch 
scq. = ve sonrakiler, F: et les suivant.s, ı: sequentes, A: fol

gende Stcllen 

ff. - \"e sonrakiler, F: et lcs sulvnnt.s, 1: sequente.s, A: foL 
gende Stellen 

Eıg. - milfred, F: singuller, t: slngular, A: Einznhl (Singu-
lar) 

teclı. = teknik, ı··: technique, t: technlcs, A: tcchnlsch 
v. - fiil, F: vcrbe, 1: 1•crb, A: Zeitwort (Vcrb) 

zool. = hayvanat, F: zoologie, l: zoology, A: Zoologie 
) = mütcrndifkr: F: synonyme~. h synonyms, A: 

[ 

:>..·v1 

Synonyms 
] = çıkarıldığı takdirde mann bozulmryacak ib:ırelerl 

iı;ine nlrr. 

J': s<'parc les expressloruı qui peuvent ~tre supri
mces. 
1: Sepcrates the expressions t.hat can be omitted. 
A: Obwohl man das, in der Klammer sich befindende~ 

'Wort wegniemt, wird die Bcdeutung des Satzes nlcht 
verderbcn worden. 

ya z •• 
Yazan: ~-~=,,\ye l 

Ubami - Bu ne ?. 
J !e - Zı a et ~:: ... inı .. , bı 

ıh:-.:: ı.' iugı.nu b:; "yer. lY. 
oaf.:ı oa:ı 1 val"lımız var .. 

il:ia ni - Z- -~.ı b:r. le aru 

•'Hiç bir şey muallim hanıcı .. .,, 
"'Yalan söylüyorsunuz l.ızım ; h e. 
men cebinizdeki paketi çıl:ar. nız.,, 

Ben tabii paketi çıkarmadım. Fa. 
kat yanıma gelerek zorla çekti, 
çıkardı, hele açıp ta yırtmacı ve 
kırmızı kordelaları görünce ... Ca
liba az kalsın hiddetinden çatla • 
yacaktr .. Bağırmağa başladı : "Bu 
nedir, bu no:fü? Söyleyiniz ha
kahm !,, Bin kere tekrar ettim: 

1 Jiyorum. 

"Annemin donu!.,, Bir türlü inan. 
mak istemedi. Ciddi bir 'kadın 
böyle bir don giymez:miş .. Annemi 
müdafa ettim. Fena şeyler söyle. 
dim. Muallim aleyhimde bir rapor 
yaı.ı3ı. 

Uhami - Ya don!. 
Jale - Tabii müsadere edildi. 

İlhami - lyi ki annen baban bu
gün gelmemişler. Çok fena olur. 
du. Ben onlara bu hikayeyi biraz 
gül.dürerek anlatırım. 

Jale - Teşekkür ederim. 
İlhami - Bak, sana pasta ge· 

tirdim. (dizi üstüne bir paket 
kor.) 

Jale - Oh ne iyi kardeşsin! Fa. 
kat neye naima arkana bakıyor -
sun?. 

1lhami - Hiç, şu güzel sarı kr 
za baktım .. 

Jale - Peride .. Büyük babasile 
konuşuyor, hoşuna mı gitti?. 
İlhami - Evet.. 
Jale - Vüvudu da çok güzel. 

dir. Ayni yatakhanede yatıyoruz .. 
Çok sevişiriz. Biribirimize hem 
derdimizi anlatırız. Babası, ana
sını boşamış; çünkü anası bir .za. 
bitle sevişmiş .. Senin hoşuna gitti. 
ğini biraz s6nra söylerim. 

llhami - Pekfila. 
Jale - Gelecek haftaya da o. 

nun ne söyleı:iiğini sana söylerim. 
İlhami - Olur. Saçları da ne 

güzel! .. Kendisini tebrik et .. 
Jale - Peki.. Hem saçlarının 

hepsini görmüyorsun .• Gece ya· 
tarken beresini çıkardığı zaman 
görmeli, buna rağmen mes'ud de. 
ğil. .Bazı günler akşama 'kadar 
ağlıyor. (Bir çan çalar.) 

J le - Bir.az d .. :ıa .. t. b, Pe 
~ibi g üze] saçlara malik ol 

llen de çok isterdim. Düşun: 
çen gi;n de bunun ir in birce 
dım. Gece başıma bazı yapma 
kr koydum. Ertesi günü gör 
ler. Haydi ceza .... Halbuki o • 
yakışıyordu ki .. . 

İlhami - (Kalkarak) 
maraldık. 

Jale - Şimdi nereye gidec . , 
sın •• 

Ilhami - Arkadaşım 

görmeğe gideceğım .. Bugün z 
ret güınü •• (Çan tekrar çalar.) 

Jale - Lisede değil mi?. 

İlhami - Evet. Onu ben 
berazer birkaç defa gördün, d ., 
mı .• 

Jale - Evet .. Kaç kere ko 
tuk. 

İlhami - Ya... Öyleyse 
hemen kendisine .söyliyeccğim .. 

Jale - Sakın!.. 

İlhami - Korkma. Benim bu 
şe;> leri ne kadar meha.retlc 
diğimi bilirsm. 

Jale - Ne olursa ()}sun; iste 
İlhami - Halbuki içinden o k 

istiyorsun k1 ! .. 

Jale - 'Kızacağun ama .•• 
İlhami - Peki ama, sen Pe 

ye benim için söyliyeceksin ..• 
Jale - Bir.iblıinc benzemez. 

istemezsen ben de söylemem. 
llhami - Söyle, söyle.... F 

mademki sen istemiyorsun, ben 
retc b!çbir şey sörlemem. A 
ibile açma.."Jl. 

Jale - Şimdi de izam edJyo 
B<'nden bahsetme, fakaL .• 

İlhami - !ma et, öyle mi? 
Jale - Kurnazlıkla. 

1Ibaml - Ah seni Ö) le anhyo 
ki, !;8pkm! •• Eğer ileride kocan 
luı'Sa ne güleceğiz! .. 

HlKAl"E 

Şehir, köy 
Şehir %33 H:ıy\'tlnııt bahçe 1 1 289 Otel '\"e Jokant.a m 2·15 
Sokak 284 llB.}"\'11111lt b:ıh. il 210 Otel \'C lokanta n• 2,tEI 
1·o1 rn yol bnhtrı %3~ Hayvanat balı. 111 2U Büyllk mafaz:ıılar :!~1 
ltıalye 2SG Hay\'t\nat bah. iIV 21% Koy U3 
Park 23; Otel \'6 lokanta 1 243 j 
Çocuk oyanlan 288 Otcl \ 'O lol."UDta ill 2H 

Ekonomik münasebat 

l'&ralar 
R:uıka 
Ilonııı 

Poııtalar 
Trlefon \'e telgrnf 
,\ tlı arabalar 
Clslkl<.'t \ ' C 

tılslklc~llfü 

O\,omob!l I 
OtomobU ıı 

Bll.}ilk ıtrhlrll'rde 
nakliye l'n!Utnlan 
l\loUirlU \'Mıttılnr 
NaJdl \'8&ıtnl:ırı 
l 'ollar \'O 

Ticaret ve monakaıat 

249 \ ' ol ln~a!'I !81 Gemiler 1 
%SO Şlmcndtfcrlcr 28! Gemlll'r D 
251 istasyon J 268 GonıDer 
25% istasyon il 26-l ı·clkenn 
2j8 lstuyon Jn %65 \'apıırlar {buharlı 
2s.ı l ı ta.tı,·on IV 2G6 ve motörlU ) 

j Dc.mİryol Gemi aksıınıı "e 
2.;:ı malzcm~I 261 :)edek parçalan 
256 Dağ trenleri !68 Tahll iye ..-c gen:! 
2571 lUlprlilr.r 'c m kurtarma 

yollıın inşaatı 269 Tayyareellll• 
2.>8 Su mllhl'ndlBllfl 270 Ha\·aeılık 
2:S9 Um.'lll ı 2'H (balonculuk) 
!!GO Liman il 2;2\1 

.Bahriye işaretleri 273 

Geçmiş zamanlar 

278 

279 

280 
281 

!3.2 

Tarlhtt-n l'\"\'f'lld 

:r.ıı.mıuıl.ar 

Ortııuım:m J 

l'Ortaz.anınn il 
288 Ortamnınn ili 
281 Ort:mırn:ın JV 

28.'S Telcbbti9 (gl:,im) 1 288 
286 Tclcbbü'I (glyım) ll 239 
28i ı• 

Memleketler ve halkları 

Etnograf! I 
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Etnograf! ili 
Tclebbüs ı 
TclebbUs II 
Jsatıı ftlkatlıır 
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CAF ER MUSHil ŞE KERi tesiri kat'i, alımı kolay en iyi nüshil şekeridir. Bilumum 
zanelerde bulunur. 

• . . "ı. .. .. _ ·--· .• . . . ..... 

E11 Fazla~ 
..... 

R AOBET Bulan 
Pudranın Yeni 

Ren kleri 

MEŞHUR BiR 
GÜZELLiK . 

MÜ,TEHASSI Si 

Bu kıymetli tavsiye .. 
ferde bulunuyor: 

- Şapka "e roplnrda oldu~n gibi - Pudra renklerinin modası da 
dalma deAişir. Bunun için Tokalon müessesesinin güzellik müte
hnssısı, yeni ve cazip renkleri hemen bayanların cnzarı istifade-

sine nrzeyler 
• Peclıe - flkbahnr tuvalellerlle ren ve bilhassa suare luvalcllcrilc 

ahenktar olan ve bllhos'ia sarışın- nhcnklor lıir pudradır. 
lnıin sn~ları kestane renginde olan ' Rosc Ocre - Sıcak tenli es-
laro yakı~n "Şe!tnll yumuşnklı~ı.. mcrlcr için son moda pudradır. 
tesirini yapan pudradır. • Bütün bu renklerle sair bir 

• Ocre - Esmer tenlor için ga- çok renkler "Krema k6pfi'klü,. 
yet sevimli ve "Mat., bir tesir meşhur 1'0Kı11.0S JIUDRı1STXTN 
yapan Ye bugün Pariste pek fazla bütün serisini te.şkll ederler. 
rnğbet bulan pudradır. Bütün bu renkler , tene güzel 

• Rachel Dorfı - Zayıf tiplere \•e nazik bir "Finimat., vermek 
ham ve mahrem bir parlnklık ve- için lıass:ıtcn tetebbü edilmiştir .• 

Pudranızı nasıl intihap etmeli 7 
Bu meşhur mütehassıs diyor ki: köpüğü,, bulunmalıdır. Bu kıymct-

Adl pudralnr, cildin lahit yağlarını li cevher husust bir usul dairesinde 
masscderek kurutur ve sertleşti- Tokalan pudrnsında meYcuttur.Bu 
rJr. Ve buruşukların serian hu- pudra ise cildinizi kııruımnz ve 
sulGnil teshil eder. Bu halin önüne serlleşlirmez. Tiiliıkis kadire gibi 
scı;mck icin puclranızda "Krem:ı yumıışatır ve tııtlılnştırır. 

Cazip renklerin bütün s erisini tccrllbe edi.niz. 
Blrcok kadınlar, ma:ılc· tecrübe ediniz. 
sef tenlerine uygun· o- ı .SiZE, ırnPSINl ' Adresimize yazınız, !Iİ· 
lan pudrayı kullanmı· PARASIZ zc p:ırnsız muhte]i( 
yorlar. Dunun için yüz- renklerde 6 adet nümu-
Jcrlne makyaj olmuş '<' ;ONDEHEr.ı:r.ız. nelik ~·eni TOKAT.ON 
sert bir manzarn veri- pudrası göndereceğiz •. 

yor.Teninize uygun pudra~ ı lıııl- Ye bu tecrübeyi kol:ıylıkla yapı-
monın ycgiine ç:ırcc;i, yüz.ünüz.G nız. 

bir tarnfın:ı bir rcıık Ye diğer t::ır::ı- Adres: İstanbul 622 Posta K. (31 
fına başka bir renk bir pudra No. Tok:ılon Pudrası servisi). 

Hayvanlar ve nebatlar 

nıı3,'1lnL'lr J 
113~'"\'llnlnr il 
JJ.ı:l \'llnlar 111 
Hııyvnnlar lV 
JI l)'"\'nnla r V 
Fosll hn)'"\'nııl.u 

ö ~Ucll ı.uşhır ı 
()~CÜ lnt:'jlıır il 
1·rrtıc1 ı.uşlar 

lhşerı>lrr 

'J'uf P;l Iİ hnşerd •r 
liO;lrk rln'1erl 
lh.n'n!:ll:ıra bıı1nm 

ye ku,ınrı hlma3 c 

n:ı:. vadi ı 
Dağ, 'a:ll il 
Gül ve nehir 
Hnr:tnJ::ır 

Zelzele \ c xclLC'le 

XIV 

Sl2 Hayvanlcır ve 
sıs nebatlar hayatı 
Sı4 Sebntlıır 

815 l"apmklı ağ:ıçlnr 
SIG Sıınn,·berlye 

81 i Fld:ınl:ır 

818 Kır çlçclderl 
sı !) Turplardn, 
:!20 fundnlıklardn, 

82 ı kum :ıllarcl.'\ 

S.?2 rntl:wn n!'batlıır 
8!!3 Dağ çiçekleri \ 'C 

nebatları 

321 Zl'hlrll nebatlar 

Tıbbt nebı\Uar 

825 Mantarlar 
82G l\IUnebblh \ "C tonik 
8!!7 olaml,; kullanılan 
828 nebatlar (kahve, 
829 çay, kakao, flh.) 
330 Sanıt) ide kııllanılaıı 

nebatlar (keten, 
l l>enevir, kauçuk 

llh. ) 
831 Cennb memlı•ketlerl 

,·e listü,·n hattı 

832 yf'nıl;,lcrl 

S3S1J 

Arz ve kainat 

S3!J ılc;:ne !Uetlerl S ıs :llt'tt-orolpjt 
S ~O r.ll!Cırlnr (Crl3U!.Uıt) SU Astronomi I 
Sil füıınsal, fena ı felekiyat) 
stz h;.1\ .ılar 

ı.na!ııtlar ve 

sı;; \~tronoml l l 

Llft'leklyat) 

tts• 
SS5 

836 

331 

338 

Sl1 

Stil 

liifil ©dl ce ı 
ti, 

.... lJa1taraJı 10 11nC'11do toğraftan farksız buluyorlardı. 

tır, biri öper . ., derler. Vlni mcsclt-. R EG1NALD, tabloyu yap-
sinde yanağını uzatan ressam, asıl tığından otuz sene sonra 

mıyor, gözlerini parkın batk• 
raflarına çeviriyordu. Bereket ~ 
etrafta tnaıdık kimse yoktu •• 

3.şık ise modeliydi. Ressam, böyle tenkidlere maruz kalın-
"belki kendimi çok sevdirmekle ' ca, ı::alcri direktörlUğüne iki 

hal~ ettim . ., diye düş~ntiyordu. 1 yüz elli lngiliz lirası vererek ese • 

pek be':i .!den bir kılık ve vaziyet 
te gör' .. nce ~ok şaşırmı§ ve müte. 
essir olmuştu. 

du- kat bu konuşmanın bir an e rtlr 
l:itmesini istiyordu, gören olll 

Kadın, jımarık bir tavırla 
:!aklarım büzdü: 

Hıç kabahati olmadıgı halde, mo- rini ıratınaldr ve salonunn ruıtı. 
delini~ birdenbire kaçışlylc mücrim 1 Yeni neslin sanat görliııüylc 

'
me~~ıın.de kalmıştı. . . . . I büyüyen çocukları tal.ıloya du -

\ ınlyı bulmaktan Umıdınl kcsın. daklarını istihfafla blikcrek bak. 
ce, 1ngiltercyc döndli ve anne- tılar. 
sinin Fransaya kadar getirdiği - Aman Allo.hım, baba, bu kadın 
genç kızla evlendi. Enll!moroa bir portresi öyle mi? 
ev satın aldı. İngiliz güzel san'at 1 - Bunu fotoğraflan mı büyültü-
akademisine aza oldu ve görü- ntiz, baba?. 

nlişte mt-s'ud bir hayata daldı ... ı G ENE köpeğiyle beraber 
Modelin1 kaybettikten sonra resim parkta y ü r ü y ü ş e 
yapamaz olmuştu. Zaten karısı da çıkt ğı bir sabahtı. Bir kadın bir. 
resimle pek alakadar değildi. dcnbire kolunu tuttu. Re~sam 

1 

Geçen uzun seneler, yalnız res. yorgun gözlerinin bütün dikkati-
sam Reginaldin saçlarını bcyazlnlıp, le kadına baktt, tanıyama.dr. 
yüzünü buruşturmakla kalmadı ... ! - Bir şey mi istediniz, madam? 
San'at telakkilerinde de mü- Yoksa beni birine mi benzettiniz 
him değişiklikler oldu. İngiltere, acaba? ldiye sordu. 
Fransa ve Almanyada genç rcs. I Boyalı saçlı, buruşuk yüzü al. 
samlar, gördüklerini değil gör- lıklı, adice süslenmiş olan kadın, 
mek arzu ettiklerini, hissettikleri hafifçe gülümsedi : 
ni boyamağa başladılar. Hendesi 1 - Ben "Şafak Perisi,, yim .. 
şeldllerle portreler, en batıCı, gay- - Siz.. sen .. Ah Vini l Keşke 
ri tam.il renklerle natürmortlar ya. kendini tanıtmasaydın !. 
pıyor ve bcğeniliyorlardı. 1 Ressam otuz sene evvelki mah. 

Yeni ressamlar ve san'at mü- cup genç kızı, birdenbire karşr 

nekkidleri "Şafak'' tablosunu fo_ sında, nacsıl bir hayat geçirdiğini 

- Ne yapayım, Rcginald, elim 
de değildi, artık tahammül edeme
dim. Otuz sene dayandım, az mı? 
E, nasılsın bakalım? ingilterenin 
meşhur ressamı 1 • 

- Bir zamanlar 
münasip olur. 

Ressam, kaJın n 

dersen daha 

yüzüne baka. 

NE KADAR 
· ısTIRAP 
ÇEKiYOR 

ne derdi?. 
- Ben senin hayatını 

i<ip ediyordum. Milli aka~e ~ 
rcıs seçildiğini, iki oğlun, bır 
olduğunu gazcteleıtle okudufll~ 

- Evet, hayatım fena .' i1fl', 
d:yemcm. Ya sen, otuz sene .. c 
ri ne yaptın?. 
Kadın gözlerini kıstı: 
- Muhakkak öğrenmek 

tıycrsun? Pekala .. Evden kaÇ 
evveıa otelde rastlad ğıın 
F:-ansızla yaşadım .. Barlarda ~ 
kı söyledim. Derken karıur.'1 

• j • 
Aı:ıerikalı çıktı. Yaşhca) 1.ıı 

y.ı:ı vardı, otomobili var.clı. 

parası çoktu. Yatla Al·de 
:iola~tık. Yunan adalarında g 
ı)u seyrederken hep seni hatı 
J;ın. Sonra M sır, Tam se"'İ'1 
racağın yer .. Hiç gittin mi?. 

- E\·et.. 
- Amerikalı beni mcm' ' 

~ötünnck istedi. Fakat <"'ll1 

1 \lmadılar .. O gitti~indenb"rİ 
:h·ardayım. Parklarda fa' arı 

laşıyorum işte!.. ihtiyarlama 
halimden memnundum.. lhtiY 
mak berbat!. 

- su~.. rica ederim, anlatrrı 
- En tuhafı nedir biliror 

~un? Senden başka kimseyi 
mcdim. Otuz senedir seni 
5iddetlc seviyorum. 

- Allah aşkına sus! 
R ba .. du 

24 saa ttenber l denm d "th· ı cssam, aca goren ve 

b
. b • c en mu ı~ \'ar mı diye korkuyla etrafırıa 
ır aş aı;nsı . . · 

kmdı. Kadına özür dıler gıbı 
Harouki bir iki kaşe 

GRiPiN 
bu dayanılmaz ağrıyı 
bıç~1< g1ın~esmeg~ 

kafidir · 

GRiPiN 

:!andı: 

- Ç.Ok müteessirim. lstemi>' 
felaketine sebeb oldum. 

U zu~ müddet, konu 

da · r 
na, sık ağaçlarına baktılar .• -:..Af 
rından ' çıkan sözlerin ma9"?.liı 
dan ürküyor gibiydiler. 
ihtiyarla boyalı sokak kadınlt 
ki hatırralan uyandırmaktan 

Dünyaca narnkazanmış 
bütün ağrı, ııızı Ye ııaneılan mideyi 

bozmadan, kalbi Ye böbrrklcrl ' kar gibi söyliyecek söz bul 
'ardı. Nihayet, kadın, gözleri yormada n dindirir. 

VARTA Akümülatörlerini 
kullanınız. 

Aldanmayıntz. Rağbet ı;iiren h e r 
5eyin t a klidi Ye benzeri ,·anlı r. 

GR1P1X yerine ba~ka bir marka 
AKDENiZ MAGAZASI: Gala taMahmudiye cad<lesi No. 60 \'t'ri rler-e ~iddrtle r eddf'clinb:. 

Kısaltmalar 

F : = fransızca, F : fr:ınçais, 1: Crench, A : französisch 
ı : == ingilizce, ı~: anglais, t : cngli.sh, A: englisch 
f. = mlicnncs (dişi), F: fcminin, 1: feminine, A : weiblich 
111. = müzekker (erkek), J•': masculin, 1: masculine, A: man-

lich. 
/ . m, = dişi ve erkek, 1-': fcminln et masculin, 1: feminino 

and masculinc, A : weiblich und manlich 
abbr. = krsaltmalar, J.': abreviation, 1: abbreviation, A : Ab

kürzung 
adj. -= sıfat, F: adjcctif, l : adjeclivc, A : Eigcnschaftswort 

(Adjcktiv) 
adv. - zarf, F: advcrbc, 1: advcrib, A: Umstandswort 
A : - almanca, f ': allcmand, t : gcrman, A: deutsch 

(Adverb) 
aft. - sonra, 1" : suile, 1: aftcr, A : nach 
Anı. = amerikan, r: americain, t : amcrica.n, A: amcrika-

nisch _ englisch 

bot. = nebatat, t': botaniquc, 1: bolany, A : Botanik 
cf. = bak, F: voir, 1: confcr, A : vergleiche 
Ygl. = b:ık, 1'': voir, 1: eonfer, A : \'Crgleiche 
coll. = adi konuşma, zebanzet, F: famllier, t: Colloquial, 

A : familiar 
e. g. - mesela, F : par excmplc, t : excmpll gratla, A : zum 

Beispiel 
z. B. - mesela, ı~: par cxcmple, t : cxcmpll gralia, A : zum 

Bcispicl 
l. c. = y nl, F: c'est a diri.', t: id cst, A: daıı he113t 
d. h. = yani, F: c'cst a eller, t : id est, A: das heil3t 
joe. = eaka ve latife, F : plaisentcrie, 1: jocular , A: scherz· 

haft 

xv 

de olduğu halde, ressamın gü 
le işitebildiği bir sesle: 

- Acaba, dedi, bana bir iki 
karnımı doyuracak bir ya 
bulunabilir misiniz? Pek ihti 
olmasa, tabii rahatsız .. 

- Yetişir, Vini, beni burada 
dakika hekliyebilir misin? 

- istersen, ebediyen beklerilll" 
Reginald! 

Hessam, varisli 
müsaade ettiği kadar hızlı y' 
rck parktan çıktı ve evinin ka 
ıı anahtarla açarak sessizce 
~i girdi. _ ..» 

Salonda kimse olsaydı, .. ~ 
.ablosunu duvardan indirmek 
')ir yalan uydurmak icap ed 
3abahleyin ev halkının yatak _.«-•ıııı 
·ına çekilmiş olmaları r 
; ~ini kolarlaştırdır. TabloY" 
lm bir kağıda sarıp koltuğunUO 
t~na aldı ,·c tekrar parka gı 
t~adm yerinden kımıldamaınıştı1 
Ressam, tabloyu ona uzattı: ~ 

- Al bunu, sat, herhalde 
')ara eder zannediyorum. 
Kadın re~min kağıdını yırt~· 

ılduğunu görünce hıçkırdı ve 
;öğ üne bac;tırdı. 

Ressam ba~mı başka 
verdi. Baksa, belki o da ağla) 
tı. 

Kadın luçkınklannın ara . 
- !<. 1 erak etme Reginald dı 

:lu, satmam ben bunu saktarııı1" 
- Deliliğin lüzumu yok, 

satmıyacaksın? Affedersin 
rucuğum, insan yaşlanınca ~ 
dar maddileşir ki.. Sen de 
yaşıma gelince anlayacaksııt·A;' 
·aade edersen, eve dönmerrt t 
Haydi bakalım Bobi ! .. 
Kadının elini bile SJkmadafl 

!aştı : 
Bir kaç gün sonra g:ret 

''Şafak,, isimli tablonı-n bi - t. 
!ngiliz lirasına satıldığını ol.i.lu 
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kendine ba,tadığr sözleri yarı 

yerde kesmeğe mecbur b.raktı. 
Reisicumhur evvela Gido Cena 

royu, tanıyamadı. Sonra tebdili 
kıyafet ettiğinin farkına varır 

varmaz sordu: 
- Niçin bu kıyafete gir1diniz? 

Neden tebdili kıyafet etmek lü • 
zumunu hissettiniz? 

ı - Monsinyör l Altiyeriye Ve· 
nediği terke.deceğimi söyledim. 
Binaenaleyh beni görmemesi, ta
nımaması lazımdı. Merasim es • 
nasında hiçbir şüphe uyandır • 
madan yanınızda bulunabilmem 
için bu kıyafete gitidim. Emin 
olunuz! Şeklim ile beni kimse 
hiç kimse te'hi« edemez. 

- Peki ama, Altiyerıye Ve • 
nediği terkedeceğinizi niçin söy· 
le.diniz? 

- Efendimiz, makfad·mı ke§ · 
!etmiyorlar mı İhtilalcilerin 

son dakikaya kadar benden çe • 
kinecekJeri pek tabii bir şeydi. 

Bizce malCım olan planlarını ben 
den korkarak tebdil etmemeleri 
için bu hileye müracaat ettim. 
Ben Venedikte olmayınca çeki • 
necek bir ıeyleri kalmaz. Daha 
aerbeıt hareket ederler. 

Foıkari polis mUdürüne tak • 
dirle baktı. Bütiln !Üıpheleri geç· 
ti. Mücadeleye hazırlandı. 

Reisicumhur sergüzeşti sever, 
cesur ve cUretkir bir adamdı. 

Sen Mark kfJiaeafnde ruhaniye 

vazifesi yapmakta olan bir pa -
pazı yakalaması nişan merasimi 
arasında ve bütün Vencı:lik halkı 
önünde RoJan Kandiyanoyu tev_ 
kif etmesi bu cür'et ve cesareti • 
ne bir delil teşkil eder. 

Mücadele artık muhakkaktı. 

Uzun zamandanberi bir nevi 
dehşet ve tereddüt içinide yaşı -
yordu. Meçhul düşmanlannın 

intikamına hedef olacağını his -
sediyor fakat kim olduklarını, 

taarruzun ne suretle yapılacağı
nı bilemiyordu. 

Şimdi ise korkacak, tercıddüt 

edecek bir şey kalmamıştı. Fil • 
vaki ortada kendisini tehdit eden 
büyük bir tehlike var.dı. Fakat 
en ince teferrüatma kadar bili. 
nen taarruz o kadar mühim bir 
tehlike teşkil etmezdi. 

Fosl:ari galip geleceğinı:len 

emindi. 
Fakat bu huzur ve emniyet 

içinde yine siyah, karanlık bir 
nokta vardı. Gido Cenaroya sor
du: 

- Hala Rolan Kandiyanodan 
bir haber alamadın mı? 

- Hayır monsinyör. Hiçbir 
haber alamadım. 

- Demek Venedikte tdeğil.. 
- Düne kadar Venedikte bu .. 

lunmadığını size tei'nin edebi -

lirim. \ 
- Q halde biraz.dan, birden • 
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babasının cenaze merasiminin 
yapılmasına sonra kendisini öl • 
dü::-meğe karar verdi. 

Dandolo hanedanına tahsis 
ediJmiş olan mezarlık Olivolo 
adasının yanındaydı. Merasim • 
den sonra Olivolo adasına ·gi • 
decek ve Rotana ait olan eve gi
recekti. Vaktiyle kendisine ayrı. 
lan odada, bakirelik elbisesini 
giyerek kendini zehirleyecekti. 

Bu asırda Venedikte bakire • 
ler ayrı elbise giyerlerdi onları 
giyinişlerinden hemen tanımak 

kabildi. 
Leonor bu hareketiyle Rolana 

ölürken de bakire olduğunu ve 
hiç bir vakıt Altıyeriye teslim 
olmadığım anlatmak istiyordu. 

Zehir de o devrin intihar için 
yegane silahı i:di. Hemen her ev· 
de bir mikdar bulunuyordu. 

Bütün bu korlnınç ve feci ta
cavvuratı Leonor tamamen sa • 
k:n bir halde düşündü ve karar. 
!aştırdı. 

Günd:!z sükunet içinde geçti. 
Leonor dairesine çekilmiş, iki 
günlük heyecan ve yorgunluğun 
tesiri altında bir müıddet uyu· 
muştu. 

Uyandığı zaman gece olmuş 
tu. Kalktı. Arkasına bir matem 
elbiseli giyindi. itidaline tama
men sahipti. Hatt! denebilir ki 
'bu gece Altıyeri saraymda &<> -

lukkanlılı~ yegane muhafaza 

eden o idi. 
Aşağıda büyük salonda etrafı. 

ru saran zabitlerin ortasında Al
tiyeri en son emir ve talimatı 

veriyordu. Yüzü sararmıştı. 
Bir şubat gününün feci vaka· 

}arına şahit olacak güneş yavaş 
yavaş doğuyordu. 

Saat sekizde cenazeyi ka]dır " 
mak için rahipler geldi. Saray • 
da Lconorla uza'lt akrabalarm • 
dan yalnız birkaç kişi vardı. 

Altiyeri ve bütıüın zabitler or
ta.dan kaybolmuşlardı. 

Daima kalabalık olan Albyeri 
sarayı bu esnada tamamen bir 
sessizliğe, meş'um ve korkunç 
bir sUklınete bürünmüştü. 

-21-
1 ŞUBAT 

Okuyucularımıza şim:li ar.la -
tacağım·z vakalar bir ~ubat r::inü 
ile alakadardır. 

Vaziyeti daha ıyı anlamak 
için V cnedikte kopacak olan fır· 
tınının muhtelif kısımlarını ay -
rı ayrı tetkik edelim. 

Ol:uyucular da onları birleı • 
tirerek umumi vaziyeti daha iyi 
anlasınlar. 

Bir şub:ıt gilnü.. Sabahlcyiıa 

poliı müdürü Gido Cem:mo .
kenden kalktr. Geee geç vakite 
ka!clar hafiyeleri ve husus! me -
nıurlan ile milzakere eemlt '9 
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Rahim 
ğından koruyan 

Sıhhi en birinci 
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En ince 

elbisenizin 
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altında 
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vücuda bütün 

serbestisini 
. 

verır. 
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Arpa vesair hubuat 
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Petrol Nlzal11 

iLAN 
Türkiyenin herhangi bir tara· 
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fransızca ve almanca olarak ti-

cari muhaberesini idare etmek 
için iş arıyorum. Müracaat : 
Ist. Posta kutusu - 15-

(K. l. 100) 
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ancak iki saat kadar uyuyabil • 
mişti. Kalktıktan sonra karıunı 
doyurdu. Asabını kuvvetlendir
mek için bir şişe eski Fransa şa. 
rabı içti. Pencerenin önüne gi • 
derek açtı. Dışarıya baktı. 

Henüz uykuda bulunan Vene
diğin üzerine korkunç bir süku
ı:et perdesi çekilmiş gibiydi. 
. Semada hala tek tük yıldızlar 
parlıyor':lu. Ufukta beliren tulU
tİn ilk ışıkları altında Venediğin 
muazzam kiliselerinin çan kule. 
lcri birer gölge gibi uzanıyordu. 
Bu sükunet ve bu sı'..ikfmet için • 
de vahşi bir korku hissediliyor
du. Fakat Gi.do Cenaronun Vene
diği seyrederken düşünldüğü 

şeyler pek başkaydı. Pencereyi 
kapatırken mırıldandı: 

- Hava biraz serin, fakat bir 
azdıın ısınır, Venedikte herkes 
uyuyor. Biraz sonra .daldıkları 

uykul:lan dehşet içinde uyana -
caklarl. 

Ellerini uğuşturara'k bir şarap 
daha içti. Tuvalet odasına geç. 
ti. 

Bu odada sıralanmış, asılmış 

her çeşit, her cins elbiseler, sa • 
kallar, tebdili kıyafet için Hizım 
olan her şey vardı. 

Bu hususta Gido Cenaronun 
fevkalade bir mahareti vardı. O 
kadar mlikcmmcl tebdili k:yafe
t!' muvaffak oluyordu ki kendi 
nl kimse tanıyamazdı. 

Fakat bu tıabah kıyafetini 

tebdil ederken her zamandan zi
yade dikkat etti. 

Aynaya baktığı zaman hay • 
retle bağırmaktan kenldini me • 
nedemedi. Arkasına Foskarinin 
muhafazasına memur askerler • 
den birinin üniformasını geçir
mişti. Bu suretle kimse tarafın. 
dan farkedilmeden Foskarinin 
yanında bulunabilecekti. Yalnız 

kendisine münhasır olan arka 
kapıdan çıktı, Birkaç dakika 
sonra Dükalık sarayının önüne 
vardı. Buraı:ia kalabalık toplan • 
mağa başlamıştı. Bir İsviçre mu 
hafız bölüğü sarayın önünde 
mevki almıştı. 

Üzerindeki elbise sayesinde 
askerlerin arasından suhuletle 
geçti. Saraya girdi. Parolayı söy 
leyince doğru reisicumhurun o. 
!dasına alındı. Bu parolanın "Ecel 
köprüsü,, olduğunu okuyucuları
mız hatırlarlar. 

Foskari salonda yoktu. Gido 
Cenaro bekledi ve beklerken de 
düşünmcğe başladı. 

- Ş imdi işleri bir hulasa e • 
delim. Zannederim fena bir va· 
ziyette değiliıu. Bugün ne kadar 
zamandanberi beklenilen büyük 
gün.':iür. Eski ananelere göre 
yapılacak olan merasim bu· 
gün .. Acaba bu akşam reisicum
hur yerine kim geçecek? Altiye· 
rl mi? Rotan Kandiyano mu? 
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Yoksa Foskari yine eski mevki
linde mi kalacak? 

Kim muvaffak olursa olsun 
benim zaferim her üç ihtimal i • 
çinde de müemmendir. Evet, ben 
bu gürültülü ve kanlı işten ga -
lip olarak çıkacağım. Farzedelim 
ki Foskari yerinde kaldı. 

O zaman tabiidir ki bana da
ha fazla ihtiyaç hissedecek. Esa
sen vait •de etti. Sarayına dönü
şünde ilk yapacağı iş, ilk imza -
layacağı emir hiç şüphesiz benim 
bUyük engizitörlük makamına 

tayinim olacak. Ala. 
Bir de Altiyeriyi muzaffer oL 

muş farzedelim. 
Rolan Kandiyano'nun Olivolo 

adasında yalnız bulunduğunu 

haber vermek suretiyle ona bü • 
yük bir hizmette bulun.dum. A -
ma muvaffak olamamış. Bu bana 
nit bir şey değil.. Daha sonra 
kaçamaklı sözlerim ve haberle -
timle Altiyeriye ihtilal heyetinin 
tertibatına vakıf olduğumu ih -
sas ettim. Hatta icap djerse bu. 
nu ona delillerle isbat edebilir -
tlim. Binaenaleyh onu tevkif et
tirmek elimde iken yapmadığımı 
ve tasavvuratma gizliden gizli -
ye hürmet ederek sadık kaldığı -
mı söylerim ... Bu ·kadar 1)'..: yük 
bir fedakiirhğa tabii büyük bir 
mükafat Hizım ;değil mi lşte 

bu mükafat da büyiık engizitör • 
lük. 

Rolan Kandiyanoya gelince 
Ona da hem Foskarinin hem 

de Altiyerinin planlarını söyle • 
mek suretiyle büyük bir hiz -
mette bulundum. Daha sonra 
onu tevkif etmek vazifem oldu • 
ğu halde yapma.:lım. Serbest bı
raktrm. Gösterdiğim sadakat ve 
fedakarlık emmareleri hem müs. 
bet hem ıde bariz. 

Rolan Kandiyano büyük en • 
gizitörlük makamını Iağvcde -
ceğini söylüyorsa da daha etme
di ya! Kimbilir? Belki kendisini 
ikna eder bütün kurnazlıkları -
mı sarfederek ve bu makamın 

lüzumundan bahseyliyerek lağvı 
hususundaki fikrini değiştirme • 
ğe muvaffak olurum. 

Netice: Bugün biribirlerile çar 
pışacak olan kuvvetli ld.i.:şmanla

rın ÜtiÜ de vahim vaziyetteler. 
Hiç birisi katiyen kimin galip 
geleceğini bilmiyor .. Benim va -
ziyetim ise tertemiz ve sağlam .• 
üçünden muhakkak ikisi ölecek. 
Kalacak olanın zafer meyvasını 
benimle paylaşması pek tabii ve 
katidir. Ah Cenarol.. Cenaro! .• 
Eğer insanlar bu kadar kör ol • 
masalardı ve eğer taliin de sana 
karşı bu derece haksız muamele
lerde bulunmasaydı sen bu zeka 
ile hu dnhi kafanla bütün 5.lcm. 
de .... 

Foskarinin birdenbire ortaya 
çıkması polis müdürünü kendi 

Bu serinin fiatı 15.30 k:Jı11~ 
Hepsini alanlara yüzde 20 it 

to yapılır. Kalan 4.24 k~ 
1,24 kuruşu peşkı almıı.rak ~ 
bakisi ayda birer lira öde 
•.izere üç taksite &ağlanır. 
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No. 31-40 4 cü seri 
31 Rasin külliyatı r.v 
32 Meta.fizik 
33 lskender 
34 Kadın ve sosyalizm 
35 Demokrit 
36 Dinler tarihi 
37 Filozofi ve sanat 
38 Etika 
39 Heraklit 
40 Ruhi mucizeler I 
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Bu serinin fiatt 6.50 kll~~ 
Hepsini alanlara yüzde 20 rııf 
to yapılır. Kalan 5.20 }(\l tı1 

120 kuruşu peşin alrnarnlt ~ 
bakisi ayda birer lira ödrıı 

üzere dört taksite ba~lanır. 


