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_ H. İ ~el e r . 
ve lükse kaçıldığı söylenildi Musol~nı 
Meclis iki ıayihayı . Fra~s~z ~udutlarınd.akı ~ıtaları 
Encümene iade etti ~~ma.ı~t(~~~a~lu~ı~.~ .. !~~~t~c~.~y~~~.~ı. 
~ l yal ~le V !File lr d ® <dj ft l}ı( n : Torino civarında ve vilayetin muh •• M telif merkezlerinde bir çok teftiş-

arasında harekatta bulunduğu ve 

yeni ikmal edilen istihk~mlara yeı:: 
leştiğini yazmıştır. .. akaın otomobili ancak makam ler yaptnIJ ve halk tarafından te-

zahüratla karşılanmıştır. 

sahibine verilir, pazardan pırasa, 
>.ıııt limon almak için değil! .. 

\'a~if ara, 17 (Hususi) - Polis hazırlanan bu formülün iyi izah e -
b. e Ve s ı· h" · k ır Ilı a a ıyetı anununa dilmesini zaruri buldu. Dahiliye En 
hanın adde eklenmesine dair layi- cümeni mazbata muharriri Edip Er 
tarteu M::uıu:e müzakeresi ha • gin, Emniyet işleri, günlük hadisat 
~Uştur rnu~a~aşalara vesile ol • şümulünü aldığından :muhtelif ma _ 
ltııde k · Layıha hudutları dahi _ kamlardan verilen emirlerin ceza 
lel'tle aıa teşkilatı olan vilayet. teşkilatındaki emniyet ve n.snyiş a
lnuavj~ınrtiyet müdürlerine vali mirlerine tebliğ sırasında ekseriya 
:laırdi. • salnhiyeti verilmesine yanlışlrklar ve gecikmeler olduğunu 

llJt llö bu itibarla. lstanbul gibi knza teşki-
U lidcı z alan Refik İnce (Manisa) lii.tı bulunan vilayetlerde emniyet 
ti Uı~ura. gelmesi melhuz ida· mUdUrlerinin Vail muavini sıfnt ve 
~ önllne geçmek üzere (Devamı S incide) 

lnuiliz hükümdarları Kanadada 
~Oyfık merasimle karşılandılar 
~soao ocuğun bulunduğu bir 
Oıerasimde sıcaktan yüzlerce 

çocuk bayıldı 

lngiliz kral ve kraliçesi Ka nadaya giderlerken tJapurda 
-........___ tahlisiye yeleklerile... (Yazısı 5 incide) 

· lngiltere bugün 
Sovget teklif /erine 

• in .. cevap verıgor 
gılız nazırlarından ekserisi Sovyet 

Rusya ile tam bir ittifak 
yapılmasına muarız 

(l' azısı 4 iincüde). 

Rasih J{iJplar. Ziya Gevher . 

Yeni barem kanunu hazirana 
kadar Meclisten çıkarılacak 

Bütçe Encümenindeki müzakere
leri tamamlanan layiha 

son şeklini aldı 
Ankara, 18 - Bütçe enclim~~iı 

devlet memurlarına ait yeni Od.

rem kanun layihasının müzakere 
lerini bitirmiştir. Encümenin yap 

tığı bazı ta'dillcrden sonra lahiya 
daki cetvel şu .şekli almıştır: 

Maaşlr devlet memurlannın 

(hakimler ve muallimler dahıl, su 
bay ve askeri memurlar harlç) de 
receleri ve her dereceye ait maaş 
lann asılları aşağıdaki cetvelde 
~österilmiştir. 
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Tutan liste müzakere edilecektir. Layi-
600 hanın encümence kabul edilen son 
SOO maddesinde kanunun 1 haziran 
400 939 ldan itibaren tatt>ik edileceği 

1 300 kaydi vardır. 

Büyük sulama 
programının tatbikatı 

süratle ilerliyor 
Susığırhkta ve Ahmetlide bir milyon 

700 bin lirahk tesisat. yapllacak 
Nafıa Vekaleti, memleketimizin 

muhtelif yerlerinde sulama işlerile 
ehemmiyetli surette meşgul ol
maktadır. Nehirleri ziraate elve
rişli bir hale getirmek için lazım 
gelen projeler hazırlanmıştır. 

Bunlann tatbiki, su mıntakala
rında köylüleri zeriyat için hava-

Yeni tefrikamız 

iğne 
cinayeti 

Casusluk, aşk ve macera ro· 
rnanlarmm en güzeli 

Pazartesi güniindm itibaren 
gazetemizde tefrike halinde 1ıeş· 
redilecektir. 

ya tabi olmaktan kurtaracak, top
rağa fenni şekilde su isale edile -
cektir. 

Bursa ile Balıkesir arasındaki 

Susığırlık çayını sulama işlerinde 
kullanmak maksadiyle yapılacak 

kanal ve saire ameliyatı yakında 
müteahhide ihale edilecetkir. Bu 
işlere sarfedilecek para 400.000 
lira!:ian fazladır. 

Ahmetli.deki sulama inşaatı için 
de gelecek ay içinde münakasa ya. 
pılacaktır. 

Bunun masrafı bir milyon üç 
yüz bin lirayı bulacağı keşif neti
cesinde anlaşılmıştır. 

21 rna yı s pazar 
günü ar;ılryor her 

1

, Çubuklu Gazino:;'' 

·-------------. pazar kıymetli 

Bugünkü sayımız sanatkar Bayan 

Mualla 
41~ 
Sayfadır 

nm iştirakile mükemmel bir 
SAZ HEYETİ icra}~ ahenk 
edeceğini sayın mii5terilerimize 

.müjdeler.iz. --------

Musolini, Bardonecchea'ya ka
dar giderek hu'duttaki kıtaatla te
mas etmiş ve müdafaa tertibatını 
gözden geçirmiştir. Teftiş bütün 
gün devam etmiştir. 

Musolini, teftişlerine Piemon -
tenin diğer taraflarında da ldevam 
edecektir. 

Sarrebruck, 17 (A.A.) - Bit
ler, Sarre ve Platinatdaki Siegfrid 
hattı istihkamlarmı tefrişe devam 
etmekte, general Brauchitsch ta
rafından !davet edilmiş olan nazi 
şefleri ise Vuerzbach vAdisindeki 
istihkamları ziyaret etmektedir. 

Berlin, 17 (A.A.) - Belçikada 
çıkan "Le Soir,, gazeteSı Verviers 
den aldığı bir telgrafa istinaden 
aralarmda motörlü kıtaatın da bu 
lunduğu kuvvetli Alman milfre.. 

İyi malCimat alan mahfilde kati4 

yen temin edildiğine göre, garP, 

hu!dutlannda gayritabii hiçbir ha.. 
reket olmamıştır. İstihkamlar an~ 

cak mütehassıslar tarafından iş .. 

gal edilmiştir. Bundan hususi biı: 

netice çıkarmağa mahal yoktur. 

Kont Ciyano cumartesi 
günü Berline gidiyor 

Bertin, 17 (A.A.) - D. N. B. A .. 
ja.nsı bildiriyor: 

Alman • ltaıyan dootluğunu bir 
siyn.s! ve a.skerl pakt ile ifade et • 
mek için MilAnoda alman ka.rnr ne-

Ucesinde İtalya hariciye nazın Kont 
Ciyano, bu cumartesi gfuıU, iki gUn 

resmi ziyarette bulunmak üzere 
Berline hareket edec&tlr. 

{Devamı 5 tnddi), 

Mühlm bir mesele 
..................................... 

Almanya bizden aldığı 
tütünleri 

Amerikaya mı satıyor 
Piyasaya gelen bazı haberler üzerine 

alakah tüccarlar harekete geçti 
Alman ithalatçılan tarafından mucip olmaktadır. 

memleketimizden satın alınan tü- Bazı ihracatçılar, vaziyetin dil.. 
tünlerin bir kısmının Amerikaya zeltilmesi için hükumet nezdinde 

gönderildiği hakkında piyasaya teşebbüslere girişmeği kararlaı " 

bazı malUmat gelmiştir. tırmışlardır. Almanyaya sevkediL 
Bu vaziyet, Amerikaya yapıla- miş bir malın oraldan başka bir 

cak tütün ihracatına tesir edebile· memlekete satılması doğru gö .. 
ceğindcn alakalılarm şikayetlerini rülmüyor. 

ÇERÇEVE 

Anlayana sivrisinek saz 
Bana öyle geJiyor ki, elime bir ta., parça.cıı alsam, ona yana yakıla 

dertleriml anlatsam, hareketimi delko bulm:ı!J&m, bıkmasam, ısrar et
sem; ta., ya,·a§ yamı; yuma.ar, sUngcrJe~lr, kıvrmılaşır, kulak bl!:lmlııo 
girer n zarmda nabzı t1p tıp atarak bent dlnlerneğe koyulur. 

Cemaddan bunu ümit eden insandan neler ummaz dei.rfl mlf 
Hiç de değil. 

E\'nl zaman içinde, kalbur saman içimle, (tbni Semnun) lslmU 
veli, bir gün mescldde mUrldlerlne, tasnvvufnn temel meselesi ol:ın n..5kı 
anlatırken birdenbire :me.c;cldln bili lir a\ lzesl paramparta kırılıp yere 
dilşmUş; pencereden giren bir kus (İbnl Scmnun) un eline konmuş, gn
gasmı tırnaklarına !:arpmış ve a.ğunclan iplik gibi ince bir kan sızar:ılc 
can nrmlş. Veli mürldlerlne demiş hi: 

- A:;k:ı att kelimeler cemadın n hayvanın yüreğine l_şler, fakat 
gafil insana tesir etmez. 

Şüphesiz ki yer yüzünde, in andnn uhi vo insandan süfli nesno 
yok. Bakarsınız, muhatabınız bir insandır, kafasında bu dilnyıulan de. 
ğtl de yıldızlardan gelen ?ndr meveelerlni blle zaptedecek, bin lftmbah 
bir radyo ahizesi taşır. 1·ıne bakarsınız, muhatabınız ~ine bir insandır, 
ku,ısmda (Tamtam) dansının gUrUltii U koparıl a suratı buruşmaz. 

Bu soydan insanlarm gözleri görmemek, dilleri tatmamak ve lrolaklan 
işitmemek fı;inılir. Bu soydan in ıınlar, aletlerine malik oldukları hns e
Jerln, nıhundan topyekun mahnımdurlar. Jlcr kö~lnılcn birer ampul 
sarkan bir e\in elektrik cereyanından öksüz kalışı gibi. 

Halka 11özUm yok, fakat memlekeilmlzdc da,·a sahlbl dm mnhar
:rlrl, lllal{a bek1cc11ğl mU_ahhııs lstllmmctlcrılcn aran kayıt n.hk, (1lml 
Semnun) un bildirdiği lmynaktnn b:ı5kıı nereden gelebilir? 

'Necip Fazıl KISA'h1JREK 



:z 

~iR~~tt} 
Yangın sigorta 

tarif esinde 
tenzilat yapildı 

Yüzde otuza kadar yUkşelmekte olan tenzilat 
haziranda başllyor 

Ankara, 17 (A.A.) - 1931 sene_ sinde, yangın sigortalarında ehem 
sindenberi tatbik edilmekte olan miyetli nisbette ucuzluk temin edil. 
yangın sigortaları temel tarifesinde miş olacaktır. 
Ticaret vekaleti tarafından geniş Milli servet ve iktisadi faaliyetle
rnikyasta tenzilat icra edilmiştir. rin emniyet ve selametle inki§afının 
Genel tarif ede muhtelif nisbetlerde başlıca amillerinden olan yangın si· 
yapılan bu tenzilat, bazı sınıflara gortalannda temin edilen bu ucuz
yüzde otuza kadar yükselmekte ve hık halk ve milli ekonomimizi ehem 
vasati olarak yüzde onbeşe tekabül miyetli surette müstefit edeceği gi. 
etmektedir. Bi!Ornurn binalarla ika· bi, sigorta muamelelerinin artması· 
metgMılar ve mobilyalar gibi halkı nı tahrik eylemek suretile, bu tenzi· 
bilhassa alakadar eden sınıflarda ise lAt, sigorta sanayiimizin inld~f rna 
tenzilat nisbeti vasati yü7de yirmi· da hizmet eyliyecektir. 
ye baliğ olmaJ...'1adrr. TenzilatlI tarife 1 haziran 1939 

Bu suretle yapılan tenzilat netice- tarihinde rneriyete girecektir. 

Liman U. Müdürlüğü 
kadrosu 

Ankara, 18 (Hususi) - Nafıa 

Vektll Ltman Umum MUdUrlU
JUnUn teşklldt ve kadrosunu 
bizzat incelemiş Ye son şeklini 
tasdik etmiştir. 

-0--

Köylüye verilecek 
topraklar 

Ankara, 18 (Hususi) - Arazi 

tevzi kan.ununa göre köylüye ve. 
rilen toprakların verildiği tarih _ 
ten itibaren 20 sene milddetle 
taksite bağlanması kararlaştırıl. 
mıştır. 

---<>-

Stüdyoların vergileri 
Ankara, 18 (Hususi) - Film 

stüdyoları bina ve kazanç vergi. 
lerinden muaf olacakla.rdir. 

-0--

50 Maiyet memurluğu 
ihdas edilecek 

Ankara, 18 (Hususi) - Dahi
liye Vekaleti te§kilat kadrosuna 
yeniden elli maiyet memuru na. 
vesine dair hUk(imet Meclise bir 
llyiha ''ermiştir. 

Kereste fiyatlarının 
indirilmesi isteniyor 

Ankara. 18 (Hususi) - Or

man umum müdürlüğüniin 1939 
mali yılı bütçe kanunu layihası 
Meclis rııznamesine alındı. BUL 
çe encümeni mazbatasında keres
te fiyatlarmm yUkselişi üzerinde 
durmuş, ve halen piyasa fiyatla. 
n yüksek olan kerestenin daha 
ucuz bir fiyata indirilmesi için 
hüktimetçe tedbir alınması ve bu 
tedbir alınırken imtiyazlı vazi • 
yette bulunan şirket ve müteah. 
bitlerin endüstri muamelatına hu 
sust bir kanunla verilmiş olan sa. 
lAhlyete müsteniden azami bir fi. 
yat konulması cihetinin de der. 
piş olunması temenniye şayan 
görillmüştUr. 

-0-

Eaki paralan 
kullananlar var 

Ankara, 18 (Hususi) - Yur. 
dun bir çok yerlerinde nikel 25 
ve bronz 10 kuruşlukların hlilfı 

tedavUlde olduğu anlaşılmıştır. 
Maliye Vekaleti bu gibi paraları 
kullananların sıkı bir şekilde ta. 
kip edilmesini ve yakala.nlar hak. 
kmda kanuni takibat yapılması • 
nı alakalarlara bildirmiştir. 

j~ fer/, ,'/_ « ~ < fc ft !.l 
t 

~- ~~~ .. 
19 mayıs gınçlik ba)'1amı için dün Fenerba1ıçt .stadında yapılan t1mıımt provalardan iki intıba ... 

~~~ 
lstanbul planıimar 119 M a V n ~ sey:~:e7evr~~de 

Nafıa bir kısım haritaları Q ı ·k b f d 1 t 
Belt4iy~!~:bu~~!i mU.takbcl M kte n,. ç ı, ayk" r__am ~ idare, şe:ek!n~ ihtiyat 

şekline ait olarak mütehuııı mi. ~ ep. 1. genç er yarın 1 Jimnastik 1 ılarını tetkip ettiriyor •. :. 
mar Proıt tarafından esasları ha- ı ki d • 1 f J t b 1 T d l t .. ...-zırlarup ve belediye imar bilroıun· şen 1 arının ün son provaıarını yap 1 ar ne ;e~~ik~en ::rı~:a::hirdeev :ıııuıııl 
ca çizilen harita ve paftalarını kıs. 19 mayıs gençlik ve spor bayramı Nutuklardan sonra 938 • 9~9 se • tramvay ıeyrüscferi bazı kiiçU~ 
men Nafıa Vekaletinin tasdikine yarın sabah saat onda Kadıköylin - nesi mektepler birincilik mUsabaka- tadilatla hemen ıirket zarnanııı • 
arzetmişti. del:i Fen~rba.hçc stadında ve şehrin larmda kazanan talebelere mUkli. - daki şekli ile bırakılmıştı. f'alc•~ 

Nafıa Vekaleti bu paftalar U- daha 1::i~ok yerlerindeki spor mey· falları vcrilecC'ktir. şirket zamanında esaMen müterrı' 
zerinde yaptığı tetkikat neticesin· danlarmda btiyilk merasimle kulla- MükHnt tcvzli de bittikkıı sonra dıycn şi1cayetleri mucip olan ff 
de bir kısmını tasdik ederek bele. nacnktır. Ya1nız Fcncrbahçe stadtn· önlerinde bando olduğu halde talc. ihtiyacı karıılamıyan traııı"'' 
diyeye gör.ilermiştir • daki merasime 3000 kız ve erkek beler stadda bir geçit resmi yapa • münakalatında deği§iklik yapısı'~ 

Naf a Vekaletinin tasdik ederek talebe J&trik e1ecektlr. caklar ve arkasından jimnastik ha • bir zaruret olarak görü)düğU11d'11 

gönderdiği mUstakbel planlar şeh' Rundlln bnc;'k:ı bütiln spor klUp. rcketlerine ba.elayacaklardır. tramvay ve tünel muvakkat id" 
rin en mühim kısımların aittir. !erine mı•ı•sup aporcular da merasi- Merasimin muntazam olmruıı için resi şebekenin her noktasırıd' 
Bilhassa büyüle Atatilrk bulvarı me girecek•erdir. BUtUn mektepli Beden Terbi .. ·esi muallimleri vazüc tetkikat yaptırmağa başlamıttır· " ·ııe 
güzergahı, Galata yoku salon:.ı talebeler ı::aal dokuzda muallimleri - almışlardır. Yarınki merasime ha • Tramvay tevakkuf mahallerı 
civarının Karaköyden Tophaneye nln nczarf Ü altmda lltadda yerleri- zırhk olmak Uzere dUn Fenerbahçc konulan memurlar ıebekenin iJı• 
kül:lar tanzimi, Dolmabahçe, Ayas nl n~aeakınrdır. stadında umumi bir prova yapıl • tiyaçlarını, sefer mi1ctarını, yotcılı 
Paşa caddesi güzergahı, §ehzade· Merasimi Vali Lutfi Kırdar bir mıştır. iniş binişini, her hattaki yolcd 
baıı ve civarı, Bebek _ lstinye yo· nutukla açac:ı.k, kız lisesinden Fik - İstanbul Maarif Müdürlüğünden : miktarını etrafiyle tetkik etmek~ 
lu güzergahı ileri plinlan bu me· riye Altay ile Silleyınaniye klUbUn. ı _ 19 mayıs spor ve gençlik dirler. Bu tetkikat neticesine g 
yandadır. den Tarık Özerengin de birer hitabe ba>Tamında okullarımızın jimnastik re tramvay seyrüsefer tarifesiııd• 

Belediye, yapı ve yollar kanu. de bulunacaklardır. şenlikleri KadıkBy Fenerbahçe stnd- halkın ihtiyaçlarına ve tehriıı J>il 
nunun üçüncll madıdcsi mucibince >'omund\1 vllll.yntmiz adına ,yapıla • noktasından .diğ~ bir noktl'-d 
bunları Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş f~yi mOmes:etttert - <tOft'ft<ten 1'6nni ~llJ'&etutur."'--- p· 
ve Sanyer 'belediye dairelerin.de • • 2 - Jimnastik bayramı i~m ha- yapılacaktır. 
astırarak bu sahalar dahilinde bu· S~ÇI m I zırlanruı davetiyeler alültadarlara Bu şekilde icap edene bllgiltl 
lunan halkın malumatına arzetmiş 15 hazirandan itibaren bütün dağıtılmıştrr. Bir ki§ili:k ve soğuk mebde ve müntehalan mua)'Y~ 
tir. hükümleri tatbik edilecek olan İ§ damga vurulan davetiyeler stadyoma olan hatlar <la değiştirilecek 

Kanunu, ''i§ ihtilaflarını hal nizam gı·rerken ,.östcrilmelı"dir. yeni servisler ihdas olunacaıct~·, 
Bundan sonra bu sahalaridaki 0 ..ı • namesi,, mucibince i§çi mümessil. Tramvay muvakkat idaresi, ,..• 

istimlakler gene yapı ve yollar ka. 3 - Davetiyeler birer kişiliktir. ı,ıı 
.e !erinin seçilmesinin bu ay sonuna Dav""'ı· .. ·elcrı· hu.Amil bulunanlar her ket zamanında depolarda tutu 

nunu esaslarına göre ve bu plan • ""' " ıc1 kadar ikmali icap ettiğinden iı arabaları da sefere çıkararak 
lara uygun olarak yapılacaktır. dairesi yurdun her tarafında iş ne nam lle olursa olsun yanlarmda rUseferi bütün mevcut arabaı.t'~ 

-o-- kimse getinniyeccklerdir. , .. 
yerlerini mümessil seçimi hususun idare etmektedir. Buna raiıll 

lngiltere bizden 
alacak 

tutun d "k k d" E k 1 b 1 k 4 - Üç renk Uzere olan davetiye ktır • a ı az etme te ır. n a a a ı ihtiyaç karşılanmaktan uza ııl 
yerlerinin bulunduğu İstanbul böl !erden gri retık1ileri balkon, Yetil Belediyenin tramvay idaresi 

T 
1 lngilterenin en büyük tütün 

an 1 best oehlr olarak Almanyaya iltihak el· fabrik d" k •. S . . • 
!"!'!!'!! mest fakat Almanların isted·~ı ası ıre torU avıcın rıyase. 

'~<'. c-h~~c~{ut? gesinin ekseri iş yerlerinde mü • renklileri kapalı tribUn, kınnıu renk eline alınca ilk karıılaıacağı ıs~: 
mesıiller seçilmit ve it dairesine lilcri de açık tribünler için mute • suslardan birini de yeni araba .. 

bildirilmittir. dir. parişi tetkil edecektir. 
ıt> çapraz . d b. h . 

.Aka CündüzOn makalcsf "Akdenlzde lama koridonın \•erilmemesl lhUmall· tın e ır eyet bu sabahkı eks-
yenl bir mesele ve pamuk nutuk,, adını nln kuvvetli bulunmıuıı yUzUndcn çıka. presle Londradan ıelmittir. 
taşıyor. ?ıluharrtrlıı yazısına verdttt bu mıyacaktır. Bu takdirde de - koridor Heyet memleketimizden bir mil 
ba,şlıktan da anlqılacafı dheUc, Mu. verltmcdlg-t !çln - f~ halledllmi§ sayıl· yon kilodan fazla tütün satın al -

--o- 5 - MaarlC '.Mildürlüğü tarafın - -o-
J I h t U dan dağıtııan davetiyeler yaınu: sa- Ad I f I ri 
apO:Ok~:~e: :erdjzarı :::::!':ı::O::::. otan jlmnutlk Bu !n~~!~u~~~~ 8,.1' 

aollnlnln Torlno'da aöyledlğf. nutka mıyacak n lhtllA.t, halledilınlJ görlln· .. 
"pamuk nutuk,, adı verllmektedlr. Bu meslne rağmen daha dertnte~ecektır. mak uzere temaslar.da bulunacak. 
da, bu nutkun, Duçenin §imdiye kadar Yenisabah trr. 

Balkanlar.da bir seyahat yapan 6 - Öğleden sonra saat 16 da yelere çok rağbet vardrr. Deniıba: 
Japonyanın Ankara sefareti mas. başlıyacak Ankara, İstanbul, tzmlr Adalara taşmacaklara kolaylık ,J• 

buraldan lahatgazarı M. Terajima bu sa· temam atletizm mlisabakalarile :ts. mak üzere eşya nakli için yiizde tf ağzından çıkan sözlerin en makulU ol· Fabrika mümessineri 
bahlri scmplon ekspresiyle Bük- tanbul okullan mUhtelitile İstanbul li tenzilatlı göç seferleri tertiP,.,.a 
reşten şehrimize gelmiştir. klilplcıi arasındaki kal"§ılaşmalara miştir. Seferlere cumartesi Pr. 

m~amdandir. Aka GUndllze göre, ıtaı. Bllaeyln Cahlt Yalçm: '•Seyirci va. lzmire gideceklerdir. 
ya, Tilrk - İngiliz anla§mMmdan mem· zlyet1,, admı verdiği makalesinde, dun. 
nundur. ÇUnkU o, bu ittifakın tecavüz! ya ahvaline uzaklan ve ıeyJrcl vnzl. 
cephesi bulunmadığına ltanldlr ,.e gene yeUle bakmanın zevki olabileceğini 
bfliyor ki qlkA.r diljinantıktan çok, söyllyen mllte!ekklrlerin !lklrlerlne, sl· 
ıılnııi, dostluk kls\·esl altına ııaklanmı§ yut sahada bugUn tmkln olmadığını 
olanlarından çekinmek lAzıındır. Ve tebarUz ettirdikten, dUnya devletleri· 
gene kendi.el bugUn böyle bir tehlike nln deniz kuvvetlerinden UstUn bir İn 
altmdadır. ÇUnkü Almanların katala. rllterenln, ln!irad sfyueUnl takip ede. 
rmda, ide halinde yqayıp giden bU· medlğf. bir zamanda, kUçUk ve bllhaa1& 
yUk Alman lmparatorluklarmın hudu. laUIA alyıuıetl takip eden devletlerin 
du Belgrad,Seldnlk, Pre,·eze çıkanlmak yollan üzerinde bulunanların bu l.J1 hlc 
,.e yerlerine İzonzo • Mlldno _ Cenova yapamıyacaklan, bunun yarın mahvol· 
ikame edilmek sureute duruyor. maya bug11nden nza göatermek demek 

ltalyadakl techlzaUı 19 Alman fırka. olacağını söyledikten sonra diyor ki: 
sının, idare ve mekanizmalan bqmda Ayni mWlhazayı memleketimiz için 
mütehassıs ıntauıe sayısız bulunan Al· de varit görtırnz. Asya ne Avrupa ııra· 
mo.nlarm ne demek olduğunu bizden ve amda en mühim bir noktada, bir "köp 
dünyadan daha Jyi blllyor. GUnUn bl. rQ başı,, mevkllnde bulunan Türkl~c 

rinde, Al<dcnlzdc, İtalya yM"lne Alman· herhangi bir umumi harpte, ynlmz 
lann bulunduğunu göreceğiz. Almo.n· kalmak, seyirci vazlyetlnden ayrılma. 
yanm İtalyayı pasifik bir lstllA.ya ala. 
rak Akdenlzc inmesi, İtalyadan başka 
hiçbir Altdcnlzli için tehlike tc~kll et· 
mez. 

mak için ne kadar çalıl'sa muvaffak o· 
lamaz. ÇllnkU blzim uzak durmak iste· 
memlz kA.tl dt>gildlr. Başltatnrmm blzl 
rahat bırakmalan 111.znndır. Bırakmaz.. 

Cumhuriye. tar ki scyllid kalalım. A)"nl zamanda 
bir Avrupa harbine mevzu te3kll ed-.,_ 

Nadir Nadi, "Yenl buhrandan harp bilecek kurbanlar arnsmda feyizU top· 
çıkar mı?,, başlıklı yazıamda, .An§lus' raklan, zengin madenleri ve stratejik 
dan b&,llıyarak Danzlg iline kadar glt. mühim mevkileri ne Türklyen!n de da· 
tikçe kısalan faaıllarla baş gösteren hU olduğu, kavgaiım "bizim yorganm 
buhranların bir harp doğurması fhtl· baoma,, kopacağını da akıldan ,çıkar 
malinin kuvvetli olduğunu :takat de· mamalıdır. 

mokraallerln eskisi gibi dafınık ve ıı:ı.ıı V ~ k1t 
km btır Midi lıuJımmımeıan yüzUn· -
.... - DıUIA.tm harbi llılm uzakla§. Aaım Uıı bug11nkll makatealnl "Eııkl 
tırdığı bem de aradaki uçurumun daha eserler,.• huretmıştlr. Şimdi, Ameri. 
derlnlefttll Jranaatlndedlr. kan kolleJl mUdürtuğUnde bulunan 

Bu harp Danzlg lşbıde, Danzlgln ser- Preston 'O'nlvendtesJ müderrlslerfııden 

doktor Rnyt'm kUUlphanelerimlzde yaz 
mnsı bile mevcut bulunduğundan §ÜP· 

he ettJıtl on aeklzlncl uırda yqamış 
de!terdar San Mahmut pa~m ••Na.sa. 
yihW Vüzera vcl ümerA,, adlı eserini 
Amerikada asıl imlA.sma azami riayet 
göstererek baatmnl§ bulunduğu ve bu. 
nun Amerikada mevcut bulunan vakıf· 
larm yaptırdığını yazarak, bizde eıkl 
eserleri tetkik ve bunlan yqatmalı: ı. 

çln bu kabil .,eylerin bulunmamaaını 

bir noksan görmekte ve mevcudu oımı. 
yan, olanlarmı yaşatmak latlyenlertn 
bUtün fedak!rlıklan 11ahıatarm yapma· 
aı llzrmgeldlğf.ne mtşaJ olarak (Kocl 
Bey)ln ıllahat lAyJhalarmm • ııimdlye 
kadar mevcut olmadığı sanılan nok.san 
parçalarmı Ali l{emall AkstltUn ortaya 
çıkardığını \"e "Vakıt,. mUeescselerı. 

nln bastığını ııllylcmektcdlr. 
As·m Us malmlc.!lnc §U satırlarla nl. 

hayet veriyor: 
Bizim memleketimizde maalesef bu 

tUrlU vakıflar henllz olmadığmdan bu 
noksanı de\•letln yardımı ve müdahale· 
il Ue tclMl etmek laztmgellyor. 

Terajima bu akşam Ankaraya n.it olan devctiyeler Beden terbiyesi başlanacak ve haftada üç sef~ 
gidecektir • genel direktörlilı;tl İstanbul bölgesi pılacaktır. Göç vapuru köp 

--o-

Esnaf Bankas1nın 
tasfiyesi 

Senelerdenbert tuflyesi için uğ -
1"&3ılan latanbul FAmat Bankası u -
mumt heyeti 7 haziranda toplana -
rak bu f.1i çıkmazdan kurtarmak ça.. 
relerlnl görll§ecetldr. 
Bankanın tasfiye memurlarmdan 

Utlai çekllmJştir. Bu ttibarla. yeni 
tasflye memurlan da bu içtimada 
seçlleccktir. 

lııler yüzilatil kalmakta devam e· 
derse Ticaret Veklletinin müdahale 
de bulunacağı anln~ılıyor. 

Tonton amca 
ntfaDye nefkrl 

to.rn!mdan verilecektir. 11,30 da kalkacaktır. 

Paşabahçe fabrikası 
Ziyadan bozulan maddelere 

mahsus sarı renkli fiıclerin mem 
leketimizde yaprlması için Paıa • 
bahçedeki fabrika.da tertibat alın. 
mıştır. Bu seneki imalita ait ıipa.. 
rişler ay sonuna kaıdar kabul edi
lecek ve temmuzda ite batlanacak. 
tır. 

---<>-

Bursada bir idam kararı 
Bursa vilayetine bağlı Soğuk

pınar nahiye miidürü Musluhicldi 
ni öl.dürmekte suçlu iki tütün ka· 
çakçısı Ka':lri ve Mustafanın mu. 
hakemeleri bitmiş ve bunlardan 
tabancasiyle müdürü vuran Kadri 
idama mahkGm edilmi5tir. 
-------------------------

~hE i~NViDA 
HELER OLUYOR .. 

ıe: Almanlar otu altı Jı:110 
sentetik kauçuk imal ederle'· 

* lnsanlarm ekip btlyilttiJllr 
rl mahsullerin yüzde oD_. 
böcekler tahrip eder. 

* lllndlstanda altı bin a~r' 
yüz metro pamuklu yapdır. 

ııc DUnyanm Udacl bUytlk ,.ıs· 
rl olan Ne,·yorkun sakinleri ~ 
kilmda llç milyon litre sa 19~ 
ilk ederler. 

* Bir dakikada eUeriJllle ~ 
kollarınıza seki& mllyon .,,.-• 

ttıttıttr. ___... 

* 1' ojurt J'&PID&k lc:ID ~ 
bir makine k .. featJmlttlr• Sil 
bu utırlan okaduğaınıs sır-~~ 
1arda o makluenln lçtııdc ylfPt" 
bir bin altı yttz lhtlzar obnuttof• 
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Perj masıill;rı 
t'\ cRt ına il r- . sa an, ı \·~riyat kon 

ra gre ınde b · Uğradı· ır hayli hücumla· 
kan ıı t ·b~uklanmıza ö; le im-
} • a ıat k an hiJc~ anunlarım hiçe .sa· 
nı cıYelerin 1 • 1Y nJer ol an atılmasını ı~tc. 
U~lar 1 du. Onlara ne bü\·ük 

nat ecn -r~ korkı.ıttu~ 1 medi ki!. .. Çocukla· 
bır'takı.nı g~ndan, gelecek ne:ıillere 
bılecekı .gerı si~'a"i fikirler ac;ıJıra· 

nncı ~ -111 Perı en bah"eciildi. ı\z kal-
llayet sa~ıasaııan anlatmak bir ci. 

ı.. • ı acakt 
•1aJi~ . ı .. 

~anı da ~~~1 b, ev, el ki gunkü Ak. 
hanııara an makalesinde bu itti· 

Ce\ p . 
'daf· \erıyor, o masalla· 

aa edit·o d ır o ıttıha J r _u: '-ongrede ben 
tev !'\ ?Iltıra ıtıraz etmiştim. 

<ıılı B t Verct·. ora av da bana kuv-
1 da 0 

1
' 1 ınail Hakkı Baltacıoğ. 

.eri nı a !ara öyle büyük kötü· 
l'rın1 edilme ini doğru bulma-

o )led' dUk 1• Bilmem mU\·aff ak 

1 
Doıir~ '<lll~rı kurtarabildik mi?. 

~tının, h nu ısterseniz peri masal· 
~11lı llıuda ıkulade hikayelerin bi· 
t~. On f~arnıza ihti} açları yok. 
tn 1 ar ın an wl • • • 1 rd· og unun ıçıne ıs e· 1,,..: · r, . .. 
klildan ~ e hıçbir kongrenin karar-
dı 1" 0 rkmazlar. Dağ ba~mda· 
s~n, 'ileri masalları dü,Şiinür, 

dı . ~ ki en büyük şairi olan u .. ar 
ı· U11ur, -1 de gene peı i masalları 
'~Pah 01 lJ J"uhu c:iıre bü , bütün 

alıtenj an .1 nl r kcndılcrini re· 
"-. n esırı cclip h 1 . •ıo, g . 0 u Yfl 5.Iernıni 
ıtk k?rurler. Böyle in anlar çok ya 

" _ 
1 zannedıldiğinden çoh.i • 

. ~n~ b :ur. 
ı i 

1 
ır romancımızı k d 

o nıı, b" , pe e 
111a~~ı J an ır romanında b. · 

"'1 I · ır pcrı 

tllıt Jı... ıcat ettiği için tebrik etmiş· 
lorunı deta kızdı, kendisile alm· edi· 
'a.l'h.. sandı. Meğer kendi i f;rkma 
.-•ııadan o . . ~ 1 . 
ı hu . şıır a emıne girmis, a-
. nen ola · ' 
ı ta . gan ışleri oldukları gi· 
\'nrı. \ır etmektir sanırmıc:. Onun 

"\:, ıne 1:1 " ~ bi ha ~ . Cay de Maupassant 
b~ el .Yağı hır realistin hikayeleri un • J , 

'l Peri h.ik1a1 1 aydmlatıveren bütün 
"'' l''el . . 0 • J erınden daha güzel. 
~saı llnanda uyuyan peri kızının 
anQ Inı bilirsiniz· nihayet onu U· 

l'h. ıran b' • 
-·ıqnc.ını r şehzade gelir ... O ro· 
l'lı;·or tz da realıte ormanında u· 

llu u;:a a~cak b"r rüya görmüş. O· 
tıı. 'ni ~ ırac~ şehzadenin de gel. 
\'aı mennı edelim 

Ilı nız · 
ıat\eı1a 0 

mu uyuyor? Bütün ro· 
or ve rırnız, hikayecilerimiz uyu· 

lıa~-ea:tranarım çeviren, ruhlanm 
lıai ikatn realite füeminin vegane 
tı old w • 
ll~ b' ugunu sanıvorlar. Yal· 
d lZde rn·; -
lhı~·acı ı. Hemen hemen bütun 
};'ak a ... 

' at clo"' tııu, d &nısu şehzade de geldi. 

. bir 5e~aklan, gözlerinin içi gü· 
t tna~ 

1 
Zade: Walt Dic:ney. O pe. 

1 
tna aı~rını anlatmasını, yeni ye-

?tı.in·n ~r U):durmasmı, hülya, a
h 1 ~or ~Zcllıklcrini gô::-termesini 
~daın1~r 

0 
rçi bugün birçok "ciddi,, 

bira• ıp k nu~ n:a allarım çocuklara 
alı~ cnct len iç iz bir gerçekten 

h!lerj ten uka!~ca romanları hika· 
arı crcih d" ' ntja d e Yorlar. \'arsın uyku· 
ç CUk e\arn et inler! Ç-0cuklar ve 
r l'\ıhlan . . 

anlar nı muhafaza edebılmış 
h arıı bı.ı ~·ıl &Uzel ~iir dünya~mrn, 
~ Ylık Uny:nın sırlarım izah ede. 

· n..ı ~k alemin o beyaz perde 
'~"n d ... 0 aca~mı seziyorlar. 

A Numllab ATAÇ 

Yasofya müzesinde 
!I ~~in t~mirat 
~ ltu !tl.uzesinin kubbelerine 

r~un t . 
aınıratrna bugünlerde 

1 ·OQo 1• kbr. Müzedeki tamiratın 
ıra\·::ı ,..ı.__ _ .. .... , _,. __ 

H A B E R - Akşam Poıfal\ 

Küçük devletlerle müzakerelerde 

lngilterenin 
kullandığı 
siyaset 

Roma - Berlin mih\'erinin tahrL 
katına karşı tutulacak bir çok yol 
vardır. Bunların en ba5ında - ve 
görünüşte en kolayı - hiçbir aksül· 
amel gfr:ıterınrmek, her şeyi oluru 
na bırakmak, ne yaparlarsa müsa · 
ade etmek geliyor. Böyle yapar.;;ak. 
en mühim nimeti: sulhu dele edebi. 
liriz, diye ümit ediliyor. 

Son sc.nelerdeki tecrübeler bu ü· 
midt besli) enlerin pek de haklı ol
majıkhrını gösterdi. Daima isteni· 
leni , ererek. ınüteca\"İzlerin ihtirası 
tatmın <'dilir diye duşünülüyordu. 

Halbuki bu 5ekilde hareket bilakis 
onların i~tihasım ziyadeleştirdi. Her 
r.e olursa ol.:un sulh demek, muhak· 
kak harp demektir . 

Bu sule taraftar olanlar bazan 
başka türlü de söylüyoı lar: "Bizi 
tamamen ~ulhcu zannetmeyir,diyor 

lar. 1\lcmlcketimizi muhafaza içi 1, 

harbe girişmeyi de göze alırız. Fa· 
kat, ancak kendi memleketimiz teh· 
likede olursa ... Almanlar şarka yü· 
rürlermi~. Onların bilecc~i iş hu. 
biz ne karışırız! Arzuları o tarafta 
tat.rr.in edilirse. bizden hiçbir şey 
i~tc..ıniyeceklerini söylüyorlar. Çün
kü bizden temin etmek btiyecekleri 
hiçbir ihtiyaçları kalmıyacaktır. On 
lann bu teminatına inanmamak i. 
çin ne sebeh \'ar? Onlar Lehistana. 
Romanyaya \·cra Ukranyaya hü· 
cum ettikleri müddet zarfında, hiç 
olmazsa biz rahat kalırız. Hahatlık 
da sulhun bir parçasıdır ... 

Vaziyeti bu şekilde görü~. şüphe· 

c:iz, biraz ~u götürür. Bu düşünü~ 
Hitlerin \'erdiği süze da}ranmakta 
dır. Fakat, bu kadar misallerden 
sonra, acaba Hitlerin sözüne itimat 
etmek caiz midir? Biz Frar..sızlar 
unutmadık: Sado\'a harbinden son· 

ra Sedan harbi oldu. 

* * * 
ileri sürülen bir tez daha \·ar ki, 

buna bir çok taraftar çıktı. Şöylr 

diyorlar: 
"Onlar üç kişi: Ilitler, l\Iusolini. 

Franko. Bunları biribirindcn ayır

maya niçin çalı~mıyoruz? Hiç ol· 
maz~a birini. kabilce iki"ini ayırmak 

iyi olmaz mı? .. 
Bu teze itiraz eden pek az Fran· 

$IZ Yardır. Bu fikri tahakkuk ettire
cek olan bir siyac:.et adamına vatan· 
da-;lan çok müte~ekkir kalacaktır. 

Fakat ~unu tec;lim etmek lazımdır 
ki şimr:liye kadar bunu tecrübe e. 
derler mu,·affak olamadılar .. Ne 
M. Bone llitlcrle anlaşabildi, ne 
Çemberlayn Mu~olini ile. ne de her 
ikısi Franko ile. Sanki üç diktatör 
kullandıkları şiddet siyaseti ite biri
birlerine sıkı sıkıya ba~lanmışlar. 
Latince bir darbıme0el vardır: 
inler bonos, amicitia; inler malos, 

l .......... va·;~·~ .. ;-1 
ı Henri Guernot ı 
i ı:~lil Fransız Na:T.Jrlarmdan i 
:" .............................................. ~ 

lngiliz başveldli Çcmbcr1ayn 

faclio (iyiler ara"-mda dostluk; fe· 
nalar arasında, cürüm ortaklığı). 

.\caba cürüm ortaklığı da dostluk 
kadar kun:etli bir çimentomu teşkil 
ediyor? 

Bunlar, bizim tamamile bitaraf 
kalaıak, ~adecc naklettiğimiz fikir· 
!er. Bu fikirlerin, daha çok yakrn 
bir mazide, etrafımızda az çok mü· 
dafaa edildi~ini gördük. Fakat doğ. 
rusunu ister~niz bugün memleketin 

büyük bir ekseriyeti bu tezleri az 

çuk terkctmiş bulunuyor Ye başka 
bir hal ~ekline taraftardır. 

* * * 
Bu lıal ~ckl!ni nasıl anlatabiliriz? 
Farzedin ki memleketler istila e

den biri bir çok memleketleri teh· 
dit etmektedir. Bu memleketler için 
yapılacak en emin iş birleşmek ve 
beraber ona karşı mukan~met et· 
mektir. Yani. mütecaviz Yeya müte· 
ca\•izler kar~ı<:.mda, tehdit edilenle. 
rin bir ve birlc~ik bir cephe kur· 
maları icap eder • 

Birçok tereddütlerden sonra lngi· 
!iz hükumeti ve onunla beraber 
Fransız hükOmeti de, nihayet bu 
yolu kabul etmiş bulunuyor. E$a~en 
Franc:a, bunu daha evvel düşünmüş· 
tü ve verdiği tavsiyelerle hcrkec;i 
bu yolda tesvike çah)ffiı~tı. • 

İngiliz dostlarımız geç harekctr 
geçerler, çünkü geç heyec.anlanırlar. 
Geç heyecanlanmalarınm da sebebi 
bir şeyi geç göm1eleridir. 

• "itekim, son clefa olarak da, ln· 

~iltercnin artık bir ada sayılamıya. 
cağını g-Ördüler. Çünkü tayyareci· 
li~n ilerlemesi ile İngiltere hombar· 

(Devamı 11 ünciide) 

.................... ._.... ................ __ ...................•............................. 
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Bekarlar vergisi müsbet 
bir netice veremez 

lzdivaci teşvik ve himaye 
ıçın ne yapabiliriz 7 

Yazan: M. DALKILIÇ 
Dahiliye Yekiiletinin, dü~ünlerdc brafatm men'i ha&.J,ındaki 

mualtlıar tanıinıi nıüııasebctiyle bu ı.ütunda bir yall ~azmış ,.c be. 

karlıkla mücadelenin lzdh acı tes' il. ve himaye ile mümkün olacıı· 
ğına i';oarct ederek birkaç ınü..,bct fonnül göı.terıni5tik. 

Büyük l\lillet ~leclisinde 939 bütı;esinin bütçe encümeninde ka
bulü ııüina..,ebctlyle lıa1.1rlannn rnazbat:ı.da, izdh arın himaye i mü
nıı.scbetiyle bir bel.urlar \crgbl ihda'4ı taı.M \ urlarımı muttali olduk. 
ünco düşünülerek nol,fa niı;in bel>ar ltalındıj'.,"ltlır ,.e ) ani neden 
izdi\ aı;I:ınn ıızahl ı~ulır. Bunun cc,·ahmı biaat bül~e eıırmcni 'er
mi, bulumJJOr. ı;, li ,.e ı;ol< çocul•lu yatanda::l:ırın ıruuı.şlarını nrl. 
tınnak \e mai,et idarelerini tehYin etmek lüzumunu ileri süren 
encümen bu suretle i::in para mrsclesi olduğunu 

nuyor. 
Ancak bunwı kaynağı olarak bekfırlardan 

gfü,t:ermb bulu· 

ahnaealt 'crgll 1 f 
buluyor . .:U:ıksat brJ.iırdan yeni bir amil altınt1a ırn.ra alarak onu 

, büsbütün e' lenemeJncğe se\ ket mel< değil. Onun büt~e miiza) ituı
sını bir takını müeyycdelerle koru~·aral< e' lenmeğ'e sc\ ketmektir. 

ö~·ıe bir kayruık bulmak lal.lmdır ki, bıınun mahalli tahsili be
k.arlar dei;il, bilakis mahalli sartı bekiırlar ohn:ılıclır. 

Bugün e\ lencbilccck insan her t-r.~·dcn (ince maişet Ye idaresi
ne eklenecek ~eni bir un ıın ,·c belki onlardan mütcfcrri yeni uıuv
lann ihtlya!:lannı enchlen düşiiıunek mc' kiindcdlr. 

Bu hw.uı.takl noktai na1.arıın11ı en t•kc 'e müdellel bir sekil· 
de aöyleınJıı bulunuyorduk, ı~akat yeri gelmi~ bulunıluğu için tek
rarı Jilzuınlu görüyonım. Bence :ılm:ıcak ba tedbirler, izdivacı hi· 
maye n teş' ik suretiyle bekfırlılda mürndelc ve niifus siyaı;;etinde 
atılmış en miieshir ,·erimli adım olur. ı:, Yel bc>en el bu l iiksek 
memleket hedefini yalnız resmi dc~il, n~m rt'smi Ye lıusu'>İ nıii~-

seselere <lo teı:mil edebilecek bir kanun liizırndır. ! 
Ve tahakkuk ettirilmc!>i Iazınıı;:elcn noktalar sunlar olmak l. 1 

caı> eder: i 
l - :'.\lenıurlar ,.e müstahdemlt'r Ye IŞ<;ilere e\ leneooklerl zaman~ 

t:ım tahsi.,at ile Uç a.ylık tutarlarını defaten kazanç, buhran, mu· E 

\'aıene \ esaire ~ibl Yer~ilerin de ı,e,iJmemesi c.,ası iizcrincl<'n 'o i 
hiç bir deyn \'C ,·ecibe tahmil etnıel•~i:ı:in, eYknme l ardım talısis:ı_: 
tı olar:ık Yermek, 

2 - İzdiya.cı mUteaklıı bir ay müddetle İLin Yermek, 
3 - Iler tocuğu olu5untl:ı m11:ı5 \'eya ücretine bir nlslır.t da· 

hilindc zam yapmak, 

4 - Tekaütlüğünde çocuk adedine göre n:ıkcli mükafat ve 

ı 
tekaüdiye tahsisine m:ızhar kılmak 

• 

5 - Doğan çocuktan, aile~lne 
1

en az mükellefiyet tahmil eden 
tercih ~artları altında derhal hayat sigortası altına almak, 

6 - ('ocuklnrm sıhhi 'e hny:ıt emniyetleri için her üç ayda 
bir ~ocul< b:ı.kıme,·Jcrlnin nıütclıassıslarr tnrahmlan ücrct...lz kont. 
rol altında bulundurmak, 

7 - İki çocuğu olan ailelerin ikinci ~ocuklıırından basln.mak 
., ,e cliird\incü tocuğunda tamamiylc mec<'ancn olabilmek üı;ro c,:o· 
• cukların en asgari ~artlar d:ılıilinılc tahsil 'c yefr:;;tirilmcsi imktın
İ larma sahip kılmak, 

; 8 - llarcıralılarda. yeni cloğmu~ rauuyu d:ı.hi gıtlası Iürnmu 
r bnJ,ımmd:ın na.zan dil•k:ıte almak, 

1 
1 

!J -. Ail~ s:u~akat , .e b:ı~~ılıi{ını dernmlı kılmak için her bes 
:enctle hır, bır mısll artmak uzero muayyen bir nisbet dahilinde 
ıkrıımlye 'ernıf'k, ı 

; A 1? - Ilühin buıılarm lıdirnc:Ia. J,alm bulunduğu müf'n cde,.,lnl : 
en atlıl f'!la.,Jara. güre muvazeneli bulundurmak, 

l l - İz<lh·aç <'dcnlerin kıdemlerine bir sene 1am ctm<'k ,e 
lzdh:ıcı bir S<>nc fili hizmet gibi kahul ecliı• tek:ıiiıli~c ini buna. gö
re lıe<;abctmek, 

12 - .E,·ımmeğe alt resmi mn:ımeliittan tf'\ t•lliit eılocr.k bü
tiin masr:ıflan) e\'lenme l'Üzdanl:ırı ıla d:ı hil olnı:ıı, üzt•re sureti 
kati,,·ede ll~:ı l't mele. 

~u .. :rüksek hedef "ne el.llirsıı o biı:ilir,, siizüno "Üre yarrnm 
en. buyuk semeresine bir hazırlık olur. l\.az .. eleerk yerden fayuk 

es~r:enmC":l. Xiifus arttıl•ça, aile yuYnları l.tl\ vcfü~niıl ı:o~alılıl<ça 
mıllı ku,·yrt, hız, senet, sai, rmni)ct o nisbe1tc artar. 

lli.ı:ce büyle yapılırsa mü ... hct netirc alınır. Ve illa bekarlar 
Yer~isi, ver~i kaı;akçıları P<'<:inden ko ... mald:ın ba.,ka milsbet bir 
netirıı 'ennrz k:ın:ı.atlnl muhafaza ederim. -----... ··-·····..-.----....... .._.._ ................................................ . 

. ,, . ~ . .. . . . 

• 

B~ş yaşında bir kız doğurmuş 

ANADOLU Ajansı bildiriyor: 
Llma'da beş yaşında. bir krz, sıh • 

bati t:ımamlylo yerinde bir çoeuk cloğur• 
muş. 

Güzel, cloğru~u çok mera.kir bir hidi!'!e. 
Fakat Anadolu Ajansının bil<limıediği bir 
tı<'Y rnr. Ilu bc5 )·aşındaki emılldl rnlidenin 
nnıhtnem zc' el kim? İster misiniz ki bu 
çul< tiı; :rn~ıııda bir delikanlı olo;un ! 

\'e dil.kat lıu~·uruhlu mu bilmem, dokuz 
ıı.y on bC'S ~iin ne\ za,lını karnmcla taşıyan 
kıı demek dört yaşında zewe oldu Ye her 
halde üı; ya!:,'ında. bir aşk mıı<'eraı11 gt"çirlp 
üç buçuk yaşınlla iken dr nişanlandı. 

Ha ~1yr<•t bire tabiat! Ana rahmlndt'n 
çohı1t çocuğa karısmış maalle doğıun 
da buna sc>n eh~ saş bb: <lf' .• 

ilahi okuyan ravşanlar 

yap 

E ŞREF Edibin "Mehmet Akif hayatı 
~ eııerlerl,, admd~kl eserinin 16 

ncı sayfasında şunu okudu!': 
T:l\ sanlar tarafından ilahi. Bu tla 

Jıasqele 

Kangro ayakkabı 

R ESS.Ul Jliinıit Görel (Kangro a • 
yakkabı!-.ı) diye altı yayh bir ne,·( 

ayakkabr keşfetmiş. 

Ut'nillsi icadı h:ıkkındo. cliyomıuş ki: 

"ne, on seneye kadar eaddeleruen ba'j 

clöndürücti bir süratle geı:cn ka.ngro ayak
kabıh D<'"IUer türeyecek.,. 

Doğru11u böyle bir ke~fin, yerinde !ia· 
yan bir sanat erb:ılıına. nasip olmasında. 

hiç dn bir gayritııblilik yoktur. 

Fakat biz netict') i düşünert-k söylüyo 
ruz: 

Otomobillerin, otobüslC'rln, tr:un\'ayla -
nn, motosil;.letlerin siirat kazaları adedine 
demek bir de Kan~rolann kualan katıla
cak. Darılma!< yok, pka etli.>orwn. Res • 
ı-.am llamit, bu ı.c5finl sö) le m \'C'ln mec;. 
1<'1.dasl:ınnl\ tc\ zi etse df' hirl<aç fersah 

Spor sahalarrna tel örgü:er 

S OX futbol hiuliselt'rl nıüna.'iebetlyle 
Ilcclcn Terbiye ... i Grnel Direktör • 

lüi];ii yeni tedbirler almış. Ezeiimle seyir
cllrrin sahaya Airmelerinl (;nıem<'k i~in tel 
örgüler konulmasına karar nrllml<1 .. 

Ufak mikyasta. mf'yıl:ın muharcbe-.1 ma. 
lıi) etindr. olduğu lı,:in hu tedbirde hakları 
'nr. Yalnız bir nok ... nu ,·:ır. 

Ilakemin sarnsabilmesi için ... ıper kazıl
m:ı<11 Ye ~a1r.tedlerin en'ni~ eti için de j...,fih. 
kam yapılm:ıı;;ı liimn. 

* * * 
Güvercin gübresi 

S Ol( \KT •. \lm \ ) ürürken hamdan 
omuıuma inen bir ktı~ meclfuatmı 

ı:;iilerek \'e mrnuni)'C'tlc lrn.r,ılarız. Am:ı, 

bir türlii <1Cb<'bini dü2ünmt'~ b:. 

Vakta JJ ;.;ü' ercin giibresinin anıı; dolu· 
ım p:ır;ı ettiğini ılurtluk, stmill lnamlık lil: 

Jlal•ikatcn <ll'\ Jet },onuyor! 

8 

Düşündüğüm gil);: 
.......~.._,_.. -
Bir muharririn 

iki yazısı 
Yazan: SUAD DERVlŞ 

Dün Cumhuriyet gazetesinde 
Peyami Safanm "Nasyonalizmi 
doğru anlayalım,, başl ğr altında 

bir yazısını oku.duk. Bundan bir 
kaç zaman evvel de gene aynı ya
zıcınııı "l\Iilliyet yolu.. adındaki 

bir başka makalesini ayni sütunda 
okumuştuk. Milliyet yolunu ya· 
zan, bu muharririn on beş yirmi 
gün kadar kısa bir zaman içinde 
nasıl böyle fikri bir istihale geçir
diğini ve nasıl iki yazısında biri. 
biriyle teza.d teşkil eµen fikirler 
yazmakta olduğunu anlayamadık. 

Milliyet yolu ismindeki yazısr 

baştan başa "Nasyonalizmi doğru 
anlayalım,, yazısiyle cerhedilmek
tedir. 

Uzun senelerden beri memleke
tin tanınmış bir gazetesinin fikh· 
sütununu işgal eden ve kendi id· 
diasınca gençlik üzerinde nüfuı: 

sahibi olan bir kalemin, fikir diye 
mütemadiyen okuyucularına kar. 
makarışık şeyler sunması doğru 
mudur. 

Cumhuriyet gazetesinde 27 ni. 
san tarihinde çıkan bu yazısında 

Peyami Safa fikirh•rini bir çok 
yazılarında zikretme'kten ayrı bir 
zevk lduyduğu Lucien Romier is
minde bir Fransız muharririnin 
''Zamanımızın izahı,. isimli kita .. 
hının 156 mcı sayfasından bazr 
satırları aynen alıyor. Bu satır· 

lar ;~;nde bi7 ide şunları kaydede. 
lim: 

" ..... mantıksız ve kaba görü. 
nüşü altında atalarımızın telkin 
ettikleri vatanperverlikten pek 
farklı bir şey olan bugünkü nasyo. 
na1izm, aslında, mistik, ldini ve is
tilacı bir hadisedir, ve ilah ... ., 

İçinden bir parçasıru aklığım 
bu fikirler hakkında da makale 
muharriri biraz altta kendi şahsi 
fikirlerini yazıyor: 

"Fransız muharriri bu satırları 
son günlerlde değil en az bundan 
on dört sene evvel yazfuıştır. Bu 
on .dört senenin her 'devresi böy· 
le düşünen muharrirlere, fakat 
daha ziyade böyle düşünen mm~L

lere hak verdiren büyük çap· ı 
haciise1erle doludur. , 

Yani milliyetin aslın.da misti': 
ve istilacı olduğunu düşünen mil,. 
Jetlere hak verdiren büyük çap'<f 
haıl:selerle doludur . ., 

Gene aynı makalenin bir baş.l·.: 

yerini alıyorum: 
''Bu asrın adamı şöyle bi~ t ı,_ 

lif karşısın'dadır: "Ya !bu gcdci 
hayattan daha üstün ve güzel bir 
ideale kendini vereceksin yahut .a. 
bu diyardan gideceksin . ., 

Bu ideal nc.dir?. 
Teker ,teker yoklayalım, terak-1 

ki mi, medeniyet mi, ins: lıli 

mı?,. 

'Hayır! Muharrire göre tcrak• 
ki ideal değil, ideale doğru gidiş
tir. Medeniyet .de öyledir. Mdde
niyef.crin her biri, bir kolu mahal
li ve milli an'anelere bağlı varlık
ların timsalidir. 

İnsanlığa gelince, bu müşahhas 
ve reel değil, yalnız ..i.hinde yaşa
yan bir mefhumdur. 

* * * 
Şimdi ayni muharririn, dün ay-

ni gazetenin ayni sütununda ~ı~ 

kan bir yazısmr alalım. 
Burada nasyonalizmi irtica ve 

istilacılıkla itham eden fikirlere 
karşt müdafaaya kalkışan muhar
rir: ''nasyonalizm düşmanlarına 

böyle dü~ünmek cesaretini veren 
şey nasyonalizmin bir çok nevi· 
!eri olmasıdır. Süphesiz bir irtica 
r.at.yonalizmi ve ızüphesiz bir istila 
n:ısyonalizmi vardır .. diyor. 

Tıpkt bir irtica demokrasisi, bir 
istıl~ demokrasisi olduğu gibi her 
ideolojinin sağa ve sola sapan 
nüam larını ve derecelerini herkes 
bilir. !şt~ yuk:u ıki sözün sahibi
ni şaşırtacak dipdiri bir örnek: 
' Türk nasyonalızmi.,, 

Gene "Nasyonalizmi doğru an. 
layalım., makalesin.de milliyet 
yolu makalesintle'ki fikirleri cerhe-



illere bugün Aşık ba kal ı 

k 
• Oniki sene hapse 

Taksilerin bir renk o ması ima yada Pola~ 
mecburiyeti kaldırıldı yalılar aleyhine vge te lıf /erine mahkOm oldu 

ı 
HUseyln Çengel adında elli taşlunhk ". 

Şehir meclisinin nisan devresi içtinıa- Polonya11ıar sirlig' 

~h~r~!!,~!1,~!j~ he~i~•I h~!~L:..~!~0~.~~- ıar- i ~ekre~§'::Jıcum:, 
Cevap Ve 

• lıeşllk bir bakkal geçen seni" r l yor tanıd1ğr Fatma Al;ye adında bir 

· lngiliz nazırlarından ekserisi Sovyet :::ı':';.!:ı;.~:~: ~~:!·:~·~:.,~:: 
R 

. ce tabancasını çekerek vurmuş 

usya ile tam bir ittifak 15 gUn işine mnnl olacak şekil~ 
de yaralamıştı. Hüseyin Çen· 

reı~ı L~tfı Kırdann rei liğinde bu dımlarile de istikraz suretile Bcld: 1 \ ıuşo,·a. 17 (A.A.) - ~~c > 
de\Tenın son toplantısım }'apmıştır. }·eler Bankasından bec; m'ıl'-'On 1. 'ada Polonyalılar ııleybfD , c . ~ ~ ırn ıa ·u~ıı amı \'e şadırvanlara verilecek temin etmiş bulunuyoruz. n en baz· taşlunlıkJar ' 
tcrkos sulan için yapılacak tesisat B ~-a 1 d .. ı;clmi,Ur . . 
1 

hamaml . • u illa a geçen er e gene bu kur D. bO Jı'I ı e . ara \"cnl~ suyun üc.. süden minnetle mü·delcdiğim ibl lm Bytow'da CachoU . ıı: 
retlennde olacak tenzılat hakkında tram ·a • , kt .k t.· cl .b. g tnknsı Polonyalılar birlıt' b 

Yapılmasına muarız gel vakayı mUteakıp yakalan-
mış, muhakemesi sırasında da 

Londra, 18 (A.A.) - "Havas,, 
Moskovanın bu cabahki kabine iç
timrunda uzun uzadıya tetkik edil. 
miş olan son cevabına karşı ingil. 
tere tarafın.dan serdedilecek yeni 
teklifler, yarın Sedcse gönderile
cek ve mumaileyh tarafından Sov
yet hUkQmetine tev'di edilecektir. 
Zanno1unduğuna göre nazırla

rın ekserisi Sovyet Rusya ile tam 
bir ittifa'k akdine muanz oldukla
nı ve böyle bir ittifakın Japonya 
ile İspanyayı k~intern aleyhin -
deki misaka olan iştiraklerini as
kcl'i bir ittifaka tahvil ctmeğe sev. 
kedeceğinl beyan ~t:mi§ler, yalnız 

den bir cümle ile milliyetçiliği 

§Öyle methediyor: 
"Milliyetçilik, ldaha geniı bir 

insaniyetçilik ıidralrlne ve sevgisi
ne bir engel değildir.,, 

* * * 
Bir fikir adamı olduğunu ıclaima 

iddia djen muharririn yazı51Tldaki 
bu tezadlar nedir?. 

17 Nisan tarihindeki yazısında 
İspanyol faciasını ôoğuran hMi
seyi bir milliyet~ilik zaferi olarak 
methddcn bay muharrir, o tarihe 
kadar: 'tbir irtica. nasyonalizmi,, 
ve bir inkıUlp nasyonalizıxıi oldu~ 
ğunu bilmiyor muydu? Bu malQ. 
matı yeni mi edindi • 

Maalesef belki bilgisizlik, belki 
de yanlış dUşlinmek yüzün'den 
bu muharrir 5enelerdenberi sütu. 
nunda mütemadiyen istila ve irti. 
caı methetmekte i':li. 

Ve hattfl. bazı kere en mukad· 
des mefhum olan nasyonalizm 
mefhumu örtüsü altında saklamak 
istediği bu irtica nasyonalizmi ile 
Türk nasyonalizmi arasında muka 
yeseler yapmağa bile kalkışıyor 

du. Bunun aksini id!dia edemez. 
Çünki1 Cumhuriyet gazetesinin 
kolleksiyonlarx elimizdedir. On. 
larda müşterek noktalar buluyor. 
du. 

"Her i.dcolojiniıı sağa sola sa. 
pan türlü nilanslannı ve derecele
rini ıherkes bilir,,. Her kes bilir ide 
bu muharrir, bu ıgüne &adar bil
miyor muydu?. Yeni mi öğrendi?. 

Y.oksa 27 nisan tarihinde LucL 
en Romier'nin nasyonalizmin as. 
lında "istil~eılık,, olduğunu teba. 
rilz ettiren satırları aynen kabul 
ettiği vakit, 17 mayıs tarihin.de 
yazdığı makalede nasyonalizmi ir
tica diye anlatmak istiyen nasyo· 
nalizm düşmanl:m arasmda mıy. 
dı? 

Çünkü yukarda da aynen al:lr. 
ğımrz gibi nasyonalizme ''bir irti
cadır, bir istila emelidir,, diyenle
re "nasyonalizm düşmanları,, di. 
yen muharrir bir fikir adamı mı
dır? Bir politikacı mıdır, yoksa 
bilgisiz bir başa mr maliktir?. 

Fikir adamr olduğunu iddia e· 
c d e n 1 e r d c n bir fikir sa.. 
hibi olmasınr, p o 1 i t i k a yapan· 
larm a;rk bir p o 1 i t i k a 
sahibi olmasını ve bilgisizlerden 
de susup oturmasını istemek, 
Türk milletinin üniversitesini ku
rup, akademisini yapmağa, fikri
yatını tebellür cttirmeğe çalıştır 

dığr bu fikri Rünesans devri se. 
Uimeti için elzemdir. Ve bunlara: 

- Kimsiniz, nesiniz? . Neden 
dün şöyle ve 'bu:!ün böyle düşünü. 
yorsunuz diye sormak hakkımız

dır .. 
Fikirde, politikada ve ahlakt2 

terriı: su bcm:ıklıCı istiyoruz .. 

Sunt DERViŞ 

Sovyet Rusyanın komşularına 
karşı girişmiş olduğu taahhütler 
mucibince bir ihtilafa sürüklen
diği takdirde Sovyet Rusyaya tam 
bir mukabiliyet bahşedilmesi ıa. 
zım olduğunu kabul eylemişlerdir. 

tahliye olunmuştu. 
Suçlu tahliye olunur olunmaz. 

doğ.ruca. li'ntma Allycnln Arna
vutköyllndeki ()\'ine gitmiş, ka· 
dının rlnvnsmdan vazgeçerek 
kendisi ile beraber ı;elmcsln! 

söylemiş, !nknt !<,atma All)·e 

ki bütçe encümeni mazbatası ınüza- men~ ~ 'd~,emahrı.' tuten 
1 
gı ~. ~- sekreterine bira şişeleriyle 

k d'I . h Je e ı ıye o an uç mu dll 
·ere e ı mış, amaınlara 7,5 kuruş· e.ssescYi de Cumhuri}•ct hükfun ti cum e miştir. dl' 
t~n su verilmesi muvafık görulmüs- miz Bcledive e terk " t ·d' e k Zlotowda her hafta Ynbtl 111 
tur. . . • ·} .. e .c\ 1 etme leyhtarı haftalık bir J1lecı:Jl 

T k . hima) ekarlıgını go tcrmış bulunu- 1 StU ınnıı d 
a sı arabalarının a~11i renge bo· yor. Her \'C ile ile bu bü ·ük hima· o an rroer, muntazn ' ~ 

yanmalarına luzum" Im d w ı . w ) '·arlara asılırken bu ııa!Ul 
0 a ıgı, ya· rckarlıgt tekrar. tekrar anmağı ve .. 1 ıı 

mz bu arab:ılarm etrafındaki boya b .. mecmuanın yerine kırroıu , 

il 
ugun de gene huzurunuzda ~ükran 11aıı15 

Y · ı· ·ı· k reddedince gene tahnncnsıoı:ı 
enı ngı ız te liflerinin sarrlarnk can havliyle knçmnğa 

esası 

Londra, 17 (Hususi) _ Star 
diplomatik muhabirine göre, bu 
yeni İngiliz tekliflerinin esası üç 
taraflı bir karşılıkh yardım ~ak
tıdır. 

Tekliflerde Baltık ~evletlerine 
hiç bir garanti mevzuu bahis de
ğildir. Fakat Fransa ve İngiltere, 
yapacakları umumi deklarasyon. 
!arda, Baltık devletlerinden birisi 
tecavüze uğrar ve Sovyetler Bir. 
liğinin yardımım isterse İngiltere 
ve Fransarun derhal Baltık !devlet
lerinin ve Sovyctler Birliğinin 
yardımına koşacağını tasrih ede. 
ceklerdir. Buna mukabil de Fran
sa ve İngiltere, Romanya ve Po
lonyaya verdikleri garantilerin 
tatbiki için Sovyetlerin yardımına 
güveneceklerdir. 

İngiltere, ilçler paktı 
fikrini kabul edecek mi'? 

Londra, 18 (A.A.) - Daily Te
legraph gazetesi yazıyor: 

Verilen maHkmata göre, Fransa 
h?~Qmeti, üç devletten herhangi 
birı tarafından garanti edilen bir 
devlete karşı yaprlacak herhangi 
bir ta<ırruza karşr koymak maksa. 
diylc bir F r a n ı .z _ lngi
liz - Sovyet mütekabil yardrm 
paktı akdini teklif etmi§tir. 

Muhalif liberal gazeteler ve ez. 
.:timle News Chronicle gazetesi 
!ngilterenin Uçler paktı fikrini ni
hayet kabul edeceği mUtaleasın.da. 
dır. 

savaşan kadının arkasından beş 

altı el atarak gene 15 gUncle iyi 
olacak şekilde yaralamıştı. 

HUseyin Çengel bu kadarla 
da kalmamış, lrnrşısınn çıkan 

Fethiye ndındn bir gene kızn da 
korkutmak maksad1yle nlcş et· 
mişti. 

Me\•ku! olarak ağır cezada 
muhalrnmesi görülen IIUscyin 
Çengelin dUn kararı lıildirllmlş· 
tir. Mahkeme maznunun suçu· 
nu sabit görmüş, l"ntma Aliyeyi 
birinci yaralaması için 1 ay 5 
gUne. İkinci yaralaması için de 
12 seneye ve Fethiyeyi de kor
kutmaktan 3 gUn hapse mnh
kfım etmiştir. Cezalar birleştirL 
lince müddet 12 sene 18 gün 
ağır hapis etmiş ve suçlu ayrı
ca mUebbodcn amme hizmetle· 
rlnden mahrumiyete vo 12 sene 
de mahcurlyet altında bulun· 

e yapılmış şeritlerin kalması kabul la t<'krarlama•ı bor telakki ede- lar yapıştırılmıştır. :su . edilmi~tir. g ç da Vnrşovadaki Polonyn 1' 
rim. · f!ll 

Bundan sonra belediye ve vilayc- gresine iştir:l.k edenlerin ıs 
. Değerli hcmşerilerimize karcı ver· 1 11 ckt 

te aıt harap binaların \e arsalann ·u r e çocuklarını Leh J1l diğimiz sözleri filiyat sahasında d? ııııl satılarak yerlerine yeni hükumet ,e lerlne gönderenlerin ıs 
belediye binaları yaptırılması hak· imk~nın son haddi içinde tecelli et.. liste halinde ııeşredllınfştlt· 
kındaki teklif de kabul edilerek mec tinneğe bütUn kuwctimizleçalı.ma· O!>cboa·aa polis, hiç ııır 
1
. ğa başladık. Ayni hızla bu mesaimi· ıoıı ıain içtimama nihayet verilmiştir. vet vukubulma1>sızın J10 

E 
zc de\-am edeceğimiz c:üphesizc:lir. t to11l 

'n sonra Vali ve beledıye reisi '' ıalk bankasının senelik •· 

L 
.... f Yılmıyacak ve gevşcmiyecek ralıc:· t r ut i Kırdar bir nutuk söyliyerek :r "' ısmcla lıazır buldnmu~ü•• ./ 

ma kudretimizle bütün tasavvur ve ~ 
bu de\•rc toplantılarını kapamıştır. 
Lutfi Kırdar söylediği nutkunda teşebbüslerimizde sonuna kadar mu BÜ y Ü k ada 
ezcümle şöyle demiştir: vaffak olacağımıza da sarsı1maz i· ( 
"- lstanbul Umumi Meclisinin man taşıyoruz:. SUya kaVUŞUYO 

N' · t· d · · b b' · Ünümüzdeki kış devresini açarken ısan lÇ ıma evresırıı ugün ıtır. 15 Haz"ıranda bol sU 
miş oluyoruz. Arkadaşlar! Hatırlar- ümit ederi~ ki sözlerimizden ziyade 
dadır ki içtima devresini ilk olarak eserlerimizin mücessem belagati, veriimeg" e başlanacak 

_,_ · 'zd bu vait ve taahhütlerimizin tabak. açau~en mesaunı e gözönünde bu· Büyükadaya 15 hazirandan ı 
Iunduracağımız ana prensipleri bir kukunu müjdeliyecektir . bol 1 ~t ren su \eri meğe başian:ıv 
çalışma programı halinde arzetmiş- Müteakip devreleri de memleket Su tanklarının yana~arağı 1 

tim. 1 ttihaz ettiğimiz ciddi ve cezri \'e şehir irin çok ha'"·ırlı olarak aç· r.- ı nk · -.< )" J .l'e eme ten getirilecek su çıw 
tedbirlerle önümüzdeki sene varida· mak trmenni;;ile bu içtima devTemi· sile yapılacaktı. Fakat bunıttl 
tını hiçbir mükellefiyetin tezyidi ci. zi kapatıyorum... d ı<ı: ı uzun zamana mütevakkif ol Ubr 

hctine gitmeden bir buçuk milyon Valinin nulkuna şehir meclisi na· rüldüğünden şimdilik bır rııtJ\ 

Al d 
lira_g.ibi :ı:rillhUh bir mı"U~n ~l· crun Ccnu(lec!d'n }'> - Wodle"2f• 1t . manya a tırmağı taahhüt c.tmiş,,ron~t:um· mi~tir. ilericfode yapılmakta ~lan\}\!\\ 

Y 
t 1 ·ıe vuzda biriktirilecek sular taır 

mağa. mahkflm edilmiştir. 

a p 1r1 an gem 1 r Bu nk~o.m s A R A y Siocmaıı t~pedeki depoya gönderilecek ~ 
Altı vapur muayyen MuvaHalayetin bütün unsurlarını cami bir program radan evlere 5e\kedilecektir. 
zamanlarda teslim takdim ediyon diye suyun metremik1'bını 35 ~ 

edilmedi 1 - HUDUT KORSANLAR! ıaı;::~~diAda halk!""' 
lngiltercye ısmarlanacak on ERIC V. STROHEIM - CHARLES VANEL ENKIJI suyunun tenekesini 6 kuru~taıl 

bir vapur hakkında eehrimizde NOFF ve SUZY PRiM tara!ından harikulade bir tarz. maktadır. Adalar halkı e,.ıert 
bulunan İngiliz firmaları mümes. d:ı ynroblan FranGızca aözlü büyük Aşk_ Scrgüze~t ve verilmeğe ba~ladığı gün Vali!~ 
sili .Ue Haziranda i13e ba§lıyacak Heyecan filmi Kırdan Adaya davet etmeğe ,·e 
Dcnizyollan umum müdürlüğü 2 _ R A D y Q K R A L 1. Ç ES 1• disine teııekkürde bulunma~n t 
arasında yeni bir mukavele imza. vermi~lerdir. p lanacaUır. Almanyaya ısmarla. Küçük yıl<lrz: SHIRLEY TEMPLE'nin Fransızca sözlU lleride de Maltepedeki Elıll~ 
nan ve önümüzdeki haziran a. eevimli bir filmi )runun denizden boru tefrişile 
ymda 10 tanesinin §ehrimiı;e gel- FOKS JURNAL'dc Tnhranda lrnn Vcliahdinin i~divaç !ara geçirilmesi üzerinde te~ 

Fransız gazeteleri ne miş olması lfı.zım gelen vapurlnr. meroıimi genlikleri - Lngiltcre:le mecburi askerlik ve Gaire yapılacaktır. Büyükadadaki ~ e! yazıyor dan şimdiye kadar ancak dört ki tesisata 250 bin lira sarfeOU 

1 

tanesi gelmiştir. Diğer vapurla.. tir. __./ 

Paris, 17 (A.A.) _ Jour ga _ rm teslim tarihleri hô.la meçhul. .. 
zetesi İngiliz - Sovyet müzake. dür. Evvelce yapılan mukaveleye 2 BÜYÜK FiLM Kesme şeket 
releri hakkında diyor ki: göre 10 vapurdan Akdeniz tipi o. - . .-- K SİNEMASI 8 1 R o E N . buhranı var mı ? t 

Biribirine tanıamile zıt sebep- lanlar 18 §Ubat 938, 18 haziran _..,,e 
!erle de olsa Moskova ve Lon • 938, 18 teşrin,ievvel 938 ve ı a- F E N A y Q L Son günlerde Pİ>·asada 1•~~ 
dramn Almanya.nm tehlikeli ol. ğustos 939 tarihlerinde Karadc- - ker buhranı başgöstcrdiği 11~ 
duğunu hissettikleri muhakkak • niz tipi olanlarm 1 cylftl 938, ı Bas rollerde: DANIELLE D.UlRIEL'X daki iddiaları şeker şirketi ıı: 
tır. Bu §erait dahilinde Fransız mart 939 ve bir haziran 939; .Mar , BU~1ik Aşk ,.8 Scrgiizc~t Iilml mektedir. Şirket erkanından 
projesi mutavassıt bir hal tarzı mara tipi oıanınrm da ıs mart 2 _ inatçı Arka da ş la r şunları söylemektedir: . 1,)., 
veya yeni bir hareket noktası te§ 938, J 8 mayıs 938 ve 18 k:l.nunu "- !stanbulun aylık şeker j}lıl()ı 
kil edebilir. evvel 938 de teslim edilmeleri ka. Fransızca sözlü büyük komedi CI tahminen 2200 ton kesme ,-e r 

Figaro gazetesi, dün akşam rarlaşmıştı. Fakat hemen hepsi. Aynca: İran Veliahdmm lzdhaç merasimi büt\in teferrfüı.tllc ton da toz şekerdir. Ay başıııd: f1i 
Londrada İngiliz hariciye komi • nin teslim müddetleri gelip geçti. I l'\c,york Ser"'I inin a~ılı<ı töreni Hsnirc. yasaya 980 ton kesme §eker çı 
lesinin yaptığı toplantı hakkında ği halde tam olarak yalnız iiç mllıl,:;~~~ mıJır. Bunlardan başka .Al~ 
şu haberi veriyor: Mannara tipi vapurlar limaıumı. ~::ıs:ı~~!?!ıu~C!'Jl2::!::?::Eıı?:::C:~~~~~ii:i!ii:ifiiiij dan getirilen , .e çok aranıl:l~c' 
Fransız teklifleri 1noföz nazır. za gelebilmişlerdir • me şekerlerden de piyasaya bO 4 ~ 

l 
.'ilk o oı·g·e l d b' Tarihine zııferler l azdıran .. Ilayr:ıf':ıııa "CICnklcr ko•·duı·:ı. ıı .. \':ı ıA·~ arının na.zan u katini celbet - r vapur arın a ıran ev. " -• rülmüc:tür. Bazı tüccarlar ya ıvt . t' Çiln l t r . i . A lnnınn şerefler lopl:ıynıı .. Deniz ejderlerinin h:ı.)'Jl 'e öltını S:l\'!IŞI: • mış ır. kil bu teklifler basit ve es ımı çın lman §antiye- pullu malı almak istemekte ~c!{ 

bir tarzı halli tazammun etmek. lerile temaslara geçilmiştir. 1 1 alile yalnız ondan istediklcr:..ıe' 
t?dir. Fransız tekliflerine göre, - al d ' · sad :ke:»'. ( hır Fransız - lnı>ilı'z - Rna mu- Kara bu"" kte p t O'B . G B w amaymca a 'pıya a _,tj(ı o· ~ - a rıen • eorge rent - ayne Morıs ker buhranı vardır,, deınektcu c:V 
kavelesi yapılacak, bu mukavele TÜRK Ö Yoksa herkese istediği kad:ır • ,,{\1 
asken nnıasmaıarıa tamamlana. yaphrdacak evler ÇE S ZLO rıııv 
cak ve fakat l<.,ransa ve 1ngilte • BQO 

8
. fspanyol tnU7.iği - Mckı;ika runıbnl:ırı - l';ınoıııa k:ıharclcri _ ~~:~~İ~:~nb~l:~ şaft dı 

re tarafından şimdiye kadar ga. in (İra Sarfİl8 Zevk .. Ealcncc .. Aşk .. Xeş'e ... ve knhrnm::ınlık dolu Cılnı: Şımdbc kn· ./ 
ranti edilmiş olan topraklara in- VÜCUd0 Q0fİr1'10C0k d:ır yapıla~ ı~rkce filmlerin en ınükcnımeli Mıırınarıı rilın stüdyo- ğildir.,, ~ 
hisar eyliycccktir. sun ela ccvrılıııı~tlr. Bıı ııkşam s:ıat 9 da büyilk mü~amcrc olarnk: A 1 d jı6 

Avrupa ekspresi gecikti 

Avrupa scmplon ekspresi bu 
sabah da bir saat gecikme ile gel. 
miştir. 

Gecikme. hududumuz hnricin -
deki kontrolların vaktirıde yapıla. 
maması yüzür.Jden olmutıtur. 

Karabffkte !demir ve çelik fab. " ti ay,, in en . 
rikaları memur ve işçileri için SU- s•ınemas.nda İndirme merasirt'i~-
merbank tar<ıfından 280 ev inşa _ p 11 " cttiril•cektı·r. ı Haliçte inşa edilen ~ ·ı ~ lavclcr: HI::\1\1.l MIKl WAJ:r ı>ISXEY... • • A l • d · ·n.dırı 

Bu evlerin 100 ti birer odalı. . ~letro Jurnalde: ı "e\ lOrk sergisi - Jn~iliz hükümdarlarının Amc- gemısı tı ayın enıze 
1 

i\: 
100 ü iki odah, 50 si ÜS odalı, 30 u rıknyı zıynrcllcri - Frıınsn ilı1U5liniıı 150 nri yılı ınernsinıi... merasimi yar I n saat o:ıı 
dört o.dalr olacaktır. Hasköyideki lm:a'kta yap•la fit"' 

MUnak 'k' h f k ~ Türkçe Denizaltı D - 1 filmi aynı zamanda inşaatı üzerine alan Alırtll
11 

asası ı ı a taya ai..Jar ..\ k d sının müdürü M. Yabn, ~erli· 
yap lacak olan bu inşaata sarfedi. n ara a Y cnişeh!r :le ULUS sinemasında 
lecck para soo.ooo lirayı gcsece· 1österilecektir. Cle bulunmak için buglinkli ııı1' ği tahmin ediliyor. lon ekspresiyle şehrimize gc 

JCP~X 4@0 +..,....jWJl &J W+sP* O o tir. 
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Garip bir h~dise 1 iT~f!~MMrdMtq@FaHJilJıil®J~ 
Kulaktan giren bır kurşun • 1 

,.. - ·--- ;..:iiil 

23 Y•ı sonra kalçadan çıktıı Makam otomobillerinde israfa 
'fle'-su, (lluuf) - Jlarada ıaırlacak bir b1d.IM olmaf, bir 

~~:.:·~ .. :.::..-=:.:·=~= ve lükse kaPı)dıgv ı söylenildi 
~ ~ llllDtakuı sıtma mikadele lllııllM meman-. Zeki Olcaf, Y 
lılae IML..~ 21 seıae e\"Vd llatiJ'&t zabiti elllnlı melhr 8anbmlf har
.....;;:- .... tir. Geac zabit bu haqıt.e lılr tunu euu .. a ya-

lar bir ttlfek lmrpna IO.I kulağma att.tsn •ücadw ghmlıttlr. 
...... ...ddet teda'1dca •a.ra k11J119119 ~ ~ fakat 
~d1111 ltlade kalmqtır. 1ttc 1111 ......... hwl gmç sabltı. 

ıe.. kalıaıt olu ba klutua geçen gb Wr Mldfaila pbnlmııttır. 
....._ Olca1, 901 kalçurada 9\"Vell Wr p,,..._ lıbHhz ... sonra 
__,. '"• •&-- • it ._... laqlamqtır. 
... ~I maayenrı eden ıntma mücadele doktora Mazhar hemea 
la_ ... ~ lünm görmU, ve laaa bir zamaa Jelnde ppdan ameliyat.. 
...... altaadan ıfttrek 23 J'Jlda blitila 7an \iicudu ~taa 
,: kale.ya ıelmlt bulunaa kuf'IWI almlllJfilr. 

~Olcay, 2S yıl \llcudaada t&tıdıktu soma çıkanlaa bu R• 
---::_ır harp hat.naı olarak mulıa.fai:a etmep kanı' \'umlftlr. 

~glaniiiz hükümdar- Salihlide koru ve 
Kanadada park yapdıyor 

..!ı~· ıs <A.A.> - lngiltere Orta mektep binası 
~ kraliçealnl hlmil olan "Em· C h · 
~.: ..\uatraııa,, vapuru dlln sa. um unyet 'ta t •buçukta Kebekın garbm- bayramına bitecek 
"-t 1 bıll !Jleaafede demirlemiştir. 
-..._ de Yoluna devam ederek li- Salihli, (Hususi) - Salihli be-
~ lh1aıteır. lcdiyelİ hilmmalı bir surette yol 

te 1ın.... re Kral ve Kraliçmi ıebir ve parklar inpsı ite mqguldür. 
~- halkın ve bllttin Kana.da Yeni yapılmalı:ta otan Cumhuriyet 
tlılt 1ı6 ~lannın lştlrlk ettlfl caddesinin her tarafı çamlarla süs 
~Parlak tezahürlerle kar- lenmiıtir. 
~ I?, • Tepe üstünde olan eski kabria· 
~ 'tlrlflretın.e verilen 15fle ziyate tan bir koru ve park haline ifrağ 
~ ll1ltuk aöyliyen KanM.a olunacaktır. 
S lılackenz1e Klrı«, tng1Jtere Hallaıı yüksek hamiyeti ile in. 
, .._1ıaw geldiniz demJıı °Ve Kana. dilmct... Ja ,...__ L•-b" • 
~- f& e a~e o n .... _.ea- ıma. 
:"l"I Brttanya sadakatini te- m ikinci katrmn ibaleei )'ipd _ 

~ ~ sonra ıı6zlerbıJ. mqtır. YalmMla hl• bul8caldır. 

0~._11 .. ..ı -~.der . ., 
Gerek meclisi umuminin Te ıere"k 
Salihli belediyeainin koyduklan 
yaıilım tahsisatı ile mcktcbimizin 

bu Cumhuriyet Bayramına kadar 
ilatii kapanmq ve iç kısmı iıltıri 

kalımı bulunacaktır. 

(Bqtrıraf& 1incide)1 eski lııe ve kendileri de o 1an1an 
salihiyetini ha.iz bulunmalan mu - ~ebus idil~e, o v~it MTab~ler
vafık olduğunu IÖ)'ledi. • . I di. Gazetele~ yazdıcı bir hld~e · 

Bu sırada Rasih Kaplan l&yıha - den bahsettıler. Ben o cuctey'l o
nın cncUmene iadesinde ısrar etmi§ kumadım ve bundan habet'dar deit· 
ve mütaliaamı teV8ik için ezcümle ilin. Zamanımdaki p.zeteleroe böyle 
demiştir ki: bir şey görmedim. 

"- Üstündağ r.an;ea .... latan • Ruilı Kaplan - Öyle ise Matbuat 
bulda bir emniyet mldlril Yardı. Umum Müdürlüğümüz yoktur. 
Dahiliye Vekili doeyalan kanibnr- Dalılliye Vekili (devamla) - Ben 
sa glSrilr. lıfUdUr ÜdBıclıCı cUale - mesuliyet deruhte ettiğim zaman • 
mezdi. latanbuJda neler yaptı_ Ve - larda gazetelerde böyle bir şey gör -
kil tahkikat evrakını kanttmNa mediın. Kanun 18.yihuma ielince; 
böyle bir l&Wıiyeüıı ~ İstanbul tek bir ıehirdir. On iki ka· 
katiyen taraftar olmu. Geoenlerde zası ve her kazanın ayn kaymaka
gazetelerde bir hldise yuddr. Vekil 1 mı vardır. Böyle bir l('bir inzıbat 
bu bldiHyi taJıltit etti mi! latan -ı nokt&~da.n ~arçal.anmaya mllaalt 
buldan buraya bir ıueteciyi ıeür - değildir. Bır giln, bır saatte, EyUpde 
mJoJer, polisler vurta.sile getirilen cttrtım işleyen adam, altı kaza atede 
bu p.r.etecl banal bir eYde laticvap Beykoz~ bulunabilir. Vali Polis 
edihalt. Cumburlytein tereli namı. MlcNıtae Hlir verecek, polis mG -
na b6~ le aaWıiyetler verilemez. LA-

1 
dilrü, kaymakama emir verecek, o. 

yihanm geri ainunuuu iıltiyorum. radan Fatihe haber nrilecek, ora -
Yahutta reddinl teklif edeceğim.,, 1 dan EminönUne, Beyoğluna, Beşik

Dahiliye Vekili Jl'alk Oztrak, ka-J ta,şa, Sanyere, Sanyerden de Bey
nun layihası hakkında tzahatma baş koza haber verilecek. Hangi vallyi 
lamadan önce Ruih Kaplana cnap bu vaziyette nasıl mesut edersiniz? 
vererek, Dahiliye VeWetiııia 1s _ Rasih Kaplan - Valinin telefonu 
t.anbulda -valiyi dinlemiyen bir em • vardır. Derhal emir verebilir. 
niyet müdilrilallıı meveudiyetilldell Faik Öztr&k (devamla) - 1stan
haberdar olmadığım ve keedi lbıe _ bul Vallslne verdl.fimiz vazifeleri bL 
me Vekllıet meeuliyetini aldığı gün lirsiniz. Birçok munzam işleri ur. 
denberl böyle bir hAdi8enin vukuuna dır. Emniyet ve asayiş l§lerlnl ya -
asla phit olmadıfıaı eöyJedi.. kından takip edecek emniyet mUdU-
Ruüı Kapluı _ Bıı ee1ddir. rtidtlr. Biz Emniyet mlldUrlerhıl vali 
Faik Ö.ıtnk (devamla) - JCPı' dereCMlndekl hı8anlanlan seçeriz. 

htaallulu Emnl1et mtldtlı1l her -

Balkı lkbsat hangJ. bir vlllyetla emniyet mtldaı1l n vaziyetinde •ejUc:U.r.,, 

I • • ld Dahiliye VMW heymıatmda em _ mec ısı açı 1 Diyet mlldtlrlerine bu sallhiyeti ver-

R H . , menin muvafık olacağını tebarüz et· 
omen ancıye tirdi. 

Nazırı mühim bir Rasih Ka• ~AN.._ Arka 

ut k . ·yt d. dqlar, biraz evvel anıettijiın htdi • 
n U 80 e 1 seyi dU)ıll' du)'!DU hemen wkaJeti "-~ Xlnge cevaben h<>oreldiniz 

~e teşekkür etınış ve ilk 'tinin Büyük Britanya tacma 
~ ciom.hıyonlardan birisine ya 
·~u:ıı . çok tabil bulunduğunu 
~tir. 

Bükrq 17 - Türkiye, Romanya, haberdar ettim. Saym arkadqım 

Çanklrlnın dunu Yugoslovya ve Yunanistan arasm- Faile Oztr:ık o zaman vekil delildi. 
daki mübadelelere müteallik mesele- Ç.Ok geçmeJi, hldise tahkik edildi. 

~tiyle Fransızlarla İngilizler 'da cereyan ~ip Kebekin ald
lett; c taytıı etm1e olan muharebe • 
' .\bt?eyan elnıif oldufunu ve bu 
~ l'&bıun ova.ısı denilen Saint
"- te hl.kim geniş sahadar 35 
1... -~• ftarunzca ve 1n""11•Ae o-~ .. ..\1 ,. ........ 
~hal lalı, kralı korusun,, diye 

' ~iz martmı okumug --..· 
~ llrada Kral ve Kraliçe, bir 
~ buiunuyorlar ve elleriyle 't rı leltnıJıyorlardı. 
stee.tıt ıunet ve sıcak, 4 sa.. 
~ 1opJanmq olan çocuklan l'' etnı!ttır. lt 01- lel'\1alerlnl temin etmek-
~ bicuer, Yllılerce çocufuıı ba
--~ldufunu haber vermitlerdir. t.' VOeattv, mtlkemmel IUNt
Sı edl1nııt olan seyyar aibbiye 
~h.ıı. erinde dmsal ted&Ti edil • 
~'lll'. 

'.ac. dt "e krauçe bu sabah aaa.t 
'~ hu..uat bir trenle Kebekden 

lardır. 

bugu U lerle i§tigal edecek olan Balkan ildi- Tahakkuk etti. Fakat o ıamanki ve n sat meclisi bu sabah açılmıştır. polis müdürü de vali oldu. El'an da 

iktisadi ve ticari Rumen Hariciye nazın Gafenko, validir. Vekil arkadaşmm tahkik 
mühim bir siyasi nutuk söyliyerek buyururiına. eVl'3k.mı bulurlar. 

Sahada durgunluk Var bilhassa Yekdilerini seri surette ta· Gazeteler yaıx:h. Hepimiz gibi, ve

Çaııkırı, (Hususi) _ Çankırı kip etmiı olan Mdiselerin dört dost kilettr.ki mesul müdürler de oku· 
eskinin ölçüsüz ıeriliii içinde milletin vahdetine daha sarih bir dular. Bu hAdise üzerinde elbette 
aolıun ve harap, bakmw.ı ve vi- mana izafe ve daha büyük bire. vekfile~in nazarı dikkatini celbetme 
ran halde cümhuriyete kaYUftu.. henuniyet atfedilmesini Amir oldu- leri 1imn gelirdi.,. 
Viliyet oldu. Bir müddet keır.li tunu söylemiştir. Ra.cıih Kaplan valilere bulunduk· 
yağiyle kavruldu. Zayıf bünyesini Nazır, Balkan antantı devletleri- lan vilAyetlerin ihtiyaana göre mu. 
besledi. Soluk çehresine 1'yık 01_ nin sulh, emniyet ve istiklAli ideal· avin verilmiş oldulunu aynca Em· 
duiu ıüzeJliii vermcie çalıttı. lerini de teyit ettikten sonra antan· niyet müd~lerine de vali muavin· 
Cumhuriyetin büyük nimetlerin • tın Bulgar milletinin mesaisine işti. sıfatı verilirse. ealihiyetlerde çok i· 
den 0 lda iıtifade etti. Şimenifere rak etmrmekte olmasından mütees- leri ~idil~ıni snytedi. 
kavuıtu. sir oldulunu bir kere daha beyan Refik J-:cıe. meselenin mümkün 

Çankmda yeni bir hamle batla- etmiştir. Maamafih antant Bulga- ııe dalıa iyi tetkik v.! müzakere edil· 
dı. Birkaç yıl içinde ıü.ıel evler ristanı ikna etmek ümidini kaybet· mesi i~n la)ihanm encümene gön.. 
vücıid buldu. Şehrin eteklerindeki memi~tir. Antant, Bulgaristana Se- derilmesi fikrinde bulundu. Dahili· 
binalarla süslendi. Genif caddeler llnik itilAb ile daha Jimdiden yak.. ye vekili tekrar izahat verdi. 
açıldı. Mektep, hutahane yapıldı. laşmı~ bulunmaktadır. Binaenaleyh Yusuf Ziya (Eski~hir) - Oyle 
Çankın bu ıuretle genitledi, CÜ- Bulgaristanın antantm mesaisine İ§" görüyorum ki, bu kanun alenen ol· 
selleıti ve yal yıl ihtiyaçları ıidc- tiraki, onun ne prestijine, ne de mazsa bile z:mnt>n J~da ye bu 
rildi. menfaatlerine mugayirdir. tcpdl!itı haiz olan diler yerlerde bir 

Bu yıl Çankm birkaç esere bir. Hatip, netice olarak, antantın ne polis \'alilii',ri ihdası manasına ıe-
~en kavupca'lrtır. Bunlar arqmda iktısadl, ne de siyasi bakımdan hiç liyor, dedi \'e bazı Avrupa merkez
nafıa binası kUbik olarak yapılmıı kimse aleyhine müteveccih olmadı- terinde polis muavinlilderi oldulu
vc inıası bitmiıtir. Yeni bilyUk lmı söylemiftir. nu bc~anla tu ~llhiyetin verilmesi-
bir hastahanenin alt 'kısmı ik. Gafenkonun bu nutkuna Türk he- ni mu\>af ık gördü. UnkU 1 b•I mal edilmek üzeredir. Yüzme ha. yeti namına cevap veren heyet reisi Fazlı GJleç (Bursa) - tstanbul-

0 omo 1 VU%U inp ediliyor. Orta pazarda Hasan Saka Balkan antantının ha· da kay!Dakamlık ve vali muavinliği 

kazası dükkAnlar yapılmaktadn. Şehri yatt ehemmiyetini tebarüz ettirmiş yapl?'J' olmak itibarile tecrübelerin· 
bntahaneye bağlıyan çay Uzerin. ve ezcümle demietir ki: den bah9e'iettk, polis müdürlerine 

b 
l(Q"Ük b·ır kız deki köpril tbeton olarak yapılmak- "-Eler, bu sene içinde vukua bu sallhiyetin verilmesini doRru 

le. Y tadır. gelen ban siyasi htditelerin antan. buldu. 
-,lndan yaralandı Bunlaı4dan baıka yakında tiO bin tmımn seltpeti hakkında ~· şüp· Abdurrahman Naci, tstanbulda 
'~ lira ketifli bir Halkevi binasının heler dolurmus olduiunu bilmeler kaymakamlık teşkilAtmm herhalde S saat on bir buçukta Arna. temeli at:ılacakbr. Şehirde 1ıuıusi elim, buna hiç telmih bile etmezdim. bir manası old$nu, devlet mua
~ hı.~ ~ber Ahmedin km se- inpat da hayli ıöze çarpmakta _ Fakat, yaldaşmamw mucip olan mel~tmın bu suretle daha kolaylıkla 
~'"9Ulela Ayten, henüz hüviyeti dır. bütün sebebler, zayıflamak şöyle ilerlediğini, yalnız inzibat işlerinde 
~~n-bir ~för idaresindeki Yeni elektrik teaisatrnm kurul- dursun, bu gene vukua gelen hldi· lbazı müşkül~t görllld~nU ve me.. 
~ ~ı otomobilin altında muı yolunda Ud •enedenberl ça. selerde bu yaldaşmada haklı oldu- seli Dolmabahçe Mdısesınde ~
b~lltftır ~n altr surette yara- Iqdmaktadır. ğumuzun parlak isbatlannı bul. tün vali mi, kaymakam mı •• ~ıyet 
1-~ ·Yaratı çocuk, Etfal has· Ne oluna ol~un Ç~kın bu~iin muş~ur.,, . müd~ mü olduRunun tayınınde te 
s:ıdırlnıı~ır. adım adım ilerbyen bır yurd köfe. Türle delegesı Hasan Saka Gafen- reddut hasıl oldulunu kaydederek 
~ sonra otomobili durdur- •idir. Gönül öyle istiyor ki bu gü- konun sözleri ile hemfikir bulundu- bu lAyihanm lehinde bulundu. 
~son Oratle )Oluna devam zel yurd, iktıaadt ve ticart hayatta ğunu ili.ve etmiştir. Müteakiben. Dahiliye vekili tekrar izahat v~r-

QJ ~for zabıta ta@fından bugünkU durıunlulu da biran n-1 Yunan ve Yugoslav murahhaslan di ve .bu ~zahat~ esnasında ~efık 
vel b,hetain.. 1 söz almıslardır. Jncenın "fıli vazıyet nedir,, ~ınde 

iUaline cevaben, lstanbul emniyet 
müdürlerinin senelerdenberi kayma· 
kama emir verdiğini ka)'detti. 
Rasıh Kaplan: 
- Nasıl olur. o halde kaymakam 

değildir . 
Dedi. Müzakerenin kifayeti hak. 

kında takrir \erilmişti. 
Sım (Yozgat) usul hakkında bir 

,uat sordu. Ziya Gevher (Çanakka· 
le) Dahiliye vekilinin beyanatına 

temasla kanunsuz bir vaziyet varsa 
ierhal aleyhine yürünmesini, filen 
kaymakama emir v.!ren polis mü· 
dürlerinin tela,andınlması icap et· 
liğini ifade etti. 

Bundan sonra takrir okundu. U.. 
vihanır. enc:d:ıene iadesi tekarrilr 
etti. 

Rumi otomobiller 
Remıi devair ve müessesat ite dev 

!ete ait idare ve şirketlerde bulun· 
durulacak vesaiti nakliye hakkında
ki kanuna ek layihanın müzakeresin 
de de münakaşalar oldu. 

Ziya Gevher, bu liyiba ile Tem
yiz mahkemesi reisine. müddciumu 
misine. Devlet ŞQrası ve Divanı mu 
!ıa:;ebat reislerine otomobil tahsisi 
muvafık olmakla beraber, fiyatının 
niçin -4000 lira üıeriOOe tesbit edil 
difni sordu ve biraı evvel telefon-

lçı:&Dll:: 

* Ştrketuıayrlye Anadoluhı.n p t . 
jl lçta komple lıüetler haztrlam t.'l'. 
Banyo, kabine ve vapur d&Jül oldutu 
halde bu 'blleUer l'fdip gelme birinci 
mevki bOUln 1akele1erden aa lwnıftur. 

* Balurk8y beledfyealnde pp:lan 
tetkikler dolayıafle belediye resimleri 
tahakkuk memuru Mehmet Arife ,'Ui_ 
1'eain1 .wı.tlmalden dolayı iften el ı;ek
t1r11mı,Ur. 

* ~ lktlat müdttrtQIU kad
l'09U )'iım1 beftea - allqa lrıcliril
mektıedfr. Açıkta kalacak memur'ar. 
dan blr kısmı lfmd1dea ı.tifa etmişler
dir. 

* İzmlrdekl 11.züm kurumunun tufi
)'eat kararlqDUfbr. Yerine tanm Jr.o. 
oıperaıın.r blrlltf kunıla kbr. 

* Takalm ıstadmda Haydarpa:a _ 
Ifık llaleri maçında ~ kavp do
laymlle '11A)'ette1d komlQ'OD dt1n d• 
Haydarpqa U8elılııdea bu: talebclerlo 
90l'g'\LelUIU )'8ll'mltlr. 

* Kı&nlÇlllMde tatan deposunda 
çahpn KeYl6dua km Beb1ce tram
vaydan lnerltm d0pll8f lıqmdan yara. 

lanarak hutlı•:re kaldmlmlftır. 
* Taklılmde l:l'lm epartımanuıda o. 

turuı NllCQw &)"Dl eputımanda lda
metçlll»eclm GUlalbntı rakı Pfmlle ba

flDclea ~. 

~:= !~~!m~ _H_it_l_er_v_e_l_u_s_o_li_n_i 
iltve etti. Resmi dairelere tahsis e
dilecek otomobiller için muayyen 
bir tipin tesbiti iktıza ettiğini söyle
di w mlltaleasına ş6yle devam etti: 

(S., ,.,../11 incide) 
Kont Qyuo, bum! trenle pazar 

ctbıtl uat 11 • dofru Berline mu -
vualat .Secektir, Puartesi sabahı 

"- Hepsinden mühimmi kendi Bqvekll~t sarayının büyük elç~r 
kendimizi kontrolü bilelim. Makam salonunda, B. Von Ribbentrop \•c 

otomobili ancak makam sahlbine KoDt Ciyuo. yaıılarmda A.lmnnya • 
ilir. Pazardan limon almak. pı- aıa &illa blyllk ~ ve ltaıyuım 

. a:;a almak için verilmez (yap ses- Berlla btlytlt elçisi Attoliço olduğu 
Jeri). Biz otomobilleri bap getirdi. halde, muahedeyi hnr.ahyacaklar'(Ür. 
~imiz arkadaşların muhterem şahsi· Aynca milteaddit te&ahiirler ve mü.. 
yetlerine veriyoruz. Ç.Oluk çocuğa teaddit g6r9pneler ele yapılacaktır. 
~lence vermiyoruz. Affedersiniz, Kont ayanoya bu seyahatinde, 
'Junlan söylemek mecburiyetinde- aiyut itler dahwl reisi bll~ elçi 
im, çünkü söylenmelidir ve çünkü Glno Buti, maaml ııiyuet illeri dai
~fk!n umumiye bunu söylemekte- rem relıll Koat Vitetti, protokol tefi 
:lir. Otomobil israf vesilesi d fildir. Dl Veglluco • maarif nesaretillin 
3ütçeye bakınız. Otomobil ve tefer yabancı matbuat dalreli müdtlr mu
'ilatı için bir milyon lira tahsisat •'ftnf refmt eylem('ktedir. Koat Cl 
:ardır. Bu çoktur. yano ile blrllltte, . "'ynca lılr çok 

B. ""'" . . " - duk Muhte. ltalyan pzetedJen de gebnettedir. 
ız ~-- ıyı yuruyor . . Bunlar da A1maa harici aeu-

em vekil arkadaşlarımızla aynı va- ret1nln da~tltll oı!':.t btıt:: taa _ 
Jonda, yataklı vagonda beraber se- h"-I ..... ..aı. ed -..~ _....._ 

_.ı_....aik G'd ~-; ıu- ere ., .... _ ecea.aeınur. 
yahat cın:ıu • ı ecel!r.m .. z yere va· 
,ncaya kadar birçok meseleler ko. ltaJyada yeniden bir ıırblı 
:mşurduk. Şimdi bir şıey çıktı: Hu- fırka teşkil edildi 
:usf vagon. demokrasi ve hususi va· Roma, 17 (A.A.) - Parllmento 
JOn. Bu olamaz arkada§lar.,. 1939 • 1940 askeri biltçesinl ta.bul 

Refik lncıe de söz alarak. bütçe ebnl§tir. 
müzakeresi sırasında israftan kur- Harbiye müsteşarı Parianl geoen 
tulmak için temennilerde bulunmak blltçe aene11nde İtalyan orduaunun 
üzere notlar almış olduğunu, bu bilhaaa& topçuluk lahasiyle motör • 
:ıotlta arasında otomobil meselesi lepıe ve han. müdafaasında muu
:ie bulunduğunu kaydetti ve: zam terakkiler elde ettiğini ve harp 

Yorgana göre ayak uzatmak HL levazımı im&JAtmm c16rt milli art
zumundan bahisle, Ankara gibi en tığını söylemiştir. 
uzak yerine yirmi kuruşla gidilebi- Yiyecek meaeleebıe gelince bugUn 
len bir yerde mücerret yüksek me- İtalyadaki konserve fabrikalannm 
muriyette bulunmak endi~ile oto- bir ayda 7 milyon kutu et ve bir 
mobil tahsisi zihniyetinin aleyhinde milyon kutu sebze hazırbyabllmek 
bulundu ve "filaıt memur aldı da. te olduğunu ehemmiyetle kaydet -

mektedir. falan memur almadı,. gibi haysiyet 
İtalyanın ailih altında bulunan 

v,e §eref davalarının sonunda mille. 
b 

'h uvvetlenn n bahseden Parfani, 
tin kesesine dayandığını ve u zı ttalyanm 'i :ra malik bulun • 
niyetin önüne geçilmesi icap ettiği· duiuııu söyledikten sonra hudut 

ni be)·an etti. muhafaza kıtaatmm tak\1ye edıl • 

Maliye vekili Fuat Afralı söz ala· mlf oldufunu, yeniden bir zırhlı fır
rak hatiplerin beyanatı sırasında ka teşkil edildiğini bildirmiştir. 
temas ettikleri noktalara cevap ver Harbiye mlisteşannm izahatma 
di. Müteakiben Mazhar Müfit kür. göre, lapanyada 7.000 İtalyan lej 
süye geldi ve otomobil işi üzerinde- Yonerl ölmUttUr. 

ki mütalealannı kanundan madde-
ler okuyarak anlattı ve hizmet oto
mobillerinin halin kapısında pata· 
tes veya marul almaya veyahut 
"k~eki bakkalın limonu kuru.. 
dur,, diye daha sulu limon almak i· 
çin şehre kadar gônden1mefe tah· 
sis edilmediğini kaydetti. Bu mevzu 
üzerindeki müzakereler uzadı. 

Neticede verilen bir takrirle, buna 

dair Jlyihanm da endlmene iadesı 
karan verildi. 

Ruznamede müzakere edilece' 
başka madde kalmamı,tı. Pazarte ı 
günQ biltçe müazkeresine baş1 al" 

·:ık olduğundan, pazartesiden itih., 
ren her gün saat 14 te toplanma ı 

kararile celseye nihayet verildi. 
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Bir rende Radyo 
~ta~vonu kuruldu 

Yumurtayı 
kimler yemeli? 

Yazan : Dr. G. p.. 
Hazmedilmek ve besle

mek bakımlarından yuınurta 
en iyi gıdadır. Rafadan bir yu: 
murta midede bir, nihayet i~ı 
saat kalır. Bu da albüminli bır 
gı'<la için en kısa zamandır. :ses 
]emesine gelince yuınurtarııtı 
albümininden yüzde doksan 
yedisi, yağından yüzde doıcsarı 
beşi barsaklardan kana geçe:· 
Bu da o türlü gıdalardan i.st~· 

-

K sa dalga ile çahşan 
istasyonun vazifesi ne ? 

Avrupada ve Amerikada trenlere radyo makineleri konulduktan 
onra şimdi trenlerle neşriyat bile yapılmaya ba~lanmıştır. 

Ilk tecrübesi Amerikada yapılan bu yeni seyyar radyo istasyonu 
bir trendcdir ve tren Amerikayı şarktan garba doğru kateden hatlar 
arasında işlemektedir. Trendeki is ta~yon kısa dalga ile çah~naktadır 
ve vazifesi doğrudan doğruya neşri yat değil. başka istasyonları kuvvet 
lendirerek nakletmektir. 

l\Iesclfi tren Los Ancelostan geçerken oradaki istasyonun neşriyatını 
alarak civara dağıtıyor. Ertesi gün Kansas Cityye geldiği zaman bu se 
fer oradaki istasyonun neşriyatını alıyor ve diğer taraflara naklediyor. 
Bu suretle, tren giderken radyo is tasyonu da dinliyenlere yaklaşıyor. 
uzaklaşıyor. 

'}.octtekc -- .......... ~ 
La Cigna 

iadenin en yüksek lderecesıdır· 
dir. 

Şu kadar ki, bir gı.dadan o kadar çok istifade ediliııce 
l• 

barsaklarda artık kısmı pek az kalır, bu da barsakların boşa 
masmı kolaylaştırmaz. Onun için yumurtayı çok yiyen iıı1<1• 
ba.z!dan kurtulamaz. Bir .sJe yumurta barsaklarda gazlar ha~ıl 
olmasını kolaylaştırır, fakat bu da etin ayni işe sebep 01dugt.1 
dereceye çıkmaz. Yumurtanın yanı sıra başka yemekler ye· 
yince bu iki küçUk kusur da kalmaz. 

Meşhur Alman Soprano'su Re · 0. I d'kl . . 
nalJ von Aschoff pazar günü Mü· ı ın e 1 erı mız K 1 A • k 1 
nih radyosunda Hans Pfitzner"in ·Dinliyeceklerİmİz as 1 eser er 

Yumurta, ondan başka yemeklerde yenilmek §artiyle. 
verem hastalrğı gibi insanı zayıflatan hastalıklarda çok fa)'' 
dalı bir gıdadır. Yumurta ile birlikte yenilecek en iyi g~~a
lar da unlu ve §ekerli şeylerdir: Patates, makarna ve harnur 
tatlıları .• Bunlar yumurta ile birlikte yenilince yumurta onla' 
rın hazmını kolaylaştırır, onlar da yumurtanın .. Hem de yıı· 
murtanın albümini, ötekilerin yağı ve şeker olacak maddele· 
riyle birleşince beslenme bakımından mükem.mel bir yernel: 
olur. 

"Aşk Bahçesinin Gülü,, isimli o. ------------------·---------~· 
pc rasında baş rolü almıştır. Bugün en büyük ldini musiki e • j Fakat Bach'ın bu eserine bu • 

.~ 

Hcrtt Kirchner :A1manyanm 

seri sayılan Boch'm "St. Matthew günkU şöhretini ve umumi kıyme· 
Parrion'u,, 1729 da ilk defa Leip· tini temin eden Mendelasohn ol • 
zig'deki Thomankırche kilisesinde muştur. Mendelasohn eseri, ilk 
çalındığı zaman kıymeti hiç tak1dir çalındığı tarihten tartl yüz sene 
edilmemiş ve alelade bir parça ad- sonra, yani 1829 da Berlinde ken
de'dilmitşi. di idaresi atlında tekrar etmiş ve 

Eserin ertesi sene tekrar edi • ona bugünkü kıymetini vermiştir. 
lip edilmediği bilinmiyor. Fakat, Bugün "St. Matthew Paısion'u,, 

Bach bunu tekrar gözden geçirmiş musikide en büyük dini eser ıayı
ve değiştirmiJ, 17 40 da yeniden lır. 

çalmıştır. O gündenberi Leipzig Bach'ın bu büyük eseri bugün 
kilisesinde yortularda çalınan en (perşembe) Türkiye saati ile alc • 
büyük dini musiki eserlerinden şam ıaat 10 da Torino grupu is -
biri olarak kalmıştır. tasyonları ile ne§redilecektir. 

" Gasparone ,, Opereti 
Millöcker'in ''Gasparone,, ope

reti bu akşam (perşembe) Türkiye 
Eaati ile 9. 15 de M ünih radyosu 

BugUn ttalyanm en meşlıur racL 
yo .ııanatkArlarından biri olan La 
Cigna Cezairdc doğmuştur. Babası 
İtalyan,. anaı5ı Fransızdı. Umumi 
harbde milhfm bir vazife alınI§ bir 
general olan babası sanat seven bir 
adamdı. Kızma daha çok küçtik yaş 
ta piyano öğretmek istem.iştir. Fa -
kat La Cigna piyano derslerini hiç 
sevmiyor, muallimin dersleri ona bir 
işkence gibi geliyordu. 
Buna rağmen babası kızma musi
ki sevgislnl vermeye adhetmig gibi, 
onu biraz daha bilyUdUkten sonra 

Yumurtanın sarısı, yumurtanın beyazmıdaki albümindet1 
başka ette'kinin de hazmını kolaylaştırır. Onun için et yahut 
balık yumurtayla kızartılınca daha kolay hazmolur. Buııll11 

üzerine bir de hamur tatlısı olursa hazım büsbütün kolayalşıt 
ve yenilen yemek daha iyi besler. 

Şu kadar ki yumurtanın s~rısı zaten kendi başına ya~lı 
bir gı.da olduğundan ona aynca yağ ilave edilince yemeğıt1 
hazmı güçleşir, yağlı yumurta, hatta yumurtalı ve yağlı na· 
mur tatlısı mideyi tıkar. Fakat iştahi kaçırır, güç hazmedilİ:• 
mideyi zayıf düşürür, iyi beslemez. Yumurtanın sarm albV' 
min mahliilüne karışmış yağ demektir. Onun için yumurtll 

yalnız olmak ta, başka yemeklerekarıştırılarak da yenilse 
yağa lüzum kalmaz. 

Yumurtanın yalnız sarısını yemek, akını ve sarısını bi~ 
likte yemeğe tercih etmelidir. Çünkil yumurtanın akındatcı 
albümin, yağma nisbetle fazladır. İnsan lüzumu derecesin4'~ 
ıl'•li:1• .,ı.n .... tn yemı -.otur. '.DunufF~ mıyt \o 

meşhur bir sinema ve radyo artis
ti idi. 1 mayıs şenlikleri esnasın. 
da bir otomobil kazasına kurban stüdyosunda temsil edilecektir. 
giderek ölmü~tür. Artist bir müd- Johann Strauss ve Suppe ile be· 
det evvel telvızyonda da çok mu-1 raber Viyana musikisinin üstatla. 
vaffakıyctli bir başlangıç yapmıştı rı arasında bulunan Millöcker ope· 

Theater·an-der-Wiem'de hemen konservatuvara yazdırmıştır. Orada 
hemen bütün ömrünce orkestra I.a Cigna piyanoyu sevmeye baala
şefi olarak çclışmıt ve bu tlyat • nuş ve kısa b1r m\fclde sonra piya. 
royu, bugün Viyana musikisi diye nistler arasındaki bir müsabakada 
maruf operet yani hafif musiki altm madalya kazanmıştır. 
müessisi haline getirmiştir. Konservatuvardan birçok diplo • 

Orada arka arkaya kendisinin malarla c;ıkan La Cigna iyi bir pi
yazdığı operetleri temsil ettiren yanist ve ayni zamanda gUzel bir 
Millöcker bu ara:la, en neşeli ve şantöz olarak meşhur olmuştur. Bu 
hafif eseri olarak " Gasparone,, o arada sanatm diğer §Ubelerine de 
peretini vermiıtir. heves elmiş ve iyi bir ressam ola

masa bile, yumurta tekmil yenildiği vakit 'daha ziyade inkı'o3• 
za sebep olur. Mesela patates püresinin yumurtanın yalnıı 
sarısı karıştırılınca daha iyi besler, inkıbaz da vermez. \"ıl: 
murtanm yalnız sarısı barsaklarda gaz yapmağa da, tclcrni1

1 

yenildiği vakitten daha az sebep olur. . ·e~leriyle neşeli musikiye birçok 
eser kazandırmıştır ve birs;ok ope
retlerin bestekarıdır. 

Viyana:la doğmuş olan Millö -
eker ''musiki severler konserva • 
tuvarı, nda o'lrnmuş ve ondan sonra 
kendini operet musikisi ve operet 
temsillerine vermiştir. Viyana.daki 

Operetin mevzuu Sicilyada ge • rak da eserler vermiştir. 
çer ve, klasik bir 1ekilde, sonunda La cigna ilk rolüne lta.lyanm 
aşıkla maşukasının mura.dlarına e- me§hur La Scala tiyatrosunda ve 
rip evlenmeleri ile biter. yine meşhur İtalya norkestra şefi 

O• Ç ı k b" . To.scaninlnin idaresi altında çıkmış· 
asır 1 1 r pıyes tır. o zamana kadar, meçhul bir sa. 

"La Frace de Maitrc Pathelin,, sında yer alabilecek kıymetteıdir. natkarın böyle meşhur bir orkestra 

Yumurta sade verem hastabğınqa değil, kuvvetsiz ıdU• 
şüren ve zayıflatan her türlü hastalıklarda faydalı gıda oıur: 
Yalnız hiç aralık vermeden mütemadiyen yumurta yerııel: 
doğru olmaz. Arada sırada • hiç olmazsa haftada bir güıı • 
yumurtayı keserek başka yemekler yemelidir. Çünkü yuınur· 
tanın hiç aralıksız yenilmesi insana zarar verir. 

Zaten bazıları - karaciğerin bir halinden dolayı - hiç yıı• 
yı 

murta yemezler, yeyince sancılamrlar. Onlar da yumurta., 

• ortaçağ Fransız edebiyatından bu. Mevzu, avukat Pathelin'in bir şefinin idaresi altındaki bir opera 

yemezden bir saat önce, akı ve sarısı karışrk olarak, bı 
gram kadar yerlerse bir saat sonrayumurtanın tekmilini ye• 
dikleri halde hic.c bir rahatsızlık hissetmezler. 

Bu sözlerin hepsi, tabii, yumurta taze olmak ve yatıııı 
yumurta yenildiği halde rafa.dan pişmek şartiyle .. Hazırlo? 
yumurta taze de olsa hazmı biraz güçle~ir. Onun için yurn~.r· 

temsilinde rol aldığı asla görUlme. 
mişU. 

~ün hala canlı olarak yaşıyan tek satıcıdan, para vermeden bazı 'ku· 

k .. ··k k··,.uJc 
1 

eserdir. 1465 senelerinde yazılmı~ maşlar vesaire alması üzerine dö -
.llan bu komedinin muharriri meç- ncr ve bu vaziyet üzerine adamın 

Pazar g\tntt MDnth raliyosunda- huldür ve "parce Fars. Çok başına gelenleri tahlil eder. 
ki Mozar~ ko!1scrine iştirak eden fazla gülünçlü ve k~ba ala~Jı ko • ''La Farce d~ ~aitre ~a.thelin,, 

Toscanlni de genç şantözün "La 
Traviata,. ve ''Gioconda" gibi biri
blrlnden çok farklı opera parçala -
nnı ayni meharetlc okuyacak bir 
sese sahi bolınasına hayret etmiş ve 
takdirlerini herkese söylemişti. 

tayı katı yemeği sevenler, hazırlop yumurtayı uçu U:s 

doğrayarak yerler. O vakit hazmedilmesi daha kolay oıut· 
Akı biraz 'katılaşıp 1a sarısı henüz mayi halinde kalınca haı· 

;nedilmesi gene kolay olur. . • meşhur pıyanıst Lukka Kolessa. . . . . cuma akşamı Turkıye saatı ıle 9.30 

~
- t ~edı) .. ısmını taşıması~.a ra.ğmer. da, Strasburg radyosunda temsil 

f ı ı · ? ~ ınce. n~ktel~r~e dol~, guz~l hır .ko- edilecektir. Bu, eserin radyo için 
) J ıyor musunuz . ( medidır ve ıçındekı tahlıl edılen ll hazırlanmış yeni bir şeklidir ve 

f 1 
_ M tröd n ılım İ karakterler itibarile, ondan daha temsile, yerine göre uygun musiki 

O gündenberi La Cignnnm söh -
reti gittikçe artmıştır ve bugün diln 
yanın muhtelif memleketlerindeki 
büyilk operaların hemen hepsinde 

İki yumurta ile bir dilim ekmek ve elli gram tereyağı 111 

sana 380 gram kalori verir ve bir günde lüzumlu olan gı.darıııı · ·ıe 
dörtte birini temin elder. Hem de vintaminleri ve maclenlerı 1 

birlikte.... ~ 

..-.--------------~--· A&.Y...LJ4...<.ı.ı~~ı..r.ı.:4.JW.LJ4,.!LLA.W.A. .. .A.Ll_.. - / 
on ° 50 yap ! k" d · · 1 ·1~ d'l k · 

Ilı tı ~ 
1 

l sonra ı evrın tıyatro eserleri ara. parça arı ı ave e ı ece tır. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---rol almıştır. 
1932, 34, 36 da Amerikaya giden Terakki resmigeçidi 

.n e er arası ra.cıyo nn :ıı;ması j 

ne zamandan itibaren tatbik ı Pagan ini opereti 
edilecek? i 

2 - Halen menut olan nn- l 
IA~ya ne isim veriliyor ve i 
ne :r.amandan itib:ıren tatbik e- : 
c)Jlmlı;tir? ! 

S - Avrup:ula hangi mcm - i 
!el.et rııdyolnrında dinleliclle. i 

? re edrblyat dersleri \eriliyor l 
j \ 'C imtihan edilip Jm.ı.nruı.nlnr:ı i 
f f t lı~diyclcr daj;'ltılıyor? 1 

t

1 4 - Hangi Avrupa radyo is- J 
ta<ı:,·onu ynkrnda başka bir m:ı- ! 

f Jı:ıltıe 'e ıl:ı ha J,un·ctıi ofar:ıl• ~ 
f t e-;1oı cdl:ct'elc? ' 
( :i - Dlin~ anın en hun·etli ! 
f r:ı lyo ıs•.ı ;y Jnu Jıangisiılir? l 

l
f 1 - Ge•ecel< Mayıstan itib:ı- ı 

rev. ! 
2 - tl.u "m) Lucemc ıın • ! 

i l:ı'j'D""St. 15 knnunu ani )!)31 i 
ılrıılı~ıı. : : 

S ·- l'ıılynn r:ıdyolarmdıı. İ 
4 - Hııılio • Parl (Frııns:ı- ( 

af\m dnl ~ l<ıt:ı<;~onu). l 
5 - J~ ' 9G i u·e il :!o •• o- f 

rn ı ... ta :. onu ı :iO!> kilo\(ıt). f ·- .... -~------... 

Lehar bugün yaşıyan operet kanı keseceksin, yahut onu der - La Cigna Nevyorktaki meşhur MeL 
bestekarları arasında en başta ge - hal tevkif ettiririm... ropolitan operası ile Şikago, San. Amerikan radyoları bir "terakki. geliriz: • 
lir. Ona şöhretini ilk temin eden Bu vaziyet karşısında Anna fransisko gibi diğer bilyilk şehirle- resmigeçidi., isimli konferans serlc.d "Kraliçe kendisine bir harıı0111 
eseri "Şen Dul,, u işitmemiş ve Elisa kendi aşkından fedakarlık rin operalarında da meşhur opera _ ne başlamıştır. Bunda bugUnkli me. şa ettirmişti ve bu hnmaınd!I· ı5t 
belki dinlememiş kimse yoktur. ediyor ve Paganini ile olan ahi· !arın temsilinde rol almıştır. 1937 deniyet dünyasında pek tabit görU. eliği zaman, ayda bir yıkanırd1"", 

İlk defa olarak ondan yirmi se. kasını kesmiye karar veriyor. de ve 38 de Amerikan operalarında len Şeylerin, daha çok yakm de - Yıkanmanın Adet olınadığt, ~CI 
ne sonra temsil edilmiş olan "Pa- Fakat o gün sarayda Paganini- dolaşmış olan I..a Cigna bu sene ce- virlere kadar nasıl bilinmediği anla- kis hiç iyi kar§ılanmadığı. se'~ ~ 
ganini, opereti ise Lehar,ın ~öhret nin ''Şeytan dans.ı,, nı çaldığını nubi Amerika turnesine çıkacaktır. tılıyor. Bu garib şeylerin dinlenme- diğl devirlerde vücuda koku sil ,., 
hayatında ikinci merhaleyi 'teşkil duyuyor. Genç bestekar o gün bil. -- , si nekadar eğlenceli vo meraklı olur ihtiyacı görtilüyordu. ÇUnkU, ı;i~~ıı 
eder. tün maharetini ve sanatini kema- tahmin edersiniz. nen vücudun ter ve yağ koltllo\r~ 

l..ehar'ın, opertine kahraman o- nınm yayına vermi' olarak çal - Mesela, bugün bir medeni insan 

1 

başka türlil bastırmanın imkfırı1~01 
!arak alJığı Paganini meşhur bir maktadır. Anna Elisa onu ter;ce · hemen her gün yıkanır. Fakat da. tu. Bunun için, bilhassa Frnıı od~ 
İtalyan bestekarıdır ve bil:1assa demiyeceğini anlıyor ve ona, Na. ha bir iki asır evveline kadar in _ koku çok taammüm etml~ ,,e ~1$1' 
keman için yazdığı eserleriyle ta· polyonun kendisini tevkif ettire - sanların yıkanma nedir bilmcdikle- haline girmiştir, Krallar ve 

1151 
ll' 

nınmışt.r. Lehar eserincle onu 1800 ccğini haber veriyor. rini söylersek inanır mısınız? deler son derece ağır kokualr 
6t1ıı 

senelerinJe, Şimali İtalyada, Na -1 Sonradan Anna'yı terkeden P~· Hakikaten, on yedinci asırda yı- rerler, bu suretle kir kokutn 
polyonun kız ltardeşi Anna Elis:ı- ganini clmuştur. Bestekar bunu kanmak bir lüks sayılır ve srk sık bastırmaya çalıı;ıırlnrdı. ., 
nın sarayında gösterir. Düşes genç ken':iiıini tamamiyle sanatına has· ~ yıkananlnra eı·kekse züppe, kadın· Sonradan yıkanma lilzurnu ~·11\ 
bestekarın haki1'aten dehasına' retmek için yapmııtır. sa hoppa nazarile bakılırdı. ÇUnkU, ya\·nş hissedilmiş, fnknt bir a!~; 1 
hayra'!Jır. Paganini de onu sev -ı Franz Lehar'ın bu opereti de, onlarca yıkanma tabii bir şey değil, vcline gelinceye kadar bllc•tnbl 
mcktc gecikmez. "Ş:n dul., gibi filme alınmıştır. lüzumsuz ( !) bir süstü. Sı.k sık yı. ihtiyaç halini almamrı;tır. ?>!C ... 

' • ~ • ı: • 
Fak::ı.t bu sev"şen i':i çiftin ma· Ra.dyo dinleyicileri 'Paganinı,, - kanan kadının, bunu erkeklere hoş 1850 scnedndc, yani bun-Iarı (l-

e. r 1.11 Napolyon haber alır ve operetini cuma akşamı Tür:-..ire ~· g(kilnmek için yaptığı söylenilir \'e. sen dokuz sene evvel bil", ~~1 
kızl:ardc§ini çağırarak: saati ile 9.15 de orta dalga Ber'!in ayıplanırdı. ı kanın cumhurrci'3inin ikarnetı;n rı 

- Ya derhal o a.damı saraydan (357.7) metre istasyonundan din. Fransrz radyo sanatkarlarır.:.lan Tnrihtt', İngiliz kraliçesi Elizabet. j lan "Beyaz sara)'' da banY0 tr 
kovacaksın, kendisiyle bütün ala. Iiyebilece'klerdir. Madam Jeanne Montangc. (ten bahsedilirken ısu satırlara ru- batı yoktu. 
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~ IS MAYIS - 1939 

~günkü ve dünkü Danzig 1 A v r u p a ' d a h a r p 
'' Lehistanın denizle havası esmeseydi: 

HABER AkşamPo~ 'l 

evlenmesi! ,, 
~ehliler Baltık sahilinde kurdukları limana yakın 
Unısalda her sene büyük bir geçit resmi yaparlar 

Süvari subayları, atlarını göğüslerine 
kadar denize sokarlar; alay bayraklarını 
deniz suyuna batırırlar 

p Yazan: 
r askal Kopo 
~ en tannvnıt ıiyaıi 

"'11\ı l"ll\aharrir:lerinden 

aıı~· 

tq~t §ehrl ahalisi 89 metre yük diye halledilmemiı bir davanın 
.~llde olan kuleleriyle daima varlığ ı adeta unutuldu. Fakat gU
lıfacı~d~~ler. Bu kulenin gölge. nün birin'de bu §Chir tekrar adı
' 

1
: meydana düşer, bu nı dünyaya lduyrdu. 

~ eskı Alman ÜslUbunda h 
~ıJ . kırmızı tuğla evlerle Danzigin tari i 
İ)e ~tır. Buradan bir iki adım Leh hariciye nazırı Albay Bek, 

l J ' 4pzı ı• 4 o ~ 

guna uğramasından sonra Prusya 
lılar tekrar Danzigde yerleştiler 

ve ıehrin muhtariyetini tamamilc 
ortadan kaldırdılar. 

Sonra cihan harbi baıla.dı. 

Lehistan ve deniz 

~~ .......................................... . 
* 

, .••..•.........................• 

Bütün dünya çllgm bir suratla silah·anma yarışi yapıyor .• YeryUzUn~n 
bir günlük sılahlanma masrafı bir milyar franktan fazla olarak tahmın 

ediliyor.. Avrupada bu harp havası esmemiş olsaydı bu para ile 
bakmız neler mümkün olabilirdi ? . 

Bir senede N'ormandl l>li,)liklUiilncle 180 (raa
ıatlanttk imali kabil olurdu. 

Altı milyon ofomobU f&pıbntr .•• 

.................. ,,.,r.-.,..~ ................ ~ 

Yine lo ayh S0.000 ldfometrellk tfer.ılryo1u 

yapılır. Ba kadar yolla Kalılnıyl Kap'a (1), Tunu
su Kablreye (ID), Seaepll Ça4'a (iV), Kamerunu 
Moumblye (V), Erltreyl Membaza, (VI) bağlamak 
n yıllardanberl tuavvar ltallncle balama Sahrayı· 
kebir flmendtrerlal Japmak mlmldla ehar ••• 

gıdT nutkunda ''Danzig serbest §Chri ııı .. 1 ınce, asırlarca A vru -
~ ~ıı zcng· .. . Versay muahedesinin bir icadı de-

, tiyı d ın tuccarlarının diıl:- ğildir, demişti.. Bu serbest şehir 
it ~t e olu olarak kalan Dan. 
h !tı asırlardanbcri mevcut olan bir va. ı. ~llt•d ına girilir. 

Her sene Lehistanda yapılması 
an'ane haline girmiş bir atdet var. • 
dır. Lehlilerin Baltık denizinde J) 

Jler ~ aylla Cene\Te 1tllyUkıtlğthu1e, mUz.ele
rlyle, kiliseleriyle, umumi bahçeleriyle, Jnılisa ytr
mlncl asnn blltiln i!ltlrabat nsıtalaıiyle mkehhez 
bir !jehlr )·apılırdı. 

~~de • da bütün Alman şehir· kia<lır.,, 
;"3t Olduğ 'b' . Danzig şehri, vaktiyle Vistül 
~ l'l }' • u gı 1 taş merdıvcn. kıyılarında yaşayan küçük bir 
1} bir:ıı~t-ın altına inilerek kub. 
llllr -'41nelerde Milnih birası İslav aşireti tarafından yapılmış • 
~ • tır. Bu şehir on ikinci asırda tari-

f;~· 11
elerc: he girer ve Pomerelli dükalığına 

yeni yaptı'klan Gidinya limanına 

yakın bir kumsal üzerinde büyük 
bir askeri geçit resmi yaparlar. 
Sonra süvari subayları atları.u gö· 
ğüslerine kadar denize sokarlar, 
alay bayraklarını deniz suyuna ha 
tırırlar. ''Lehistanrn denizle ev . ~:'lllt ı... e evvel, daha Hitler ik-

.. ıe\tlf' merkez olur. 
Ct<le 

11
n.c. g.eçmeden, bu bira. lenmesi,, ismi verilen ve her sene 

' taı n bırısınde bir yığın Al· Fakat Danzigin bu istikllili çok ayni mevsimde tekrar el:iilen bu 
~ l'a~b1esi etraf mı almış, bana sürmez. Şehir Tötonya tarikati ge~t resminin bir manası vardır. 
· ' a dertlerini anlatmışlar. mensupları denilen si1i.hlı rahiple. Cihan harbi sonunda istiklalini 
".\ rin eline düşer (1309). Bunlar yeniden kazanan Lehistan kendi· 
~a l~anyayı ortasından iki par. cübbe yerine zırh taşıyan, uyur - sini denize bağlayan daracık ko. 
lları >'ırmakla Avrupa ldiplo· ken kılıçlarını yastıklarının altına ridoru terketmiyeceğine bu suret. 
1 tıın bu '"k koyan şarabı su karıgtırmadan le adeta yemin eder, ve bu ldeğiş· 

'iiy1 . yu bir hata yaptı- içen, kadınlara kartı çok hayran. 

Sü\«~yş kanaJmı ~n1ak lı;in bu paranm üt gün
lui:;ü kiifi gelir. Bu suretle her ay SO tane SU. 

'ey~ kanalı ~mak kabildir. tJç ayda lsc Bordod:ın 

Akdenlze, (A), Battıktan Adıiyatlk denizine (C) 

J.enlngraddao Odesaya (D) Uç büyük kanal ~mlLk 

\'e İtalya yamn:ı.dasını ,ıınaldcn bir kanalla AHu. 

patlnn tccriJ edcr('k (U) blr ada haline koymak 
YeryUzUnde nıewut altı milyon fşo;lze günde 

175 frank (bizim paramızla sekiz lira) vermek 
mUmkUn olurdu. 

~'l'tıi 'llli!ler ve birahanenin mez kararı bütün dünyaya anlat. 
'I ıti Ü • kar davranan hakikt orta zaman mak ister. mlimkündür. 
,~~~ ~nnde uırlM~ ev - ~vafyclerifil~ Şöv~ye r~iplcrin ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
· ter.... 1 Almanca kitabeleri L h' d · d b. mh kl · f t ' · ı'n k f' t' · Lchı'•tan kadar Dan-·••ııterd' maksa.dları, ticaretgah ıehrin e ıstana enız en ır areç yapanuyacak kadar kudretsiz kal 

1 

yaptı arı Jımanın men aa ı ıç ey ıye ının • 
'" ı. 

1

• Nihayet kendile - A 'k c h • · · Id' k · · 1 ı · h · ı'ç 'nd fayıdalı oldugvunu '•tl" ''~e servetinden istifade etmektir. Bu verilmesi merı an um urrcısı dıkça ve Milletler Cemiyeti hima· 1 Da:ızıgi ö tirme ıstıyor ar · ,, zıg ıe rı 1 e ~it tek haykırmıılardı: istila 1450 tarihine kadar devam Vilsonun dünya sulhu için esas o- ye yapabilecek kadar otoriteye 1 dediler. Fakat hadisat bu iddialan teJlim etmişlerdir. Hatti Hitler dlldır }.ı · de Berlin kadar Al- etmiştir. Danzig ahalisi bu tarih. tarak koyduğu 14 maddeden biri. malik bulundukça fena bir şey tclrzip etti. Danzig eski iktısa iii bile 20 şubat 1938 nutkunda bu 
a .. : . . ılletıer Cemı'yetinin bu. . . :ı .J· H' 1 d t kl b' "d k . d b" k b t d' kta' nazarı m::ıda!aa etmı'•tı'r "" ı" te Lehlerin yardımını istemışler, sı Nı. ıt er e nu u arının ı. degvildi. Fakat Lehliler bu ı are ıymctın en ır şey ay e me ı. no ı w :ıı • 
'· :rı \tar?.,, k' 1 • Leh ·1 • vttıa dôrt senelik bir cidaldcn sonra risinde 36 milyonluk Leh ıt esı- şekline <le bir türlü emniyet ede. İ Almanlar bu seferde 1ı enn Almanlar için, Berlinden Künis· l'' ti tnulhcdesindenberi AI- Lehliler Danzigi istiladan kurtar- nin denizde bir mahrece malik ol. meldiler. yeni bir limanı var, artık Danzi- bcrge giderken Leh toprakların. 111ııllıa!( anzige dair isteklerde mrşlar, ve şehir halkına Leh kra. maksızın yaşayamayacağını tes- Koridorun nihayetinde tamami. ğe ihtiyaçları kalz:na~ı. Tam~~ile dan geçmeğe mecbur olmak ıstı • 
'<>ıııa tan vazgeçmedi. 1933 lının himayesi altında olmak üze- lim etmitti. O halde tarih ve coğ. le Lehlilere ait olan bir liman yap Alımın olan şehrı bıze verınız.,, rap verici bir ıeydir. Lehistanın 
tiııiıı .;•na doğru, yani Hitler re serbesti vermişlerdir. rafya Lehlilerin Danzig üzerinde. mağı dUşündüler. 1920 de bu mak ! diyorlardı. Bu mütalea ilk bakışta kori<lol'.ian transit tarikiyle geçe

: 4hı:ı~ ••nesinde, o güne ka. Dan• ig üı am Leh!Hede dost. ki hak!anm isbat edcc. Dan•ig ô•d• tahakkuk ettfrmek ı,in F<0n· : hakh görlinebifü. Fakat hatahd.r. cck Almanlu ve eşya iıin bu• 
1:atctlerı"r «ıleyhin:ie gayet ağır ça yaşayarak terakki etmiştir. şehri Lehistanın denize açılan pen sız mühencl:sleri Gidinya isminde- Zira, Almanya ile Lehistan ara - -n üsaadeler vermekte geç kaldığı. 
~~il. e dolu yazılar yazan 177 2 de Lehistanın ilk taksimi cereııidir. Binaenaleyh Versay mu ki küç ük balıkçı limanına yerleş- 1 sın ·la bir harp vukuu takdirinde nı da itiraf etmelidir. Bir kaç se· 

lth ia~ctclcri birdenbire bü- sırasında Danzig Prusyalıların his ahedesi Danzigi serbest şehir ya- tiler. Burası bir kumsal üzerirJ:ie, I Gidinya tamamiyle Danzigdeki ne evveline gelinciye kadar kori -
•Ut12 71

llcti hakkında takdir. sesine düştü. Prusya §ehrin hürri. parken a.dalete uygun olmryan bir içerisinde elli kadar balıkçı oturan Aimaı:ı toplarının ateşi altında ka- dordan geçmek yabancılar için bir 
t~· il. ar <ioldurmağa başladı- yetine ve muhtariyetine riayet e- iş yapmış ıdeğildir. Versay kon. küçük kulübelerden ibar~t. bir I Jır. ~ulh z_ama~ında ~se yeni liman igkenceden farksı-;dı. Gümrükte, 1

tler• deceğini vud etmiıti. Fakat yir. gresinde bir aralık eskiden °_ldu- köyceğizdir. Fransız teknığı ve Lehıstan ıthalat ve ıhracatının an muayene edilrr.eden geçecek tren ~ı: ÖI:t 
0 

Vakit tek bir gayesi mi bir sene ıonra bu vaad tama- ğu gibi Danziği Leh himayesı al- Frans'z sermayesi burada altı ae. cak yarısı için kafidir. }erin ıayısı son .derecede azaltıl .. 
'~ililt ı "atanı olan Avusturya. miyle unutuldu. Şehrin hUrriyeti- tına koymak da dUşünü1dü. Fakat ne l'alı•tı. Mükemmel bir liman mı•tı. Bu trenler huduttan cirer 
11._ ?tıc1t · · 1 D i d :s :s Diğer taraftan Danzig ile Le. :s "(ıı.. için gayret sarfettiği ni kaybedi•inden bir kaç ıenc ıon. Loyid Corcun ısrarıy c anz g e yaptı ve bu limanı demiryoluyla d mrmez, biltün vaaonlarm kapıları ~ ıa U :s histan aruında gümrük hudıı u e· • "tı .... e birleıtirmek.. l•te bu rı Napolyon bUtUn hıımetiylc Lehistanın menfaatlerini ve ıer • Lehiıtana ba~ladı. 1938 de Leh is. mühUrleniyordu. Otomobil Ue Cet 

--ql '- :s • • k r. ikame edilmesi serbcıt ıehrin ölü l~3 r .. ı liitler, 25 klnunu. Prusyada.n geçti. Orta Avrupının bcst ıehrin muhtariyetını oru - tan, ticaretinin yarısını bu liman ' mek içinse buıüıı bile pcı•rllt 
. ı .. ,. i de " -bı'stan ı"le Danz·ıg s·ıyas"ı vazı'yeti'nı' degv·ı•tı•rdı'. Bu me.ımak i"i Milletler Cemiyetine bıra- . 

1 
mü demektir. Kezalik makul düşU. 

ltt ~ ltıl ~ :ıı :s vasıtasıy e yapmıştır. ne.n Almanlar da Danzigin ıer • ve vize lazımdır. Mahalli ticaret lttı Zlltıallakta bırakan bir yanda Danzige kaybettiği hUrri- kildı. uh. isblae .mUfkUllt daha ~ 
g'ıt:'1adr. yet ve muhtariyeti verdi. Tabii Buldare tekli, Almanya ku • Almanya tarafından !derhal fer beıt tehir olarak blmaar ve m 

ttstı. Danstı meselesi j büyilk NBJ?Ol::ron orduıunuıı bor ru bir P.roteıtddan bqka bir ter yatJat r.Obektl: ''Lehlller kendi tarlyeti ldare,e mah'k bahmmuı · ~ 1).,,.. U ....,. 

' 
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Orr,ft elbfseYeır eski bymet!n! tama.m~ muhatara e-

diyor. senclerdrnberi modaya çok hakim olan trikonun 
daha bir hayli zaman rağbetten düşmiyeceğini tahmin 
etmek y:ınhş olmaz, çUnkU bugün çok zarif triko elbise

ler yapmak imlı.llın ha3ıl olmuştur. Triko elbiseler vü • 

cutları daima daha zayıf gösterdikleri gibi her kadın 

mateaddit örgil bluzlara malik olmak arzusundan vaz
geçemiyor. Sonra triko blilzlar son derece iktısatlıdrr, 

Bugün veı diğimiz modellere bakarsanız zevkin çok 
glızel örgfüer yaratabileceğini tasdik etmiş olacaksınız. 

l) Beyaz yün blfız. Kenar zıhları deniz mavisi ren
ğlndecir. t~zerindrki Brodeler ise kırmızı ve deniz mavisi 
rwgindedir. 

2) Bu bllız m~vsimin en son moda rengi olan necif 
mavisi yün ile örülmüştür. Üzerine küçük nikler işlen
miştir. Bu niklerl işlemek için yeı;ıile çalar mavi ipek kul
lanılır. l{C'1 arda, yaka ve göğüsteki zıhvari süsler ise 
koyıı kırm zr garnilerdir. 

3) tprklo k.arı§tmlmrş yün ile işlenen bu triko ise 
yumurlf'. kabuğu rengindedir. Üzerindeki çizgiler siyah 
renkle jşlenmiştir. Yaka yeri yuvarlaktır. Arkadan zıpla 
ka.pı.nır. Bu zrp bJ.Ştan geçirilirken bllızun genişlememe
sine yarar. 

Niçin limondan 
istifade 

etmiyorsunuz 7 

B eyaz renkli kwnaşlar, çok zarif kopye kağıtları vasrtasile kwnaş ü.. 
durur; mavi ve penbe kumaşlarda 1eriı.e geçirilebilir. 

* Ekseriya ilkbaharda, havalar ı
sınmağa başlayınca dirsekler kıza_ 
rır ve ufak tanecikler hasıl olur. 
Eğer şimdiden bunları izaleye teşeb 
büs edilmezse kısa kollu elbiseler 
giyildiği vakit bu dirsekler çirkin 
bir manzara gösterir. Halbuki bu 
mahzurun önüne geçilmesi çok ko
laydır. Bir limonu iki parç~ya bölü
nüz. Her dirseği bir limonun yarı_ 
sile kuvvetlice oğunuz. Sonra biraz 
krem sürünüz. !ki gün içinde dir· 
seklerde fena görünüşün kalmadığı· 
nı göreceksiniz. 

* Kumral saçlı bayanlar, şaınpu
''anlarını yaptıktan sonra, saçları· 

m yıkadıkları suya birkaç damla 
limon damlatacak olurlarsa saçlar 
rengini ve yumuşaklığım muhafa· 
za eder. 

ii· t zerinde mürekkep damlası O

lan bluzların lekeli yerine derhal 
birkaç damla limon damlatılır, son
ra bluz yıkanırsa leke derhal kaybo· 
hır. 

bu işler için tavsiye edilir. !şlemele- Ayni çiçek süsleri bebek elbisele
r,. gelince; mavi kumaş üzerinde ri·ıe olduğu kadar küçük kız elbise
penbe, penbe kumaş üzerinde mavi, leri üzerinde de kullanılır. RegmL 
beyaz kumaş üzerinde jge mavi veya miz bu hususta tamam bir fikir ver 
penbe olabilir. Yapraklar açık yeşil .ocktedir. 
yaı:-Jlrr. Bu çocuk robları !çin kullanılacak 

Papatya işlemelere gelince, pa. '.rnı:.a~lar yünlü krepler, keten ku
patya çok kolay ve çok seri işlendi- I rııc.~lr1rdı:. _M~:-asi~n \'e bayramlık 
ği için tercih edilmelidir. Şemadaki el~ıs,,lcr ıçın ıpeklı kumaşlar da kul 
iğne, yaprakların iğri örgülerle ne laıalabilir. 
surftlc örüleceğini bösteriyor. ÇL :şıemeler penbe kumaşlar üzerin
çelrlcr ise atma örgü ile örülmüştür. de hPraz ve mavi; Mısır sansı ku
B~ı örgü çiçekler ortasından başlar m~şlar üzerinde kavc:.ı rengi, yahut 
kemırlanm döner. Jçık maron; açık mavi kumaşlar ü-

Bu örgü için ya parlak. yahut ko- zerındc ise krrmızı yahut koyu ma
to~ pC'rle kullanılır. l\fodeller işlen· vi y:ıpılmahdır. 
meden evvel bu iş için kullanılan llkbahar tabiati çiçeklerle süsledi. 

kadar limon suyu ile doldurunuz, 
bir parça tuz ilave ediniz ve temiz
lenmesini istediğiniz kı~mı bu mayi 
ile oğunuz. Banyo Ye taşlar bembe· 
~az olur. 

* Limonları sağlam olarak muha
faza için. bunları bir el ta<::.ına ko. 
yunuz. Eltasını tamamile su ile dol 
ciunınuz. Bu suyu her gün değiştir· 
ıne~i urıutm:wmr::. Lim:m!arı kul· 
'anmadan e\'\'el hir dakika ateş Ü

zerine tutunuz. Bir kö-~e<le muhafa· 

Çocuk elbiselerini süslemek için de 
çiçek motiflerinden pekala ic:tifade 
cciilebilır. Mütevazi menekşeler, 

r..apatyalar, çan çiçekleri bu motif
lerin esaslandır. 

Resimde gördüğünüz gırland, a.. 
yakkaplarından başlıyarak Bonne
'-'i rıe mini mini mantosuna kadar 
rir bebe~-in bütün elbiselerini süsle
'11C~e kafi gelebilir. 

Bu iş için kullaıulacak kumaşlar 
wnlar olabilir: Düz yahut kareli 
pike, keten. patis hatta krepc:lö:;;in. 
Bunların ke ilmeı:.i tama..ınile klasik 
cıekilde olduğu için güç bir iş değil. 

Akşam tuvalet 
Okuyucularımızın gazetemize ge -

len sorgu mektuplarından edindi -
}imiz bir kanat var: Kadınlarımız 
.ıkşam tuvaletinin de sabah tuva -
leti kadar, hatta ondan daha mühim 
olduğunu tamamiyle kavramış de -
jillerdir. Eğer akşam tuvaleti yap
mak adeti muhitimizde yayılmış ol
saydı kuru ciltlerden, buruşuk yüz
lerden, genişlemiş mesamelerden, 
yağlı ve sivilceli derilerden şikayet 
eden okuyucu mektupları almıya -
caktık. Her akşam tuvalet yapmak, 
güzellik için ilk zaruri §arttır. 

· · burııŞ göz kenarlarmı derıntn 
' :$ 

na mani olmak için bir parÇ 
leyici kremle uğmak Iazurıdır 
zamanlarda pudrayı ciltte tcs 

h 
çin krem yerine hazırlanmış d 
tuvalet sütleri kullanmalt nıo 
iine gelmiştir. Bunu kuııan 

d·ıcrııcZ· bir mahzur tasan·ur c ı 

Akşam tuvaleti yapılırsa E!I 

leyin çok güzel biı çehre i!e u 
Ja.n kalkılır. 

Triko 
Elbiseler 

Her akşam yatmadan evvel, yü· 
zü temizlemek, bütün gün birikmiş 

olan tozlardan kurtarmak, gündüz 
yüze sürülen pudra tabakasını sil
mek, ruju ve kremi gidermek mu • 
hakkak lazımdır. Bugün için, bil • 
hassa ciltleri yağlı olanlara yapa .. 
cağımız tavsiye, yapılması zor ve 
zamana mütevakkuf olan bir iş de
ğildir; yüzü iyi bir sabun ve :lrk su 
ile ve bir tuvalet fırçası vasıtasile 
yıkamaktan ibaret basit bir iştir. 

Sonra yüzü iki el ile uğmah, bilhas
sa sivilceler ve siya.h lekeler varsa 
bu noktalarda bu uğmayı biraz da
ha kuvvetli ve biraz daha devam
lı yapmalıdır. Sonra yüzü bol ve te
miz su ile yrkamalıdrr. Eğer bu yı:
kamadan sonra yüz derisinde hafif 
bir gerginlik hissedilirse, bu, deri -
nin fazla kuru olmasından ileri ge"' 
lir. O vakıt yüzü gayet hafif bir ta .. 
baka besleyici bir kremle uğmak 

lznndır. Bu kremin sabaha ~ 
yüzde kalmasında hiçbir mahzur 
yoktur. Bilhassa göz kenarlarına 

biraz fazla krem silrillebillr. Bu kre 
min cilt tarafından çabuk emildiğini 
gören kadınlar hayret etmemelidir. 
Bu, yüz derisinin kMfi derecede 
beslenmediğini gösteren bir alamet-

~ • 

krem sürmek, bundan başka hafta.- * ş 1 kel . . ~Tır 
'b. d f d rla k • arap e ennı ~ 

da ır e a a yumu mas esı F kib .. d .
1 

f 
~ ransız nti enı en sa 

yapmak Ibmıdır. Eger bunun ak· kib . 
1 

. kull ak ,. 
sine olarak sabunlandtktan sonra 
cilt yumuşak ve pörsUmtlş bir hal
de kalırsa bu da derinin yağlı oldu
ğunu gösteren bir alamet olur. Bu 
vaziyette ise cildi, buruşturucu bir 
tuvalet suyuna batırılmış pamukla 
uğmak ve cildin iyice nefes alması 
için sabaha kadar kremsiz olarak 
bırakmak lazımdır. 

Cilt, kuru ve yağsız olduğu tak -
dirde çabuk kurumayan bir mak -
yaj kremi s~melidir. Badem yağı 
rır ihtiva eden kermleri ve tuvalet 
sularını kullanmaktan da sakınmak 
icap eder. Fakat deri yumuşak ve 

1 fazla yağlı ise sabahlan bilhassa 

rıt en anrn tansa r-

lekeli yerini yünlü kuma~Jll 
den ispirto ile yan yam~ ]; 
eter mahltllü içerisine batı 
sonra kendi kendine kurunıaY 
etmek kafidir. Kükürt kUJ!la; 
rip eder. Eter ve alkol nesci 
lar. 

* Sofra takunlarından bo.iı1' 
sunu çıkarmak için kağıt ) 
ve takınılan kağıt alevi ilZC 
gecirmek kifayet eder. 

* İpekli elbiseleri frrçalaıtı~ 
adi fırçalar ku11anılmaz. F0 

miz bir fanila parçasr ile silfll 
fidir. /. 

·~~~~~~~~~~~~~~---------. 

Çocuklarınızın 
elbiselerini 
nası l süsleye 

bilirsiniz ? 

* ~nnyofort yahut mu~luk t:ı5Ia. -:a edilmiş limona nazaran iki misli 
rmı temizlemek için bir tası yarıya :::u verir. c.!ir. Bone üç veya İKİ parçalıdır.--------·----------------..... --------------~ 



1 Mınlaka değiştiren Beden terbiyesi Umum Müdürü 

ıı..ı s~orcular General Cemil Taner 
Şeref stadında 
19 Mayıs munasebetile 
yapılacak merasim. ve fil ~n terbıye~i genel dircktönü-

bitcıiri!~~~an ~lge başkanlığına Kavgah maçlar hakkında 
inat ı~ıne gore, yeni sicil tali-

maçlar 
19 mayıs bayramı münasebetile 

yarın §eref stadında Beıiktq klü.. 
bü 'tarafından bir merasim ve spor 
müsabakaları tertip edilmittir. 

~e k::; i ta~bi~ me~·kiine geçinci- bir beyanat verdi 
SPo • eskı bôlgec::ıne a\·det eden 
nprıJcuıar hakkında şöyle muamele 

acaJctır· 
1 - Esi<' .bö lika 1 .. lge ve klübünden a-

sını keserek bö'I · · d ~ · · ren nl"· gesını egıştı. 

tiği kl~secceı bir c::porcu, intisap et
hölgesj up ve bölgeden e ki klüb ve 
?netı ne avdet ettiği takdirde he-

() nakli Yapılır. 
bir k~lg~e'. eski klübünden başka 
dirde ~ ıntısap etmek istediği tak-

2 ır sene bekler. 

~ taBu. tamimin, tarihinden iti
~bikatma geçilecektir. 

Son kavgalı maçlar hakkında Be
den terbiyesi genel müdürü general 
Cemil Taner gazetecilere şunları 

söylemiştir: 

"Son günlerde vaki olan hadi. 
selerden hepimiz müteessiriz. 
Mektep cephesinden olan hadise. 
yi Maarif Vekaleti ciddiyetle ta
kip etmektedir. Beşiktaş - Vefa. 
maçında vaki olan hadise hak • 
kında henüz mufassal ma!Umat 
almadım. Fakat gazetelerde o. 
kuduğuma göre bu hadisede halk 
ile hakem arasında hasıl olan in. 
zibati bir hadisedir. Bunun için 
bizzat İstanbul valisi takibat yap 
maktadır. Ben esas noksanı şu. 
rada görüyorum. Sahalarda se • 

General Ctmil Taner 

Bunların programı tayledir: 
1 - Şehir Bandosu refllkatiyle 

lstiktaı martı ve sporcular ıeçit 
resmi. 

2 - Matbuat takımı ile Befik.. 
taııpor klübü emeklileri arasında 
futbol maçı. 

3 - Betiktaı Bölgesi Spor 'klüp 
leri araamda muhtelif atletizm 
müsabakalarL 

4 - Beıiktq futbol takımı ile 
Boğaziçi ve Amavutk6y spor 
ldüpleri muhtelitleri arasında fut
bol maçı. 

yircilerle oyuncular arasında doğ halara seyirci almalarmı mene • 
rudan aoğnıya teması menede - deceğim. lsviçre • Finlandiya 
cek tesisat ve tertibatın bulun • Müsa:bakalan seyircisiz yap - J"imnastik karşalaıetmaSI 
mamasıdır. Şimdi bunun Ur.erin. smlar, veya. yalnız antrenman i. ...., 
de ciddiyetle meşgulilm. Sinema çin kullansmlar. Bu suretle in • lsviçre artistik jimnastik ta
gibi seyirci alarak halkı topla- zibati noksanların mühim bir kıs. kmır ile Finlandiya millt takmu ara 
yan yerlerde nasıl bazı fenni ter. mını önlemiş olacağımıza. kaniim. sında. lsviçrenin Bal şehrinde ya-
t .b tın bul JA- ı · . pılan karplqma, az bir farkla 
ı a unması ~ımsa, çen. Hal~ ~ır müsabakayı seyretme fenlandiyalılann galibiyetile ne-

sine seyirci olarak halkı topla - terbıyesml alması ve bunun halt. ticelenmiştir. 
yan sahalarda da seyirci ile oy· kmda daimi telkinat yapılması 
naya.nlar arasında teması mene • benimle beraber efkAmmıumiye- ı _ Finlandiyalı MoaikJdnen 
decek maniler bulunması, duş yi temsil eden gazete muhaniri 116.9 puanla. 
tertibatmm tamam olması, mü - ve spor muharriri arkadqlanmm 2 _ İsviçreli Mack 116.8 ,, 
sabaka esnasında allkadar bir da daimi surette il.zerinde dur -ı 3 - Finlandiyalı Seste 115.8,, 
doktorun bulunması gibi asgarl muı ve her veelle ile tekrar et. 4 - , , Savolagnen lH.55,, 
şeraitin bulunması llzmıdır. Bu mesi lbmı gelen bir mevzudur. 5 - ,, Saravala 114.01 ,, 
şeraiti tesbit eden bir talimat- -----------------------

• 

Edirne-lstanbul yarışı 
Bisikletçilerimiz yarın başlayacak 
müsabaka için hazır bulunuyorlar 

H Mayısta Ankarada seçme yarl§lanna Eskişehir, Izmit Kon 
ya, Bursa, İzmir, Denizli ve İstanbul bölgeleri namına iştirak e
den 20 bisikletçi yarın yapılacak lstanbul ,_ Edirne - Is
tanbul bisiklet yan~ iştirak etmek üzere dün öğle trenile 
tstanbula gelmişlerdir. Ankara bisikletçileri de bugün geleceklerdir. 

Yukarıdaki resimde Ankara mUsabakasmm birinciliğini ka. 
za.nan Kocaeli mmtakaamdan 1b rahim görillmektedir. 

nam• hazırlıyonım. Kıaa bir za -
manda teblif edecefim. Sahala. 
n illeten klUp ve ıtrketler bu as. 
gari şeraiti vereceğim mühlet 
zarfında teml.n etmezlerse, bu sa- Kırkpınar güreşleri z:~~ii!~!~:

0

e1maı 
b i r ham 1 ed i .... ~iııi&ıiJlı.ı.Mılı.buradallllltt:aıakcaıaınnn;:;zıı:l~== 

Yarınki maç için 

Mektepli fptbolcu
ları davet 

Bütçe zaruretleri sebebile 1939 
yılı içinde nuntakalara beden ter

._...,..,_.. biyesi direktörlüğünden hiçbir nak-
11 di yardımda bulunubruyacaktır. 

Yatan: Muammar Olgaç 
(Vazifesi dolaymlle ~ gitmJt olan spor yazıcıla.rmıızdan Mu

ammer Olgaç, oradan apğıdald yaayı gGnderm)ftJr.) 

~--"'*"••-. Hususi idare ve belediyeler, varidat 

KurtdereU, ölmezden çok evve 1 Ata&lrktba azb varblı öntlnde an
~ terefll mvl•e yakıpcak bir llunla: 

te .. ıı.. 1 
lqı li1' hl c '•l'hlda \'anzc l!ımln:lc 
1•>-cı..ı111 1" &öl \ardll". Su spo.!::ı.rmm 
'lar ~Pek 1)1 takdir eden Al • 
~ htu 8 ktlçii1' gölden azami su-

""~ a4e etnıenln yolunu bul. 
ıa.."'4- ~ Ve >1b blnleree sporcu ,._._rld ..ııteur ''asrtalarla ~alışır. 
•aıt~..... l'edınde Vanze gölünden 
ı . ._anda 

lllp >'"rbı n ııonra fıtalannı yill•· 
~" götüren kndm ve erkek 

CörUJoraaıau. 

- Ben her gUrefte milleti ve onun §E!refinl dUeUnllrd.Um. 
Sözlerlle Jlyemut bir hatıra ol an muvaffakıyetlerini huliu. et. 

mitti. 

bütçelerinden ayıracaklan yüzde i
ki ve dörtler yekQnunun yüzde sek
seni mahalli spor tesisatına, müte-
baki yüzde yirmisi de diğer masraf- AtatUrldba uflmmuzclan dıl edlfhıden sonra nihayet Tllrk sporcu-
lara tahsis edilecektir. lamla aaD bir düstar healye eden mert Tllrk de 6ldtL Fakat Udal de 

mUaterlhUrler: 
Bölgele:de ~apılacak tesisat için Atattırk, emanet etttil Cumhu rlyetln. dlra79tU ellerde mahafaza 

beş senel~ bır ~rogram yap~~- ettlil hunrdan, Kartdeıell btltb 11.,atı mlWIDce Wdnue llaJUI 
tır. Belediye vandatmm yüzde iki- •-.a-a. .. -.. b .... a.. 1'"-.a 
sinden elde edilecek varidatla beş nı armlMIJ .. ----rmar pua&fll'llllD. W;ı-a• L_...an ... 

senelik programın hemen tatbikine 
geçilecektir. Yapılacak nişaat bele
diyenin kefaleti altında bir müteniı
hit veyahut bir bankaya verilecek
tir. 

Bu in~ata sırasile şöyle başlana
caktır: Evvela. şehrin ihtiyacına gö
re tribünler yahut tribünsüz açık 
spor sabalan; kapalı salon ve jim
nastikhaneler; açık yüzme yerleri, 
poligonlar, ve dağ sığmaklan; ka· 
palı yüzme havuzlar; bisiklet pisti; 
tenis kortları .• 

Gelirleri pek az olan bölgelerde 
spor faaliyetini idame ettirmek için 
maaşlı memurlardan ziyade amatör 
lerden istifade edilecektir. Bu ta
raf tan tasarruf edilecek meblağ ile 
spor levazımı tedarik edilecektir. 

Vunanistanda 
atletizm 

Milli gençlik teşkilatının atle
tizm müsabakalanna Atina olim
piyad stadında başlanmıştır. 

21 Mayısa kadar devam edecek 
olan müsabaka ve oyunlara, Ati
na ve vilayetlerdeki ge~lik teş -
kilatının atletizm şubesi mensup 
len iştirak etmektedir. 

'Müsabakalann açılış töreninde, 
milli kençlik tetkili.bnın fahri re 
isi Prens pol, prensM Frederik 
ve başbakan metaksas ve teşkila 
tın ileri gelenleri hazır bulunmuş
lar ve halk tarafından siddetle al 
'kıalanmı&}ardır. 

* • * 
Bir Koca Yusuf ''ardır ki, yanında Cim Londos ancak hokkabaz ve 

marifeti pek mahdut olan bir çmak olarak kalır. Onun yetlttlrdlil bir 
Adalı Halil vardır ki mitolojik Uih 1ar onun destanlan lçenlnde baş 

kaldıramazlar. Ve nihayet Koca Yusuftan arta kalan bir pehll\•an ,....,_ 
dır ki ismi Kurtderelldlr. Orta Asyadan gerdtp okla lberlk yanma
dasma kadar süzülen eski Türk bahadırlannı andmr. Yurdunda tllli'dL 
ğl bazuslle deıılz&§m yerlere gitmıı bırakılan bir namı atetll ıenç vU
cudUe yeniden canlandırmqtır. 

Amerikayı tanır, Fransayı ianı r, ıttrel tarihi de onu uzun uzun 
medlhlerle anar. Hergüllln bir efsane olarak okundniu memleket o 
Türk güre, Uihmı ha)'l'etlerle yad eder. Bir gilrefçl vamuı. .. 

Biz, ''atanm teren için çabpn lan lnkir eden bir milletin nesli 
değiliz.. Biz, bizim için kan döken kadar ter dölrenl de lr;ten plea bir 
saygı \'e se\·gl ile tirperlr.lz. Kırkpı nar gtire§lerlnde onu gösterdik. 
Kurtderellnln hayallnl uzun uzun kucakladık. Y ann mezarı ba§mda 
toplandığımız zaman da hissiyatımı zm lilsatbal ifade edecejtı. 

* * * 
Gttretln, aslı bizim olan gtlretln Ttlrldyedeld son tedenni ve ar -

smtılan en en·eli Trakya Mttfettl!JI General tarafmdan mtltahede e • 
dildi. Gittiği yerde sporu bUtlln ma nuBe canlandırmaja her zaman 
muvaffak olmuş olan Kimn Dlrlk, Ecllmede de bir ruh yaratarak baau 
llkönce Ttlrktt her \•esile ile tatmin eden ~ t.etmll ~ Buglln ar
tık her !Jey yolundadır; yoluna glrmlıttlr. Dlln uıdumm idman oyan • 
cağı olan pehllnn : 

- Gelecek paqaymla beni çett n bulacak1m ! .. 
Diye tefahilrle söyleniyor. Gençliğin damarlanndald kan J1Ull10r. 

Kurtderellnln, o denlzaşm memleketlere açılmadan evvel damarlannda 
dolaşan kan gibi. .. 

YAL1',Z ŞU MUHAKKAKTIR : 
GUre,, henüz eski maruf alikasmı bllnyeler tberlncle topla;yuna· 

dı. Bnnun için spor bölgeleri tatil me,·slmlncJen istifade De ıuretl tet
'ik ve himaye etmellcllrler. 

General Dlrlk'ln bafladıiı I~ dirayetle ele .ı.a · 
lşaretellt '-' MI~ tarafmc1aa tıelı 'ftllf.,. in* ..... b,__, 

Kurtderellnln, Koca Yatmfun c\•lltlarmı, tol'Ulllanm arayalmı. 
Muammer OLGAÇ 

... 

balon uçuşlannı çok güçleştlrmi§- lstanbul Maarif Müdürlüğün-
~ ~n: 

Bu balon mUsabakalanna, ye- . 
diınillete mensup 14: ki§i iştirak 19 Mayıs Spor ve Gençlık bay-
etmiştir. Balonlar yagmur yüzün- ranunda saat (17,30) da okulları
den agırlaştıgından, daha ba§lan mızın Spor Yurtlan muhtelitfyle, 
gıçta müşkilat göstermiştir. Da- İstanbul klüpleri muhteliti arasın. 
ha balonların hepsi havalanma. _ da yapılacak müsabakaya iştirak 
dan İtalyan donner zürih civarın etmek üzere aşağıda isim ve okul
da tekrar aşağı inmek mecburiye- lan yazılı futbolculann levazımla. 
tinde kalmıştır. Balonlar hava - riyle Fenerbahçe stadyomunda 
zUrih üzerinde kalmışlar ve bila- saat (16) da bulunmaları ve stad
hare şark istikametinde uzak - da futbol lik heyeti başkanı tbra
laşmışlardır. 

him Hakkıya müracaatlan ehem. 
---0-

Viyanada bisiklet yarışı mi~:::b1i!ğ:1:::~ okulundan: 
Viyanada her yıl yapılmakta Hilıeyin 

olan şehir içi bisiklet koşusunu 
İtalyan bisikletçi Latin! kazan- Boğaziçi Lisesinden: Cihat, BU. 
mıgtır. İkinciliği viyanalı ginseth lent, Niyazi, Osman. 
almıştır. 

Meıhur tenisçi 
Henkel galip 

Braunschweig : 15 A.A. Al
manya tenis [fampiyonasında 
Henkel, Göpfert'i 6/4, 6/4, 6/2 

Kadınlar araııntda Ullıtein, di
etz'i 6 '4, 9 / 7 mağlup etmiştir. 

Galatasaray Lisesinden: Halil, 
Metin, Bülent Büyük. 

İstanbul Erkek Lisesinden: 
Hayri, Cihat, Fikret, Yunus. 

istiklal Lisesinden: Tar.ıc. 
Işık Lisesinden: Salim 

Hüseyin Moran. 

Pertevniyal Lisesinkien: 
Akalın. 

.. ....... « 

Şatır, 

Ömer 

- Sen rı!lırlm p11ba! Bent la1dp cllttelln yer•_la!IM tepeye 
tmnandm. 
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Bir Golf şampi
yonu düşes 

oluyor 1 

Fransızların, kadınlar arasında 

golf şampiyonluğunu senelerdenberi 
muhafaza eden genç ve güzel bir 
sporcu kızı vardır. 

lsmi Fransin Tolln olan bu şanı· 

piyon kız 23 yaşında bulunmakta· 
dır. 

Geçen haf ta Dille Elsingen imıi.n
de bir asilzade ile resmen nisa,nlan. 
ması bütün A vrupada alaka ile kar 
sılanmıştır. 

Çünkü Marsilyah olan Fransız 

km asil değildir. Nişanlısı Dille 34 
yaşında yakışıklı bir adamdır. Ve 
çok asil bir aileye mensuptur. Yu· 
kariki resimde müstakbel düşesi golf 
oynarken görüyorsunuz. 

H A B ~ r.. - :\kt.am Postası- 18 ~vl.\ YIS - ı~:'.) 

erece A 

Bir maymunun 
sarhoşluğu 

Koca bir vapuru 
saatlerce yolundan 

alakoydu 
Yakında Piyasaya 

Çıkıyor 
... \& • ' .... ~ • • • ' • • • 

~~· • • 1 -

Sarlıo~ltl';o ile elrl\fmr teli"şa dU!JU. 

rtn m:ıymun (lngo) nun npnrun r ' 
gü,·erte inde almmı!J resmi . . . . 

Mınlmınl yavrunuzun sıhhalını 

Bir maymunun sarhoşluğu koca dfişilnünüz. Onlara çocuk ıarlıaln· 
. ' rının krnliccsi olan ve en İYİ imal 

bır vapuru saatlerce yolundan ah. .1 • 1 • r 1 t k :.1 11 • 
euı mı~. en az a e ·emınu r •· 

koymuş ve Almanyanm me§hur 11.. rilmiş, en sıhhi :ırabn:rı alınız. 
manlarııtd:m birinde umumi bir tc- Yeni gelen 1939 modelinin 50 den 
lılş uyanmasına sebeb ol.muştur. fazla çeşidi \"ardır. Her yerden 

Dunkcrg limanından Ha.mburga ucuz riat ,.e müsnil şarllnrla yalnız 

hareket eden bUyUk bir gemi li-1 Bakar magwaza!armda 
mandan a}Tllır ayrılmaz geri dön-' 

bulabilirsiniz. mliş, ve kaptan gemiden çıkarak 

hemen polis dairesine koşmuştur. ı:(:::~~~:::::i:i:i 
Tarfalar ise, şehrin muhtelif yer •••••·-

lcrine dağlımrşıar, her tararta aran. Dr. Necaettin Atasagun 
mağa başlamışlardır. Snlı:ıhl.ırı 8.30 a kallnr; akşaro-
Kaptanın mtinı.cntı Uzerine bu a. l:ırı 17 den <11onrn l.fıleli Tııyyart 

ramnlara polis de hemen iştirak et \p. Daire 2; ?\o. 17 de hostnlnrını 
miş ve limanda bu garib arama sn .:ılıul erler. f1'rlrfon: 239:ı:1ı 

.mi .................... . 
atlercc sürmliştilr. 1 

Bu ndrunlarrn a.rııdıklnrı nedir? 1 =============
Söylersek şaşacaksınız. ~ b'.r tarnfında koc~ ~ir şarab şişesi, 
Pollsler tayfalar, kaptn.n herke:; bır tarnfındn da ıçı boş konserve 

"ln~o"' lshnll bir maymun aramak _ kutusu, körklilUk sarhoş bir hnidr 

Uıdırlar. Bu azılı molılük, çok nadir bulunmuetur. • 
bulunan cinsten bir ha~vandrr. Ve Onun şarab ve konservC'ICri ne -
Hamburg hayvanat bahçesine gön_ reden ele ge<;irdiği bir tlirlii ruılnşı. 
derilmek Uzere vapura yi\kletilınlş. lamamış ve dört adam büyük may- . 
tlr. Fakat gemi llmandruı kalkar munu gUçlUkle ynkalryarak vapur:o ' 

kalkma.% kaptan maymunu aramış, götUrmU,,Ierdir. 
kamarayı boş, kapıyı da açık bu -j (lngo) bu sefer eskisi gi~i ııer -
Iunca, gC'mlnin her tnraf•n:ı baktrr-

1 
best bırakılmamış ve demır par 

mış ve bundan dıı bir neuce çıkma- maklıklı bir kamaraya kapanmı~ 

ymca hemen geri dönrre-k şehirde trr. 
aratma yapmıştır. ı Onun 11arhoşluğu yüzünden vapur 

Saatlerce araştırmadan sonra mu s.-ı:ıtkrce ycıluntlnn kalmı~ ve liman 
zip l(?yvan, limanın bir kö:ıeslnde, 1 r.!lakbullak olmu§tur. 

Ttırklye Cumhuriyet 
AK T t F 

M~rkf'z Ranloısı 13 ' 5 ' 1939vazivetl 

Ko.~n : 

A ll ın sa rt kloıora rn 17 168 2i0 

H:ınknot • • • • , • • 
Ufaklık • • • • • , • 
Dalıildtki Uuhabirltr: 

Türk lirası • • • • • • 
llarir ttkl Jluhablrltr: 

Alim: safi kligraro 9 0.58 821 
Allına tahvili kabil serlıesl 
dövizler • • . • 
DIRer dövizler •• borclu 
kllrlnı bak iyeleri • • • 

lla:rine tahvilleri : 
Ot>ruhıe edi len e\·r:ı kı n:ılc. 
ılırc karşılı#ı • • • • • 

Knnunun ı;.s nı:ıddelerine 
trl'fik:ın Hnzlııe ııırarıııd:ın 
,·nkl leıllv:ıı • • • • , , 

Stnt<lc.I rn:danı: 

Ti<'ar l srn.cilt"r 

l.'shtırn ı•t 111/ıvilıtl rü:d11nı: 
Ucruhle eı1ilen e \ rakı nnlı" 

A f Iİ)crıın l.:arşılıA ı e~hıırn ''" 
lt:.ıh\'İl.it llib:ırl l.:ı\'ırıctle 

B· Scrhe~ı rsham ,.t' ı:ıİH· ilaı: 
,·1 ıınn.~ lar: 

ll.17.ineye kı~ıı '"ndrli ıun' 
ı\llın ,., rlövi1 ll1erine 
TnhvilAI liJ:erın e 

I ' "'~tılıı l'l.ır 

tılulıtclı l • • • • 
• • 

• • • 

PAS 1 F =-
Ura 

---::3 

Ura 

2 t . 141.ZSJ 2.1 H 
11 .&>5.846.50 

1 .32R.O.t0 .U7 

278.701.70 

l2.7·U .2ü2.48 

11.678 .GG 

12.810.400.ts.'l 

l :lS .748 .:"'63.-

1 7.0:>t..ı:;o.-

278.70J.7( 

Srrmn11e • • , • 
/ lıliyat akrrsl : 

• • 

Aıll ve le \·kulüdc • • • • 
1 lıı ~ıı~ı • • • • • • • 

Ttdaııilldtkf Banknotlar: 
Uçrulı le eıllleıı evrakı nakliye 

Kanunun 6.8 inci .moltlle
lcrine le,·Cik:ın hazine tara. 
rından nkl tediyat • • • 
Deruhte edilen evrakı nak. 

2~.lS72.S40.671 diye bakiyesi • • • • • 
Karş ı lığı tamamen altın olarak 

14 1.G0':'.10 .S.

il helen tedavüle vazedilen 
necslı:ont mulır:ıblll lliıvelen 

trcl:ı. \'Dzed. • • • • • • 1 
Tiirk lirası llrvdıtnlı 
/Ufoi: Taahlııidalı: 
A ltına ıntl\·lli k:ılııl ıiö,·izltr 

1 l :l.03:l.iH4.•:U 11 3.0:13.~lJ.H 
l>ilter ılö,·i1kr '"e ol.ıcnklı 

kllrlnlf lııılı:iyeleri • 

il 
43.:137 .fl8!l.4; 

7'.044.307.50 l'i1.332.08J.06 

s .2.u.ooo.
~:ı .014 .c1 

7 .S!lS.70 1.H.; 

'frktln 

rn os.-J. rn:; ~6 
4 .:>0~.000.-ı 

ı l .300.718.37 

4 04.017JJ»7 .0 51 

Muhleli f • , • • , • 

4 .2 ı 7.134.2::> 
6.000.000.-

1M.74R.503 .-

17.0:>t .4iı0.-

141.6t>7.104.-

10.000.000.-

1 :l.0 0 0 .000.-

10.2 17. 13 1.2~ 

0 0.000.000.- 220.mn.ıo ı .-

2 1.011.0 &0.87 

3.000.4f 

28218.7!;7'.SC 

YekOn 

::?rl.222.7:;(1 f "i 
100 .16::. 11::.0211 

40 4.Dt 7.357.ff:i 

1 Temmuz 1038 tar ihlııden llilıarea : h konto haıldi ~ ' Allın nurlne r "- S 



~ lB MAYIS - 1939 ti AB E,R 'M .J\kıam 

Dünyayı zıplatan fakat en güzel kadınla dahi 
olsa danstan hoşlanmayan bir bestekar 

Posta11 11 

Yo hann Strauss 
Bir kadının son arzusu üzerine, meşhur bestekar 
ölünün tabutu başında, onun en sevdi ğ i 
valsları çalmıştı 

l' olz(mn Straııssım zıplattığı l'iyanalılar 
1814 

&Uııu V~encsi 15 ilkteşrin gibi bir 
g~~lllc .... _1.Yana Uzun scnclerdenberi 

... ışti, 
liaftaıa 

dan bah· rdanberi gazeteler bun· 
hunu setrni1ti. Duvar ilanları 
"" hile]'. ..,cyh ırıyordu. Kahvelerde 
Üa.n baa:;ı~rde, gazinolarda bun -
d :ı'a b' ıı. • ır şey konuşulmuyor -

\'oha 
0? ltki:n Strauss'un oğlu .. Evet, 
bıtinci el Yaşındaki bu delikanlı, 
g' efa J 1 tertip o arak bir dans gece-
tiylc hı. etnıişti. Kendi orkestra· 
V· "nu 'd 
b 1 i'ilnaııın 1 arc edecekti. O, bunu 
a.,ı ~ Jtıabudu olan kendi ba-

Sttaı.;, ci'hine - evet Yohan 
nu ' aı • <J: llla. te( tyhine _ yapıyordu; o· 
1Yor<Ju i.bct ctmeğe cesaret e
~ . 

d ı.ı, bab 
Cles· . aya tirtı oıc.tun müca. 

l td' .. \' ı. 

tu,,.Ohann Strauss, yalnız A 
·rac] VUS-1 il devit :})'' •• tkctı g , utun ecnebi mcm. 

da.ıı, erde de kabına varılmaz bir 
llıbt. musikisi bestekarı olarak ta. 

.rordu M . 
llıı.ı~ik · ademki baba Strauss 
~ene]· ayı idare ediyordu artık 

vaffakıyeti harikulade olmuşttı. 

Onu takip eden kendi bestelediği 
polka ile kadril, dans ve musiki 
nedir pek iyi bilen ve anlayan Vi
yanalıları teshir etmiş, coşturmuş. 

tu. Genç Strauss'un yayının neş'e
si içinde Viyanalılar şevkle dönü. 
yoı lar.dr. 

Şani, süvarcyi babasının bir 
kompozisyonunu çalarak bitirdi. 

Onun bu muvaffakıyeti, seyir -
cilt"rin arasında oturmakta olan 
basit giyinmiş yaşlıca bir kadınca. 
f.rzı ağlatmıştı . Bu kadın Şaninin 

aııasr idi. 

Oğlunun bu muva!fakıyetini bi· 
raz da o hazır lamıştı. Babası ne 
Tarnan onun kemanını elinden al. 

sa i'nnesi daima ona bir ikinci ke
man satın alarak hatayı tashih et. 
miş ve onun musikişinas olu~unda 
büyük bir amil olmuştu. 

Kocası kendilerini bırakıp bir 
başka kadınla gittikten sonra bü· 
tün hayatını çocuklarını büyüt . 
meğc vakfetmişti. 

r: üçiil~ r olıamı Slrauss 

[~~~~:_.i_~~~~:~!~~~n_d_a_: _sj 
YAZAN: L. Gusch 35 Yılını vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyahı 

Hotanto tababetinde en müthiş tedavi keJ 
tedavisidir 

Sihirbaz doktor bu pokuzlamadan 
sonra ha:;taya ilaçlar ela verir. Bu 
ilaçlar kaynatılmış kökler \'e otlar
dan ibarettir. Fakat çok defa bu i · 
!açların terkibine garip bir eczacılık 
da inzimam eder: 

Yani bu iksirlere ekseriya terden 
kkomuş ve çürümüş bir elbise par
çasının kaynat1lmı5 suyu vera biz
zat sihirbazın idran karışır! 

llilhassa bu sihirbazın idrarı bir 
ha<;ta için en müessir ve en şifah 
ilaç olarak telakki edilir!. 

Hotanto doktorları bu tesirli i· 
ltıçlarını hazırlamak hususunda ne
batlardan ve kendilerinin ifrazatın· 
dan istifade ettikten başka hayyan· 
ların da bu türlü ifrazatını ihmal 
etmezler! .. Birçok hayvanların yi. 
sidik ,·eya pisliklerini muhtelif has· 
.alıkların spesiraliteleri olarak kul· 
tanırlar! Mesela yabani domuz pis
liği Afrika sıtması için bir nevi ta
bii kinindir! Bir köpek böbreğinin 
yağı her türlü çıbanlar için mükem 
mel bir yakıdırl.. 

Gariptir ki bazan, harikulftde hir 
tesadüf eseri olarak, sihirbaz doktor 
lamı kullandıkları bu uydurma \C 

pis ilaçların hakikaten de faydası 

dokundu~ru görülür. Bu şüphe iz, 
o ilaçlarda o hastalığa, yanyacak 
maddelerin tesadüfen bulunrnasm· 
dan ileri gelmektedir. 

Hotanto tababetinde en müthi~ 
tedavi kel tedavisidir, denilebilir. 
Zira kelin tedavisi için biçare has· 
tanın ba~ını, karnı de~ilmiş bir ya. 
bani dişi domuzun sıcak sıcak ol
duğu gibi karnına sokması, orada 
nefes almadan uzun müddet dunna· 

sı lazımdır! Bu suretle domuzun 
karnından çıkan kuyruğu, kelin 
başında çıkar!.. Fakat Jiotantola· 
rm en çirkin şeyleri muhakkakki 
danc;landır. 

Herbiri mükemmel birer mlizisi· 
yen olan Hotantolar, dansa gayet 
dü5kün olmalarına rağmen, gayet 
adi danc:örlerdir. Esasen Hotanto. 

I 

lçafril.a ima boylu vahşileri aramı da kııraHığa karşı yegane rarelcri 
olan yağmur hlsımları 

dansları vardır ki baştan başa reza-ı Bu danslara ekseriya bol miktar
lcttcn ibarettir. Zira bu harvanla· da hazırlanmış av ziyafetleri de ka· 
nn kızgınlık zamanlarındaki bütün tılır. 
vaziyetleri hemen olanca tefeniiati. O vakit Hotantolann şc\k ve ne. 
le taklit edilir.Bu ise bu danslara şclerine payan olmaz. 
fe\•kalade hayvani bir hırs uyandın Bu hayvani kızgınlıklarından hız 
cı va:ilf Yermektedir. alan danslar, muhakaktır ki, Ho-
Hotantolar hu dan~ıarmı kadın er tontolann en büyük eğlence ve hat-

kek beraber yaparlar. ta saadetlerini teşkil ediyor. Aııla~ı-
nill1assa mehtap geceleri, mehtap lan, onlar, hay\·anlan taklit cde

altında, bu yersiz yurtsuz insanla· rck bu saadete i~tirak etmek iste
rm adeta kendilerini kaybederek bir rnektedirlcr!.. 

Ilı 'nden k" "kl , 
t!guı uçu ere muzika ile 

dQiUyor~lnıak değil, dansetmek 
1~ Pek ~· lialbuki küçük Straus 

İki kızı ve üç erkek çocuğunu 

büyütmek çok kolay olmamıştı. 
Fakat şimdi bütün zahmetlerin 

mükafatını alıyordu. Onlar büyü
müşlerdi. Bütiin geçmiş kederler 
unutulmuştu. Gece yarısından son 
ra oğlunu kolları arasında sıkan 

anne ~evincinden ağlıyordu. 

mcs'ud günlerin çılgın neş esını 

aksettirmiştir, .Strauss üç Kayze
ri görmüştür. tık gençlik seneleri
ni imparator Fransuvanın zama • 
mnda geçirdi. ~onra Kayzer Fer
c!inantlın saltanatı devrinde en bü
yük ~ans musikişinaslarından biri 
olarak tanıldı. Ve asıl Fransuva 
J ozdin imparatorluğu zamanında 
uzun seneler muvaffakıyetten mu 
..·affakıyete yükseldi. larm dansları kamilcn dinidir. Fa· 

kat bu vasıflarına rağmen son de-

nevi hezeyan haline geçtikleri ve bu Buna mukabil dcvekuşu ve tavus 
acaip danslara ihtirasla kendilerini kuşu dansları vardır ki bunlar bir 
verdikleri görülür. O vakit, ay ışıi:rın dereceye kadar bedii olmak kabili
da, şeh,·etle soluyarak hayvanlar yeti gösteren danslarıdır. Zira bu 
gibi biribirlerini kucakhyan, ısıran, ku~ları taklit ederek yürüyüşleri, 

yalayan bu insanların bir nevi delL scvişi§leri oldukça hoştur. 

k dık hf 1 1 bab 
1 

• a ı çocuklardı. Tıp-
ı a arı gibi. 

~ Ster ş . 
'.ohann .anı, ister J osef, ister 
!incıe .. h, ısterse, Eduard olsun içle 
cı.._ " an · · ""lak . gısı musikiyle meşgul 
>c ısterse b b tdı :a a asından dayak 

....._ .Ş abaları. 
Ilı Unlara a· 

lıgİ1tin· a bakınız. H ele, 
ı._ ın M . 
"""11tnaa ınden anlamazlar, u. 
!arı ...ı· an vals yapmaı>a kalkıcır-

~ıyc .. b :s 
ls ilk soylenirdi. 

tUd· ·teşrin .. .. b· ıği liit . gunu, süvarcnin ve. 

l 
ır rnuh ıınge doğru hakikaten 
ilr ac:eret 'b' . • Crkckl var gı ıy.dı. Kadın. 

;r\I l:İdi er akın akın oraya doi7-
~ Yord H b 

b
etan v u. erkeste biraz he-
li ardı }{" "k . tesar . · uçu delıkanhnın 

sa L. ctı c"' 'lltr k" ger muvaffak olmaz-
lt \" Oh<ınUstahI.k olarak kalacaktı. 
aJabaıık n Straussun hayranları 

hp'Yorı arasında münakaşalar 
>'0rlardı ar, hunu tebarüz ettiri. 

tıo t1'1~ika • 
taiıı;1" Ycrındc ve şef dorkestr, 

r~~ b "'n k "'' delik ar asın.cJa ayakta du-
\>ır anlı f 1 tı]: kaba az a sararmıştı. Kı. 
~nan k rık saslan, ateş gibi 
tıı .cıra n" 

ıı Ütt" bozleri ve dudakları· 
ı.. Undc . 
rıcııu;: k ınce bir bıyığı vardı. 

~dan cnıanını çalmağa başla 
1~İıı: evveı bile kadınlar onun 

'• 
b;ı :"Ne ho 

Şıaın1§la ş çocuk!.,, derneğe 
l{~tn rdı. 

tla::ı . ana Yay .. d . · ltib sur üğü dakika. 
ı ilten k d 

t:ı 1'nıunıı . a ınlarm bu beğeni-
ı: hır h"'y 1 - • 'k 1 ·· " ran ıga ıntı a 
C -n .. (' 

~ 1 :ı '-trau.. h . 
..ı. -s arıkulilde çah-

İ'k 
1],, : • Çaldığı h 
b·-~'ldi. }:> ava l:cndi bestesi 
Uyiik b' arça biter bitmez etrafı 
lk· ır alkr 

<l' tnc:i § tufanı sardı. 
1 bcste]cd~~~a.ra bir ,·alsti. Ken

bir vals. Valsin mu., 

Küçük Strauss da tıpkı babası 
gibi Viyananın en neş'eli zamanın 
da yaşamış ve eserlerinde bu 

1 Kızın ~ölge 

Straus Viyanada doğmuştur ... 
Viyana, Strasuss'un valslerinin 
beşiği oldu. Viyana onun bütün 
hayat heyecanlarının ve hümma
sr!l:n geçtiği sahnedir. 

Ve o Viyanada gözler'ni haya. 
ta kapadı. 

(Devamı 14 i111cüde) 

rece edebsizcedir. Çünkü bütün 
danc;\ar, muhtelif hay,nnların kız· 

gmlık zamanlarının taklitlerinden 
ibarettir!.. 

Bu dansların her biri taklit olu· 
nan hayvanın ismini alır ,.e gCıy::ı 

onu tebcil için yapıhr! Mcsclfı ya • 
bani domuz, yabani keçi, köpek 

HABER ' iN RESiMLi ZABITA 

!erden ibaret olduklarına hükmet· Hotantolar bu dansları yaparlar-
memek kabil de~ildir. ken kızgınlık zamanlarını taklit et· 

Bilhassa genç Hotantolardır ki tikleri hayvanların çıkard1klan ses
karşılannda kadınları gördükçe duy leri de çıkarmaktadırlar ki bu hal 
duklan şiddetli ihtirac;Ja sıçrıyarak, bu hayvani danslara büsbütün aca. 
tepinerek, inliyerek, müthiş bir şeh- ip bir manzara verir .. 

\'et başdönme.si içinde, bitap düşün C.Cnubi Afrikamn sıcak ve hüm-
cere kadar danSedcrlcr. 

ROMANI · 

malı mehtap geceleri, ay ışığında 

bir ne\•i sarhoşluk duyan Hotanto· 
!arın harvan çığlıklarile hayvan 
aşkını taklit etmeleri, gene aşkın 

vahşicesine olsa bir ifadesinden baş 
ka bir şey midir? 

Hotantoların, kadınların iştiraki 

memnun olan iki dansları daha var
dır ki bunların bir tanesi dizüstü ya 
pılıyor .. ç:ekirge gibi dizüc;tü sürü
nüp sıçrıyarak!.. Diğeri de bir ne\ i 
I Iotanto stepi! Zira yalnız bu 
danstır ki ayaklar yere vurularak 
yapılıyor 

{Devamı va r) . . 

ı 
1 

1 
f . 

1f rikalılar, 1ıakiki insan başıııJaıı 
işlenmiş olan b11 başı gue yalarken 
başucuna koyan bir adam riiyasuı. 
da öğrenmek islediği hakikatleri 

derhal görfirl 
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MAL. HAT_UN .. 

li mütemadi bask nlarla 
lzniklileri tazyik ediyordu 

Kalenin böyle kahır ile alınamı- maye etmesi it;ln de şimdilik mUhlm ladıklım ynnı:m da o nL<5pette Os-
yncnğı meydanda idi. Bunun üzerine sebep yoktur. man için tehlikeUydl. 
kurulan meclisi harpte muhasaranın - O 'halde ? Herhalde hakan Osman, tarihin 
fekkine ve fakat Yenişehir tarafın- - O halde, Bizans imparatoru en gayrimUsait zamanını yaşıyordu. 
dald dağın eteğine bir kale inşa.sile Andrlnikos Paleologosun, evlenme Gıızan Mahmut han, Paleologos 
1zniğin aleddevrun tazyik ve tncizfnc yolile nhana lntlsab dUı,ıüncceğinde tarafından gelen elçileri, pek ho..~a. 
kanır vcıildi. 1 şüphe olunamaz. Nitekim de böyle gidecek bir 5ekildc kabul etmiş de.. 

Ve bumda bllyUk bir hisar in.'881- yapmıştır. _ ği.Idi. 

na başlandı. ''Derununa mllhlmmatı Şimdiye kadar bir çok defa tc. Elçiler, nnsıl bir imparatorun hu. 
muktaziye iddihar edildi. (1) ,, kerrllrlerine ea.hit olduk bunun. zuruna çrktıklarmı kendi imparator 

Osmruı şöhreti bfitUn uc ülkelerini - Ne gibi Mihal ? larından öğrenmiş bulunduklan i -
saran bnhadlr (Tnzall) yi buraya - Ne gib olacak şcvketlüm, bu çln bu nahoş karşılanmağı dahi bir 
muhafız nnsp ve tayin edcreJı: geri mel'un Mogol 1lhanlarına terviç! a- iltifat telakki etmek mecburiyetin_ 
dtlndU. (2) mal için kız knrdeşlerinl tczvlç et- deydiler. Belki yedi kere yerlere ka 

İznikliler bu bahadirdcn çok kısa meği itiyad etmiş biridir. dar kapanarak .Mahmud hnnm hu-
bir zaman içinde yıldrlar. Gündüzle- - O halde yeniden başmu.zn bir zurunda elpençe divan durdular. 
ri köyleri vunıp zahire ve koyun av- dert sıı.nhyor demektir Mihal. Gazan haykırarak konuşmağı mu -
lıyan Ali, geceleri de lmiğe hilcum - Öyle ecvketıUm. tad etmişti: 
etmekten geri durmuyor ve bu suret - Ne dUşUnUyorsun Mihal ? - Ne istersiniz, dedi. 1mparato-
le hnikJ.Ueıi mUtemadiyen tazyik e- - Afroditinin rom çok mUhim o- rumuun isteğini öğrendim. He:mşi-
diyordu. la.cakhr şevketıüm. Hemen kendine resi Marya ile aramızda bir izdivaç 

lt'a.kat bu zamanlara tesadüf eden talimat verip, hassa askeri arasında akdi hakkıncla.kl talebini kabul edip, 
bir h!l.dfse, Osma.na !mlği unuttwıı- bulunan Miray ile temas etmesini buna mukabil arazisine ve hukuku 
vermişti. ve Gaznn Mahmut hanı, her hangi hUkUmrnnislno tecavüz olunmama_ 

Buna \·aktimiz )ok doktor \·ang 
bizi bekliyor. 

I Iepsi birden ~mlı garsonun pe· 
şinden gittiler. 

x..xvıı 

Rehberleri onları zemin katına gö 
türdü. Asansörün e"rarını bu se
fer gizlemeğe hizum görmemişlerdi. 
Ewela Vans ile .Farren a)ağı indi· 
ler. 

Furlong: 
- Kumar salonuna ineceğimizi 

hiç zannetmemiştiın, diye Doy\un 
kulabrına fısıldadı. 

Gazeteci sordu: 
- Doktor Vangın bu davetten 

maksadı nedir acaba? 
- Bilmem, ben de merak ediyo. 

rum. 
Doyl Amerikan barın önüne gittJ 

'e ısmarladıi:rı bir kokteyli bir )'ti· 

dumda çiti: 
- Bir tane daha! 
Sir Peter: 
- Ace!c etme Doyl, dedi, ac;ağıda 

içersek çabuk sarhoş olur<;un. 
- lki kokteylle s.-ırhoş olmam.Bu 

gün biraz sinirliyim. Boyle vaziyet· 
lcrde Cimminin kokteylleri hamı 
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Furiong asansöre girerek a~1 I dönelim. Evvela, iızennde ş~:f er 
indi. Bodrum katında kumar salo· rin toplandığı M. VanSJ te' 1

1dı.ıf. 
nunun manzarası değişmişti. Dipte tim. Onun cesedi ilk gor~ 0 .lrt'J, 
geniş bir koltuğa doktor Vang otur- halde bunu gizlediği tesbıt .~1 grı
muştu. Sağında komiser Rid vardı. ti. Pettigrevle kavga cttikle~ı '~al 
Karşısındaki divanlarda ise Sir Pe- lannın açık olduğu hC-:kcsı~ e51 
ter, Mah Li, Farren, Vans ve Doy! muydu. ihtiyaten tevkıf cd.~lJll 13 
oturuyorlardı. · bu itibarla lüzumlu gördilZlld· f· 

b akıl ı. 
müddet sonra serbest ır . . b-1' Çok kuvvetli bir elektrik lfımbası 

grupu aydınlatırordu. Salonun di· 
ğer kmmları ise loş bırakılmıştı. 

Kapıda komiser muavini Bil ile di
ğer iki sivil polis beklemekte idi· 
ler. 

manm ki vazifemi ) aptığım ıçı!l 
na muğber değildir. 

Vans atddı: . . b ... 
- Katiyen muğber değıliJll.kif r

diklerimi gizlemek suretile te'< 

Doktor Vang solundaki 
işaretle: 

koltuğu dilişime ben sebeb oldum. . di ır., 
- Teşekkür ederim. şıın Iİ>-u 

- M. Furlong. dedi, lOtfen yanı· Farrenin vaziyetini izaha ge ııdll" 
rum. :Mis Farren, cesedin.~~~ ı.ıol ına oturur musunuz? d - nı il' 
ğu odaya M. Vansın gir ıgı .ı· Furlong oturunca Çinli tabaka· ı... .. ttJlD' 
edecek izleri ortadan kaYU:- ·..i ı. ·mdan bir tutam enfiye alıp çektik· urnı~· 
göc:terdiği maharetle dikka ... M ten sonra söze başladı: d baıv· 

- Hepimizin az çok karıştığımız zerine çekti. Adli bakım an d~ 
ti mazur görülemez, fakat ırıa ı,: bir dramın son perdesi için sizleri ruı 
şimdi gayri resmi konu~yo 'iÇ 

rahatsız ettiğimden dolayı hem ni knrtarmai< iç:rı onun ıvı.varıs cP 
mazur görmenizi rica ederim. Gc.. yaptığı kadar fedakarlık yap-1 d. 
çen hadiselerin bir kısmından az çok bir genç kızı tanısam bahti)'llr 
kendimi de mcsul saydığım için ba· 

cağınu söylemek isterim. . ..,:: 
zı izahat vermeyi liizumlu görüyo- Sir Peter kahkaha ile guld~~~~ 

AfrodiU sahneye çı:kzyordu. K6se bir harp iradesinden geri tutrnağa ~mı Anadolu beylerinıı ekldcn emir 
.Mlhal Afroditiden nldJğı bir he.beri, çalIŞJnıılarmı söylememiz gerektir. ve irade eyledim. Varın gözlerinden 
hUnkO.rn a.rzettiği gUndenberidir ki - Muvaffak olabilirler ml dersin! öptilğtimU iblağ eyleyin. Hemşire -

rum. Bu müessesede yasak oyunlara Farrcn mahcubiyet ve mernnw~· 
müsaade etmekle memleketinizin 

rok ivı· aelir. Fak ten kıpkırmızı oldu . 
~ ,; "' kanunlarına itaatsizlik ettim. at 

ikinci kokteyli de yuvarladıktan kendimi asıl suçlu gördüğüm nokta Rid devam etti: .. tı W Osmaıim rahatı mUnsellp olmuş, ne - Sanrrmı §Cvketı\un. Bu ihtiyar lerini bekleriz. 
yapacağında bUyUk tereddüde d~- İlhan, henUz kadın wsayetlnden Gazan bunları söylerken ynnmda 

SOnra Furlong onu asansöre doğru - Fakat mis Farrcn tahkıkıt eıt!' 
hizmetimdeki adamlara körükörüne ,..1 rr. 

müştil. kurtulamn.mıştır. pos bıyıklannı dişleri arnsmdn ke_ 
Bizans imparatoru desise ve hile- Osmıın Köse llihnlin tedbirlndeki miren Mogol ümerruıına gülerek bak 

Süıiikledi: ba~ına polis müdürlüğü \"t' l' :
1
· -1 

itimat etmekliğimdir. Bu itimadım ed b• ~' 
- Sen '-'olu biliyorsun, Sir Peteri longtan daha iri idare e _,o 

lerlne başlamış ve Ga.znn hıı.m da ağı isabetlere kerrat ile r.ıahid olmu~tu. mış vo bu ihti~ammdan gurur duy
içlne dilşilrmek için en milcssir tcd- Onn itimadı çoktu. Hemen hemen mu§tu. Hll.kipnyine lıemşilerlni 
bire tevcssUl etmişti. Güzelliği ve yegfuıe mU.~vlri mahiyetinde bulu- t&kdlm ederek istlkl{ıl bcltliyen en u
§Öhrcti Ulkeler, deryalar ve dağiar nan Mihıılln bu noktninaznnm da zak hUkümdarlar bile Gazanın 
n..cıan hemşiresi Maryayı Gazan hana tasvfb etmJş ve fa.kat: ne olduğunu anlaml§ bulunuyorlar_ 

,; yüzünden Lir adam hayatını kay· ırıa5V" . 
..... !ona götür. zannına düştü. l\I. \Tansın .. 
.xı betti ve müesscscmde hiçbir zaman ·ki rırJ 

Gazete sahibi ile Doyl asansörle yetini isbat gayesile bildı · e (, 
istemediğim ve farkında olmadığım örtl' 

ac:~ğı indikleri sırada Furlong Bar . 
1 

. ze söylcmeğe bile lüzum .g _
1
1t. 

~· kokain ticareti yapıldı. Bu ı~ er içın e l>ltv· 
mene SOrdu: Ben de kendisini göz hapsın 

hakkımda tahkikat yapılmasını 

tc.zviç iç.in bir elçi heyet hazırlayıp - Şu mralardıı seferleri tatil c- dı. Gazan hiç şUphesiz ki tarihin nz 
- Bu aksam kwnar var mı? kabul ediyonım. Söyliyeceklerim dım. ~ 
- Hayır efendim. Sanının ki bir Bu sırada Pettigrevin M3 1 

Ga.zana göndermiştl dip, vaziyetin inkişafma intizar ey_ yetiştirdiği bahadırlardan ve ku-
bundan ibaret; bundan sonrasını · ti 

daha da olmıuacak. Burada garip ne devam ettiğini ö'rrcnmış · 
J anlatmak bana ait değil.. b btı 

Afroditi bu vaziyeti anlattıktan lesek ! mandanlardo.n 'biridir. şeyler cereyan ctmeğe başladı. Hol· c:adüfen mis Vernonla ah a · 
sonra Gı:ı.zanm tcmıı.yUIUnden de balı Te.rzmdn bir ihtiyat da tavsiye 
setmektc idi. eylemişti. Aknılıırmm korkunç bir lav gibi 

olduğunda blltUn dUnycı mUtt.cfl.k. 
tir. YUrUdUklerl yerlerde ot bitir-

de sivil giyinmiş iki polis dolaşt. Ride i~aret etti. Sivil komiser an. dan teşebbüslerinde kendisine 
yor, binanın etrafı da sivil polisler· latmağa ba~ladı: dım etmesini istedi. 

1~te Osmnru dU§fuıdUrcn bu olmUŞ
tu. Elbette Andrlnlkos Paleo1ogos 
h~iresini Gazan Mahmut hana 
pişkeş çekmekten bir netice bekli
yordu. Son günlerde İznik üzerine 
sefer eden hUnklr Osmanm Bizans 
için bUyUk bir tehlike teşkil etti
ğinde §liphc yoktu. Bunn namran 
Andrinikosun Marya ile oyne.mağn 
kı:ı.lktşbğı oyun y:f:nc hiç §llpheslı: ki 
do!;'TUdan doğruyn hUnk!r Osmana 
tcveccilh etmL, bir hedef ta§ıyordu. 

AfrodlUdcn gelen mlltemmlm ha -

bcrler daha mühim, daha yı.ldmcı 
bir haldeydi. Şimdiye kadar Ana • 
dolu beylerini kendi havalarına bı-

le dolu. Sivil kamı r ~d h!r'az c: • _,,.,,,_..~ h&.a~-a-~ır !ıi•ncanl .-.. "'!n:nr m iil r:Jj. 
vel doktor Vangla beraber aşağr in· dcn:doktor Vang .rica etti. Sözleri· çin beni mazur görünüz, fa\\3trne 

mlyen Mogo1 ordularının bu tUyler 
ürperten salgını karşısmdn her dev
let tacından, tahtından, istiklalin. 
den, toprağından korkuyordu. 

· min gayri resmi mahiyette olduğü- Ierimde sarih olmak için sörlc tt 
dı~ Siz bu vaziyetlerden telaşlan. nu söylememe lüzum yok tabii.. Bu mecburum: Mis Vernon ile ~eti 

rakmı3 olıı.n Gazan son zamanlarda 
çok mUhlm bir iş he.linde kabul et
tlt1 Mısır davıı.smı bile bir tarafa 
bırakarak Uımamile Anadolu beyle. 

Fakat Anadolunun bir köşesinde 
~<'ni :istikl!l bulmuı; bir Türk dev
leti için, Gazan nihayet bir korkulu rine ve cmarctchino teveccüh edi -
ı üyn olmaktan ilerl geçemiyordu. 

yordu. Hiç §liphesiz ki bunun iiınL Osman, Gaznndan kuvvetsizdi mu -
ll Andrinikos Palcologostu. hakkak, ama, etrnfmdnkl bahadır 

mış görünmüyorsunuz. 
- Telfışlanmam neye yarar? Kaç 

mamm imkanı yok ki. 

dar ederken, diğer taraftan dn ken
di işini kendi görmek vaziyetinde 
bulunduğunu tnk'illr ediyordu. 

Osmın, Gamn Mahmut hnnm ı:a- Hakan OSDUlnm, csmayı Uzerine ve )iğit silatı ''e müşavere arkada.~-
yıf tarafını bilmiyor değildi NUe- sıçratmamak için ittihaz ettiği bu ıa..ı1e Gazan gibi çok hA.klm hU· 
kim K&ıe Mlhal de bu mfnıda.n is- sükQn tedbiri, tekfurları ku§kulnn- kiımdarı sol cebinden çıkaracak ka.. 
tlfnde eder diye AfrodiUyi onun ya.- dırnuş ve onlan, Osmnnrn artrk iş- dar tedbirli olan Osman gerek Af
nma memur e1miştl. lerl bıraktığı ve yorulduğu gibi bir rodlU yoluyln, ve gerekse sipahi Mi-

(De\8mı ,·nr) 

(1) Tarihi Osrnnni enriimr.n i l'lld 
1 sayı fa 100. 

Köse Mihnl hlinkfnıı diyordu ki: kruwı.te sevketmiş, bu da arala.mı. ray delA.leWe Gazanı yola. getir
- Şevkctlfun, Biznns imparatoru da yeni bir taknn hıızrrlrklara sebeb meğe muvaffak olacağını biliyordu. 

Andriırıkos mcl'unu Aııadoludald l olmuştu. Netekim Afrodfü hnkiknten sah
beylcrln tecnvtlzatmdan kurtulmak 1 Maa.lesef, tamamile Gazan hadi - nenin jtlnpromiyesi oluvcrmL~. ihtL 
için elbette lllıanı Azama ilticaya ı seslnc dönen Osman ve silll.h arka_ ynr Gazanın gözünde en gözde ka
mecburdur. ~lan, burunlarmm dibinde yavaş dmı olmuş ve bu yoldan gizli bir sal 

(2) Jbnllkenıal tarihi: lmlk fet

holumluktan soıım mr.zkfır kale yı
kıldı. Anın, henliz mczbur mıınmrcdc 
asarı ,·ardır. Tnzall Jılsnrı derler. 
1Jst yanmıla J\Uhsnrdn bir yUksek 
kaya ,·ar, <libinden bir SOb'llk pmıı.r 

~ıkar, :ına dn Tıı:ı:ı.li ınnan derler.,, 
ıliyor. Bugün Bizans bu hOcumları filen yavaa nlevl~ncn bu ateşi sczememlş- tanat kurmuştu. 

askerllc ve kuV\·ctilc önlfyemez. !erdi. Halbuki Tcbrizdekl ate.~ ne- Afroditi bir taraftan Osmanlı ha Diğer mli\'crrilılf!r bunun udrnn 
Targan ccll5orlıı.r. HalbuJd Gaza.n hanın B.iznnsı hi- kadar korkunçsa, tekfurlamı hazır. kanmı hadiselerin scyrlnı.lcn haber_ 

HABER'in Edebi Romam 

-51-
Hayır bu pürüzleri, bu tümsek· 

!eri te:ı\ iye etmek değil... Cemiyette
ki çu!mrlan, uçurumları doldurmak 
lazımdı. Bir scYiye ev~t.. Fal•~t bu 
Jijksck ·ye, ooun bugün arala. 

batundu~ Ct'miyetde değil· 
cfi .. Hayır •. İnsan ve insanlık çok 
daha temf ı, mllnascbetleri çok daha 

dürüst •.• Çok daha başka olan bir 
dereceye yüksclmeğe layıktı. 

Bugün aralarında bulunduğu in· 
sanlar, yabani otlar gibi teker, teker 
ve hüdainabit bir şekilde boy vere
rek insanlığın tepesine geçmi~lerdi.. 
lnsanhtrın yekpare bir kaya gibi 
tek bir kütle halinde yükselmesi la· 
zımdr. Ve işte teker, teker dereceler 
almağa çabalamış olan insanların 

birleşerek vücuda getirdikleri \'e 
diğer bütün insanlığın üstünde o· 
lan bu cemiyet onun için sevimsiz.. 
di. 

Bütün bu dü5ünceleri ne dereceye 
k::ıdar doğru idi, bunu da bilmiyor
du. Ve arl·adaşına cevap vemıekten 
aciz duyarak. onun fikrini ıtnlatma
sım dinliyordu. 

- Bu kısa hayat içinde se\'medi. 
ğin beğenmediğin şeylerin hangi bi· 
rini deği~tirebilirsin. Kayserling "iç 
hayat,, serlevha ı altında top!::ıdığı 

konferanslarının birinde: 

"Daha iyi biri tikbale sevketme-i 
mumkün olan yol hangi..,idir? .. 

Diye sorar, ve aklı sım o heri· 
Iin aklını hiç beğenmem e\et, 
aklı sıra, ona şu cevabı \erir. 

"Şeyler arasındaki hakiki mü· şüncclerin, cümle halinde ağzından 
nasehcti derin anlayış bunun analı· dökülmesi Aliyi hayrette bırakıyor. 
tandır.,, du. 
Şeyler arasındaki münasebeti de- - Insanın bütün kudreti, kendi· 

rin bir surette anlamak, insanı da· sini e!Jcdi tevehhüm edişi.hiç ölmiye 
ha iyi bir istikbale doğru götürmez .. cek büyük bir emniyetle bu dünyayı 
tstikbal nedir ... Hayat hang; yol· tabiatin yarattığından daha gilzel 
lardan geçerse, geçsin istikbal da. rapmağa çabalayışı değil midir. 
ima birdir .. Ve def,rişmez .. Bir kral E~er ölüm tehlikesinin korkul\u. 
için.bir ihtilalci için.bir milyoner i. bütün insartlıkta da, sende oldu
çin ve bir serseri için istikbal bir top ı ~ru kadar kuvvetli o!c:aydı medeni
rak çukurudur. En büyükler ve en ret bugünkü se\ iyesinc erişebilir~ 

küçükler de sonunda bir kara çuku· miydi? Ha)•atın en büyük mazcret1 

run içinde kaybolup gitmi~lerdir. olan m~cniyetl Sen ölümclen kor· 
ı\nlarnışsın. anlamamışsın ne çıkar. kuyorsun .. Seni en fazla korkut~n 

Şeyler arasındaki- hakiki mün:ıse- mum .. Çünkii ölü1:1 sa~a t~biat.in 
betleri kavramak insanı yalnız şuna bir muanuna ı gibı gelıyor. \ aktıle 
sevkecler. Dünya üzerindeki bu t>lektrikte, radyo aktivitetle, atom· 
kısa hayat içinde didinmek kaygu da bir mu'lmma idi. lnc:an zeka i 

sundan ve bil cümle kaydü şarttan karşısında tahiat kurnaz bir müs.. 
•ızade kılar. tantik eline düşmüş bir mücrim gibi 

- Eğ"r herke senin gibi dii:;-ün- ırla!lnı birer birer veriyor. l\ledc 
"fydi hu dimya ne olurdu. 'liyet.. 

- Herke<; benim gibi dü~inme -- Medeni} et! .. 
mi!; de hu dun) a ne ol mu ? .. 

" 
D<'Jllındenb ri suurundan be~ nı 

nin a\dırılıl, arımı dola~ık '1ir iplil 
yuma1ı gibi kaprı \'(' dı.ğuınler. 

çözülmiren karmakarı~ık girift dil· 

Bu .ö • 1\ tu· mM ri hird n"ıirc co~ 
urdu .• k..ı "'\ tc ne büyuk. nC' 
on uz bir k•"! 0 'arı:iı 

l\[ ·k ·)~l d :lı ,11rım ııır 

medeni) ctınizc \'C ı:a~arım senin bu 

ic:teki hareketim size usullere aykırı revin ahbabhk1arı çok ilerleıll1ş 
~örülebilir. Fakat şefim, doktor Van Mah Li yüzünü ellerile kaP'1°' 
gm teklifi üzerine bana salAhiyet 

Rid devam etti: f(lf 
vermiş bulunuyor. - Diğer taraftan mis ve 
"Akşam Postası,, gazete inde M. Mandarenin direktörü Kar::° 

Pettigrevin katli hfüliscsini hepiniz ı kendisini sevdiğini ve bu . ~-ıı ~ 
bilirorc:unuz. Bu c~n~yet .tnh!<ikat~ Pettigre~·i kt~andığmı bılı~ 
bize ::\fandarende gızlı zehır tıcaretı Karson ıle mıs Vemo~ ~rası~rı1eıı:' 
yapıldığım da öğretti. Evvelfl. size çen bir muha~·:rcyi gızl~ce dı biçt 
doktor \·angın yardımı olmasaydı bulunduğum ıçın bu noktada 

bu işin sırrım . öğre~en1izin çok red<l~diim yok. . . ~ 
güç olacağım söylemelıyım. Bu yar- 1\lıs Vernon bu~~a gızlı~,.o# 
dımı temin eden de l\f. Furlongtur. oynatıldığım tabıatıle bılı. \; 

Furlong itiraz etmek istedi. Fakat fakat Karsonun büyük bir J\O 
1 

nid onun söz söylemesine meydan ticareti ~bekesinin başında btl 
bırakm1yarak devam etti: duğundan malfunatı yoktu. ·d 0 

- ;\1ils.:ı<'cıe edin. Biraz sonra is· Doyl hayretle bağırdı. Hı 
tcdiğinizi anlatırsınız. Şimdi söz sı. bir işaretle durdurdu: )~ 
ra:;ı benim; bu seheb; .. bu işteki mu· - Müsaade edin de anlata 
vaffakiyctinizi tcbariiz ettireceğim. bakın şuna... } 

M. Pettigrevin katli hadisesine (Devamı vırt 

medeniyete inanmana .. İnsan kötii
:.lür .. Ve onun elinde tabiat bütün 
s.ırlanm ancak şerre alet olmak için 
itiraf etmektedir. IIangi mooeniyet
ten bahsediyorsun .. 

En modem bakteriyoloji ensti· 
tülerinde tüplere doldurulan verem 
mikroplarının, Beni lsrail ahfadın
dan olmaktan başka dünyaya hiçbir 
suçla gelmemiş olan mini. mini ço. 
cuklann kanlarına fenni bir surette 
aşılanması mı medeniyettir. Medc· 
niyet bombardıman tayyare merke 
zi mi?Yoksa fenni araştırmalarla keş 
fettiğiniı zehirleri bomba ile insan 
lann b:ı~ma atıp onların ciğcrlf'rini 
ağızlarından söktünneniz mi? ls
panya faciasını acizin, kadının, ço
cuğun \'e sanat eserlerinin sözde me 
deniyet \"e kültür abide!erinin kat. 
liamı daha bir gün evvel cereyan et· 
ti. Daha dü'l ton, ton ij>eritleri dün· 
ı;anın medeniyet beltıc:.ından ô.zade 
topraklara ta--ıdımz. Birer nebat gi· 
'!li c:af ,.e iptidai olan abanoz derili. 
inci dişli. ma ~um b:ı'uşlı insanlan 

. i ı 
larla yaptınız. Bunun için c:ız . 

. -et. kide hakkun yok.. Medenı) . W' 
ed . . s . , .. 11'' ... ı sanların m e~ıyetı.. e1!'1n ~ J3ıt'"' 

sına kıyamadıt,rın medenıyet.. ..ı.: 
. t ~:JllY 

artık da ben bu mcdenıye c 
halarla güleyim .•. 

Ve hakikaten kahkahalarla (P 
yordu. Müthiş kahkahalarla.. ~ 
nizin üstünden sektirilen bir t:ı c( 
bi, karanlık bir denize benzi~d 
cenin içinde seke, seke. uz • cCi 
kahkahalarla gi.ıliiyordu.. i"e 
gülüyordu. 

f 
·sıı~·ot Ali, ona cn·ap vermek t • ıclr' 

kat şimdiye kadar bu gibi nıcse~:ıf' 
ri münakaşa etmemis. hat~fi ~en~ 
kafasın~ i~inde bir ke~e.~ıl~ ~ 
rnemiş bır ınsan acemılıgı ılc Jıı' 
kul cevaplarla susturabileC ıı1 
emin oldu~. malcul ~vap!artde c; 

lunduğuna ıman ettıgı .11~1 ık 
söyliyememek düşüncelennı . ı: 

edici cümleler halinde ~;y~n ıı" 
m{'k. hayır sisscttiği ~} ıcrı · 
tazam cüm1eler halinde dü ... ur 

utanmadan hldürdünüz., Evet ka- me'.k aczi!e kıvranıyordu. 
bule mecburum hütün bunları me.

1 deniyetinizin terakki i olan 'a'5lta· ( Dct'anıt 
ı . 
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:- lıDemck bilyük 11mu:nizin yanında otumyorswı·ız? 
faafcscf havır. O lıizim ya mmı;;da oturuyor. 

Bugünkü ve dünkü 
Danzig 

(llaştarafı 7 incide) 1 mznya ile anlaşabileceğini bili _ 
Oanııg •

1 
yordu. Hitlerin Lehistandan iste. 

<!a an 1 e Mariyenburg arasın- diklerinden vazgeçmeyeceg·inin 
f tak alt k'l . 1 c "ardı ınış ı ometrelık mcsa- 1 pekaUi farkında idi. Yalnzz uzun 
l?ı r. F"k t . d'f b C&afc . '" .a şomen ı er u bir zaman için Lchistanı rahat ya-

Yı alıncıya k d ·· h 
t dcgi . . a ar uç u - ~atmak istiyordu. Fakat hadisat 

tcrhcat Ştı~ır Prusya hu.dudu, Bt>kin tahminlerinden çok daha 
hıı:ıudu ~ehır hududu, Lehistan çabuk inkişaf etti. 

t 
19

34. Alınan L h 1 Çekoslovakya hfiıdiselerindcn 
:ı 10 - e an aşmasın. . . 

)'• nra bu g" ı··kı b' d 1 sonra Bek durbın bır adam oldu. • ltad uç u er ır erece- w •• • • • 

ar hafı'fl · ... F k t h' gunu gosterdı. Leh sıyasctıne ye· ·t \'a . emış.ı. a a ıç . • . . 
"·~ kıt t"ma · 1 h 11 d'l . nı hır ıstıkamet vermeğe muvaf. "·,.iJd .. mıy e a e ı mış 

l-1 ı. fak oldu. Leh hududunu İngiliz. 

))~~ u.ıasa, kon:ioru v"c d lcrlc Fransızların muhafazası al-
-...ııı , n u u u, ve 

l •h 61n -uhta · t' h • 1 tına koyabildi. "•t· . ".' rıye ı aız o ması 
'-'c "-l n ıçın hayati bir meseledir. Ve ancak bundan sonradır ki 
~a da·~anya ile Lehistan arasın. Hitlerin Danzig hakkm::laki iste

l!ıı ih~~ bir ihtilaf mevzuudur. 
tit\t !ar hazan hudut hadiseleri, 
~1tlak~~aseb::tler yüzünden a· 

diklerine sarih bir cevap verebili. 
yor: Oanzig Lehistan için hayat: 
bir tahadır. 

•Oı....ı--'~_....-"_.._.....-..---

Soldan sağa: 
1 - Memleketimizin adı · bay

ram, 2 - Eserler - isimler, 3 -
Ticarette bir mal yerine mal 'erme 
vcra alma - bir nota, 4 - As) anın 

1 

büyük nehirlerinden biri - yazı ) az· 
mağa yarıran bir nesne 5 - Bir 
Türk adı (futbolcudur) - bayram-

1 dan jnceki gün. 6 - Bir nida keli
mesi, 7 - Tartı, 8 - Eklet • top 
teferrüatından - kadar, 9 - Dört 
ctr;!fı su olan yer - reklam, 10 -
Jandarmanın \·e polisin küçük mev· 
kilerı • sporcuların yaşa yerine kul· 
landıkları söz. 

Yukardan aşağı: 
1 - Kafkasyada yaşamış bir ırk_ 

üz~rine ba::tığımız uzvumuz, 2 -
Oz - ta\ ır {bır kadın adı) 3 - Ti
carette birıbirinden ac:ağı satmağa 
çah511ıa hali • sanat (frenkçe). 4 -
Kr • .illık, 5 - Bir Türk erkek adı, 
6 - Eklet - et satan _ üçüncü şahıs 
zamırı. 7 - Semere'er • ortadan 
kalkma, 8 - Aileye m:msup, 9 -
Ic;aret (öz türkçe) - Franc:ız harf
lerinden biri _ sokaklarda çok bulu
nan sert nesne, 10 - Terzilerin yap 
tığı iş • bizi emziren, 

ay lı lit. Bununla beraber Al. 
(ı.• Ct \. .. bet• 
.11 İ<Ja~ ' ı.ı~ş sene bu munase ı 

l'a ar 'e e er • tanla Alman 
b:.ıııı '1~ı~'5a ihtilUlardan sakına. 

Tükr ava Kuru u 
1itır. 

~lbay Bek kim<!ir? 

~ıı~~un_ boylu, ince, zarif yürü-
1 u hır ad U ilk am. zun burnu, so. 
• fakat f' b' 

~hen1cı· n~ ız ır bakış·, ağır ve 
~ .. h 1 sesı vardır. 1918 de ci-

" a b' . ' \!'ti r 1 bıtmcden evvel öz yur. 
rı :.ın kat•· · · A 

•u. G' . ı ıstıklali için çalı§ıyor-
tıtı..· ıı)ı bir vazife ile Rusyaya 

"d§f 
a.,kerı 1

•• Kızılor.duda hizmet eden 
ta.ııda~:ı arasın:la müessir propa
lerce r Yapıyordu. Bunlar bin. 
~lind erden mürekkep gruplar 
lat, l:h Rus ordusundan kaçıyor -
°İ'roSki h~dutlarını aşıyorlardı . 
]..ııt:ıa ' .Bckın yakalanması hak. 
lr, hır tevl.if emri imzcılamış. 

1919 
0tdııau de teğmen Bek, tekrar Leh 

Büyük Piyangosu 
l kinci keşide: 11 Haziran 939 dadır. 
Büyük ikramiye: 45bin liradır ... 
Bundan başka: 15bin,12 bin, 10 bin liralık ik

ramiyelerle (20 bin velO bin) liralık iki adet 
nükafat vardır ... 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyi
niz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına girmi§ o. 
lursunuz.. 

Pl.ANŞ 2 

7. 1: the throat (gorge) (ofa 11 12. RALÇA 
ma.n: Adam's apple) l 2. ı~: la han ehe 

12. 1: the bip 

" ... ,, sokağında küçücük bir ıo- Ferdi de • yeni müşterinin ismi bur 
kanta, (Ômerbey) lokantası vardı. du _ lokanta sahibesinin cazibesini 
Dükkanın bir tarafına hesap görü birden takdır etti. Bütün selefleri 
len masa konmuştu. Bu masanın ~ibi o da yıldırım darbesinin tesiri 
ba5mda otuz, otuz beş yaşlarında altında kaldı Ye (Omer bey) lokan· 
b:.ılur.an, yepyeni esvabı mütenasip tasından başka bir lokantaya ayak 
\'u:uduna pek iyi yakıştıran, saçlan basm~ağa yemin etti. Zaten o ci
maharetle taranmış olan bayan O. varda bir komisyoncunun yanında 
mer otururdu. ça:ışmıyor muydu? Oturduğu pan. 

Lckantada yemek için tam yedi siyon da pek yakında değil miydi? 
m:ı. a \'ardı. Bunların arasında an· Bittabi o gün lokantadan çıkar· 
cak garson Mehmedin geçec.eği ka· ken, artık sabah ve akşam munta· 
dar bir yer bmıkılmıştı. Yedinci zaman orada yemek yiyeceğini ve o. 
masa tam bayan Omerin karşısına turduğu masa)•ı kendisine ayırma· 
konulmuş. bir kişilik küçük bir ma. lannı söyledi \'e dükkanın en müda
sa - meşum masa - idi. Buraya, genç \'İm müşterisi oldu. 
ihtiyar. her kim olursa olsun oturan Ba'}an Omeri müşteriler arasında 
şahsın, bayan Omerin sihri ve güzel bu kadar seven olmamıştı. Zaten iş.. 
liği karşısında kendinden geçmeme. tinası yerinde olan Ferdi, yemek hu 
si kahil değildi; bu kadar güzellik- susuna biraz daha ihtimam göstere
leri üzerinde toplayan bir kadının rck pekaz zamanda Omerin takdiri. 
ka:.-şısmda oturup da onunla karşı· ni kazandı. Yediği yemeklerle eski 
lıklı yemek yemek istememesi zan. aşıkiarın hepsini gölgede bırakıyor· 
nolumımazdı. dıı. Birçok iştiha verici salatalar. 

Alış \·eriş olduğu için bayanın d~n sonra en pahalı yemekleri getir 
kocası Ömer bey, sabah saat l 1 den tir, en iyi şaraplardan içer, kahve-
3 e, akşam 7 den 9,30 a kadar her de11 sonra da likörü unutmazdı. Za. 
~eye göz yumardı. Bu milddet zar· t"n bayan Omere kur yapabilmek 
fınc!2 karısının üzerinde toplanan 
bakışları görmemezlikten, çekilen 
ahları duymamazlıktan gelirdi. Fil· 
lwkika tam bayan Omcrin karşısın 
da oturan müşterinin bir hususi • 
yeti Yardı. Bu hem aşık, hem açtı 
Ve güzel kadının nazan dikkatini 
cclb için en pahalı yemeklerden bol 
bol yemeğe, gidecek paranın mikta 
rma pek de ehemmiyet vermemeğe 
mecburdu. 
Şwm da söylemek ic.ap eder ki. 

bayan Omeri ba~tan çıkarmak ko· 
!ay değildi. Çiinkü o fazilet sahibiy 
di. Bundan ba5ka, yemek zamanlan 
geçer geçmez kocası gözünü dört a. 
çardı. 

Bir gün uzun boylu, şic-man bir de· 
likanh lokantaya girdi. Yer azdı \'e 
m~cm mac:amn boş olduğunu g9re 

için ) erinde uzun müddet oturmak 
\ c masraf etmekten başka çare var· 
mı) dı? 

Bu hal beş ar devam etti. Ferdi. 
müthi~ bir surette şişmanladı. Fa
kat maale...~f aşk orunu yolunda git 
mi~ ordu. Filhakika bayan Omerin 
gözleri daima ayni tarzda vaadtdi. 
yor, sclftmlarn ayni hüsnü kabulü 

gfütcriyor, vedaları ayni ümitleri 
vt-riyordu. Bay Omer, kolu altında 

bir peşkir. bir gözüyle garsonun hiz 
mrt:ni. diğer gözü)•le kamına sap· 
lanar.. nazarları tetkik ederek her za 
man karısının masasına dayanmı~ 
:lururdu. 

Ferdi nihayet ümitsizliğe düştü. 

Yeni şişmanlığı bir ay kadar mu
hafaza edebildi. Sonra kalbine do. 

rek oturdu. lan hüzünden dolayı cidden hasta ol 
l\fac:aya, iştihası hiç şüphesiz pek nınğa, ym aş yavaş zayıflamağa 

reıinde olm:ık lAzımgelen böyle bir taşladı ,·e bir müddet sonra eridi. 
mü:teri oturduğundan dolayı karı Şüphesiz. zayıfladıkça yemekleri-
koca çok Se\ indiler. Diğer taraftan ni de kesmeğe m~cbur oluyor, bazı 

n PJ,,ANŞ l 

18. SAGffi KADIN 
a lltlsma' (!'.CS boru u) 

18. r:': la sourdc 7. A: die Kehle (Gurgel; beim 
Mann: der Adamsaofel) 12. A: die HUfte (Talile) a le cornet acoustique 

18. 1: lhe deaf woman 

akşamlar yalnız ıskarada pi~mii 

il~i rnrdalye ile bir erik kornpo::ıto u 
yiyordu. lştihası tamamen kesilmiş. 
ti. Halbuki hem o mahut ma~a), 
işgal etmek, hem de bu kadar aı; 

yemek Bay Omerin hesabına 
gelmezdi. !\iha) et bir giın kansına 
açıldı: 

- Bu böyle de\·am edemez. Söy 
liyccEğim, ba_şka bir masaya otur • 
sun. Zannederim ki bay lzzetin bu 
m;ısa.ya oturmağa pek büyük arzu· 
su Yar. 

Bay izzet, bayan Omere çiçek ge. 
tiren yeni bir müşteriydi. Kocasın
dan daha hassas olan bayan Omcr, 
\ icdamnın sesi le ticaretin icapları 
arasında cidden endişeye dü~tiı. Za
\"alh Ferdi, kendisi için o kadar çok 
yemek yemişti ki!.. Şimdi hiç bir 
şey yemiyorsa, i~tihası kesildiyse, 
kabahat kendisil"in değil miydi? 

Hem hiç bir aşık ona karşı bu ka. 
dar vefa, metanet ve sebat gbstcr
menuşti. Maamafih diğer taraf tan 
mahut masanın da bir ehcnuniycti, 
vazifesi vardı. ı 'asıl yapnalıydı? 

Bayan Omcrin bu endişe!erini ka. 
der halletti. Biliyor musunuz ne ol· 
du? Zayıflayan Ferdinin ) erine. 
bir sabah fücceten lokantacı Omer 
vefat etti Lokanta kırk sekiz saat 
kapandı. Açı!rtığı zaman, mevkii 
mahc::usunda bayan Omer, siyah ma 
tem elbisesi içinde daha güzel, da
ha iştiha vericiydi. 

Ferdi, kalbi yeni ümitlerle, zihni 
bazı cesur fikirlerle dolu olduğu hal 
de gene mahut masayı i gal etti. 

Artık hiçbir nezaret \'e takayyüt 
altında bulunmıyan genç ve taze 
dulun tesir ve te~vi :ile Ferdi )'a\"aŞ 
yavaş yemekleıin mikta:-ını fazla· 

laştmyordu. Bundan istif adc ederek 
şişmanladı. Ve iki ay zarfında tama 
men eski haline rücu etti. 

Netice artık anlaşılmıştı. Ferdi, 
b:ıyan Omerle e\•lendi. mevcut pa. 
rasile sennayeyi arttırdı. Şimdi ~c
ni§letilen, boyanan ve içinde tek ve 
m~um bir masa bulunmıyan büyük 

(J,iitfen sayfali çe\1rtnlz) 

m 

run) 
e Kerkenez burun 
f Koç burun (Romalı 

burnu) 
du " lldaki eski vazifesine dön
"ırıe~ mareşal Bilsudskinin müşa •. 
batiyı ?\den biri oldu. Bek fikir iti· 

lell'ıay:ı t~talitcr idareye .daha mü., 
r lr:lır 19 

8. Kol ( p::ı:r.ı) 

8. F: le bras 

13. UASIK a the cart-trumpet 
18. A: dic Schwerhwrige 

2'?. F: LES FORMES DU NEZ 
a le nez rctroussö 

ıs etti . · 26 de mareşalin te-
tı~.,.İtd ğı Partinin şefidir. Ve o 1, 
r 'nbe. d L 1 1 idare rı e ehistanı bu par· 
~etini l:: etmektedir. Bek, memle _ 

~ani 0;0rn~nizmin istila etmesine 1 
ltırıcrin·rnaga çalı ır. Mülkiyet fr 

nir ~n hararetli bir müdafiidir. 
ilin Jta/ç. s~ne mareşal Pilsüdski. 
t~llta hl.Plığı vazifesini yaptıktan 

ar· · ~İfcdc ıcıyc nazırı oldu. Bu va. 
taktı 0~e Lehistanı tamamen müs 

llıı atak yaşatmağa uğraştı. 
nan 1" lllaksatla Lehistanda bulu -
<lıısıı ransız zabitlerinin Leh or· 
<J· 11daki . 
ıtdi ll' vazıfelerine nihayet ver 

ı~t · ransı.. · •· k" " rr • .. scrmaycsıne muş u 
il bOttcre k 

ı. re Lchistandan kaçır-

llclc . 
ll!Jıst ' liiıleltler Cemiyetini ve 
b • erek . 
'tcntn· eınnıyet sistemini ıde 

lt-t.,."eu?~rdu. Etrafındaki iki 
1\aYad 0rnşu olan Almanya ve 
2ilnlr:ı,_an birisinin dostluğunu ka 
ı ~"'em · tivord nıyeti muhafaza etmek 

~tsi <loı~· S~ga mütemayil düşün 
~· a t ~ısıyel Almanyayı Rus-

c:rcıh . 
, ... , in-ı ettı, ve 1935 anla~ma· 

l"c zahd~. 
k bu · · tak lll ıtıldfı imzalarken an. 

uvakkat bir zaman i~in Al· 

8. t: lhe upper arm 
8. A: der Oberarm 

13. F: J'ıtlnc f, (la 

guinalc) 
13. ı: thc groin 

region in-

13. A: die Leistengegcnd 

9. KOLTUI\ 

9. F: l'aisselle f. 
9. t: the armpit 
9. ,\: die Achsehöhle 

10, DİRSEK (mlrlak) 
10. F: le coude 
10. 1: thc elbow (lhe 

bone) 
funny-

10. A: der Ellbogen (Ellcnbo .. 
gen, das Mauschcn) 

11. ÖN' .KQI_, ( ild) 

11. F: l'avant-bras m, 

11. f: thc forearm 
ll. A: der Unterarm 

14. BAŞ PARMAK 
14. J': le pouce 
14. t: th<' thumb 
14. A: d<'r Daumen 

15. 01'1,Ult (fablz) 

15. F: la culsse 
JG. 1: the thigh 
15. A: der Ohcrschenkel 

16. RACAK 
16. F: la ja.m be 
16. 1: the lower lcg 
16. A: der Unterschcnkel 

17. AYAK PAR!llAGI 
17. F: l'orten m. 

8 \'C 11 Etraf_ı uhiyeyl te.'}kil 11. f: thc toe 
ederler. 1 17. A: der Zehe 

8 et 11 F: forment le membre 
fnıperienr (le hras). 118. TOPUK 

8 and 1l İ: t-Og~thr.r thf'l arın. 18. F: la r.hevUlc 
8 tınd 11 A :_ ZU5aJl!.men_ der 

Al?"' 

8 

ıeotr.s ı.) 

\.ıs. t: tho ankle 

a das Hörrohr 

1!1. CVCE (bacaksı1) 
rn. F: le nain (lilliputlcn) 
19. t: thc dwarf 
lD. A: der Zwerg 

zo. uzu~· uoru; <de\' gibi) 

20. F: le g&ınt 
20. 1: the giant 
20. A: der Reise 

21. l't~7. 

a Şiş (yumru) 
b ~·ıı 

21. F: la figure 
a la bosse 
h !es tacbes 

21. 1: the figure 
a the bump 

hepatlques 

b thc mole 
21. A: das Gesicht 

a dic Bcule 
b der Leberfleck 

22. BURUN ŞEKtU,ERt 
a Kalkık burun (patik 

burun) 
h Çekme burun 

burnu) 
r. Düz burun 

(Yunan 

d Kartal burnu (gaga bu. 

1 

b le nez droit 
r le nez nordique 
d le nez aquilin 
e le n.ez bourbonien 
f le nez romain 

22. 1: NOSE TYPES 
a the snub nose, (lha 
tiptilted nosc, the rctrou
sse nose) 
b thc Grcck nosc 
c the Nordic nose 
d the aquilinc nose 
e the hookcd none 
r thc Roman nose 

22. A: NASENFORMEN 
a dio Stubsnase 
b die "griechi.scbe'' Ke"e 
c die "nordischc" Nn3e 
el die Adlernase 
e die Hackennase 
f dic "römischc" NaM 

23. ET .. 
a lğil 

28. F: la main 
a la vcrrue 

28. 1: thc '1and 
a thc '\":art 

23. A: dio Ha?KI 
a dic Warze 
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Yobann Strauss lngilterenin kullandığı 
{ Baştarafı 11 incide) karınızın yolladıklarını bulunuz!. , 

Strauss'un müziği bütün Viya- den:işti~. K~skanç koca bu büy~k s 1 y a s e t 
nahların kalbini çalmıştır. Onun sanatkara çıçek yollamanın hıç 

~l·~·eri n~ .. d.:~e~~~: k~dar t~sbir t~. hus~si bir .man~sı . ol~adığını . (Baştarafı J üncüde) ıa, muvakkaten, ~undan veya bun. 
~ b\.1 şu uçu 1 ye en an aşı- 1 gorere .t~mın edılmış bır vazi- dıman edilebilir ve toz haline geti- dan yardun istemeye razı oldular. 

a 
1
V
1
:: • yetBt~ gkerı önmüşt~:· rilebilir bir hale gelmiş, İngiltere- !\Iüsait bir zaman gelsin, o zaman 
ıyananın .sayfıyelerinden bi. ır ere de kendısınden piya:ıo nın hudutları Rene \r'stül' • k d 

rln.d b. k d w H d · 1 k . . .. b' , ı e a ar görürüz. Ingilterenin ananevi usulü 
e, ır a ıncagız varmış. a- ersı ama ıstıyen guzel ır Rus uzarnıstır. liatt .. ı'lerı' du··::u··nceıı· ba. 

• c:ı ::: budur! Esasen dünyada herkesi iti· 
yatta, Strauss'un valslerinden baş- kızına kur yapmakta çok ileri git- zı lngilizler bir meml k t' h d _ 
k h. b" ' · b' k • e e ın u u raz uyandırmadan ikna etmek i· 

a ıç ır şey ona neşe vermez _ mı~,, ır a şam .bu .~enç kızın ai- du, dünyanın neresinde sulh tehli- cap eder . 
miJ. Kadıncağız hastalandığı za- lesı tarafın.dan bır suvareye davet kede 

1
·., .. 

0 
asıd d' b'I' 1 z· . ..,.. r ır ıye ı ır er. ıra 

man ,daima etrafındaki insanlara edılen Strauss, kızın babası tara- ha · t ed b. d' k' * * * 
. rp sıraye en ır şey ır ve ım 

bunu anlatır ve öldüğü gün Stra. fından davetlılere damat olarak b' · lek t uzak b' . . . 
Ussun Orkestrası'yle go··mu··ımek ı·-.. ta1 "'..:ı· d'I · t" G k • se ızım mem e • ızım ıçın 

Vaziyeti böyle gizli tutmak, ölçü
lü hareket etmek şiddet taraf tan 
kimseler tarafından zayıflık diye tel 
sir edildi. Onlar bunda kendilerine 
göre haklıdırlar da: Çünkü kendile· 
ri ancak zayıf oldukları zaman ke. 
tum ve ölçülü hareket ederler. O· 
nun için, çizilmekte olan müdafaa 
cephesinde çatlak aradılar ki, bunu 
büyütüp gcnişletsinler. 

~ =ıım e ı mış ır. enç ız san at harp tehlikesi yok diyemez. 
tediğini ı;öylermiş. karın sözlerini ciddiye aldığı için 

İşte bu düşünce iledir ki, İngiliz Nihayet bir gün ölmüş. Vasiyet bunu ailesine açmış, ailesi de bu 
hükOmeti, Hitlerle müttefiklerinin namesi ve vasiyetnamedeki bu iz':livacı kabul etmiştir. 

arzusu okunmuş. Ailesi dini nok- tehdit ettikleri memleketleri; grup 
tal nazardan bunu doğru bulma. Strauss için geçici bir macera- halinde toplamaya karar vermi~tir. 
mışlar. Fakat dini merasim yapıl- dan başka bir şey olmıyan ufak Bu teşkilatın daha evvel yapıl-

münasebetin bu şekli alması, bes- marnıc olmasına tabı'i t_,.,su·· f ed'"o dıktan sonra, Strauss bütün or. " ...... ., 1/ -
tekarı rok müc:.kül bir vazivcte ruz Bö'yle bı'r te-bbu-., .. daha eV\•el 

keııtrasiyle birden ortaya çıkmış, :ı :ı .1 • ,,... """ 

ve tabutun başında, kadıncağızın sokmuştur. girişilmiş olsaydı Almanyanın si. lngilterenin müzakerede bulun
du~'U küçük devletlere onların nasıl 
bir dil kullandıklarım tahmin et· 
mek kolaydır. Şöyle demiş olacak· 
lar: 

vasiyetnamesinde "en sevdiğim Bu izdivacı bozmak için ne yap- lihlanmasına, Renin işgaline, Avus
valsler,. diye tavsif ettiği valsleri mak lazım geldiğini düşünürken, turyanrn, Çekoslovakyamn, Ama· 
birer birer çalmıf, Avusturya sefareti ataşcmiliteri vutluğun ilhakına, İspanya harbi· 

izt:iivacı 'bozmak için ona yardım- ne mani olunabilirdi. Fakat ne de 

Strauss'un bu şöhreti yalnız Vif 
yanaya münhasır kalmamıştır. O, 
bir zamanlar Rus demiryolları ida. 
resi tarafından Rusyaya da davet. 
edilmiştir. 

Demiryolları idaresinin bu da
veti sadece, Straussun 'konser ve
receği yere Rusyanm bir çok ta
rafların.dan tren yollariyle akın 

yapılacağı tahmin edilerek yapıl

mıştı ve idarenin tahmini yanlış 

çıkmamıştır. 
Bestekar, Viyanada olduğu gibi 

Petersburgda da herkesin, bilhas
sa kadınların kalbini zaptetmiştir. 
Gilnün birinde karısı kendisine çi
çek yolladığı için bir zabit onun 
evine gelerek kendisini düelloya 
davet etmi~tir. Bunun üzerine bes 
tekar: 

- Karınızın bana çiçek yolla. 
dığma emin misiniz? Geliniz, o. 
nun yolladığı çiçeği bana gösteri
niz!., 

Demi§, on w1::ametgahınrn çi. 
çeklerle dolu olan üç mobilyasız 
odasından geçirmiş ve : 

- Bu çiçeklerin içinde lUtfen 

lokantanın kapısı üstünde şu levha 
okunuyordu: 

{Ferdi lokantası) 
Ferdi, hala çok yemek yiyor, kıs. 

kançlann ifadcr;ine göre, eğer böyle 
yemekte devam ederse nihayet bir 
gün sennaye"İr.i bile tüketecek! 

IJIKAYECI 

da bulunmuş, düğün günü kendi- olsa daha yapılabilecek iş var. Şim· "Ne! Kendinizi onların eline bı. 
si sefarethaneye davet edilmiş, di harekete geçersek onların faali. rakacaksımz ha? dernek Fransızla· 
beş hafta gOya bir iş için sefaret- yetini geciktirebilir, durdurabiliriz. 
hanede tutulmuş ve o müddet Buna karar verdikten sonra İngi· 
içinde de nişanın bozulması yo - liz hükCımetinin iki usulden birini 
lunda aile nezdinde teşebbüsatta takip etmesi IAzımgeliyordu. 
bulunulmuştur. Ve bu rezalet ii. Arnavutluğun işgalinin hemen er
zerine de Strauss Petersburgdan tesinde İngiltere büyük bir darbe 
uzaklaşmtştır. vurabilirdi: Derhal itiraz eder ve 

bütün dünyaya, şiddetle, mesel~ 
Kendisine Petersburgdaki m.a. şöyle bir şey ilAn edebilirdi: 

ceraları hakkında sual sorulduğu 1 F . R , ·1 · . • 

nn iri kalpliliğine inanıyorsunuz; 

yoksa Çekoslovakya gibi sonradan 
tek başınıza terkedilmck mi istiyor
sun.ız; demek lngilterenin kuweti· 
ne inanıyorsunuz ha? Halbuki ln
gilterenin memlekette askerliği mec.. 
hurt kılacak cesareti bile yok! Dün· 
yanın en kuvvetli ordusuna 1 ngiliz 
kalem efendilerinin sözleri ile karsı 
konulabilir mi zannediyorsunuz? 
Siz ne istiyorsunuz; sulh mu?Sizinle 
bir ademi tecavüz misakı yaparız, 

bunu size temin ederiz. Bir taarruz 

bü '"k u d " k - ransa \!e us}a ı e sı} ası 
zaman yu sta : Bra ınız ı sk rt t b' 1 

h 1 B 
•w• ve a e arn ıran aşma; 

o atıra arı... en gençligımdc pek 2 B"til İ .1. •11 1 
.. 

. . - u n ngı ız mı e ının aya-
çılgınca şeyler yaptım .. Şımdı an- ğ k ld 1 
latmağa utanırım!.,, derdi . 

Johann Strauss'un, halk tara _ 
fın.dan bu kadar sevilmesine rağ· 
men, insanlardan çok korkan bir 
tabiati vardı. Hele dansetmesini 
his; sevmezdi. Kendisi bütün dün. 
yayı oynatan ibu adam, güzel bir 
kız ile dans etmesi lazım geldiği 

vakit: "Hayatının en acr dakika. 
larmı., yaşadığrnı sl:Sylcrdi. 

GOZ llEKlMl 

Murad Rami Aydın 
P::ız:ırd:ın lınşkn her giln saat 2 - 6 

yn kadar Taksim • Talimhane Urfa 
ap:ırtıın:ın , ·o. 10. Teelfon: 41553. 

vAIJ EnruGnuı, SADt TEi\ 
f Şelmıdelınşı (TURAX) 

J Tiy:ıtrosunrla hu gece: 
f TEl\lN' Vodvil ,'J pr.rdr 

Uhu) ucu Aysel;; Mııcnr vnryete~i 

P1ln' 2 

a ·a ın ması. 

Bu şekilde iki harekete geçildiği- ihtimaline karşı teminat mı istiyor
nin ilan edilmesi, Ruzveltin mektu. sunuz? teminat veriyoruz. İngiltere· 
bu ile birleşince, mihver devletleri nin lafla vaadettiği yardımı size gcr
endi~ hissedecekler, ne yapacakla· çekten \'eririz. Buna mukabil biz de 
rmr şaşıracaklar, orta Avrupadaki siz<len tam bir bitaraflık istiyoruz. 
küçük devletler emniyet ve kuvvet İngiltere rnrıa sizi himaye edeceğini 
bulacaklardı. söyiüyor. Farzedelim ki bu temina-

Fakat bizim t~iliz dostlarımız tı kabul ediyorsunuz. Pekala. Fa· 
bu şeki~ tiyatro darbelerlne cta- 1La b~ ._ukabil ~ cıı-. b 
ha gizliden gizliye, daha ölçülü ha- vaadedıyorsanız bunu gayrıdostane 
reketi tercih ediyorlar. bir ~areket sa~·a~~· Husyada~ bah-

Bu sefer de tedricen faaliyette setmıyoruz. ~unku bu ~:~vı~ dev· 
bulunmayı tercih ettiler. Ewela Le- Jetle yapacagımz en kuçuk bır ta
histanı sonra Romanyayı, daha .ıhhi:dü bize düşmanca harekete 
sonra Yunanistanı daha sonra Tür. geçtiğinizi ilan etmeniz şeklinde kar 
kiyeyi, en nihayet 'Rusyayı kendile· ~ı1 arız. Kuvvetin de bizde olduğunu 
rine yaklaştırdılar ve bu işe devam unutmayın.,. 
ediyorlar. Bu devletlere evvel~ mütc 
kabil bir yardım taahhüdü isteme· 
den himaye vaadettiler; sonra daha 
fazla yardımda bulunacaklar. Ewe· 

* * * 
Nezaketle tehdidin karışık hulun 

du~ bu şekildeki bir li ana küçük 
de\'letler nasıl mukaYcmct edebilir-

18 MAYIS - 1939 ~ 

18-5-939 Perşembe 19-5-939 Cuma .• 
111 Ot' 

12,30 Program, 12,35 Tiirk müziği 12,30 Program, 12,35 Tilrk J rı 
• Pi. 13,00 .Meınlckrt s:ıııt ayarı, a •• Pi. 13,00 ~lrııılekct sanı ayarı,: "ıı 
ıans ve meteorn!ojj halıerleri, 13,15 "e meteoroloji lıaberlt:ri, t3,1 ~s,3 
-H ~lü:ı:ik (karışık program : Pi.) Müzik (karışık rırogroın • pJ.) , 
18,30 Program, 18,35 ~lüzik (:\eşeli Program, 18,3;; J\liizik (operet, '~;~r~ 
ml.:ik • Pl.1 t!l,OU Konuşma <Ziraat ği • Pi.), Hl,00 Konuşma, 19,lJ ıc· 
~aati), 19,15 Türk müziği (Fıısıl he. müziği, (Fasıl heyeti), 20,00 Mc11

1 1 (1 ' 
»eli), ::!0,00 Memlekcl saat ııynrı, a. ket saat nrıırı, ajans ,.e ıne~ro ıı '(, 
i:ıns ve meteoroloji halıerleri, 20,15 lııılıcrlcri, 20,15 10 Mayıs l\lıl!I 
Türk müzii}ı, 1 - Hicaz peşrevi, 2 rnmına oil hususi program. l\IU' 

1 
ıı. 

- Lemin in hicoz şıırkı: (Sorulma • be, şiir \'e müzik, 21,15 Esh:ıırı. 
sın b:ın:ı yeis). 3 - ~cvki beyın hl- \'İli:!, k:ıııılıiyo • nukut, ,.e ıir.ı 1 ıı 
caz şarkı: (l>l'nıenı canan heni ya. sası (fiyat), 21,2:i Neşeli pliıklıır,· r, 
del), 4 - Yıısuhııı lıicıız şıırkı: ısc,•. 21,30 l\lüzik (Hiy:ıseticunıhıır fı ), 
d:ıyı ruhun aşk eline), 5 - Züztil mı>nik orkestrası, şef: )1. F. ,\ııl f• 

B:ır<lakoğlu Sııııtur lnksııııl, (i - Yıı. 1 nc•şcri müzik: 1 - K. 1\1. V. \'c:ı \~· 
~urun hü.-.ryııi !)rırkı: (Sıı~·ın lıükiını. Olıeron tı\'ertürü, 2 - )), F. 1·· '

1 
r. 

leri .:öııiil lı:ığı}, 7 - llıı~l·~ ııl saı her • ı.a Mııelle <le Portıcl, L1"
1

1
'. 1 

semaisi, 8 - ~evki beyin uşş:ık şıır_ :.ı - Franz .Sclıulıert. Hos:ırı~uı•: ~j ı 
kı: ( E'iiri 7.Ülfüniinı ey,J, 9 - ~ıık. ci ve 2 ci balet müzıE;i, 4 - ,\ıııı( 1ı. 
rünlin uşşak şarkı: (Girdi göniil nşk ll:ırt • I.es Drngons c.le YiJ!Jrıl•· o. 
yoluna), 10 - Dedenin knrcığ~ır ş:ır. ,·crlürü, 5 - A. Thoıııns: l\Jıııııvıı t 
kı:( Girdı giiııiıl aşk )Oluna), 21,00 pernsı uvertürü, 6 - J. sırın•~.~ e. 
Konuşm:ı, 21,15 Esham, lıılıviliıl, \'cih und Gesang, 22,30 l\fiizık 1( 1 • 
kamhll o • nukut \ 'C ziran! borsnsı, rıı :ıry:ıları _Pi) . 23,00 Son aj~.•~'ı:ı" 
(fiyat). 21,25 neşeli pliıklıır • H. 21, berlcri ve y:ırınkl proı;;raııı, -
30 Müzik (Küçük orkestra • şet: ~e- 24 Müzik (Cazbant • Pi.), 
cip Aşkın), 1 - Villy l\ocstcr - Hint ı f1 
ninnisi, 2 - Knrl Uluıııe • Göl kıyı_ Yabancı Radyolaru& 
lnrıntla, 3 - Kjaer • Serenaıl, 4 - Seçilmiş Parçalar rt 
Gzernik _ Güzel sanatlar töreni (u. ııt /'roorum Tiirkiye saati ıı:rt• . 
vertür) • 5 - Löhr • Düğün nııırşı, G u{jlulc11 sonraki saat olarak ı 
- Doelle • Parisin madlen soka{hn. 

nıişlir: 
da, 7 - Sclıönlıerr • Alp köylüleri. OPER.\J.Afi YE SE~FO;\I 
nin dans ha,•nları, 2:.!,33 ıııiizlk (Ho. 1 ' 

KO~!:iEHl.EH 
1

rl 
rn:ınslar Yesaire - Pi.) 23,0U Son a. ' 7. Leipzig: "l\aybolıııtıŞ crıı 
jans haberleri ve yarınki progrııııı, ( Ilossi). 
23,15 - 24 Müzik (Cazbant • Pi). 9.30 Kolonya: C.lück progr:ıııı•· , 

Koıı~ı· 
ler? Hiç olmazsa tereddüt edecek· 
!er, tamamile taahhüde ginniyccek 

9.30 Beriin (uzun el.): . ırı 
(J.iszt), 1 inci senfonı (1 

ler, Almanyanm taleplerine karsı 10. 

İngiltereyi kullanmaya çalışacak· 

ncr). \! 
Monte Ceııcri: "l\lanon" l 

senet). t' r 
Torino ı;r.: St. l\Inttlıe"-' 
sionu (Baclı). • .. r 

11.Hi O lo: 3 üncu sentonı: · 

lar, her şeyi kabul edecekler, fakat ıo. 
kendileri bir şey verrniyecekler, iki 
tarafı da gücendirmemek ve istikba· en" (Bcctho,enJ. 
li ellerinde bulundunnak istiyecck· 
!er. 

I.ondra hükumetinin bugünlerde 
giri~tiği müzakerelerde karşıla~ılan 

'iş.l{ü~t b su etle i7illl eclcbilirJz. 
·~ uphesiz, Oir ne iceyc varmaK ıçın, 
mıster Çcmberlarnin. hareketlerini 
şiddetlendirmesi lazımdır. Şiddet 
kullanan adamlar karşısında akıl ,.e 
!;uurla hareket ekseriya zayıf bir 
1' 

silah teşkil eder. 
Bereket versin, tngilterenin elindt> 

bac;ka silahlar da var.MüzakerelerdP 
bu~ sil~hlann paslı olmadıklarım ve 
icap eder~c hunların kullanılabile· 
t:cğini r;fıylemek hiç de nezaketsizlik 

olmaz. 
J.n. Tribune dcs XaUons'ılnn 

11.15 l\lrınilı: Senfoni {~lozart>• il 
ODA MlJSIKISI \ 'E KüNSEHl·hr 

5. Brüksel 1: Piyanoıln cııo 
Ye I.iszl den pıı rça!ar. 

G.35 l'aris (PTT): Org. 

7.40 
1 ı. 

l 1.20 

~~~ Jtu•rf~ 

Bcrlin: l\cın:ın \ ' C pi~·:ın°· ~r· 
Lonclra {N.): Pıırcell ~r~ı> 
Budapeşle Ye Honı:ı sr .. l ,. 

•fi ] 
nodıı Dolır:ınyiclcn p:ın· ı.;v 
Bertin (uz. el.): pj)ııno 

seri. ~ 

IIAFlF Mt.:Sll'I \'E OJ>I:RETl·L 
9. Pr:ıg: Çek ııııısikbl. "'' 
9.15 Köııiı.:sben:: (Jleilsbeıs> 

rasıı" (Slrauss) . <'! 
9.15 Münilı: "G:ıc;parone" 

löcker). 1 r. 
!J.30 Jl:ımbıırs: \'aryetc k~n-~~ı. 
!l.:ıo Slr:ı~hurg: Al~us musıkı 
!l.40 Br:ıti~la,·:ı: Ilnrir parç:ılıı:,·ı 

10. J.oııclra (il.): "l\:ıruc)• 
yedi cücelrr". 

10.30 !.ille: Bnnrio konseri. 
11.15 Biikrcş: H:ım orkcstrıı· fi 
11.30 Birço'< Alman istns)ooı;, 

Halk havaları ve hafif 

1 :?. 
çnlnr. ·i•İ· 
Buda peşte: Oprrrt mu sik 

D.\~S ~IUSll\ISI ıiı 
Paris (PTT): Radyo fantıı 

iNSAN 2 PLANŞ 2 

8.45 
ll.50 
!l. 
!J.15 

lstokhilm: Kabare. ,, 
r.ondra (~.): "Luck;)" DiP • 
Leipzig: Kabare. 

A 8 

T, L'homme 11. 1, Man il A, Men&ch 11 

A VOcud (Vücud-u b•••r) 
Fı La corp• humaln 

l ı The Human Dody ( the Body) 

A ı Der Menachllche körper (Lelb) 

l. SAÇIAn 

1. !<': lcs cheveux m. 
1. 1: the hair (the hair of 

the head) 

1. A: das Haar (Kooföaar) 

2. ŞAl{Alt 

2. F: la tempe 

2. t: the temple 

2. ı\: dic Schlafe 

S. KAF.\. ARKASI 

S. F: l'occiput m. 

8. 1: the back of the hcad 
3. A: das Hlnterhaupt (der 

Hinlcrkopf) 

4. KULAI\: 
4., F: l'oreille f. 
4. t: the ear 

4. A: das Ohr 

(Rulak 1'e)cc ı (lml:ılc 

sapanı) 

F: le pavillon de l'o

rcillc; t: thc extcmal car 

A: die Ohrmu.schel) 

5. KULAK ME.!\U:Sl 
;,. F: le lobe (le Jobulc) 
5. 1: the lobe of thc car 

( e:ır - Jobc) 
5 . .\: daıı Ohrlappehcn 

G. ÇE~E 

6. I": la machoire 
G. t: the jawbone 

G. ı\: die fünnladc (der Kinn. 

hacken) 

7. IlOGAZ (erkeklerde: tur

fah-ı idem) 
"1. F: la gorge (chez l'hornrne: 

la pommc d'Adam) 

7. 

12. 

7.30 

8.20 

9.30 

!l.45 

ıo. 

I'oste J>:ırisien: Knlı:ıı'C• 

PIYES, ırnxı;ERANS vn 
J\0:-\t.::Ş:'>IAl.AH 1,eııt 

\'iyann: "Der zerlıroc 
l'ruı.:" (Kleist). cı111' 
Jlil\'crsmn 1: Milletler c 
veli Jınklnncl:ı konıışnı:ı· ıl' . c ııt 
l':ırls (PTT): "l.ıı 0'. 1,ıı· 
de Ban lıcıı ı" ( E\-rcynof; !~ ' 
Prnğ: "\'iktoryn" (l\nut 
sun). e• 

( I'Orı nrşo,·n: "Dönü'Ş'' 

yovski - Bocycviç). ı 1 
10.30 J.oııdra (N.): Profc~)·onc 

nis şıımpıyonluk m:ıçlrır•· 
INGILIZCE Jl.\VADIS 11, 

9 1 • 11 1 • J{oJO 1 8.18 Homa 1: . "• . <> r. IJll' 
llıı111hurg; 11.-15 Bükrcş; 11.;,0 

peşte. ,_...,/ 

Dün radyoda bir arıış 
oldu 

d)'O' 
Di.in öğle üzeri Ankara. rıı tltııt 

sunda bir arıza olmuş :·~ ~,ıv 
neşriyat ancak 15 dakıka 
hurla yapılabilmiştir. 

1939 
RESiMLi HAFTA' n:~ııı· 

Jtnlyanca derslerini takip '~!~ 
Bu Jlsanı l•olayca elde cclcccl•ıo 



MUSHil ŞE KERi tesiri kat'i, alımı kolay en iyi :nüshil şekeridir. Biliimum ec· 
zanelerde bulunur • 

Hastalıkların keşif kolu 

ur• 
1 

........................................ 
VENÜS kadar güzel olmak isterseniz ... ! 
Meşhur Alman güzellik mütehassısı profesör Doktor E. Winter 

tarafından formülü yapılan ve dünyada mevcut müstahzaratın 

1 
en m~=meli o~EN;;lik müstruuaraU kWlan~I 

B • Os"o, ~~~ ~ 
~,~ jf,..~,_·;;~·· 

"fır I ı .fı ... 

PUDR 
~~!.~' 

A 
.~ ... 
·~' 

··~ .;:,:\: 

n\ME~t· 
" ~1': 3 ~~~~~~ 

~~~~t~i 
Umumi d-"p,)!'U: Nureddin Evliyazade Ecza, a'IU ve ıtnyat 

depom İstanbul 

~~§'§§~~~~~§§~~§§§§§§~~Dikkatle 

bakınız! 

Unutmayınız! 

Yalnız 

Rex 
Prezervatifleri 
sizi memnun 

® ı ı eder. Çünkü 

~~~§_~~~~'7§~(}ı~®~.A~~J~l ı I ~m~~ 
gayet ince ipekli lastikten yapılmıştır. Eczacınızdan isteyiniz. 

KOLINOS~:~n~:ş 
andapdk dişleri inci 

Dlf MACUNU gibi parla· 
tan Kolino-

~lr'.~~~~••••••••su dünyada 
milyonlarca zevat seve seve kullanırlar. Tüpün muhteviyatı teksif edil
miş olduğundan uzun müddetle ihtiyacının temin eder. Büyük tüpü 40, 
küçük tüpü 22,5 kuruştur. 

( 

----------------------~ . 
: ~~-.R 1 K L 1 K 

ııı .. 
illa 8?ndüren, çalı~.manıza , G nı o:n k~rıklığı 

r ~~R ı Pi N 
hu e '<!i · 

YIU{ ha tız. Bu sayede birçok 
lik~in· alıklara tutulmak teh.. G b Ö:l<'miş olu:unuz 

GuıQn ~' 1 P 1 N bq agr1 
ş, diş, 

11 
' s~ v · • arı keser, 

Adalara göç vapuru 
20 Mayıs 1939 tarihinden itibaren ikinci bir ilina. kadar Cu. 
martesi, Pazartesi, Çarşamba günleri Köprüden saat 11.30 
da Modadan 12.00 de bir vapur kalkacak tekmil Adalara 
gidecektir. Göç seferile naklolunan eşya 50 % tenzilata 
tabidir. 

~ ı. 4,. #- .. _,....,.... .ı ... • 

ka e~ıe, ırlp ve romatizmaya 
1lı bılhassa müessirdir. Her akşam bu şekilde birkaç 

lcQb dakika içir..de yapacağınız u. 
ırıda günde 3 ka~c 'ı fak bir masaj size gençliğini. 

.\ıd alınabilir ~ K zi kazandpıracaktır. , • 

~~11':1ayınız. Rağbet gören her şeyin taklit ve rem ertev ın 
erı vardır. GRtP1N yerine başka bir marka 1 

'9 Verirlerse şiddetle reddediniz. Ya:;;h:~ı;lı~e:~~~;ti 
...................................... 

~ ~tt~~R;:-:-~-a-~-az-al_a_nn_m __ .-----~---

'llls ~o~t~ v: ~ardesüler, 
S ... a sız hır bıçımdir. 
~Rlarrı 

Şık 

liaıiha Ucuz 

' 

~etı&in çezı.rda pirasamızın en 
~ f' ~ıtleri, her 'erden u

IYat ve .. . . 
"'9.., ~ • mu"'aıt şartlarlı ı 

' ....., al1lrn31 tarlıı·. 

~Ilı it 
l{u . 0Prakta kirahk ev 
~ Şlıye So 

ı' 1 \e 4 rvı · 16 su, elektrik, gaz 
teıı "\lalı d . 

~i e ~ok Y • enız, tramYay çar~ı 
f.'a 210 lira akı?· Yazlığı 140, seneli· 

tsada F · liızasında No. 20 eve 
llat Aruna müracaat. 
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du. Altiyerinin ise askerleri var
dı. 

Foskari de kendi maiyetine ve 
memurlarına güveniyordu. 

İçtima bittikten sonra reisler 
maiyetlerini alarak hareket etti
ler. Rolan da Venediğe g:.Cecek
ti. Etrafına bakındı. Gözleriyle 
İskala Brinoyu aradı. 

iskala Brino hemen ilerledi: 
- Buradayım, monsenyör. 
- Pekala, haydi gidelim? ... 
- Gitmeden evvel sizinle bi· 

• az görüşmek istiyorum, mon -
senyör! 

Rolan hayretle tskala Brinoya 
baktı. Sabık haydut henüz çık
mamış olan grup reislerini işa
ret ederek: 

- Arkadaşlann hepsi gittik. 
ten sonra arzederim, decli . 

33 

ISKALA BRINO!.. 

Hay.dutlar reisleri ile beraber 
tamamen çekilmişler gitmi§lerdi. 
Yalnız kalınca Rolan iskala Bri
noya döndü: 

- Şimdi söyle, ıeni dinliyo -
rum. 

takala Brino kınk bir sesle : 
- Uıtat! deldi. Size veda edi • 

7orum. 

- Yalnız ben müstesna olma!c 
Üzere herkese bir vazife verdi -
niz. 

- Sen benim y::nımda, benim 
leberaber kalacaksın. 

- Sözlerimi bitirmeme mU • 
saade buyurunuz üstat. Ben 
kendime bir rol, bir vazife inti • 
hap ettim. Bu hususta bana sual 
sormamanızı rica ederim. İnti • 
hap ettiğim bu vazifenin yapıl • 
ması için de size hemen veıda et· 
mek mecburiyetindeyim. 

- İskala Brino !. 
- Monsinyör!.. 
- Kendini öldürmiyeceğine 

intihar etmiyeceğine yemin et 1 

Titremek sırası Iskala Brino • 
ya geldi. 

Fak:ıt susta. 

Rotan arkadaşınrn el:nden tut 

tu: 
- Demek tahminim doğru? 

Demek hayat sana bu kadar ağır 
ve tahammülsüz geldi öyle mi? 

- Monsinyör 1 Bu hayatın si• 
zin için ide ba§ka şekilde oldu • 
ğunu inklr edebilir misiniz? O· 
nun tahammülsüz ve ağır oldu. 
ğunu ıiz de hisaetmiyor musu • 
nuz? 

- Peki yapacağın şey nedir? 
- Us tat 1 bu hususta bana bir 

Sayın müşterilerimiz: 
Tokalon Kremi vazolarının müsabakasına ait ikram.iyele. 

rin vürudu geç kaldığından keşidesi tehir edildiği ve bil!ha. 
ra yapılacak keşide tarihi ayrıca gu.etelerle ilan edileceğini 
beyan ve bu mecburi teahhrdan dolayı mazur görmenizi ri
ca ederi&. 

----------------· - -·--- -----
lstanbul valiliğinden = 

1 - 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramr, FenerbahQe Stad
yomunda okullar ve spor klüpleri, Beşiktaş, Bakırköy, Beyoğlu, 
Şişli, Eminönü, Fatih, Şehremini, Kadıköy, Usküdar, Eyüp. Şi. 
lede Halkevleri, Adalar, Beykoz, Sarıyer, Silivri, Yalova. ve Ça. 
taleade. kaymakamlar tarafmdan hzırlnan programlara göre ya.. 
pılacak mUsmere ve spor hreketıerile kutlulnacaktır. 

2 - Fenerbahçe Stadyomundaki merasim dmgalı daveti • 
yelilere mahsustur. Yer mahdut olduğundan elinde davetiyesi 
bulunmıyan hiç kimse alınmıyacaktır. 

Davetiyesiz olanların Stadyoma kadar zahmet etmemelen 
lazımdır. 

3 -Diğer yerlerde yapılacak merasim davetiyesizdir. Herm 
iştirak edebilir. .(3474). 
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mağrur ve azametli tavriyle yü
rüyordu. 

Arkasında iki muhafız asker 
vaı•dı. Bu askerlerden biri müte
madiyen sağına soluna endişeli 
&özlerle bakınıyordu. Bu asker, 
Kido Cenaro idi. 

Saray ile Lido rıhtımı arasın· 
.da bulunan mesafenin yarısı 

hiç bir şey olmadan geçildi. 
Halk (Yaşasın!.) diye bağrı. 

yor ve alkışlıyoı:idu. Altiyeri ih. 
titalciler ile arasıra göz işaretle
ri yapıyordu • 

Foskari, hatmet ve azameti 
içinde, mütebessim görünüyor· 
du. Halkın, alkıparı ve (Yaşa· 

sın) feryadlan ile kendisine ta
raf tar olduğun.dan şüphe etmL 
yordu. 

Birdenbire, alay kordonunun 
baş tarafı durdu. Ve tabii bü
tün alay durdu. 

Foskari ürktü. Endişeli bir 
ıesle: 

- Niçin duruyorlar diye 
ıordu. 

Bu esna.da bütiin gürültüler. 
alkışlar, bağırmalar suatu. Umu
mf bir ıilkQt etrafı kapladı. Ala
yı tegkil eden insanlar ile etrafta 
toplanmış olan halk bir hareket· 
le baflanndan ppkalanru ÇI

bıidıllr. 
Foskarl titredi. ı 

Cumhurreisinin muazzam ve 
muhteşem merasim alayını te
vakkufa mecbur eden şey, diğer 
bir alay ile karşılaşması oldu. 

Bu alay aa bir cenaze alayı 

idi. 
Basit bir cenaze alayı .. 
Dört rahip, üzerinde büyük 

engizitörlük alametini taşıyan 

bir tabutu götürüyorlardı. 

Tabutun arkasınldan da tepe
den tırnağa kadar siyahlara bü· 
rünmüş yalnız bir kadın vardı, 

Altiyeri boğuk bir sesle: 
- Leonor! diye mırıldandı., 
Leonor etrafına bakmadan, 

adeta muazzam merui.m alayı
nın farkıllda bile olmadan geç. 
ti. 

On iki rahip ellerinde yanmıı 
mumlarla cen3zeyi taldp etti
ler . 

Aasabı uyuşturan matem şar 
kılan yavaş yavaş uzakla§tı. 

Yol açılmıştı, Foskarioin ala.. 
yr yürümeğe başladı . 

Bu sırada Altiyerinin ve Cum. 
hurreisinin gözleri biribiriyle 
karşılaştı. İkisi de aararm t. iki
si de titriyor ve göılerile san
ki şunu demek istiyorlardı: 

- Bu tesaıdüfün meş'um neti
cesi acaba hanlİJDİ&in ilerine 
Jlabet edecektil\. 

Dandolonun cenaze alavmm 



il A B E R - Akıam Postası 

iN K 18AZ1 defeder, Mi DE ve BARSAKLARI 
kolaylıkla ve mülayim bir şekilde boşaltarak rahatlık ve ferahlık verir. HAZIMSIZLIK, ŞlŞ
KlNLiK, BULANTI, GAZ, SANCI, MiDE BOZUKLUGU, BARSAK AT ALETt, tNKIBAZ, 
SARILIK, SAFRA, KARACtaER, MiDE EKŞlLtK ve Y ANMALARINDA ve bütün mide ve 

barsak bozukluklarında kullanınız. 
MAZON 1\1EYVA Tl 'ZU son derece teksif edilmiş bir tuz olup yerini tutamryan mümas!l müstahzarlardan daha çabuk, daha kolay ve da

ha kati bir tesir icra eder. Horoz markasına dikkat. 

r- Saç Bakımı -111 
Güzelliğin en birinci şartı 

p 
Kepekleri ve saç döktilmesin 
tedavi eden tesiri milcerreb bi· 

ilaçtır 

Evinizde neı'e ile vakit geçirmek. .• 

E'·inize bütün dünya haberlerini almak isterseniz 

Radyolarını tercih ediniz 
Satış yeri: Beyoğlu istiklal Caddesi No. 34 

1 Arşimidis Müessesesi T. A. Ş. 
im .. ı ............ l.İlll ............................................. ... 

mt. Kansız 
ık 1 ' hastalıklarına, cılı~ yavrular, ' yürü yemi yen, diş 

çıkaramıyan çocuklar, dermansız ihtiyarlar, sol
gun kızlar, vereme istidadı olanlar HASAN K UV 
VET ŞURUBU'ndan İçmelidir. Kanı arttırır, İş
tiha verir, şifai tesirleri çoktur. Fenni surette 
imal edilmiş, içilmesi kolay ve lezzetli bir şurup
tur. Küçük büyük her yaşla ~stimal edilebilir. 

. ... - . . . -. . - "" ~ ... - -- ~ . . ... ..., ~ . 
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ğursuzluk saymıştı, Altiyeri ise 
kendi hesabına endişe ediyordu. 

Halbuki bu adamların ikisi de 
merin tabiatli, azimkar ve ce· 
sur insanlardı. Böyle olduğu 

halsie bu tesiriden uzak kala. 
mıyorlar ve ikisi de kalben ayrı 
ayrı düşünüyorlardı: 

- Cenaze alayının meş'um 

neticesi acaba hangimize isabet 
edecek?. 

-22-

ROLAN KANDiY ANO 1 

30 kanunusani akşamı ve 31 
kanunusani gecesi Piyav boğazı 
ge~itlerinde, (Kanınhk mağara) 

civannda garip ve hümmalı bir 
faaliyet vardı. Boğazlann !ka
ranlık geçitleri yüzlerce meş'a. 

lenin titrek ziyalan içinde çal
kanıyordu. Bu me§'alelerin et· 
rafında tepeden tırnağa ka.dar s.i 
Iahh kesif lbir kalabalık toplan
mrıtr. 

Tahminen beş yüz kişi kadar 
vardı. Hepsi de dağ elbiselerini 
giymişlerdi. 

Ellerindeki tüfeklere dayan. 
nuş, bellerinde hançer ve taban
calar sokulu olan bu adamların 
korkunç bir manzarası ve ürper
tici bir hali vardı. 

Teşkil tttikleri halkanın orta
sırıJa hiç §ilphesiz reisleri olan 
adam yüksek bir kürsünün ıüs-

tüne çıkmış bir nutuk söylü • 
yordu. 

Bu sözleri işitmek için daire 
gitikçe srklaşıyor, bir kısmı da. 
ha iyi işidebilmek için ağaçlara 
ve kayaların üzerine tırma9ıyor 
lardı. 

Umumi ve .derin bir sessizlik 
vardı . 

Bütün gözler reise dikilmiş 

bulunuyordu. 
Bu reis, Rolan Kanl:iiyano idi. 
Çok evvel başlamış olduğu 

sözler aynen şöyle idi. 
- Şimdiye kadar söyledikle· 

rimle size bir insan olduğunuzu 
anlattım. Ve siz de anladınız ... 
insanların, insan olanların en 
büyük vazifesi yalnız zayıfları 

himaye değil, fakat kuvvetlilere 
de hücum etmektir. Öyle değil 

mi? Eğer alçaklık, korkaklıkla 

kuvvetli olanları yerlerinde hıra. 
kacak olursak zayıfları himaye· 
den ne çıkar? Zalimler 'kaldıkça 
mazlilmlar için kurtuluş yoktur 
ve olamaz. Onları kurtarmak ve 
bir daha zalimlerin eline dü~

mekten men için yegane çare, ye 
gane vasıta zulmu ortuian kal
dırmak ve zalimleri ezmektir .• 
Bilhasa kuvvetli ve kadir hiç 
kimseyi bırakmamaktır. Kuv -
vetli ve nafiz bir adam hakkır.ı:la 
ne kadar iyi, merhametli ve ali
cenap denilirse denilsin inan • 
mayınız. Çünkü kuvvet ve JlU-
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fuz da, haddi zatinde zayıflar 

için, mazlUmlar için büyük bir 
tehlikedir. İşte siz bütün bunları 
anladınız ve biliyorsunuz. Bu _ 
nun içinl:iir ki tam bir insan ol. 
dunuz. Gene işte bunun için. 
clir' ki ben sizin bana vermek is
tediğiniz mevkii ve makamı iste
miyorum. Eğer muzaffer olur -
sak memleketin idaresini yalnız 
altı ay elimde tutacağım. Bu 
müddet zarfında ismen cumhur • 
reisi olacağım. Fakat fikrim, 
ruhum, düşüncem Venedik hal· 
l:ına hürriyetin ne kaı:lar kıy -
metli bir şey olduğunu anlatma
ğa münhasır kalacaktır. Bu hal. 
kın ne zaman mesud ve bahti -
yar olmak için kuvvetlilere, mü· 
tegallibelere lüzumu kalmadığı. 
nı ve kendini bizzat idare edebi
leceğini anld ğım zaman ben çe 
kileccğim ve hepinize veda ede
ceğim. 

Rolan sustu. 
Bu fi1dr ve düşünceler hak -

kı. :la hiç bir tenkid yürütecek 
de(!iliz. Biz sadece vaka'ları an
htmal~la iktifa ediyoruz. Yalnız 

· ç:ınu ilave edelim ki Rolan bu 
c5~1erincle tar.ıamen samimi 
iC:i. 

Hiçb:r vakit curr.hurrcislik 
rn::l:ıı.mını tahayyül etmemişti .. 
Esasen bu gibi şeyler onu alaka
d ar etmiyordu. Hayatında yat. 
nız bir endişesi varjı: Leonorl. 

Ona karşı duyduğu aşk azalmak 
değil, bilakis gün geçtikçe da
ha ziyade şiddetleniyordu. 

- Evet, diyortju. Muzaffer 
olunca zalimleri ortadan kaldırı
rım. Halka hürriyet nedir Na. 
sıl alrrur ve nasıl muhafaza edi
lir öğretirim .. Sonra çekilir, u. 
zak bir yere giderim. Herşey, 

her iş, her gaye benim için ar. 
tık ölmüş demektir. 

Nutuk söylerken Rolan bun· 
ları düşünüyordu. 

Kürsüden inerek taş mağara .. 
lart:ian birine girdi. Grup reisle
ri etrafına toplandılar. Son em. 

ri, son talimatı aldılar. Her reis 
maiyeti ile beraber bu geceden 
hareket edecek ve muhtelif yol .. 
lar.dan Venedik üzerine yürü .. 
yecekti. 

Esasen sekiz gündenberi teb
dili kıyafetle gizli olarak Vene
diğe girmiş olanların miktarı 

bini aşıyordu. 
Rotanın bütün kuvveti iki bin 

silahlı insan idi. 

lki bin derken mücadeleye 
hazır ve muntazam bir teşkilat
tan bahsediyoruz. Yoksa, bütün 
Vene:iik halkını, gondolcuları, 

ve bahriyelileri hesap edecek o. 
tursak bu kuvvctb miktarı çok, 
pek çok artar. 

Evet, Rolan Venediğin bü· 
yGk ekseriyetine istina~ ediyor .. 

.1 

ve 

dıf' renkte sıhhi saç boyaları 
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Türkivenin herhangi bır 
fmda,· bir müessesenin ~ 
fransızca ve almanca ola ~ 

cari muhaberesini ida1: e c 
ıçın iş arıyorum. }\fuı11 
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