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Büyük Türk vatandaşının 
yeni bir işareti ! 

Yazan: SUAD DERVIS 
• 

Ç OCUK bayramı bir hafta süren büyük bir neş'e ve memle. 
ket çocuklarını tam bir kardeşlikle biribirine kayna~tıran 

·,:r hava içinde geçti. 

Cumhurreisimizin sevimli yavrulariyle, memleketin en müte
vazi köşe.:.inde ya~a} an, en t::mılmarnış yurddaşlarımızın yavrula. 
rı aynı "ekilde, ayni temiz neş'e içinde bugüzel bayramı kutlula. 
dılar. 

Memleketin dört bucağından bu bayramın intibalarını bize 
.etiren. resimler, bize memleketin her köşesinden gülüşen, oynayan 
şen, şa <ırak canlı çocul:ların gürbüz ve güzel çehrelerini gösterdi. 
Memleketin dort köşesinden gelen bu resimler içinde bizim nazarı
mız, en fazla bir tanesi üstünde tevakkuf etti. Bu resim Cumhur. 
rci~im!~in l.olları arasında bir çocuk tutarak çıkartmış oiduğu bir 
resımaır . 

Çünkü; insanlığın en büyük ve mukaddes zevklerinden ve 
sevgilerinden biri olan babalık zevkini tatmış, onu takdir eden, 
~nla~an mütel:amil bir insan jestiyle bir Türk yavrusunu göğsü 
uzcrınde sıkan ve en büyi:k meziyetlerinden biri de tam kusursuz 
bir aile babası olmak bulunan Cumhurre~simizin bu res~i; bütün 
Türkler için bir işarettir. 

Memleketin en küçük vatandaşını kollan üstüne alarak, Türk 
gözlerine gösteren en büyük Türk vatandaşı bize bu memlekette 
çocuğun kol iistünde taşınması, sevilmesi ve şımartılması lazım 

gelen en kıymetli varlık olduğunu öğretmek istedi. 
Çocuk bayramlarının me:leni memleketlerde çocukları şımart

mak, onlara neş'e vermek, onlara saadet vermek ve onların büyük 
kıymet~erini tebarüz ettirmek için tes'it edilen bayramlar olduğu. 
nu bu ;est kadar iyi gösteren ne vardır, 

Evet, çocuğun, ileride, mütereddi, mariz ve cemiyete muzır 

bir varlık olmamasını isteyen cemiyetler; en evvel onun mes'ud ol. 
masını, neş'eli, normal hayat şartları içinde inkişaf etmesini temi
ne gayret ederler. 

Neş'e ve saa1:iet, sıhhatten, varlıktan, iyi ve dikkatli 'bir ba
kımla yetiştirilmekten ileri gelir. Halbuki mahrumiyet içinde, en 
kötü sıhhi şartlar altında yetiştirilen, yokluk içinde büytyerek, 
hayatının başlangıcından itibaren her istediği şeyden mahrum olan 
çocuklar şüphesizki manen ve maddeten mariz ve mütereddi olarak 
büyürler. 

Bir memlekette bir çocuk bayramı yapmak, medeni bir sevi. 
yeye ulaşmış olmanın ve çocuğun krymetini tak<:iir etmiş bulunma
nın bir fadesidir. Fakat asıl çocuk bayramına, bayram haftasından 
sonra devam etmek şartiyle. 

Türk çocuğuna bütün bir ömrü bayram etmek, bugünkü ye. 
tişmiş, mef:leni ve şuurlu nesillerin vazifesidir. 

Her Türk çocuğu, cemiyetten ayni ihtimamı görmelidir. En 
zengininden, en fakirine kadar bütün çocuklar, aynı dikkatla bil. 
yütülmeli.dir. Çocuk mütem~di bir kontrol altında tutulmalı. geniş 
ve şumullü iyi bir organizasyon memleketin en hicra köşelerine 

dah; bu kontrolü teşmil etmelidir • T ü r k çocuğu. 

nun bütün ihtiyaçlarını, Türk cemiyeti tatmin ctmeğe çalışmalı. 

Yüzde bilmem kaçının sıhhati cahil ana ve baba elinde bırakılma

malıdır. Memlekette açılan her küçük mezar, o memleketin istik. 
hali için büyük bir uçurumdur. Çünkü bu son senelerde mcı:la o
h . küçük millet, büyük millet sözleri; kalabalık millet, nüfusu az 
millet manasına kullan ]maktadır. Medeni veya cengaver kudreti 
ne kadar yüksek olursa olsun nüfusunun adedi az olan milletlere, 
:nedeni seviyesi ne kadar alçak, ve dünya telakkileri ne b:Har bar
lıarca olursa olsun, nüfusunun sayısı çok olan milletler k~çiik mil. 
let nazariyle bakmakta ve kendilerini onlar üzerinde hak istemekle 
salahiyettar büyük milletler olarak telakki etmektedirler. 

Türk milleti kısır bir millet değiLdir. Memleket içinde şöyle . . 
l:ır dolaşmakla ve Turk kadınlarının bilhassa işçi ve köylü sınıfı 
arasın':ia bir anket yapılmakla, memlekette vasati olarak her ananın 
muhakkak surette altı çocuk doğurmuş olduğunu tesbit edebilirsi-

niz. 
Kadınları analık hasletini kaybetmemiş olan bu lbüyük milletin, 

asrın bugünkü telakkisine göre, büyük millet olması için bir tek şey 
lazımdır. Doğanları korumak, gürbüz ve sağlam yetiştirmek ... 

İşte minik bir Türk vatandaşını kolları üzerine kaldırarak 

bize gösteren büy~k Türl: vatandaşı bize o jestiyle bütün bu ~ey. 
leri hatırlatmıs bulunuyor. 

Suat DERViŞ 
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'C~m i l<ubbesin-

den kurşun 
çalan 

:v1ahalle ço cu~larından 
mürekkep bir çete ı m :ş 
Küçü'c Ay:ısofyad:ı Mc•Jres: 

s:ıka;ında oturan m.:e.ı:zin Hasım 

o~lu Tevfik polise müracaat etmi!: 
~ 

ve Küciik Ayaoofya camii kubbc-
s:nt.Ieki kurşunların hırsızlar tara. 
fından çalınmakta olduğunu bil. 
dirmi~tir. Bunun üzerine evvelki 
gece yapıl:ın b:r gözetlemede bu 
hırsız'arın mahalle çocukları:Ulan 
__,··:-ekkep bir grup olduğu anla-
:~ıi ve hepsi cürmümcş!ıut ha. 

1't1Tistı. zere.~ c;:·! lı .. atm da (, l •e yakabnmı_ştır. 

t!ulıt tfbi, 111 ıTz:c:·ı j' r! rde sığ.- Bunlar, İsm:ıil oğlu Mehmet, 
t·~l:lm yapılmallta ı•e meydanlarda 1 Sulhi Cemal oğlu Remzi, Osman 
sı.pcrln iazılmaktadır. Ey/el kulesi ı oğlu Yusuf Ziya,. N«ati oğlıa ıı 
cıvarında arılan siperlerden biri... yaşın':la Kenandır. 

~ 

i:kmektep bt!(nci SPıtf ta1cbe1cri c:e öğle akşa1'l mekteplerinde TbİT tfJI 
samere vermişlerdir. 

Yalovaya vapur 
ücretleri 

Birinci ve ikinci 
mevkilerde onar 
kuruş indirildi 

On yıllık neşrıyal 
sergisi bu sabah açıldı 

Ankara, 1 (Hususi) - Türk 
harf inkılabının onuncu yıldönü 

mü m:inasebetiyle Maarif Vekilli. 

Neşriyat ko.1gresi yarı ı 
l::aşhyor 
Ankara. 30 (A.A.) - Mcml::k Denizbank, bu sene de Yalova ği tarafından Ankarada sergievin 

kaplıcalarından halkın daha genic. .ın m:i takbel neşri} at fa~liyet'ni 
:r de hazırlanan "On yıllık Türk 

mikyasta ve daha ucuz bir·~ekilde ;istemli ve yıllarca <ıyrılmış bı 
" neşriyat nergisi .. bugün saat 11 

istifad_e edebilmelerini temin irin rıroğrama bağlamak ve bu saha.!< 
:ı de resmi davetlilere açılmıştır, 

bu sabahtan itibaren başlamak, ve (alışan bütün ,ı-es-ni ve hu .. usi tc 
ilkteşrin sonuna kadar devam et. 14 den itibaren de umuma açıla ~ekkiiller arasrnda irb'rligi } :ıp 
mek üzere gerek köprü, gerekse caktır · rak el:ieki imk:nl rdan en verim 
:ıdaladan Yalovaya fevkalade Sergr:le, resmi ve hususi mües li sonuçlar temini yolların ara 
tenzilatlı bir tariie tatbikine baş 
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seselerin ve teşekküllerin son or 'l:ak maksadı ile maarif vekilliı: 
lamıştır. yıl iırinde Türk harfleriyle yap. tarafından tertip olunan ''binn 

Bu yeni tarifeye göre, köprü, t kları neşriyatın örnekleri teşhir Türk neşriyat kongresi,, 2 ma> ı• 
Haydarpaşa ve KadıköyUnden Ya 1 edilmektedir. Sergide ayrıca biı 1939 s::ılı günü saat 10 da, Anl.a 
!ovaya gidiş bileti birinci mevki satış yeri bulunmakta ve her türlil rada İsmetpaşa kız ensti tüsünde 
de 30, gidip gelme 60, ikinci mev- kitap ve mecmualar yüzdc yirmi toplanaca!ctır. 
ki biletler gitme 20, gidip gelme iskonto ile satılmaktadır. Kongre. sayın Başvekil Dr. Re 
40 kuruşa indirilmi§tir. Sergi üç hafta müddetle her fik Saydamın bir nutku ile açıla 

Adalardan Yalovaya birinci gün 10 <dan 13 buçuğa ve 16 dan cak, Maarif Vekili Hasan Ali Yü. 
mevki için gitme 20, gidip gelme 19 a kadar açık bulunacaktır. c.el, kongrenin toplanmasındaki 
40, ikinci mevki için gitme 12,50, . . lüzum ve gayeyi izah edecektir. 
gidip gelme 25 kuruş alınacaktır. Sergıde hır de okuma salonu ay, BunJan sonra riyaset divanı ile 

Gene bu sabaht:ı,n itibaren tat.. rılmıştır. Sergiyi ziyaret edecek. çalışma encümenlerinin seçimleri 
bik olunan ilkbahar tarifesi ile Ya. lerden d~ıhuliyc alınmıyacaktır. 1 yapılacaktır. 
lovaya biri sabah ... diğer' ~lc.§arp ol ~------------------:.__ ___ .:..._ __ _ 

mak üzere iki vapur hareket ede 
cek ve Yalovadan biri sabah aige. 
ri akşam iki vapur Adalar ve köp 
rüye gelecektir. 

Yeni deniz teşkilatında şimdiye 
kadar Den:lbanka bağlı bulunan 
Yalova kaplıcaları tamamen müs. 
takil ve Sıhhat Vekfüetinin rnüra. 
'.cabesi alt ıı:ia bir müessese haline 
sokulmaktadır. Bu şekilde kurula 
cak Yalova otel ve kaplıcalar mü. 
dürlüğünün kadro te~kilatı esasla. 
n hazırlanmakta.dır • 

Enginar hırsız l arı 
Üçer ay hapse mahküm 

oldular 

~ ....... :.,,."',, 
f( ~ ~--ı&:ıı• 

Ankarada Soı•ycl hariciye llrmiscr mw1~i>ıi I'ulem '·iıı ile tema:.lar ılc. 

ı·aı~ .etmektedir. Ncsimdc misafir diploı:ıat şc. ejinc verilen zı }'Of etle 
harıcıye ı•e mulıabero ve miinakale vekıllcrimiz arasında göriilmektedıı 

Ankara Halkavi 
gençlerin n seyahati 

Ankarada çocuk 
haftasm1n son giinli 

Yemişte sebze halinde Saimin ser 
gi ınden enginar çalarak Samatya. 
da satmakta olan Bilal ve Abidin 
isminde iki kişi yakalanarak adliye 
ye \'t>iİlmi~lcrdir. 

I 
Adana, 30 (A.A.) - Bir hafta- Ankara 30 (A A ) Çocuk 

>ün, cürmümeşhut nöbetçisi olan . ' · · -.. .. .. lh d 
1 

.clanberı Adanada bulunan An. Haftasının son günü olıı.n bugün 
uçuncu su ceza a vapı an muha· . . . . . 

1 
. d 'k· ·

1 
. l kara Halkevı temsılcı gençlen saat ı 5 de, Anl:ara Halkevinde u. 

.ceme erın e ı ı suç u cngınar arı b d ·· ·· 1 · 
b

• ,. h d'd ld kl 'dd' ura a uç guze eser cynamı~lar. mum isteğı üzerine bir kere dnh<' 
ır ı a u ı en a ı · arını ı ıa et· ç . . l d . b d . . 
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dır. ok muvaffak olan gençler. tekrar edıl:n Küçük Yaman ve 
mış erse e lS at e emcmışlerdır. Ad 1 ı k ·· h · · ı H · ,
1 

hk 'k' . . .. ana ı arı pe mute assıs etmış- :ıyat Halkaları pıycslcri gene 
., a ·eme ı ısını de uç ay on beşer lerdir 1 k Ik 1 h f bö" 1 .. h ahk"· t . t' · ço a ış anmış ve a ta y ece 
gun apse m um e mış ır. . . ı k Gençlere zıyafetler verılmiş, A- apanmıştır. 

--<>---

Kürek hırsız :ar ı 
:Mercan hanında yatan Fantoma 

:\le.\.ımet ile Ruhi, ManoK isminde 
üç kişi dün Kumkaprdan bir sanda
.m içme ch·ardaki kayıkların yel. 
ken ve küreklerini doldurmu~lar ve 
'"açarken yakalanmışlardır. Hırsız 
lar sandalla lmıite giderek çal
:hkları eşyaları orada c:atacaklarım 
cöy!emişlerdir. 

d~n~ gtnçleriyle temaslar ve ge-1 Evvelki akşam Geçiören Ana. 
zın tıler yapılmı~tır. Ankaralı kucağı miniminilerinin yaptıkları 
genırler bugün Tarsur.:ı gitmişler. 1 

radyofonif temsilde memleket 
Jir. Orada verecekleri temsiller - içinde büyük alaka uyandırmıs 
den sonra Mersine gidecekler ve ve kuruma takdir ve tebrik telgraf 
Mersin.den sonra Ankaraya avdet ve mektupları gelmiştir. 
edeceklerdir. j M . emleketın he rtarafından alı. 

nan haberler bu yıl çocuk hafta. 

ır o ın ton a m ~a sının pe~ ~anlı bir ~urctte kutlan· 
~ 

1 

ldığını bıldırmektedır. 

r-stasvoın©Jaı ' 
~----~---------------

' ~hlak ve adaba 
mugayır 

mukave~el3r 
\dliye Veka eti h ı r tami

gonrıeroi 
.\<llı~ c ctı aıı aı;; re ad 
ıu.;a) ır ınul.a' c ele. 111 ta ,-Oık rd' 
.cm~;ı ıç•r. note .. cre ~u tcb.ığı g 
c. n i,t : 
•.• ,CJt •• "an..ımıı.un .,o ıı u ı 

t•:.iı.dt> ı • rıunuıı c mir \ c~ a nıe 
ı~ ini '!ın e e a~ hırı o nı.ınıak • 
ıe bm ç i" k ... ı.ı .... unu 1 ~i .ıd 
e tio:ı ı ılJ.maal.i hck,..:n eı ı el' 
.duğu ı.ı hü'mm!c.e m.ıha •l o 
J...id c.< t•: ... er.edlc. in re--en 1JI1Z 

ıluımı· . .ıı·aJı, hari;te tanzın1 ol 
dnla. !ıl ra .. h \ e ımz:ı!a. ının ıF 
ık edilt!·nıveceği ve 61 incı madd' 

t> yazı,, oİduğu işler raparno1 

;akla J ı,, »~tenım:ştır. Bu ıtib~ 
noter ~.am:.nunda zikrolunan ll 
hiımlerıe tx rçlar r:amınunun 19 
2C iııcı :ı ;.ıddesine na.:aran noteri" 
• in umunıi o.hlak ve adaba mllga 
mukavelt> tanzim ve tasdık etJ1'lİ) 
·~:,lcri t;•Jiidir. Bin<!2na!ej h. nv 
•rın r'hl:!1~ \ '€ a:ia<Ja muga\ il ı1I 
azaalı m:ıka\'el .. ler tanZ'm;r.c ~ 
ıan v •mt'"ffi"leri tebliğ olunur ... 

--o--

Kuyuya düşüp 
kurtarılan kadın 

O küdara;ı 5 ... u.m .ı::da otll 
.. irkor i minde birinin karı"I l\I 
lam A ;tik dün cabah erkenden ~ 
;e.>indeki kuyudan su ç.:kmcl<te 

1 

.en mU\'a 7 eneo;ini ka\'bederck içi~ 
..! ın:.,. bunu gören. koca<:.ı derli" 
al)ıtıyı, zabıta da itfaiyeyi haı,er 
ar cvlemi.::tir . 
ltf;iycni~ tahlbiye motopoı11~ 

ku:.•unun suyunu bo~ltmak sureti 
le kadını boğulmaktan kurtarıUıf' 
!ardır. 
~~---~~-------~--......./ 

jBelediyeye 
i teşekkür 
f l':rngalhda Bozkurt mahallctl 
Eşref Efemli "okağmda otu,.
oku~·ucul:ırıınızın bir tiikiyet ,-e 
tt mennllerindcn geçen gün b• 
sayfada bahsetmiş, mahall~ııol' 
berbad n geçilmez bir halde °" 
lıın yollann tanılrl için eskide' 
müteaddid defa müracaat e-
leri halde müspet blr netice .ı.
rnııdıklarını anlatıp beledlyerıb' 
tlikkatlnl ~kmlş, sokaia hiç ol
mazsa bir tek limba konu ...... 
lüzumuna i~aret etmlştlk. 

Uu ynzınm intişarından bit 
1 hafta sonru sokağa belediye bd 
rane elektrik liimbası koydurrıııd 
\'C liı.mbalara Cumartesi akşaotl 
cereyan nrllmitotlr. 

Mıılınllcli bclcdlyf'ye, onun ~ 

lmnnıncla halkın şikayet ve tr 
.mcnnilcrinc JUyık olduğu ebeaıa-

1
1 miycti veren yeni Belediye se151-
mi:ı: Dr. 1.iıtfi fürdara teeelddt' 
ehnckt~. bozuk olan yollanD 1# 
pek yakında yapdaealnu ~ 
muhakkak görmektedir. 

BeJcdl,re Rcislınlze biz de .,0-

1 ı~~".s~ .• ~~~~r. ~eriz. ./ 
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; iaft::ı;:r~ftq;'İ!I 
Halis kahve niyetine iki kavrulmuş 

nohut suyu mu içiyoruz? 
t · l)h~ T.$Q U.llQ Kr, I 
, •• ) hı. •.nıı • 14..00 • 

....... 1.30 • ~.oo • J 
"'•••• ı.oo • ·----· Meğer kahve, en ağır hastalara bile verilecek 

her derde deva bir eksir irn ~ş ! 
~cıta dair 

_. 

lı. \'ı 
Mayıs 

. S, Teyf'k " 
. llıbı b' 1 hkrel'in dediği 
1loı·ıırn nır kö~ lii kızı IJ.ll!lır? 
~ı~k· • en şi <l' . ı al·J m J) e kad:ır onu 
tk luzuıarı da hic bir şeye ben_ 
· rıı nunu h' al'ı~tır· 1 ıssctınedim. :\J:ı-
r aJı 'I ' sLanbul'un lıiricı·k · ı ' '1 arı · . hu ıaharı ın .. ~le nısana güYeın oL 

n Un kıırı~Jdeler anıa kıştan da 
ı. h~ı·:ı~ı larnanıı.~l:ınlır. O iki 
q,,r ne k d 
1 
·ı. aıı lıo~ a ar güzel ol.~a yl_ 
liab 1 <-lllası •111 " .... -) ı ıli · • -'anı uşulu\'er· 

~dır, 1/' Haziran da iyiden iyi 
teıı , afıar . 1 -

e~ın g· • ) a ıı 12: marısladır 
illa . 1 1'diği a . ' 

Uııec k Hla ... 

1 Cberıı·n1 • e siniz ki bahara bu ka 
er . ıyeL y -

ı ' ııı , 0 .
1 

ermek neden? Yaz 
arıııı 1 :ı]ı1'l • k. . 

ı;ı l<:Ü t5 .,a ·ı rı hır sıcaklık 
~ ~O nlerin ne k-ı"J"l'i" -
~ rası d o u u8 unu 
elll lerı· 0 #ru! Ben ne kadar 

~lı 1 ~·(' •• • 
rsaın 1 · ) ıın, hnıt~ ne katlar 

erıenı >unnJa,·ı . era ~ rn, yazdan şıka. 
set en d ··ı· ınenı egı ıın. Gerçi kışı 
lıc nına 11• • 
•li e lıiı 111 ıçın sevmedi~imi 

r, ıızu11 cın. O da pekala mev. 
r' lllang:<l kııeceıerıle hayale dal. 

trıeıı ~Oiıt:ı arıştırınak, biraz üşü-
'°a nk l!İbi ta~oba korşı~ına geçip ı
e{<11r. P:ıkaı111~. ~-O) ulıuaz keyifle_ 
nah hııı11tıııu lıutun bunlar düşü_ 

nrı s . nııı:ı ~eyJc.-rdir • halbu· te .. cı ın k ' 
ı ' 1 nnıek e • lı:ıhıır geliyor di· 

1 aıı laze bJonun ılık rtizgarla. 
etnı k r ca b 

~Iemleketimizde en çok sarfedL 
len şeylerden biri hiç şüphesiz kah
vedir. Doktorlarımızdan orijinal 
görüş Ye fikirlcri!e tanınmış bulu
nan Münir Derman "kalwenin 
memleketimizin iklim şartlarına gö 
re, yurdumuzda yetiştirilmesi im. 
kanlarını elde edebilsek çok iyi ne
ticeler almış oluruz .. 

KahYe bilhassa memleketimizde 
en çok sarfedilen bir şeydir . ., 

Diyerek şimdiye kadar bilinen 
bazı noktalar üzerinde çok şayanı 

dikkat şeyler söylemiştir. Ezcümle 
eliyor ki : 

"Kahvenin klasik ilimde mevkii 
muzır bir şey olmasındadır. Hal
buki kahve bir derndır, hem iksir 
mahiyetinde bir deyadır. Son yapı. , 
lan tecrübeler ve ilmi tetkikat, kah-
venin insan uzviyeti ve hayat me
kanizması üzerindeki büyük fayda. 
lannı tesbit etmiş bulunuyor. 

Mesela Anjin pm·atrin denilen 
ve insana ölüm hissi getiren nöbet. 
!erde kalb adalesini besliyerek da· 
marları genişletmek suretile şahsı 

ölümden vikaye edebilecek kadar 
değerde görülen kah\'e ihtiyarlar L 
çin de çok büyük faydalar taşır. 

Cildin harareti azalan ihtiyarlarda 
damarları genişleterek harareti tan. 
zim eder. Ve bu suretle damar has· , \' e , lcı . n ulacağımız ı ü. 

kı 111.n iic ın 111•1 ~den ilk gelen his- talıklannda bir deva olarak mües-
erın · eısıın· . d" .. k 

11 ı aklı ı ıu uşunere -, 
~kendi! -~1 7.la bularak severiz· 

ı~ın ısınıı ' 
lı. Se\•iıııljıı· en, sırr bahar oldu-
~r 11leı·sirnt· \'azık ki lstanbul' 

tıııl: kısalığı ie~ 1-ısadır. Belki de 
erce l hen1cıı L~ın, h:ışlaması ile 
S;b e Se\'İl·o ır olt.lıı(iu için lıu 
b Ja31 e tıız. 

ı 1 ercl·a 
n 9tihJer· nların nazariyeleri 
t 
1 llıal'ıs 111

: ~e :ışina olmaılığım 
arn l'aı:ıı Rununde işçilerin niçin 

.s1atıcce n'~klarını bilmem. Belki 
• "<ıg" 11 1ıtıc!( .• llslerinc.- kır ciı;cklrri 
ıı ı ıt'ınır ı . ar {) llıas ır. ferhnlıle iŞ lı:ıy_ 
h~er· ına aklını ermiyor. Her 

Rıı ır a~ • 
~ tııırı h ' Rnçtar çiçek!C'nir. Su. 

1 ~ • ışıJ,;~r s:ıntinılc - ya ıtiineş, ya 

sir olur. 
Kahve bir taraf tan da toniktir 

idrarı teshil ettiği gibi kalb' adale. 
sinin ademi kifayesi halinde ve in· 

Telefon 
abonemanları 
Altı aylık olarak da 

yapılabilecek 

tani \'akalarda bir deva gibi kulla. sini çoğaltır. Ye kıymetli bir ilaç 
:ıılır . olarak kullanılır. 

Kall\'enin terkibinde bulunan ka- Kahve mide usaresini çoğalttığı 
:ein cı.>vheri, şinir sisteminin çalış· gibi barsakların p~ristaltil• lıarekfıtı 
masını kolaylaştırarak ve adalele. nı kamçılar. 

rin büzülınderini önleyip çalı~ma Kafein kalweyi daima kullanan
!rnbiliyetini çoğaltarak, dimağ hüc- !arda olmamal:la beraber ara sıra 

~ele:-'inin faaliyetini fazlalaştırarak kullananlarca had \era müzmin 
uzyiyctte bi!" nazım rolü oynayabi. zehirlenme te\lit ederse de bu hal· 
lir. ler kabili şifadır. Bu itıbarladır ki 

Kafein ayni zamanda hariçten a· kahve uzviyet için her bakımdan 

iman intıbalarm dahilen çarçabuk bir iksir mahiyetindedir. Binaena· 
idrak olunmasmı da temin ettiği ci. leyh imkanlarını araştırıp, kaln-e 
het!e hafıza için de kuvvetli bir yetiştirmek ve bunun için yurdu· 
münebbihtir. muzun müsait iklim vasatlarından 

Kah,·enin uyku.hararet, ka, tenef istifade etmek ne güzel bir ~eydir. .. 
füs merkezlerinde bir paralize tev· Bittabi doktor, bu sözlerini halis 
lit etmesi mümkün değildir. kahve için söylemiştir. Halbuki bu-

Ye kahvenin içkiden de farkı bu- gün şehrimizde bazı kahvelerde içi
radadır. Kahve sağlam kalp adalesi len kahvelerin nohut ve emsalinden 
üzerinde tesir yapmaz. 

Çok az miktarda alındığı takdir. 
de Vagus siniri üzerine tesir ederek 
kalb darabanını yavaşlatır. 

Kalb hastalıklarında kullanılan 

"Dijinal. Strofanin., p;ibi ilaçların 

kalb üzerine fayda bahş tesirini ko
laylaştırır. Kalb adalesini besliyen 
ince kan damarlarını genişletir. 
Diğer damarları takallüs ettirir. 

Cildin, böbreklerin, dimağın da· 
marlarını tevsi eder. 

Kan tazyiki alçak olmıranlarda 
kan tazyikine hiç tesir etmez. 

Kafein böbreklerden idrarın çok 
ıtrahı ve böbrek süzgeçlerinin ko. 
lay kanı süzmesini temin eder. Böb 
rek nesi el erinin kabiliyeti nüf uziye· 

Namık Kemal 
pulları çıkarıhyor 

Posta idaresi bir 
seri hatıra pulu 

mamul olduğunu düşünse o zaman 
da bu sahte kahvenin sıhht zarar· 
larınr söylemekle b!tiremiyecektir. 

Kah\'enin perakende fiyatı 110 
kuruştur. yüzde birkaç yüz kazan
mak se\'dasında bulunanların mah
lut kahve kullanmaları önüne ge· 
çip de şu her derde de\'a nesneden 
hiç olmazsa, saf olarak istifade ede· 
bilsek ne ü:abet olur. 

Belediyemizden bir taraftan da 
şu kahveleri kontrol etme::ıini rica 
edeceğiz. Doktorun sözleri bu tale
bimize bir ~ebeb tc~kil etti. 

Aşk rekabeti 
yüzünden 

Bir demirci, sevdiği 
kızla evleneni vurdu 

~ırı iç· a OYnaıııııl{a b:ı~larken 838 senesi ilkkanununun birinden 
t? ~ · 

111 ılen "alışı k he,:c~· · ı'tı'baren merı·)·et me\1kiine giren H 
·ıaır 1 ' ırn "ı mı ükumet, posta idaresinin şair 

~nı ' ıalı:ır l · · 30- ' l l 1 .. 1 · · 

bastırıyor 

Dün akşam Beyoğlunda bir yara. 
lama vakası olmuş demirci Agop 
isminde biri terzi Agop isminde bir 
arkadaşını bıçakla yaralamıştır. 

Marangoz Agop bundan birkaç ay 
ev\'el Halpohi isminde bir kızla ev. 
lenmek istemiş fakat karşı tarafın 

rc<ldetmesile buna mu\'affak olama-
llar/Y:ıcagıııı '~~ ~-· kııaı~:ır:ı lııle :)~ sayı ı kanun 1ü mm erının Namık Kemalin vefatının ellinci 
1 ~Gpfı . ·oy ııyor: a.~ır ı:aıı,_ yürütülmesini kolayla_ştırmak üzere 

,.ıısan .. esı7. ki lıic istemezdi. na_ yıldönürnü münasebetile hatırasını 
,ı ''• 7a bir talimatname çıkarılmıştır. Tele- . . . . 
1 

rı O!lırt ; rurclJcrc hoyun eğ· ıhya ıçın bir sen pul çıkarmasına 
ati 1 Rını k fon işlerinin tanzimine mütedair O-t rı, tlii . en \'o · h:ılırlatan, karar Yermiştir. Posta idaresinin 
.~si 11 n):ının Rii1clliklrrindcn lan bu talimatnamede aboneleri ya_ h l l l k ld v 

nz::ınıl 1 azn ı .; arını yapma ·ta o ugu ve 
t:nse"cla~tnı 1

. rrcC'rclc istir:ı,ılc et· kından alakadar eden maddeler bu- İ s\'içrede tabedilecek olan bu puL 
ele n \eren :ıydır. 'lopr:ık luıımaktadır. 

~n kııreı ''ar~a hnlıarrla, J..:entlini !ar 6, 8, 12 ve 12,5 kuruşluk olarak 
n Talimatnamenin bir maddesine 

1 ~ lı:ıy:ıı; rın:ık istrr, hiilün kuv_ dört muhtelif kıymette olacaktır. 
t; ~ıı k'.l. ~ıı nasibini :ılnı:ıJ:in ç:ı_ göre abonman taahhütnameleri altı Namık Kemal hatıra pullarının 
1lit ıcukır · 1 k lik 1 k .. ·k· ~tfnct r, rn 7.:ınrıar bıle ay ı ve sene 0 ma · uezre ı 1 şe· üzerinde hürriyet şairinin bugüne 
•r. e ç:ırpışın:ık kudretini kilde olabilecektir. Taahhütnamele-
~ln bo kadar intikal eden en canlı f otoğra. 

~a~ı~~aı'ı•ıı lıizr!e de lıir h:ıyrıım ri şimdiye kadar senelik olan a - h olan açık başlı portresi buluna· 
1·~ ıcr nc!er bunu altı avlıg'a tahvil edebi- caktır. , "rn. lJ ~c~e dalın çok ~evi- J 

mıştır. Aradan bir müddet geçince 
kız Gala tasa rayda A wupa pasajı 

ka;~ısında terzi Mihran Pavllyamn 
yanında çalışan terzi Agobla evlen
mi~ ve bu yüzden iki Agobun arası 
açılmx5trr. Dün akşam maran~oz A
gop evine çağırdığı rakibine bı

çakla hücum etmiş ve kasığından 
yaralıyarak yere sermiştir. Etraf
tan yetişenler suçluyu yakalamışlar 

yaralıyı Beyoğlu hastane::;ine kaldrr 
mıc;lardı r. 

·•k: llaı crn hız ona ne ~li1cl isim lecekleri gibi altı aylık abonman· Bu dört seri pul, tükeninceye ka· 
:ıı~,l h~ ıar Bananu. Ralıar için ların seneliğe tahvili de kabil ola- dar posta gişelerinde satılacaktır. Konservatuvar muallim 
~ .. ~ııtil'ı'.11'1·~·a.rn1 .Ynpnı:ık, :1ani t:ıhirı- caktır. Yalnız bu değis.tirme keyfi_ 
, .., , ış Pullar İsviçrede tabedilmekte oldu- mua . le t' den 

3 
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Yazan : M. DALKILIÇ 

T .\N ı:a.zctcsinin dünkü sap~·•mla '·Be~ senelik Mr ilıtilaa tla_ 
\ ası'' başlıklı bir lı:ıbt:r olrn<lu'\ .. \dliye tarihinde bir ıui!>.li 

se ..... :nwı.li1~ini :.aJHlığım lıu haberi aJ ııen J aznıaJı faJ d:ılı bulııyo-
ı·um: 

"Dün .\ğrrceza ınalıkemc!>.inde br.:;; sencdcnbcrl dcrnm etlen bir 
ilıtilao; d:ırnsma b:ıl;ıldı. Suçlular e,,,J.i beldi;\ c t.ah!-.il ıncınurl:u-ıydı
hır. Bunlardan birisi ölmü~tü. h.maifle Arif ismindeki iki ııu.çhı 

me\'kuf bulunuyorlnrdı. İsnı:ıll do muhakeme e>snasında tcccııııün 
ettiği i~in Ca!arkiiy akıl lı:ıstııt\c..,inc lmldırılm15tı. 

Uiin malıkcmo ,\tlli Tıb İ:;lcri l\lüıfürlüğünden hm:ıll lıaldun. 

d:ıl,i raponm getirilmesine lüzum gördü. l\Iuhakrmc tnlik edildi.,, 

Olen tah-.il m~nıuru ile tecennün eden 1ınsail \'c hala mc\kuf 
bulunan Arif bcniiz lhtlliis suçundan ın:unumlurlar. Ilunhıra henüz 
:ıılalet muhte>:is d:ııngasmı 'urmanll) lmlunıluğuıı:ı göre, hclhl ma
sum o!:ıbilirlt'r. Yani bcfüi !>UÇ talıakkuk t'tmi~·t'rek hcract t'.drhl. 
lirler. Ama, lıiri bu manc\ i saclmcnln bir brractlc netkclcncrcj:;1_ 
ni w~·a ncUclenmi;ycceğini ~ürmiyecekth· \'e diğeri bunun mulı:.ıkc
mcsinl y:ıpabilr.rcl< uni kutlrl't \'e lmlıiliyetleriııi ka)·lıctınb bulu.. 
nuyor. Ve ihtimal ld Arif de, beş scnedenbcl'i adaletin tccl'llislni 
beklediği bu hfıdbcnin teessürü le artık lıe>lini tlo~rultam13 ac~ll. hal
dedir. 

Cumhuriyet tarihini n bu üçte bi.ri gibi mühim bir 1.:ıman r.arfın
da o ka:.la.r büyük hamleler, inkılaplar \e kemaller oldu ki, b~ bu 
) urdun öz e\'Ui.Uaı·ı bile, beş sene önccı.ile bugiine balilığon.ız za
man hamclcrlmiziıı siirat \'e kudreti k:u)ısında lı:ıyr:ııılık du) U) o-
ruz. 

fleş senenin, bir cemiyet haJ-·atı için ne mühim bir tarih oldu. 
ğunu Türk bütün dünyaya ispat etmiş bulundu. \'aktın yalnız nakit 
de.:;il, en biiyük imkan rn fırsat olduğu hakikatini onun bir sanlre • 
simle bile luskanç , .c hassas tlauanıııak surctilc giisteren Ti~ı·~ i 
milleti, bu lıe~ yıl içimle adalet ,.e ıulli)·e yolunda ıfa ycp~·eni ham. 

leler ~·aıımı) bulunmakla mürtclıirdir. 
Bir milletin en al.İz ,.e en büyük ~ü\'Cnl adliyesidir. Adalet, bir 

cf'miyetin mu,·:ızenc ... iııl ayarhyan en mukaddes \arlıktrr. Türk tcı<;
kiliHı esa<;iye kınunu kaza ku\ \eti üzerindeki Iıas ... isiyctini tam bır 
sN·besti;re>t balı ı:.ı surctile tcbariiz dtirıniş bulurıu~·<·r. 

Ye yine Te:;.kilatı J~sa..,iyenin Türkün hulrnkn limmesinl tayin 
edrn maıldrl cri arasında işkence, f'Zİ.) et, ,·e angar~·a ı;;itltlctle nıe>~o- • 
lunu~·o r. 

Türk adliyesini böyle bir günaha düşmüs olmaktan ~iddctle ,.e 
bilhassa. tenzih ederim. Bilakis Türk :ulliyc-si, bu kusurlara dil. 
ı::ıü ldiiğii zaman, Tiirl• hukuku ummesinin en bil.) iik rn en tazın mli
eyy(•deli nig-ehbandır. 

Bu ihtilas da,·asının mahiyetine 'akTf değiliz. Fakat ne olursa 
olsun, nckadar muazzam bir ihtilas mc\·zuu bulunursa bulunsun hir 

J 

neticeye rabtı isin beş sene ~ihi uzun bir tarihi kcmlrme...,i, au:ıletln 
en seri sckilcle tezahürünü gaye eden Türk mc\ zuatı huknkiy~si 
kin bir ıstırab te~kil etmeli m:ın7.ar:ısınclndır. Bu l•uc;ur \C günahın 
adliyede>n dcı";il, belki alii.kalı formalitelerden doğımı~ olmac;ı dalın 
alda y:ıkm ' c daha gönüle mülayim geliyor. 

Ne olursa. olc;u'n, bir l'ürlc Yatafilfa<;:ıııı herhangi bir eürüm<ten 
clalıi bulunursa bulunsun, mahkiım etmedfüı:e masum tcliikkf<ıi mu. 
Yaeeheı;inde~·lz. \ ·e bir an enci, onun' nzi~ etini tayin rdcrck clin
dm alınmış hürriyetini iatle mük~llcfi~·tintle~·iz. Bu neticeye nıani 
ne i'le>, bö~ le bir trzalıüre <;ebeb ne oluyors:ı. lıunu bir k:ı~scr gibi 
huclıul ' e şümulü !le oyup Türk renıi;rctinin bugünkü uzyiyetl Iı;in
d<•n defetmek birinci \'edbcınizılir. Bii~ lece bir t:.ıraft:ın d:ı adaleti 
Ye ndli.)'<'yi hu ;\ üzden maru1. l•ıılacağı ~·anlı~ kan:ı:ıt , c görünüş. 
lerdcn de 'ilm~'e etmiş bulunar:ıwz. 

nu beş sene siirrıı 'e iki sudn lıalil;m<l:ı füiim 'l'e cinnetle hu
kuku amme s:ıkıi olan Ye lı:\ 1i\ süren bir belediye ihtilas <favası gi
bi tckeuiirlerden Tiirk \'arlığııı ı da korumuş olacağız. 

. ........................................................... ·-··········-··-···· .... ·------

Beylerbeyinde 
dünkü yangın 

On odalı bir 
ı yandı 

konak 

Üsküdar tramvaylar ı 
vaziyetini düzeltiyor 

~ Qıirc t ıraki i~·tinınt, nıilll )'Cti için vaadenin bitme::ıindcn e\" Vfn r n 
lr;ıtıııı tııııınak ... 1 nınyıs Jıayra_ ğuntı haber Yerdiğimiz 200.000 scr.i 
ır rırın ~ \'el taahhütname \'ermek ve yeni 1.1. k. ı t ı·f k ı· k d A d tı1<'l I. • evnı:ı: lıayraın ı k:ı. den müre u:ep Yese ·ız mu 1 e ı ·ıy S en er r a m Di.in Beylebeyinde bir yan6ın oL 

1, lıi~rl ıır şr,., 1.rrçi, yt>ni olılui::ıı taahhütname imzalamak lazımgel· mette Atatürk pullarının tabılarını 

Elektrik, tram\'ay ye tünel şirket
leri belediyeye geçtikten rnnra ku. 
ru!acak l:mum müdürlüğe Üskü
dar traınya),larının da bağlanı'ma
sı dü~ünülmektedir. 

~ ı e hen.. b meı\·tedı·r. 
0 
.. 1 d u·· muş bir konak tedbirsizlik yüzün-, ~ıııcu· uz ir nıı:ınc~i le~ek- müteakip tabolunacak ve Atatürk 

r fl'rti ı, ı ııı:ıyısta lıiiYiik rğlcn· Bu sene ilk defa olarak altı ay_ den ba~tanbaşa yanmıştır. 
11 , n ctıni . k pulları ile birlikte satışa çıkarılma· '-'a k 1 \ı,...ı 11 h 
ııkuı .. rorıız. hepi mır. · ır_ lık abonman taahhüdü de kabul e- Konser\'atuvar muallim mua\'İn· ı •nan ·ona" ı uuU a efendi ma 

()rlııtı ~ııynrıız. F:ıkııl öyle iinıit l rk sına gayret edilecektir • !erinden hkender Ardam Gcbzede hallesinde eski çınar sokağında So. 
.ı' Riin .. ı Ynkııııl:ı 0 tin olarak, 1 dileceği için şimdi re kac ar sene ı · t\l 

1 1, ~~k·ıı f'\'IC'riınizc knp:ııı:ır:ık olarak taahhütle bulunan aboneler· atla gezinti yaparken düşmüş, yefat vancı • e ımct oğullarından Suphi 
~ ~iı/ Hııtı ('ll!'z ~iinll'rindc ot den i~tiyenlerin taahhütnamclC'ri al· etmiştir. Konscn·atu\'arın güzide c- \'e l\lehmet .\ !iye ait üç katlı on O-

~·r~~ lı:ı~;ık \ı·rlrrc. ~11 h:ı~larıııa t ı aylığa çevrilecek \'C bu !'uretle tt>. MevlGt Nebevi lemanlarından olan l skenderin Ö- dalı bir binadır. 
ır 'İrk :ıın ed('('cği? .. l sı:ınhııl'un lcfon abonelerine ye>ni bir kolaylık lümü kendisini yetiştiren hocaları :Saat 18,28 de binanın üst katın-

1 ı ıu, elleri, k:ıra nal,il vasıla· 
, ""ı~ıa · göo.terilmiş olacaktır. .Arnkat Sırrı Celal, ı'\sabiyc mü- ile arkada~ları Ye talebelerini çok dan duman çıktığı görülmüş derhal 

1 •or? · ' nıdn ıtcw1clcr fcrlip 
ı,<la11 ' 

1 
:ıııl:ıııııynrıırn. ı ın:ıyı~ın telıas.1;ısı doktor Fahri Celal, Tütün mütee!;si r etmiştir. Üsküda .. itfai)c:.ine haber ,·eriL 

"_lıir ~~·~cılilnı·i·ş hir ln~il ~i'..n_ü Emniyet müdürünün Limited Gaziantep müdürü Hayri !"kender 327 de l stanbulda doğ· mi~tir. Yetişen grup iki saat su sık 
~ııe ç· 1 ıırnm ınınıi olılu;.:ıınıı o::;· Celfıl ve İnhisarlar memurlarından muş, yükc;ek ticaret mektebini bitir· mak. suretile güçlükle yangını sön-

. ı ı~nınlıyl'r.. 1 A h • ti . Sa a ıye arı Kadri Celalin kardeşi Men:in avu· miş, ticaret mektebinde okurken bir dürebilmi~tir. Ko. '!k tamamen yan 
.......____ Nunıllah AT,\Ç Emniyet müdürünün 'ali namına: katlarından ve Mersin İ ş bankası .·andan da konser\'atm·ara munta- mış, karşısmdaki evlerle iki tara. 

ÜQ imzaya salahiyeti olduğu haller tes· ! hukuk müşaviri meşahirden geçen- ;am:.ın de,·am ederek keman kısmı_ ! fındalü 50 Ye 5G numaralı evlerin 
Alman şimendifer- bit edilmiş Ye bôylclilde bu ro~daki per<le rahmeti rahmana karn'}an: nı ~3G senesinde bitirip diploma al· çatıları hasara uğramıştır. 

h CİSİ ROnlada. sal~hiyet tahdit edilmiştir. Emniyet 1 (Süleyman Bahri Atam~r) in ruhu· mış. 937 senesinde de keman mual· U~küdar müddeiumumiliği talıkL 
"ot\'ıa müdürü siyac:i işlerle scyrisefer İŞ- na ithaf edilmek üzere meYlut kan. lim muavinliğine tayin edilmiştir. kata başlamı~tır. 
r~~.t' 30 ( A.A.) - Napoliden !erinde rnliden emir almağ::ı mecbur dilinin ertesi gününe te;;adüC eden 2 Orkestralarda birinci keman olarak Yangmın konak kiracılarından 
' rıı::tıeden 400 Alman şimcndi- olacaktır. Bu tedbirin alınmasına mayıs 1939 sah günü öğ~e namazın· ·aldığı gibi solist olarak ta çalıyor. maranf!oz Ilasanın karısı ı\leksan_ 
1'lıiıı1' Uru, dün akşam Romaya Dolmabahçedeki Mcli:ıe scbcb oL elan sonra Kadı köyünde Osmanağa du. Kendi ba5ına konserler de Ye- dranın mangalından sıçrıyan kn ıl. 
~l ~., i hJ. e stasyonda hükumet muştur. 11al0.m oldu~u üzere tah· camii şerifinde Beşikta'}lı ha fız riyordu. Merhumun annesine ve cımlardan ileri geldiği tesbit ediL 
.'' {ı~n. Ş'.nıcndifcr memurları kikatta Yali namına ,·erilen emirler· \Iahmuda mevllıdu Kebevl kıraat hocalarına taziyetimizi bildiririz. mit'}ir. Yangında kasit olup olmadı
':\;ı lı erının rnümes~illeri tara· den .l\Iuhid:lin Ustündağın haberi ::ttirileceğinden kendi.:ini ~ewnlerin Ccm;:e merasimi bu !:a'Jalı saat ğı ara~tmlmaktadır. Aleksandra ne· 

<ırare tıe kar~ılanmışlarldır1 Qlınadığı meydana çıkarılmış_tır. ye ihvan dinin teşrifleri rica olunur. on birde yapılmıştır. 1 zaret altına alınmıştır. 

Usküdar tramyaylan Bostancıya 
kadar uzatıldıktan sonra ilk olarak 
bu sene 40 bin lira kar etmiştir. 
Yalnız bu kar amortisman bedel· 

'.eri ayrılmadan heı;apl:ınmı~lır. Şir 
kC'lin daha 1.5 milyon lira kadar 
bir lxırcu 'ardır. İleride umum mü
dürlüğe bağlandıktan sonra Cskü~ 
dar tramv:ıylarını;ı elektriği ucuza 
temin edilecc~i cihetle idare \'aziyc_ 
liııin daha ziyade dü::cleceği tahmin 
edilmektedir . 

Tayyare seferleri yarına 
tehir ed il di 

Bu sabah başlayacak olan, lc:tan. 
bul - Ankara - İzmir Ye Adana şe
hirleri ara~mdaki tayyare ile yolcu 
nakliyatı bir mayıs bayramı dola
yısile yarma tehir e.dilmiştir. Pos· 
ta nakleden tayyareler de bugün 
işleme.."llişlerdir. Y~rm facah sefer· 
ler ba5layacaktır. 



4 H X B E R - Aktam Poıblsr 

Lehistan, Almanya'ya 
mukabil nota verecek 

Senegalh 
zenci askerler 
Cezairde halkın 
üzerine saldırm ış 
Cezair, 1 (A.A.) - Birkaç ço. 

cuk iki Senegalli askerin bulundu
ğu tarafa hava fişekleri attıkları 

için askerler, çocukları dövmek 
istemişlerse de halk, buna mani 
olmuştur. 

_.... Baştarah 1 incide 
tr kaçırdığından izharı hayret et. 
mektedir. 

Dün akşam riyaseti cumhur şa.. 
tosun.da cuhurrcisi tgnace Mos. 
ciki ile mareşal ID:iouard Smigly 
ve Beck, bir görüşme yapmışlar. 

dır. 

İyi malUmat almakta olan maha 
file nazaran bu görüşme, Hitlcrin 
nutkunun tetkikine ve önümüzde. 
ki hafta bidayetinde Almanya mu. 
talebatma Lehistan tarafından ve. 
rilecck olan cevabın ihzarına has. 
rcdilmiştir. 

Lehıistan hükumeti her ihtimale 
karşı askeri, siyasi ve sınai hazır. 
lıklara sür'atle devam etmekte. 
dir. · 

Lehistan bilkflmetl ihtiyatlardan 
nltı yUz bin askeri silah altına al
mıştır. Muntazam kuvvetlerle bir. 
liltte halen silah altında bulunan 
askerin sayısı bir milyondur. 

Danzigde suikastler 

V&l'Şôva, (Hususi) Leh 
gümrük müfettişi Kaltos'un ika. 
metgıihma. bir bomba atılmıştır. 
Şarki Prusya ile Danzig arasın. 
daki hudutta atılan bu bomba • 
dan binanın bütün camlan kr • 
rılmıştır. Diğer bir bomba da, 
yine Lehli bir §İmendifer me -
murunun evine atılnırı:.ıtır. Bom. 
ba hadiseleri Danzigdeki Lehli. 
leri heyecana düşürmüştür, 

Leh gazetelerinin 
neşriyatı 

Varşova, 30 (A.A.) - Bütün 
Polonya matbuatının Hitlerin 
nutku ile Polonya tarafından red 
dedilmiş olan Alman mutalebatı 
ve Almanya tarafından Alman 
- Leh itilafının feshedilmesi kar 
§ısmdaki hattı hareketlerinde jt .. 
tifak vardır. Yalnız ifade itiba. 
rile ufak tefek bazı farklar me§. 
but olmaktadır • 

BUtUn gazeteler, Alman idd!a 

Jarmm esassız olduğunu yazmak· 
ta ve Polonyanın, Leh milletinin 
§eref \'e haysiyeti ile mütenasip 
yeni esaslara istinat edecek iyi 
komS-Uluk münasebetleri tesisini 
arzu etmekle beraber, menafiinin 
hiç bir veçhile ihlal edilmesini 
kabul etmiyeceğini yazmakta • 
dır. Polonya, hiç bir tazyik önün. 
de serfüru etmiyecek ve sükfine. 
tini muhafaza edecektir. 

Sosyalist Ludowy, vaziyetin 
bir değişiklik olmadığı, bütün 
dünyanın muteyakkız bulunduğu, 
Almanyanm daha ziyade münfc. 
rit blr vaziyete geleceği mütale
asını serdetmektedir. 

Hitlerin nutku ve Lehistan 

Varşova, 30 (A.A.) _! Hitle
rfn iratl etmiş olduğu nutkun 
harl~tekl tesirlerini bUyül\: bir 
nH'tka ile takip etmekte olan Po 
lonya gazeteleri, İtalyan etkn.rı 
um~mlyesinin biraz ibtlyatlı 

davranmakta olduğunu göste _ 
ren İtalya haberlerin! kayılet
mektedlrler. 

Gazeta PoJc;ka'nın Roma mu· 
hnbiri, Bitlerin nutku ile Mus
sollnnn nutku arnsındak be;ıze
yş noktalan ile ayrılış nogtıı . 
larınr göstermeğe ~:ılışmakl:ı -

miş olan itilMlarm feshi hA.kfm 
oluaıştur. 

2 - Mussollnl, !ngllterenln 
ltalyan menafii muhitinde Yu
oanfstana garanti bahşetmesi 
suretindeki bare!tcle karşı bir 
aksliHl.m . :J11 bulunmaktadır. 

Bi lA.kis ıtal ya, t:lzzat kend iııl 
hu memlekete gar~ ni verme~~ 
şitap etmiştir H•t:ı·r IFe İngll .. 
t.crenin \lip1oır.atik J:areketıne 

iki muahedeyi feslıet•nekle mu
kabele eyleıut·;tir. 

lngilterenin Varşovadaki 
teşebbüsü 

Londra, 30 (A.A.) - lyi marn .• 
mat almakta olan mahafil, kabine· 
nin !ngilterenin Varşova sefirini 
Polonyanm Danzig hald.;:mdaki ha. 
kiki niyet ve tasavvurlanmn ne ol· 
duğunu öğrenmek üzere Varşova 

hükOmetini iskandil etmeğe memur 
eyliyeccği mütaleasında bulunmak. 
tadır. 

Yarşova, Berlin ile müzakereler 
yapıldıktan sonra serbest şehrin 

şimdiki rejimi yerine yeni bir statli 
ikamesine taraftar bulunı"ö'!:ıktadır. 
Diğer taraftan Polonya gazetele· 

ri, Almanyaya şarki Prus~ a ile irti
batını temin edecek bir mahreç ita· 
smı istihdaf edecek müzakere ic.. 
rasmr da ihtimal dairesi har:: :,.de 
bırakmaktadır. 

Diplomasi mahafil, müzakereler
de bulunmak ihtimalinin rnc.vcut ol. 
d~ğu. Hitlerin, - bazı mahafilin -
Führerin irat etmiş olduğ-..ı nutuk 
üzerine Polonya matbuatında hasıl 
olan aksülamelin kendisini süratle 

Bunun üzerine iki asker, k şla.. 
larına giderek yanlarında 200 si.. 
lfilılı Senegalli bulunduğu halde 
hadise mahalline dönmüşlerdir. 

Derhal büyük bir arbede baş • 
göstermiştir. Neticede 11 i ağır 
olmak üzere 100 kişi kadar yara. 
lanmıştır. Yaralılar arasında bir I 
çok A vrupalr vardır. 

Hatay Başvekili 

Biiyük sinema artisti Çarl Çaplin nisanın yirmisinde elli ~ 
şini tesit etmiştir. Resm:miz bu münasebetle ''Şarlo,,mm eı• 

lan toplantıda alımmştır, Çarl Çap lin solda görülmektedir • 

Ingi tere - Rus 
müzakerele harekete teşvik etmesinden kork· A k d 

malanna rağmen. bu ihtirrali ı..csa nta ya a 
ba katabileceği mütaleasmı serdeL M b k 1 d d 

ek ed. üsait ir şe i e evam e 
m t ır. -- - beyanatta bulundu iki tarafın teklifleri nelerdi 

H iti er, Si ova k yanın Macaristan a 1 kil A;;~;:;·,::ı.~AH~!.;. d::!:'ü~ pr!:~~ı:!u:1:s:~0:~:~;liı:~ ;:::.~::~i ~ı:~~~~.: 
ilhakına 1 k m 1 

" ve ~az:te~ilere vaki beyanatında liz sefiri Sir Vyliyam Zcd'in 1\Ios. 

razı O aca ~ demıştır kı • kova hükumetine yeni bir nota. 
1 ''- Milli •Şefimiz ve cumhurre. verdiğini yazmaktadır. Bu nota. 

_.. Baştoraft 1 i ncide 
re bir mektbubu hamil bulun • 
maktadırlar. 

Slovakyadaki Alman organının 
bidenbire lisanını değiştirerek 
Macaristana karşı dostane bir 
tavır takınması Slovak endişe • 
lerinl daha ziyade artırmaktadır. 
Bu endişeleri yatıştırmak için, 
Şlovak hükO.metinin organı Hit-

Romanya Hariciye 
Nazırı Romada 

isimiz tsmet inönünün ve kenıdile. da, Rusyanm ileri sürdüğü tek -
lerin nutkunda Slovakyanın Al. riyle beraber bütün Türk milleti. iiflerin makul ve bir anlaşmaya, 
man - Leh dostluğu için olan nin Hatay hakkındaki sevgi ve a. esas olabilecekleri bildirilmiştir. 
hayati ehemmiyetini kaydetmiş Jakalan pek büyüktür. o. derece. / fngili~er~ . Rusya~ın ~omşulan 
bulunduğunu bildiriyor. Bu mU. de ki ana vatanımız Türkıyc cum scbeps1z oır tecavuze ugrarlar ve 
nasebctlcrin ise çok iyi olmadığı huriyetiyle Hatay tek bir kalb o. , Türkiyeye böyle bir taarruz vu. 
ileri sürül~bi~eccğin~en, gazete ı Iarak çarpmaktadır. Hataylıların 

1 
ku bulursa bu devletlere yardı. 

Slovaklara ıstıklallerı hakkında bu bahtiyarlığa mazhariyetlerin. ma koşacağıru Sovyetlerin bir ta
resmen teminat vermiş olan Hit. den dolayı bir kat daha müftehir raflr bir beyanname ile ilan et . 
!erin sözüne karşı itimadını iliL ve mesut olacal<lan şüphe::ıizdir . ., mesini istemektedir. İngiltere ve 
ve etmektedir. Fransa devletleri de Rusyanın 

Alman Baş 
kumandanı 

Avrupa hudutları tehdit altma 
girecek olursa Sovyetlerin yar • 

Emir Abdullahm dımına koşacaklarını bir beyan -
.., I A k d name ile bildireceklerdir. Sulh 

09 U n ara a cephesine iltihak etmesi için Rus 
Ankara, 1 - • uhahz alayında 

olarak kendi mülki ta . 
rlııin garanti edilrocs 
ve Fransızlardan ist 
İngiliz, Fransız garlJ 

genişletilerek Romanya 
tana verilen teminatın 
hudut olan Litvanya ve 
ya da tcsmilini isteme 

lar bu tekliflerini ileri 
Fransa ve İngiltereden 

landa. İsviçre, BelçilcB• 
tan ve Romanyaya bit 
vuku bulursa Rusyan 
yaya harp açması icap 
binaenaleyh Rusyaya it 
küçük devletlere de tc 
rilmesi icap ettiğini bil 
dirler. 

Roma, 1 - Romanya hariciye (B<UJ tarafı 1 ncidc) 
nazın Gafenko dün öğleden sonra l\lu~lini, dün Alman !cm:·e_tıeri 
Romaya varmış ve istasyon~a kont ba~kumandaru general Brnuşıcı !tal 
Ciano ile Türkiye, Almanya ve Po~ 1 yan harbiye müste~ari.le birlikte ka. 
Jonya büyük elçileri ve Yugo:>la,· bul etmi~ ve bir saat görüş:":üştür .. 
ya \'e Yunanistan elçileri rantından 1\Hıteakiben general Brauş.c,n mat· 

staj görecek olan Emir Abdulla. 
1 

hm oğlu :o.ros ek6presiyle bu sa. · Bu· · y u· · k 
balı gelmıştır. j demokrasil 

kredi seferberliğ lrana giden 
heyetimiz 

kar~ılannmtır. yeti Musoliniye takdim ~dilmiştir. 

G• f nk .ak d ~ k t c· Siyasi mahafilde beyan C'dildi~ine 

Londra, 1 (A.A.) - Kı mi sefer· 
herliğin devamı neticesinde hasıl 

olan iktisadi ve mail \·aziyctin uzun 

müddet devam etmesi ihtimaline 

Birinci şık, Fransız • 1 
merikan ittifakım muhik· 
ise, üç memleketin yal a e ·o ·şama og-ru ·on ı· 

ano ile bir mülakat yapmı~tır. ~öre general Brau~icin ltaiyaya bu 
Mayısın yedisinde 

Ankaraya dönecek 

mevcutlarını değil, endil 
caretlerinin de inkiş.ıfrnı 
mek suretile,mukaddcratl 

Kont Ciano dün ak~am Gafenko seyahati, ltalyan Trablu~garpta mebni iktisatçılarla maliyl'ciler de-

l mokrasilerc bu vaziyeti km·şı!amak şerefine bir ak:ıam ziyafeti vermiş- yaptığı askeri h::ızırlıklar?a ve .\L 
man - ltalyan ordularında tek kutir. imkfmını \·ermeğe ç:.ılışmal~tadırlar. 

1'ı:ı.hran, 30 (A. A.) - Veliaht re 1 Demokrasilerin ya totaliter devlet 
fikası prenses Fevziye ile . b_irlikte i ler taraf mdan tatbik edilen otarşi~ 
Mazcnclerana hareket etnuştır. 1 mctodlarr t rm~ile kabul etmelen, 

Kraliçe Nazlı ile lran ve Mısır yahut da iktisadıyatlanm yan sc· 

emniyeti tarsin etmek 
ortaya atmağa inhisar e 

Gafenko salı günü RomaıiaP ayrı· m:mdanlık ihdasile alakadardır. 
lac.'lktır . 

PARtSTEN AYRILIRKEN 
Paris, 30 (Hususi) - B. Gafen 

ko, matbuat mümessillerine beya. 
natta bulunmuştur. Tamamiyle a
çık ve müstakil olan Rumen siya· 
seti, sulha derin bir merbutiyctle 
bağh bulunma!<tadır. Romanya. 
sulhu tarsine matuf olan bütün 
gayretlere müzaheret etmeğc az. 
meylerniştir. Bu itibarla memle
ketimin beynelmilel vaziyeti, ziya 
ret etmiş olduğum bütün payitaht 
tarda takdir edilmiştir. 

B. Gafenko, Pariııte geçirmiş ol 
duğu günlerden .dolayı memnuni
yetini ve buraya yakında avdet e. 
deceği ümidini izhar etmi~tir. 

Filistinde 
karışıklıklar 

devam ediyor 

ispanyada mevkuf 
tutulan Fransızlar 

prcn::\csleri d,. birlikte Mazcndcra- 1 ferberlik vaziyette yaşryabilecek ~e. 
na. gitmişlerdir. 1 kilde canlandırmaları laı·::-drr. 

Bu planda. kredi sefer 
linde, üç memlekete me\ 

altın yekCınunun yüzde 8 
!anılması derpiş edilmclt 

lran gazeteleri, veliahdın izdivacı ! ~~aiii:;!iiiiai!aiiifiiiiiiiiliiiiiliiiiiiiiiiiiiiiii~ 
dolayısiyle Alahazrct Şehinşah ile Senenin en ~Uzel ve en büyü!< J.'ronsız film ş:ı.h<'scri 

Paris, 30 (A. A.) - İspanyol yabancı devlet reisleri arasında te. 1 VIVIAN ROMANCE' ın HarikaS 
"nasyonalist" Jeri tarafından iki ati edilen telgrafları neşrctmekte - 1 K d ı H h • 
aydanbcri mevkuf tutulan Fransız dir Gazetelerde Reisicumhurumuz. a 1 n ar a p İS an es 1 
komünist mcbU!ıu Charlcs TilJon, ts~et tnönü ile Alahazrp,t arasında ""-

bu sabah Parlse varmış ve birçok 
dostları ve başta Thorez olmak ü. 
zere komilnist partisinin bir heyeti 

teati olunan telgraflar bunların en Pek yak•nda LALE başında yer almış bulunmaktadır. 1 ~ 

Prensip itibariyle Türk hey etinin j ~i!!~!l'liliiJCfi}!!DPtlt.:. .. .u~EBIDB~mmm:~::Blallllm~illll~ 
tarafından ka.rısılaomrşlır. sah günü Tarhandan ve 5 mayısta 

Tillon'un dönmesi münasebetile di · ımmm•&mm111mı: 
beynelmilel iş birliği komitesi ta -
rafından merasim iertib edilmJştir. 

Toplantıda birçok parlamento azruır, 
ezcümle Cachin, Tborcz, Peri ve 
Duclos bulunmuşlardır. 

Cachin kısa bir hitabede bulun • 

da Musuldan hareketi mukarrer r. ... .... 1.. ., , J. t-- ,! ' l .1 ,ti ._ \ • • i~ ~.,. ·... • .. • 

~:;~e~:~~:~:~t~:. 7 Mayısta Anka. lstanbulda Havagazı ve elekt 
Kont Ahtlonc riyasctindelti İn - t bb •• t • 

giliz hcyl'ti Türkiye yolu ile lngiL ve eşe usa 1 sınaıye 
tereye dönecektir. Heyet 3 mayıs- r u·· RK ANONiM ŞIRKET'INDEN 
ta Toros ekspresiyle Ankaradan gc 

muş, müteakiben Tillon söz alarak ı çeceldir. 
ahlen Alicante ile hudud arasında 

Diik dö Spolette riyasetindeki !. ; 
talyan heyeti de 'Toros ekspresile · 
pek muhtemel olarak 7 mayısta 

dır. Benzeyiş noktaları, şunlar

dır: IIur iki nutuk HıııYeltln Kudüs, 1 (A.A.) - İngiltere 
beyannamesine verilmiş olan hükumeti, Filistin hükumetine ya 
cevaptır ve her ikisi de muhtelif kında halledilmesi beklenen Filis.. 
tabirlerle Hom:-. - Dıırlin mih ~ tin meselesinin bütün ihtilaflı nok 
\"erinin tr, .. ;rnUdU:v; işaret et - talanmn ne suretle halledileceğini 

mektctlir. bildiren bir beyaz kitap gön.der. 

kıtaat tah:ıid edilmiş ve birçok bi
naların üzerinde İtalyan bayrağı 

dalgalanmakta bulunduğunu söyle-
mlştir. 

Tillon, halen birçok Fransızların 
ve ezcümle "Afr france'' pilotla
rından Biılen'in "nasyonalistler., ta-

1 rafından mevkut tutulduğunu bil. 
dirmiştir. 

Ankaradan geçecektir. 

Şirketimizin Beyazıtta Elektrik evinc!e bulunan Jsl 
Ahonm-ın şubemizin 29.4.!>39 tarihinden itibaren Cağa1° 
da Nuruosmaniye caddesinde kapalıfmn karşısında 30 11 

ralı bmanrn alt katına nakloylediği ilan olunur. 
. . t. ' ... ' . . . .. : ' ~ ,; ı 

l\akut lk! fi)Tılış uoktasr \"ltr

dır: 

1 - Mııssoıırı:n :•alim, !tal . 
,_,,. •mııtbaae temayllllerin. 
den nişan v""rm0:· tı.dir, halbuki 

llltlerin nutkuna lı ~iltcre ve 
Polon y a ile serhcstçe akdedil · 

mi§ tir. 
Beyaz kitabın metni, büyük bir 

ihtimalle yarın netredilecektir. 
Bununla beraber memleketin 

vaziyeti henüz karışıktır. Dün vu 
kua gelen 4 auikast neticesinde iki 
kişi ölmüş ve iki kigi =de ağır su. 

rette yaralanmıştır. 
Kudiiste Arap lideri NashasibL 

nin akrabasından biri, bir suikast. 
ten kurtulmuş ve polis tarafından 

meydana çıkarılan mütecaviz, ağır j 
surette yaralanmıştır. 

. . 
- - ~A. • • .... ı.. • 1 ·: .. fl9!' ... Ademi iktidar 

H ORMOBi 
.. · • ... i . -



aadabad paktı 
konseyi içtimaında 

iye, lran ve Irak arasındaki görüş 
birliği bir defa daha anlaşlldı 

30 AA.) - Saad'tbat l lllillttl tereGi muüddeqtına doğ 
~~ Oçüncü devre top. na ,eretmektedir.,, 

~~ Yen1 haricıye nezaret! lru Hariciye Nazınnıa 
~ Japdmqtır. nlltlm 

Harp ihtimaline karşı 
lngiltere Filistinde 
hazırlık yapıyo 

u BJ8DID'IJD ıöndenf ii hu- Bu ll1ltlra, ıı.... ı.ticiye nuırı 

~-:::: ~~ =~ =: .. IUfetJı mukabele et Mühim mevkilere 
~konaeyin.a~ııce• .ind~ "-KendiadınızaveSaadabatpak tayyare topu Nevyork sergisi Ruzveltin bir 
..:......_:~nutukta, izdivaç ~en tı memleketlerinin mümessilleri 

~ Klbil toplantı ırun da namına aöyledifiniz cilzel ıödu- • ı• ·ıd• • ı ı ld l~"ERDE: 
~ ~_P'JmT~~ hakh ~et~ den dolayı tqekkiir ederim. Pikt yerıeş ırı 1 nutkı e dun açı 1 ~f:eedf::u~ 
.. uuua)'J wa. ey uıe ve koneeyi toplantısmm Vel~:lin iz tebbribaneler için 

teklifi kabul ettiklerinden dola. divacı ile aynı zamana tesadüfü, Kudüs, 3o (A.A.) - Havas ldneleri aJmaia ka , m ır 
-' dıier heyetlere tetekkür eL· azis misafirlerbnizin burada mev. Filistin bir harp ihtimaline karıı Sergiyi daha ilk günü 6QQ bin • Hitlerın 50 ncı d ğum >ılı 
~. cuc:Hyeti dolayısiyle biasettiğimlz tefkilitlanmaktadır. Bilhassa Hay ra mlerinde bulunmak üz 
~.dört devlet arasında da;ma ıevinci ırttırmııtır. Paytahtımıu fa, Sarafan.d ve Kudilste kamplar k .• ,.. ziya ret etti manyaya eıden he) t mı eehr 

• bi d ı k deltli ve '-•1alar yapılırken, diğer taraf. ze dönmü••ür "''afıa ~'ekilı r~~• ""' obnut olan gôıilı birlılini celmelde, yenı r Oltu •• ,. jf' • ., ~ uıı;ua• 
fi.._ bu 111i11etJerin büyilk teflerınin rlSsterdifinize bunu dyadeaiyle tan <da Hayfa, Senjan, Dakr gibi Nevyork, 30 (A. A.) - Beynel. Cumhurreisi sergiye sut 12.30 Alı Fuat Cebt da he etl b 

mtr ·~4~••'-l altmda istikbalde daha ıi. takdir ediyoruz ve size derin bir stratejik bölgeler teçhiz edilmekte milel sergi baglıı eçıJmJlhr. da gelmittir. Mumaileyh, 6ğle ye te tehrimize ıeııru tir· 
,.. tavftt bulacak olan kardeşlik surette minnettarız. Eksellns Dil, Sınadan Mısıra &iden yolla petrol Ruzvelt açdıf nutkunda Amerika. megini Ahltrikan federal paviyo.. • OniVtrSlte rektörü Cem l B 
~ kaybetmiıtir. ıranın mufahham hükilmdanm borusu boyunca elden Bağdat yo- nın barışı kolaylqtırmak arzusunu onunda kurulan 350 kiplik bir =~ !ıc°:m~ ~ulawıı:1' 

kaz.ı., ba vaziyetin dilnyan.'11 en· Majeste Şehinphın idaresi ve ylk lu inp edDmekte •• ulıil boyun- paylaştığını bydetmif ve blltiln A. aofr•ia yemittir. Yemekte hUtt tir. 
tfaede oldulu bir amanda hh1ıassa 1ek direktifleri altında baıardıjı ca Karmel dalı tepeline hava bL merika nama reiecek yıllar Av- bulnanlar arasında ecnebi millet- • Bazı talebe kııJann ınt\i m 
.... bir eey oldulmnı ilAve etmiı- terakkilere ipret ettiniz. Aramu- taryalln yerleıtirilmıktedir. napa milletleri araamdakl engeller. lerln diplomatik mümeuilleri ve liyısile kısa beyaz çorap gı· .. -·..-

dalri ikametinbin Ye bu pyretle- Hiık8met Batdat JOlunu ıilrat- den bilytik bir Juammm ortadan kal- ulDllllli lromtserler balunmaktay. bafladıkıan ıörOldQiünden M 

-~ aza_devlet!'ri" _ıra· ~:-:..::::..-:::.:ı.::;::; ~.~::-=:~3~ =~· buluaduiunu .Oy. : !.';';!';;: ~':;!• •:.;•I: ~ ~ .. ~=· ;:1""b ...... acııar:~. önündekı sa. Yiye edeceğini ve sağlam brdet· 650 kilometre h'ô hükOmeti tara- Nutkun bllyttk bir kısmı Amert. mrıtır. • N~yat kongresi yann t ı 
~ tercüman olmust~. Jik dncirimize bir halka daha ili- frndan yapılmatswhr. bnm bugün 150 tncl yıldönUmU Geçide muhtelif Amerikan 1u.. da Hasan Ali Yücelın reı ı~ 
~ ~ ~nra .11

81;:1~ ve edecetıni Umit ediyoruz. Bu aa Nihayet, 1'Uk6met, mndeketin teı'id edilmekte olan ilk cumhurre- talarının bayraldannın etrafını L çılacaktır. 
~ ~ . m m~~e:ı.nm bah bin yalandan aJJkadar eden iaıesi itiyle de meırul olarak bu iai Vaşingtondan bugüne kadar o alan Amerikan müfrezeleri, bir. ~Kabataş lisesi son sımı tal 
......._.._~his ve mu meaelderi ıözden •e-ırlrkcn EL i..., bir komiı•onu memur etmit- lan tarihçeatne bamıdtlmlttlr. ı-ı~ 48 devletin bayrakları ve 1471 dün oglc:den sonra mektepte 
-~~ • ~ s- 1 ~ • • bır veda musameresı \:e m 

• aelAnamum ipret ettitf veçhUe, tir. Altı memurla lnaili.t, Arap ve Cwnhurreiai aergtye lftlrü edea serpye lfthak eden 60 milletin Müsamerede talebe ve en ve b 
lıirı.i delegeler, samimi bir '95rt memleketin mUmessillerinde Yahudi cemudeıinia Uç mümea. bOttın milletlere tefekktlr ve ya • bayraldan lftlrak etmiıdr. çok davetlı er bulunmu tur. 

ve ~ n.enfaatle- her zaman oldufu ıibi tam bir cö silinden mUteplıtkil olacak olan bancJlan bu sergi ile Sanfranalako Helk milli ılltiMlerlrle ıeçen • imar plAm tatbik edilirken m 
IDlayqile sayasl macltleri rUt birHfine tesadüf ettik. I>Un,a- bu komil)'OD stoklar e.tldll ve b sergisini ziyarete davet etmJt ve Çekoslovak n Arnant laqederi hafalllan temin edi o a 

-..ıtlerdir. nm en nuik bir dnre ı~rdiği IU stoklama tnaii i1t 'R.ı edecek- ı rglyi bqeriyete lt!af eyi mittir. nı bilbaua aJkıtlamıtbr. lıliUI rihi binalar hakkında awwer 
mrada bu gör6t birlix.ı çok rabat tir. ıruplan askeri bandolar takip et. resi belediyeye bır lı te verm 5

• ListQ tamirine ve muhaıazalllnlıl 
verici ye kıymetli bir ıefdir ve bil ilk ıftnll gezenler mekteydl. Bundan aonra fin*ll IOzum görülen binalar 800 d nrilen 
bula byt Ye iprete llydrtır. Bı d k• ç k Hudaonda demirli bulunan fllO,. • Sahaflar '8111 nın dnur. 
dottJuk ve bu brdetlliin daima Fransa a 1 e ve Nevyork, 1 (A.A.) - »lln tut ait kuvvetli müfrezeler ıeçmiıtir. Beyazıt camii ile kütüphaneni 

btt Rana Tarhan Saada. •ilam ve llrlllmaz bir tekilde 

1 
1 ı den itibaren halkın "Yannki Bilhassa Londradan gclmit olan meydana çıkanlma ı dü u um 

~devletlerinin ır.urahhas kalma•ı temertni•ind• bulunmak- Slovak arın dünyanın .. h'1rikalarını seyrede • tora eam ~uaraes,. alayının tedır . 
.. anna -=-- Wh,1llı: el· ta. burMla toplanımt olan Witiln bilmesi için aerıinin bütün kap. bandoau çok alkqlan!DJfW. • Vali ~e belediye rcıı»i Lut 1 l\J 

- ~unw,,.,.. .,..~ .Trt.rt:ifl k • dar Taksımde, Be)oglu ıtfaıy 
-.,_-. bOyQk bir ziyafet wrmiş.. milmeslillerin hiıatyniıra tercu. ongrası lan açdmqbr. Rellicumhıar nut- Milletler holOnün yUbek bir emniyet leikilltmı ıç ne a cak 

~ ~ tran veıirleri, meclis, man oldupmu sannederim • ., kunu tlyledlii esuda aerciye mahallinde duran aillbh mUnadi. )ilk ir binanın inpsına karar ver 
At..: .llray nuın, bancıye e. ',lm, Parl8, 30 (A.A.) - Havas blL 600.000 kiti cirmit bulunuyordu. 1er, borularla CumhurreiaiDln ns. mııtir. 
-"".Mil~ lrak delege°leri, Türk he- Reamt teblii diriv. or: Sulh avlusubda bAim olan A- mt tribüne geldiilni ilin etmlfler. • Londra • lstanbul a falt yol ---'1--= ha b merikan Federal paYiyonunun ö- dir. tetkik etmek ilt.ıere haziran iç ~ııı::n zır •t umDU§ Fr:ıııaada mukim bulunan ve bir 1 ı· ...._ · 

71-.:.:._ •• -:-t b. "'- · • T h 30 (AA.) Saadabat nünde resmi tribün Jnınıtmuıtu. Bunu müteakip, 60 milletin . Dil ıı • ..,,.,.tı ~m e e' 
- ·-7Uea, RWU.u& ır '~' a ı~ a ran, · - adedi 40 bin kı.dar olan Çek ve til 

111 vakte kadar sQren btr süva· Paktı konaeyinin toplantısı niba· Slovakların kongresi bu sabah a- Yan tarafta aerıiye ittirak eden bayrait mumaileyhin önUnden : Dolmabahçede tad 
~· yet bul~t ve aptıda1d tebliğ neş çılmıatır. milletlerin bayraklariyle ıiillen. reçmittir. Ruzvcltten bqka Leh- dileceli için buradaki i= 

hfıetin _, _ _.. .. dov R redilmiftit: Ko esk. cumh . . Be . mit olan milletler bolü bulunmak- man, Loıuardia Ye aergiye ittiralıt ka yere nakledilecektir • 
~ ilUlwu~- 6t'U ~ ''- Sul:labat paktı konseyinin G. ngre 1 urreısı neşm tadır. Misafirlere tahsis edilen eden ecnebtler namına tngilis ko. • 1 tanbul itfaiyesınd ki ze 

aplJclakı nutku a>)'lemıt- çllncii d vreli 28 ve 29 Nisanda bir telgrah okunduktan .anra Çe. mahalde 60.000 i mütecaviz resmi miaeri Hirlouiı Beale, nutuklar gaz kunu nıhayet bulduğund n 
" tnn h~dye nazın B. Alim'm kosl~~yanm eski .Parla tefin O- davetli vardı. söylemiılerdir. Büti1n hatipler, ma. ~nil da~ıler. huzurunda b 
llıa ..... t paktını imza etmit o batkanlıltnda yapılmııtır. D8rt suskının raporunu dınlemiftıı: llk resmi merasim öğleden ev. aerıinin açılııına hakim olan bey. zıehirlı gaz tecru~ı yapılacaktır 
.,,,.,,. 4ott Dlemleketlır mUmneille- memleketin mUme11llleri umumi Bu ra~a ezcümle denill • vel baflamııtır. Belçika ve Holan-- nelmilcl tefriki mesai ve doatlu'k DIŞARDA: 
~bu llarclet&k IDl"M"'m etra- siyaseti c6zden reçiıtdı"kten sonra yor ki: dapaviyonlarırun üatündcki kule- fikrini tebarüs ettirmitler ve bu • Bazı Roma mahfil erinde dö 
.......__ toplanpw1r1ı beni bahtiyar kendilerini yakından allkadar -. "Vatanımızı her zaman "an zi- Jerdeki çanlar "Çanlarm ıenfoni- fikrin yarınki d6nyan n parola11 bir pyiaya göre, halen 1span 
~ "-· ..ııı--..ıı- .-ı. .. 1-4 _._ la w ka-' 1 • 1 di suiamıda bulunan Alman f 
""- ""-· IOD •--· e den meseleleri tetkik ve her n-- yade 18\'iyonnn, zir& şimdi va • si., tıi milU maqlan ve vatani A. o caıını ~ .. ey emıı er r. Pmal denizind Qsl • d 
z,. -._._~~ bUiselerden ıon.. tada tam bir cörüf mutabakati miı tan bedbahttır. Bu,thı biz bir tek merikan prkılarını çalnµflaıt:lır. Nevyork belo:liye reisi Lapar. öıJCe ltaJyan ~ ıorzı.ımyam!OelJ:,, 
~ --...ı11D111 dolduran aeYinç phede ve teabit eylemiflerdir. Ge hisle miltchaslt. bulunuyoruz ve Bir kaç saniye sonra sergi Amiri :lia ıergi) i görmek il.zere dünya. edecektir. Bu haber, ·md'ye 

>ıataaı ifade içba tös almak im lecek toplantı aonradan itilifla tes o da, Fransaya, lngUtereye, A • Gt'Oftf Vbalen, dinler mabedinin nın her tarafından celmit olan zi resmen teyit edilmi deiı 
"-al ıı::-11111111an dolayı ken- bit edilecek bir tarihte Kabilde merikaya ve Sovyetler Btrliline kütad resmini yapmııtır. Bu bina- yaretçilere Nevyork namına bot • Nikola Kusnetı.of, SoVJetler b 
1lt ı..., __ . JU addederim. Bu mel- yapılacaktır . ., ılhaln tanmıadıklarmdan dolayı da b tOn dinler temsil edilmekte- celdiniz demiftir. Mumaileyh bit. hği ba!1riYe komiseri r.e ta 
w.ı.-:-W aramada, Pakt kona olan minnettarlığunu.dır. Hitlerın idi. hana ıu .Oıleri aöylemiftir: dilmı tir. 
ın....a~tee Veliabtin eylenme fCD Çekoslovakyayı lBgal elinde idi, "- Memleketimisin en bari• • Ft 11!0 dat d h~lAfal t lPrakır. 
._~ -~!1.ııt-n f h . md ı , gaze esı mu a ı a ına o a 
--- .,_ pmena te-11n11nı Şikl ti .1 akat onu Avrupa antas an hususiyeti dünya daki bitin ırk gtln intilBI'. etmiştir. Zira umum 
~ a,detmek iıterim. Bu • ye er, temennı er beynelmllel bir ıurette kaldırmak hüldbnet tefkilini derpiı etmek- ve dinlere menıup inunlann bu. konfederasfonunun karan ri 
~ ile Dd pah baneclamn bir Mecidiye köyünde elinde değildir.,, te ve bil' harp halinde Franaadaki rada 1er*tçe ve tam bir ahenk buaünJdl va.ıi.yet dol ı ·, u 
~ ttmblr ..Blmit, bu toplan- Rapor, yabancı memleketler- Çekierin Fransızlarla birlikte har içinde yapyabilmclerincle mUnde. 1 mayıs tatilı ~pdmıv~ur. 
~ doat memleket arumda Susuzluk sıkıntısı d~ki Çec ve Slovaklarm tetklllt· be l§tlrak edeceklerini bildir • miçtir. Herkesin de bunu bir mı .. ı cenah .,r7.etelen de d bhil on: 
...._. t IDenfaatlerini yakından lar1.1nası husuıunda muvakkat bir meldedir. f ittihu etmesini arzu ediyorus .. Z:. ti ton ga te er 111 r. 

....: .._ mtlelelft lla'dm+ ı. •ı• e • 
1~ harbiye n 

~t tanı ıarUt mutabakati mu Ç81\l IJOr tm tabteıbabir ve tah e bir 
.. .. teeblt eldllmiıtir. ıran S.:a ~ 111 H .... y u 0 ! yan ıemi iopsı için keşif~ ~1111& sirdiiimiz dakikadan lleeldlyekiJtbld• otana bir oka. U. .J U lep etmi§tir. Bu gemiler. 
i::.Z- Slrdtlitlmüz' hararetli 1ra )W• JUl10r: • dafaasma mahsus ve "sivri · 
-.... .. ,. Tahrandaki ikametimiz Mecidlyek&ytinde b1r tek Ham.idi- Güzelliğinizi korumak için aece yatarken kul- mini ta l}&cak olan yenı ... _ ...... 
lllll.t.a_ •• ,_ esi tk b 1 d .. .. h kr • • h tm• gemilm olacaktJr. ~~e haklmmsda ibzal edL ye ıuyu sef1ll mevcu en u Çet- an ıguuz yag em ıızı OfDUl e ıyoraa: • K'!Jk ıtadan bild kh ne 1 la Sok brdege ihtimamdan do- ID8Diıa nyu ikiye tab1nı ve bir çet· Mahzurlanndan ıikiyet~i iseniz; Hind kongıesı msi Subha bole 

h ~ en 11miml te- me dalı& il&ve Oılumlplttu. Bu böl\im 'ı N N o x A s ·u· T u· . tifamu vermiıtir. Bu ısf 8 Ca ~ 'bildirmek benim L ıuretlle ata Jlift pJm.IJen suyun le aralarında görüş iht a ına 
Sift •e.Jdl bir 'f'HifecSir. daha~ •a1mıa ft k5yde haf. clilmektedir. 

Jteaa ..... itibaren ıesdii· kM:a da • IMYCUt olmamuı yU- -0----------
=-~~= '*:ıt;:.:,:;....blr tatbik ediniz ün vekya,rın 

en dftl.- lalwtQM-: ... _ tem. cıpneelne eok ihtiyaç var. tercüme ül iyah ,_,_._ ·-r~ 5 "™ -1~ Muh•- · . .,.U ve belediye reill Pubia en .._. .....,-.u.; ve yiiluek llıllaka,. --..a;. 
-~. •e .-.ı-...a d .__ ~-...__... ... ·-~ 7 ....: ---!~--'trba. _,,._. e -Y1119~ - L6~ KQüıdan bu mlhbn derde JOD1arca bdm INNOXA eitü kaO.,.-"tadır. -- _._... 

tr.a bir ~ nhP•11nt rica ediyor ve ' INNOXA .ütü, çilleri. .......... luldan i..ae ederek ciWinm 61 • n · 7 IBtap 
lebiQ lllil1ett tarafından Majeste mevcut terlııoe .. bekellne hiç oL llllıldrajwa Witia ......,......_ 11.,... &ı Vikontun ölümü 
"'1 1lla Pehlevinin kudretli ida- mazi& 1ılr G9llD8 nbtecUlmeatnl ~ 62 Lcneit n 
~· bek direktifleri altmdalttyorus. Jm)'\bl en mmıMa terkoe INNOXA sata Parlat• Doktor DEBAT 63 UA 

..._. IQaJarda bu bdar u •· tebekell meveat ohrıa1ma ratnıen Uıltantavarlarmcla ............ 64 Evllllk 
" h batanian terakki muuam bir tek yaııpa mualulunun olmayı. T~ Witia paırffMaör " MiJilr lafooneleı inc1e 1abhr. H Old Pandı: 1llıM 

tUrlt aenanm üıtUndedir.1 ema da aynca nuan clikkaU cel- ••••••••llıı••••••••••••••••••••••••••I '6 Bisau tarihi teraldd •e bu ba~ katdet) bederls. 67 Senyolbeoa Amspa 



Son moda 
su geçmez 

manto 

- Yağın.ur mu yağrYor?. 
İnsanlar, hadiselerden uzaklqtık. 

tan sonra, o hadisenin kendilerinde 
bıraktığı endişeleri de çok çabuk u. 
nuturlar. Gilneşli geçen bir hafta 
içerisinde her bayan yalnız emprime 
robunıı, keten tayyörünü düşllnllr ... 
Fakat dilşUncclerimizde yalnız hali 
d:?ğil, maziden örnek alarak, istik. 
balide hatırlamak daha akıllıca bir 
hareket olur. 

BugUn şık ve temiz giyinmek, me. 
deni hayatın tabii ve zarurl bir neti 
cetıidir. Eskiden bir kadın "bugiln 
yağmur l ağıyor, binaenaleyh akta
ma kadar evde oturacağım,, der, 
ve yahut "bu kötU havada köpekler 
bile bir yere sığınır, ben neden dışa. 
nya çıkayım,, gibi bir mazeretle yağ 
mur gUnlcrlni evinde gcçirebilirdl 

BugUn çalışan kadın, hava nasıl o. 
lunıa olsun i ine gidecektir; çaltRmt. 
yan kadın da artık yatağında ve ka 
napcsinde saatlerce uyuşuk durabl 
len mılılük değildir. O da hareket 
etmek, gczm"'k, dolaşmak ihtiyacın. 
dadır. Onun içln yağmurdan koru. 
yacak. bir şeye ihtiyaç vardır. 

Ariıl< şrmsiye ismi gibi yalnız gU. 
neşll gilnlerdc kullanılan bir ııllıı oL 
du. Kadınlar bir zamanlar kauçuk 
pardcsöler ve empermeabller kullan. 
dılar. 

Her moda gibi bu da geçti. Bu yı
lm moda albümleri su geçmez bir 
bale getirilmiş saten ve yUnlil ku. 
maşlardan l&pılmış yağmur parde. 
afileri modelleriyle doludur. Pariste 
ve Amerfkada bir çok moda mağaza. 
lan bu pardesUleri ve pardesuıe 

rl giymiş mankenleri sokaklarda do. 
lqtırarnk kendilerine reklam yapı. 
yorlar. 

Fakat bu modanın yayılması için 
reklama ihti~ acı yok gibfdir. Bera_ 
berinde bir de kadife astarlı bir ku. 
kulatnsı olan bu mantolar, çok bafü 
ve ço!< kullanı lı oldu!tlan için gayet 
çabu'' ta:ımmiim etmiştir • 

Bu mantolardan sonra ıgık kıldı. 

nm ne şı-hirdc, ne de sayfiyede yağ 
'1Urdan korkusu kalmamıştır. 

Resmimiz ) ünlU bir kumaştan ya. 
pılm•ş eon m~da bir su geçmez man 
toyu ve k:ıd'fo kukulat&Pmı gösteri. 
yor. Kukulita yağmursuz zamanlar. 
da c be sı - r:ık kadar küctiktür 

- ilana ona l>unu işaret edip 
darm• Ahmet, yeni §apkanıla önU
mil gönnUyorum ki •.• 

B3r avuç 
saçmaa 

Kadın, mütekamil bir ıeytandır! 
*** 

Rlizgln estiği gibi karvılamalı, 

çünkü değiştiremezsiniz. Kadını da 
olduğu gibi kabul etmeli, çllnkU o
nun da tabiatlarmı değiltlrmcniz 

imkAnsızdır. 

*** 
Sevmlyen, ııevilmiyen kadın ol _ 

maz. 
*** 

Kadm, erkeğin peglnden koştuğu 
zaman kadınlığından kaybeder. 

*** 
Kadın ııevdiği zaman da, sevildi

ği zaman da güzeldir. 
*** 

Kadm çok dilşünilr, fakat dUşün. 
cesizce hareket eder. 

*** 
Aık kalbe bir fırtına gibi girer 

ve bir sabah rüzgln gibi çıkar. · 
*** 

Bazı insanlar merhameti qk sa
nırlar. 

.. ~ -~ ... ~ .... -
·~ .·.t 

---~ - .c.. '"..,.._ 
- Teni kltlbem ••• Kutudan bir 

u •in' ltltlr de .•• 

- Fran.aız karibUlrU -

l 

- Triko eleif1e oynadığımızı ani &),Rt'& hanımımız kızacak mı aca. 
ba! 

Ziyaretçi (Pencereden mabbau teslenerek) - Çıkıı kapısını .c;y-
ler mbJJııılz liltfen?... - İngiliz karikatürü -

Kadınlar 
arasında 

- Görmllf geçlrmit ve çok ıatı. 

rab çekmfl bir erkekle evlenmek 
isterim. 

- Öyleyse karıaı 6lmUa bir erkek 

!!lf"olllı'!,M_.lllllıMl•dll~- rtıw•llli:t!Rr.~iıfi.·4' .. _...lt;\l(fn. · 
Raha sız Eski aşk 
01 m'uyor K;r~ koca kavga etmillerdi. Ka_ 

dın söylendi: 

Bayan, çocuğun ağlamasını daki
kalardır i.aitiyordu. Feryad kesilme 
~ince çocuk odasına girdi; ıvesterl 
roman okumakla meıgul görünce 
bağırdı: 

- Çocuk avaz avaz ağlarken siz 
roman oku~ oraunuz ha? 

Şuvcater cevab verdi: 
- Artık alıştnn, çocuğun ağla -

ması beni rahatsız etmiyor. 

-~ 
(ıjı,-.~ 

~-i't 

- Gelln, gelin yalnızım. 

Clü 
Avcı anlatıyordu: 

- Bugün bir kaza gerlrd"m ki 
sormayın. Eir beceriksizin attığı 

kurşun sağ kulağımm yanından geç 
ti. Eğer birkaç santimetre daha 
sağda durmuı olsaydım iki gözU • 
:nün arasından kurşunu ~iyecektim 
ve bu ak,am kanımızda Fizlere bun
ları anlatan bir ölüden başkası ol. 
mıyacaktı. 

He:!Cya 
- Bugiln otuz yaşıma girdim, 

bana bir hediye vermen lflzım de. 
ğil mi? 

- Dilerim Allahtan sana bir he 

- Gldl muzip senll 

- Fraruıız karlkattlrU -

- Bu \'&ZO laarlkaiı.ie bU ,ey. 
Çelllnlnfn mi! 

diye verece~im gUne kadar yaşıya- - Hayır canım, bizim. Daha yeni 
ııın, Bu duam kabul olwıuna öl - r.ldım. 

mezsin. - İtalyan karikatürü -

- Seninle evlenmeğe razı oldu
ğum zaman kafam neredeydi bil • 
mem ki! 

Erkek mukabele etti: 
- Ben biliyorum, bqmı 11af o -

muzuma dayamııtın. 

Göbeklller için aerodinamik bir 
'cnmlye! 

ltıtıvatıa 
içerdi ama sarhoş ıörünmekter 

çok korkardı. Gene biraz çakır 

keyif olarak yeni çocuğu olan bir 
u!:adaşını tebrik ziyaretine gitti· 
ği bir akıam ikiz çocukların be -
şiiine yaklaıtı ve "sarhoı da biri 
iki görüyor,, demesinler korku -
sile: 

- Maıallah, dedi, ne güzel 
çocuk! 

Vaş 
- Kaç yaşına kadar yqamak üı. 

teniniz bayan? 
- Yüz yqına kadar ... 
- Fakat siz bir ttlrlll ihtiyarla-

mak istemiyorsunuz. yüz yaıına ka 
dar nasıl yqaraınız ! ler. 

Marul meselesi 
Yazan· Dr. G. A. 

Marulun yaprakları

rını koparıp tuza batırarak 
yerken bu yaprakların ara
sından mühim ve ilmi bir 
mesele ç-ktığını, bilmedi. 
hatırınıza gelir mi?. 

Marulun kökünde in
sanın sinirlerini sakinleşti· 
rerek tatlı uyku getirecek 
bir madde bulunduğun:ian, 
yakın vakte· kadar, marulu 
aşk bakımından da uyuştu. 

rucu bir nebat diye bilirler· 
di. Ona bu şöhreti çıkaran ta eski zamanlarda Fisagur 
feylozofun dervişleri olmuıtu. Bu dervişler kentdilerini 
pek sakin ve uslu adamlar diye tanıttıklanndan, onların bu 
hassayı marul yeyerek kazandıklarına hükmetmişti. On
dan dolayı marula da hadımağaları nebatı diye aıd takılmıştı. 

Hatta kendi güzelliğini pek beğenen ve kadınlara hiç 
temayül göstermiyen Adonis delikanlının bu halini izah 
için de aşk perisi Venüs onu marul yapraklarının arasına 

gömmüş te onun için aşkına rağbet gösteremez diye, bir 
ıde efsane uydurulmuştu. O vakittenberi de, geceleri fazla 
rüya gören delikanlıları bu halden kurtarmak için onlara 
marul yediren yahut suyundan ilaç içiren hekimler de 
vardı ... 

Vitaminler üzerine tetkikler ilerledikçe marulun 
şöhretini değiştirmek lazım geliyor. Vakıa marulun 
şuk aşıkları uyandırmak hassası bulunduğuna dair henüz 
bir rivayet yoksa da marulda türlü türlıi vitaminler bu. 
lunduğu şüphesiz .. 

Bir kere marulun yeşil yapraklarırda A vitamininden 
yüzde 3-670 ölçü, beyaz taraflarında yüzde 114 mçU.. Bu 
vitaminin de çocukları büyütmeğe, herkesi bulaşık hastalık· 
lardan korumağa yaradıktan başka çocuk yetiştirmeğe de 
hizmeti olduğunu elbette hatırlarsınız. 

Sonra B 1 vitamininden yeşil taraflarında yüz.de 
beyaz taraflarında yü~ de 30 ölçü. B2 vintamininden ye. 
şil taraflarında yüzde 46, beyaz taraflarında yüzde 24 ölçü. 
Bu vitaminlerin aşkla alakası henüz bilinmiyorsa da sinirle
ri kuvvetlendirmek, yediğimiz şekerleri vücud içinde erit
mek ve bütün gıdaları işimize yarayacak bir hale getirmek 
için hizmetleri şüphesizdir. Sinir!eri kuvvetli, ye':iiği şe. 

keri eriten ve gıdalarından iyi istifade eden bir adam 
hiçbir suretle uyuıuk hadımağası sayılamaz. 

C vitaminine gelince bundan ıcla marulun yeşil 

beyaz taraflarında aynı olarak beıten yedi ölçüye 
buttınmaklt bet'aber, tiu •it.amin bakımından pek değerli 
bir kaynak olduğunu haber veren hekimler vardır. Bu vita
mih, tam ai, lCısırliğa kartı ve çocuk yetiştirmeyi temin e
den vitamindir. Şu haJ:le marula hadımağaları nebatı adını 
takmak haksızlık, yahut Fisagur feylozof dervişlerinin bir 
kurnazlığı neticesi olduğu meydana çıkıyor. 

Zaten bizim Bergamalı Calinoı hekim ihtiyarlığında 
bile çok akıllı bir adam olduğundan marulun erkekleri ha. 
dım edip etme'::liğini hiç karııtırmamış, yalnız kendisinin 
ihtiyarlıkta uykusuzluğu marul yeyerek geçirdiğini yaz
mıştı. Rahat uyumak ta çocuk yetiştirmeğe mani bir ıey 
değildir. Bilakis .....• 

Marula pek eski zamanlarda atfedilen o yalancı töhre
ti gerçek sanarak en ziyade aldatan Bartelmi adında bir tn. 
giliz hekimi olmuıtu. Bu hekim çocuk babası olamıyan bir 
meıhur a:lam·n kısırlığını her aktam marul yemesine atfe
derek onu bu huyundan vaz geçirmit. meıhur adam da ço
cuk babası olmuıtu. Ancak doğan çocuğun gerçekten ba. 
bası kim olduğunu tarih, tabii, kaydedememiştir. 

Her halde, şimdi marul yerken, onun çocuk yetiıtir
meğe mani olacağından korkmağa hiç lüzum yoktur. Fakat 
marulun yapraklarını bırakarak yalnız köküne rağbet et
mek yanlıt olur. A vitamininin ve E vitamininin en çok 
bulunduğu taraflar yeşil yapraklardır. Hatta, vitaminl•rin 
yetiımesine güneıin ıtıkları yardım ettiği için, marulun en 
değerli tarafı, bizim beğenmiyerek attığımız, en üıttdd 
yapraklarıd r. Vakia o kaba yaprakları tuza batırıp yemek 
pek te kolay olmaz. O halde onları da iyice yıkadıktan son. 
ra, salata yaptırıp, üzerinde, hazırlop yumurta koyara'k 
yersiniz. Marulun vitaminleri yumurtanın fosforu ile bir
leşince eski zaman dervişlerinin yalanı büsbütün meydana 
Ç;tkar. 

"NO&"ANDl" DE BiR SATRANÇ PARTISl 
- Gidip gelme altıncı seyahat lerl olda, hail partiyi bltlrrıneüi• 

- Fransız karikatilrü -
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!:!•r•saı Fos'un bir sözQ 

"BlrgÜn -Aıiilaö ordüSu Tek7ar 
Ren'i işgal edecek ve bu hadi
seden bir kaç sene sonra yeni 

1939 bir dünya harbi başlayacaktır .. 
Qyiln b' Paıkalyeai arifeıin•:ie pat. 
unı ır hadise tn ·ıt d fk.. 1- YAZAN '"'"""'"'"-

unıiyc . gı ere e e aır 1 : 
~likiınıct Üzerinde ~lduğu kadar JAK BAR DO f 1 
c fİdd . lllahfellennde de derin i 

''"! etlı t • 1 ' ı.ı iı fi) esır er uyandırdı. tn. Fra.nıı;ız 5lyahi muharrirlerinden: l 
tadil to:ıau seferber halinde Mal. '""""""'"""""'"""""'""""""• 
1:1;11.ı t •ndı. Paakalycnin ilcinci temin maksadiyle İngiltere ile iyi 
1 · ' ngiliz k b" · · · · · k ı · h tt' • · :ı;:ıJte a ıneıı ıçtıma ettı. geçınme arzu arı ız ar e ıgı 1 
ır ha~e tarihinde vaki olmıyan söylenildiğikten sonra bir gün 1 
tı111k se VUkua geldi: kuvvetli bir Alman yanın yeryü. 

lıı rarı:lye tatili içerisinde ingi. zünıde ingilterenin kar§ısına çıka. 
lana, Rrrıentosu toplandı. Lehis. cağı neticesine varılıyordu. 
tcllıin,.t 0ınanyaya, Yunanistana Versay konferansı sıralarında 

.. "erı"}"' · F d 1 b k d ıg36 .u. ransız or u arı a§ uman anı 

ııa Olu "e 1938 de her ne bahası. Mare~l Fo§ bana" bir gün Alman 
1 

'tırıc1c r~a. olsun sulhu muhafaza ordusu tekrar Reni iıgal edecek 
tekrar ~~ıYen İngiltere hükumeti, tir .. Jgte bu hadiseden bir kaç tı.} 
diğini 17 deki kuvvetli ve iste. sonra değilse bile bir kaç sene son 
ra,1111 :ıaptıran İngiltere manza. ra yeni cihan harbi baılayacak. 

A. 1
Yor rnu acaba?. tır.,, de mitti. 

k rna"utı k Bugün ise Hitlerin planını anla. 
illdır 1 u krallığının ortadan 

11 
:naı1 tı k mak için ''Mücadelem.. kitabını 1 

111 ortad P 1 Çekoslovakya. dikkatli okumağa veya gizli istih 
1 ınu§tur an kaldırılması gibi ol. barat dairelerinin veıikalarından 

"-rna
0

"ut1 k istifade etmeğe ihtiyaç kalmadı . . 
ilin u Ad . 'k d . · ltıeth r . ' rıyatı enızı. Avrupa muvazenesinin ne kadar 
larını le a ını, Selanik ve Pire yol. 1 k Al 
t-;! ontroı bozuk olduğunu an ama ve -

tbilcn b' ve icabında tehdit manyarun inkiıaf yollarını gör. 
1
926 da ;~ rnernlekettir. İtalya, ımk için Avrupa haritasına bak

tcltabil • ıranda imzaladığı mü. mak kUidir. 
rıa Yardılll lb. r.. k 
. Ve 1937 d 'lre e ır ıgı pa tı. Avusturyanın iıgali ile Alman. 

dıp 1939 b e İngiltere ile akde. 
~OQıa ya büyük bir nehir yoluna sa-

~ıinc .. dılt rnütıikatında bük. 
Ak:jcnizd ._lacağını vaddettiği hip oldu: 

.... e st Ren - Mayn - Tuna . 
... hulca"clc . atUltoyu muhafaza,, li.k· aıne • Bugün AlmanY,a Tuna hı.wzL?"' 

uınetine ragmen, Londra . in.d • 1. .1 • .. d 

H A B E it - Aksın" Pt)ıbuı 

o 

Onlar muradına ..• • 
ermış 

Tiron Pover'le Annabella 
evlenmeyle biten aşk 

arasında, 
masalı 

7 

l:ıcte b"J e\'Velden haber ver. lızer e ıt ıyen gemı erın yuz , 
/.,. ı e liiı 60 ına ıahiptir; Karadeniz Elbc AnnabeDRnm ı;Uzt>I bir pow; J4Waz, lror.ua Tyron Ponrle bir arada; Koloraducla bala) larmı cfdrecekle r1 kltk 
. tnilYutı um bile görmeden 

ttııdt ı· Ulc dahilinde ve sahille • havzasına demiryoluyla bağlıdır. G .. 1 b 
" ıtedj·· Yarın Tuna mansıpları da Al. ,eçen gun ge en n tf!gıaf Anna f ':ıella Akdeniz kıyılanr.'1, Milra da f ~undur .. Gemi kara yiızü görmeden 
ltn~,,u 1 gı yere asker ihrai, •~.ı· d bella ile Tiran Po\'erın e\lendiğ• [sviçreye gitti. Süveyş tf'daileri fil· günlerce deniz üzerinde dolaşır. yol 
~· t Ulc manyanın eline geçtiği ta"">!ır e , 
~~~~-~tri.ni ~:ıtarroıln,ı, Ali~nanvluartlıunık, Karadeniz 6.900 kilometrelik bir haberini verdi. Uzerin-ie bir ÇJk de. ı .ni çevrilirken Annaoel'a. Nis civa. cular arasında ellenceıı bir seya· 

ıt"··• • b - dikod_ ulu rivayetler du::ı~an hfıdi- -ında yeşillikler içeris·nde kapan· ı hat geçirmek için lazım olan fikir ve 
11 etınc · . su yoluyla Hamburg limanına ag 1 istem· l§tırak etmek hakları. 1 senın bu suretle taha:C!,uku da sine. mış kalmış çok güzel 'N köşt. te. o. !'t\'İye \'C menfaat birıı~i çok zor 
~c •11· ... 1§ \re bu halcları fazlası"yle lanmı~ olacaktır. Bu ıuret e cc. ~ı . d . c1 d'' ı ... , · 1 ma .t emın e aynı e ı.,oduları tek· turuyordu. Bu kö~k da•ın cn•t"I Dan temin edilir. Onun içii'\ !Jiı haftadan 

:B" •. e geçirrni"ltir nubi Avrupa ticareti tamamıy e t' k d . 
~ Utun bu ha ::r • Hamburga intikal edecek, Tiryes- ıar et ırece · \t yenı ~:1 bır c;vk de. yel DaI)'Öye aitti. o ..:a 01ada ko· fazla !'Üren bu yolculukt:t Ann:ıbel. 
" rıurnurniye . _diseler lngiliz cf. tenin ticari faaliyeti sıfıra inecek. jikoduların meydan aıma~ına se· casile beraber tatlı a~k sahneleri la ile Tirem Pover birib:dne daha 
t ilk'alilrdır ;ı~ı öfkelendirecek beb olacaktır. yaşamıştı. çok yaklaşarak tatlı ızill''er geçirdi 
0tıraıtı · a at ne Arnavutluk tir · Annabella malum ol,:tğu üzere 'Süveys fedaileri,. !il:n! bittikten !er. Geminin küpe~te'\i:1<' dayana. 

d ilrınrn · Esasen ı 938 den itibaren Al. • 
tniıi ışgali, ne Aldriyatik ''Journal des Yoyages .. nıeı.:muası. '°nra Annabella, Holin .. 1ta çevirere rak Atlas okyanusu ;iıf• iııde şk· 

h •1. rncthalinin tamam'ıyle İta! manyanın Balkanlarla olan ticari 1 . '"ınc - nm sa 1ıbi \'C başmuh.ırririniıı kızı· 1i ".l':eden $t'\.·ahat ediyor .. ic;imli tan hareler \.'apan meı,:1ba daldı 
l>ı &eçrn · ı münas~betleri, bir kat daha art-

tna,, 1 esı, ne de talyanın dır. Asıl hmi Süzan ~.·rp<.ıııtadır. bir film için muka,·ele imza ettik. !ar, en ulak fısıltıları '>ıribirine i 
ltıJh .. Ut Ukta mevcut olan ve mıstır. Yugoslavya devleti, Çekos , 
t. •ilrr,,,_

1 
d 

1 
"' 'Annabella .. sinema S; l.dsına gir. ten sonra cenubt Am;?:-11.ada bir se· şittirecek kadar başları'1ı biribirinc-" ..... , n a t ı 1 'h lovakyanın işgalin.:len evvel itha. 1 

.:~il:ının "ıt"' ~ a yan petro 1 • Jikten sonra aldığı iğrdı ı imdir. yahate rıktı. Artık hu c:efer. şöh. yaklastırdılar, tatlı :ı~t- \'e se,·d;ı \lil •::r-gı k k !atının yüzde 39 nu Alır.anyadan ~ • 

"ııtluk il\ Petrol &önderen Arna. yapıyorJu. Çek iıgalinden sonr2 llk film:e;ini çevirip büyük bir 
r ha yu arı yarısı ·a. retinin en yüksek men"besini hul· ı nağmeleri fısıldadılar. 

~ ku ı bu miktar yüzde 50 ye çıktı. Bul muvaffakiyet kazandıl:tan sonra muş bir yıldız olarak cola~ıyordu. Boenos Arresde Ann:ılklla umul. 

'
. ~ıtıi"cl rny~kar. ın n ttalyanların '.\letro Goldvin ~la'-·er bıı filmi Ro •. madık bir hüsnükabul ."ördü. Bre· ı J WJI • 1 · gatit:m alacağı mallarının yüz. Fransızlann birinci sı ;-ıf aktörlerin· J • "' 

; lngil ıyetı a tına gırme ber Yung ile beraber ı,~,·innesi irin zil.va cumhurreisi \!.·ıldtıı kabul etti 
Ve terede h ı 1 /:. • ide 63,5 ini Almanyadan alır. Ro- den olan \e birı-ok ır.mo.ffaki\.·etlı .. I 

!edit h usu e ge en .. nı ,. \nnabella'-·a uzun uzun '.•akarmış- \'e aksam yemeğine ~lı'~ı'Ydu. 
lntilt eyecanı ve bu heyecanın manya için bu miktar yüzde 57.5- .ilm'er çeviren Jan ML: :• ile e\'len. J 1 · 
b erc"c dur. Romanya bı"r rok mahsulleri · ı d' B · d' k d tı. Cenubi Amerika S<.yahatini Ti. Annabella ile Tiron ; 'O\'er ayrı uı Ctt' J rnccburt askerliği ka. 'S mı, er ı. u ıı 1\ aç , ı ~t'ne 1:\·anı 
ı 1tccek ka.d nin, bilhasa arpa. m sır.. çavdar 

1 
.!tti . llattfı inema alem;ııde ürneh «ın Poverle be. _r.ab.,er ryni \'ap.urda. arr.ı Amer.ika. ya dön. düıc;. Beraber 

ını iı .. h . . ar kuvvetli olma. 1 H k d ı.. b t h ti l .. k d 
~ı. .. ıçın kafi bir sebep ola. yulaf ve canlı hayvan ıhracatının ı J'.acak evlermelerden ..,;. :~i sa\'rldı yaptı ar. er ı ı ı ~ ... Jr,un ır e , se~ a a en sınema ı e !', •. d ar mu 

yüzde 96 sını Alman yaya yapar. \ radan i!d sene'.ik bi:- '.idman· geç 1 ""-ıdilf ec;eri olduğu i ·tJ=a~ında bu~ hitlerde ne kadar tece~ ii uyandır 
t 

1
'Panyan • ~,,'İ halde genr !.arı twLaı.ın oiııbi ''!Ün dahi ı"rar e:liyorl ır. ihtimal l.:ı mış.a bu :ıyrı dönüş Jc • kadaı me 

il. gir.... . ın antikomintern pak. Bu rakamlar Alm<ınyanın bt' " ı ı ı ı• · 
t ··•esınd ·ini ı;ılgm bir a k ile S<:Hn iki se' 'Ju avni vapurda c:en'ıat sır m ra;: ,.e a.aka ile takip ~ :i!<.lı. Bin,"01 
ere, \'u en sonradır ki ingil •. :lcvletler üzerinde olan iktısadi · j te adüf e eridir. ~iki ' 'f' dah'1 e\'· gazeteler ••yeni bir ·ı~k macera ı 
tın~ ıoslavyayı b:r cember al. • 1 • • • • .. • Küçül fh harı..tı rac;amakta Je\am etme 
ı. " alan b - l:ta.cımıyetını gosterır: - b" 

11 
.. :1 k :e! bir tanışmanın \'en:ıyı coşkun. iflas etti,, ve "Aıına'lt·ı1 •• Müradan 

°"t•ıcr; ... • ~alkan hu'"kr·metı' mer. ·ıı tl ·· · d ı',·t sad" ha"kı" ,i ırı;.:ı ~arım a eta K ~ andırmr~ 
t .. ...,1 u mı e er uzerın e ı.ı. ı 1 • ld 1 luk içerisinde h:ızırlanmı~ bir sera· ayrılamaz., başbklarile cok heye 
thdit tayyare hücumlariyle miyetler daima siyasi hakimiyet tı. Eğer bu yı ız ar j'Jrkta yasamı~ 

hi C':icbilm k · · ük' 1 olsa~ardı nazara uğra·i:la~ denebiliı hattir. Franc:ız kıyılarından cenubi canh yazılar yazdılar. 
ı t Uı ola L e ıçın m emme lere yol açmı§tır. Hitler plinındc: . . . \meı ikaya kaJar olan )'Ol tok u. 1 Amerika Tiron Pov?rin bir Fran. 
trc lca ca_. olan totaliter devlet. Romanya için muhakkak bir mev. Ji. Günün bırınde bu .n~ut aıle yu. 
~~Yilc rıı Bulgaristanı daha 'kolay ki ayırmııtır. Almanya, Lchiı. \"a ı bozuluverdi. iki se·,gi!i. dev· 

~tilldc~t~;kğe .~mkan veren bir tan etrafında da t pkı Çekoslovak. lbe.t:enbe·n resmi tebliğler;rıi khatrdrlatan 
1 tc:ıı~ rnu! ve H itlerin he. yada oldug~ u gibi çalışıyor. Bir ta- ır yanname neşre<.."J't o. t(a 
i~· ""1 haki · . ı. ıın d rnıyetıni eı.:e etmek rafta Slovakya.dan, diğer taraftan ayrılmağa karar verd:k\crini. artıl'L 
11• in:vaınıı bir proğramı olduğu. Memelden Alman motörlü kıtala. karı l:oca olarak değıl. iki arkada• 
liitl~~ı!tı~. rı bir kıskaı:ın iki ucunu te§kil e Jlarak ya~amakta devm edecekleri 

tıınu ın böyle bir niveti oldu. diyor. Sonra tıpkı Çekoslovalı:ya. ni bildirmi~lerdi. Bu lk~ znnam:mir 
1cr eıt .e!ki.denberi seze.n İngiliz. da o}dug~u gibi Lehistanda da bir nesrinden birl;a; ay SOl'!":.ı bekledik· 
tı Sık d • 'l . 
•~ır1 }!)-J egı dır. Eski hariciye Alman akalliyeti var: leri bo~anma kararım m~hkemeden 

tı b;:f 'Kcn ve esl:i b~hriye naz-- 1.20'.>.000 ki~ilik bir ekalliyet.. llahildiler. 
t lir. ln .°Fcr bunlann başında Bunlar Ukranya hududuna kadar Boşanma kararındnn oonra. eski 
:0b~r ~.ılız .diplomatlarından Sir yayılan nasyonal sosyalizm propa .arı koca. bcyar.namı-'c ·inde dedik. 
a hari . an3ıta. t 19~J yılı ba~ın. ganda:.ın:n yollarını tegkil eder.. <!rİ gibi samimi, be!kı ...ı<.: lüzumun· 

llıııhtl cıye ne::aret::ıe mühim bir Fakat Almanyanm ~.ari~ ü::erindc lan fa::la samimi iki a ·l;;ıda~ mi.ina. 
}ıtr i'lita ver .:i. DunC:a I:itıerin fen:ı t~sirler uyand.r::la.:nak i~'Sin ::betini dc,·am cttirditc~. Aunabel· 
~ Z\ind .. C • . . . . 

trrıai ~ ermen h kımıretın 'lhıü:li!t y~l:uz Dan::::in~ ve kcri a "Sii\'er§ fe ·a·!:?n.. J~n Mür: 

sızla izdivacını Adeta lmlanırordu. 
Çünkü Amerikan sinrn.:tcılıjı i~n 
,·ıron Pover Meta afü:dlik mabudu 

3arılır. Amerikalı her genç kızın 
ürasına birçok defalaı xiren bu ya

•ı~ıklt delikanlının bu ~hretli Don 
juanın bir Fransıı!a ~' leıımtSi A. 
merikada pek de htenm:yeıı bir ~ey· 
Jir. 

Amerikada bilhass:ı ll.ılhı.ıtta ar
tık bu dedikodular ;iihşmı~. iki 
}'ıldızın evlenecekleri ~ıı •• tulut gibi 
.>lmu~tu. Annabella ":Jkjl!J u::.lu fil
mini çe\'iriyor \'e filmiı dt de akh 
başında bir ev kadını rolünü ornu.. 
rordu. Sık sık ziyafet.er 'eriyor . bu 
?iyafetlerde Amerik:ir:ııi tanınmış 

~ime 'azılarını ve ~h. etli yıldız. 
larım bir araya topll:yoı , sosyete 
hayatında iyi bir m•H tffakiyet ka· 
zanıyordu. Miryon Ropkin \'t E\'. 
lin Abo. Şarl Buvaye. yıldızın ya. 
:-undan hiç aynlmıyo·~d: c!ı. Hatta 
';:iarl Bu,·ayenin sık ~ık 'ıldızı ziya
·eti uf ak tefek dedik xh lcıı U) ::ındır 

maktan da geri kalmı\'urdu. 
Holivutta hayat bt.. ::-uret1t- ge. 

;erken Tiron Po\·er 1.e Koloradoda 
:k>la~yor. 75 bin dolar \'t-rerek Gras • 
morun iki sene evvel YP.rtınp yıktı
tı ~il pancurlu beyaı bir köşkü 
alıyor. tadil ettiriyor, bilhassa mavi 
ve yaldızlı çinilerle sü~lü harikulA· 
de bir banyo havmu yaptırıyordu. 
Bl! güzıel havuz. etrafı ı>'ıel kokulu 

;i\eklerle süslil, llm.>r. portakal, 
ba:tem ağaçlarile gölg~!tı .. :1 erle. 

rinde orkideler açan hı!" dün) a cen. 
netidir. 

firon Po\'er. Kolor!'i<1oda işini 
bitirdik~n sonra Holivı.ta döndü 
\'('dönüşünden birkaç ıziır sonra da 
iki ~·ıldız t\'lendiler. Kuloradodaki 
iiln~·a cennetini and;r:;r: yeni ma
ikinelerir.e gittiler. 
lşte bir evle:ıme il: .,.ten t:lth bir 
· .ın hikayesi .. Bu C'\ lı rımtde bel. 

.: birçok yıldulann •v ı Us tıayatı 
ibi ~ima 96ııer. P!kat ne oluna 

:>lsun fimctiljk bu &fi' masalım mu 

ı..\'• Jt'~çalı§a:atr anlatılıyor • . dor teklifl:riylc i!:ti!a etm:ıi mu} 

1 

·Şim:ıl oteli,. filıni i~m mukave' 
~ltn~ terin ılk zamanlarda ıı. temeldir. Fakat Almanyanın as l imza etmi§lerdi. Filml~r!nt. başla. 
~•rnrn ~e R~n gayri. aslı:ert mın. makıa':iı Lehistan Ukranyaaınıjmadan evvel kısa bir ~ .;ıt'.1 zamanla
~ 

111 
tgalıne İngıltere tara- Lebiıtandan ayırmak, Çek pllnıru n da vardı. Bu müddeti gene Paris. 

Uıııanaat olunmamuıgı / [DtfJ""'1 14 üncüdt). te beraberce geçirdiler. Sonra AnnL 
Annabella, ~ae 80 tıift llbıpla ........ cJolaladM, o ala ll1eoeil tat cümlelerle bltiıeblliriJ.: Onlar 

... ımııı ................. ~-.... 1 ---
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Hususi maçlar - ,_, ,,_,, - ~-' - kupası maçlar1 
~ _.....,.,, 

( Hilal Kurtuluş ) muhteliti, Beşiktaş: 3 
Şişli: 2 

Dün Şeref stadında Şişli ile geçirdi ve bu usta oyuncu Şişli 
Beşiktaş takımlan kendi araların- beklerini atl.:.tarak takımının 
da huıusi bir maç yaptılar. ilk sayısını bu suretle kalecinin 

Hikem Şazi Tezcanın idaresin. yerinden oynamasına meydan ver. 

( Topkapı ,, Arnavutköy ) 
muhtelitini 3 -1 mağlOp etti 

de saat 11 !de iki takım şöyle bL meden ağlara taktı. 
rcr takımla sahaya çıktılar. , Şişli tekrar canlandı ve müteka. 

Beıiktaf.' bil hücuma geçti.. Ve bilhassa 
Mehmet Ali, Taci, Mehmet, Suldur ve Diran vasrtasiyle yaptı. 

Hüseyin, A!-.met, Feyzi, Hayati, ğı hüc.'.::nlar Beşiktaş için her an 
Halda, Nazım, Şeref, Eıref. tehlikeli oluyordu. Bu hucumların 

Şiıli: birin.de geriden bir pas alan SuL 
Armanak, Alber, Ruhi, MartL dur topu ustalıkla Dirana geçirdi, 

yan, Pançef, Savarı, Agop, Nobar, Diran da durdurmadan takımının 
Sutdur, H11ısç, Diran. beraberlik sayısını yaptı.. Devre. 
' Oyun Beşiktaşın .soldan yaptığı de böylece 1 • 1 berabere bitti. 

bir hücumla başladı. Fakat bu bil- IKINC IDEVRE: 
cum derhal Şi§li müdafaasında kı. İkinci ldevreye çıkıldığı vakit 
nldı. Ve hemen mukabil hücuma Şişli takımı kadrosunda bazı de. 
geçtiler. Beıiktaş kalesine ka. ğişiklik yapmıştı. Takıma İbra. 
dar indiler. Diranın uzaktan çek. him ve Daniş girdiler. 
tiği çok sık bir ıüt kale direklerini Takımda yapılan bu değişiklik 

yalayarak avuta gitti .. Bepktaşlı- derhal tesirini gösterdi ve hemen 
lar atlattıktan bu tehlikelden son. Beşiktaş kalesine kadar indiler. 
ra, soldan Şişli kalesine kadar in.. Danişin uzaktan çektiği aıkı §Üt 
niyorlar, fakat bir netice alamı. dışan çıktı. 

yorlar. llk on dakika Beşiktaılılar ldur-

Alman de\·1et reisi lfttlerln 50 in· 
el yıldünümü münasebetllo yapıla- ------......___ • 
cak merasimde bulunmak üzere 24 - · · ·~ 
de\'let Almanyaya muralıhaa he. 
yetlerl göndermiştir. Ekseriyetle 
büyük riitbell askeri kumandanlar· 11 
dan ~iil eden bu heyetlere ge. JJ 
çenlerdo Berllnln mc~hur i:e\·let 
spo nah&lan ,.e ollmply4.:.tl stadı 

da gezdlrllmlştlr. 
Vsttekl resimlerde, mis:ı.f'ir he· 

yetlerl (Devlet spor !l&halan) nm Y.' 
bir maketi 6nllnde gC7meden e\"\'el 

Kadıköydeki mim kUme ma
çından evvel malftm karışık ta
kımlar liki mUsabakalarmdan 
HilAI. Kurtuluş He Topkapı -
Arnavutköy muhtelitleri karşı
laşması yapıldı. 

Tamamen mütevazin geçen 
bu maçta fırsatlardan daha iyi 
istifade eden HlHU • Kurtuluş 
lrnrışığı neticede 3 - 1 glbl açık 

1 
bir farkla galip gelmiş oldu. 

Ahmet Ademin hakemliği lle 
oynanan bu oyuna takımlar şu 
şeklide çıktılar: 

HilA.l - KurtuJuş: Murat. Kir 
kor, Koço - Muammer, Zeynel, 
Cevdet • Onnik, Bekir, Hakkı, 
Rüstem, Kerim. 
A. Köy - Topkapı: Haralambo. 
Yani, lstano - Strato, Hakki, 
lUihal - AnesU, KAm.11, Manıll, 
Yanko, Hamdi. 

Karşılıklı hUcumlarla geçen 
ııı~ kısımda HIIA.111 Hakkı uzak. 
tan attığı bir şUtle gUnUn llk 

Beşiktaş gene hUcuında ve o- gun o~r. Fakat biru aonra 
yun Beşiktaşın sıkı baskısı altın. yavaş yavaş açılarak soldan Şişli 

da devam ediyor. Bu arada Şere- kalesine kadar indiler. Şişliler on 
fin uzaktan çektiği §Üt kalenin sekiz dışında, favul yaptılar. Fey. 
hemen bir karış kenarından dışarı zi bunu gayet ustalıkla Şişli ağla. 
çıkıyor. Hakkı topla beraber Şiş. rına takarak talinnınrn ikinci go

umumi izahat alırken, yüzme ha,·uz
lanndan birini ziyaret ederken, gü. 
rüyorsunuz. Altta misafir heyetler
den müteşekkil bir grup ollmplyad 
stadında •.• 

görülmektedir.) .;oJUnU attı. Devre sonunda da 

li kalesine iniyor, fakat Marinyan lünü yaptı. 
Hakkıyı hatalı bir şekilde durdu. Biraz sonra Şişlililer de Daniş 

ruyor. Eşrefin çektiği penaitı Ar. vasıtasiyle bir gol kazanınca o. 
manağın ellerine gidiyor, ve güç. yunda tekrar müsavat tesis edil. 
lükle topu kornere atabiliyor. Şiş. mİJ oldu. 

Ortada, Türkiye namma bulunan 
büyük erkinıharbiye iklnel reL'llmlz 

or~neral Ason Gündüz ile kendlsl 
ne izahat \'ettn Alman spor nazm 

En alt resim ise lleyetlerln stad- yine Hakkı solaçığrn ortasını 

yomdan ~ıkı~ma aittir. ikinci defa Arnavutköy • Top -
General Ason GUndtlzUn yanında kapı ağlarına taktı. 

Bulgar generali H~ip Akef ve Slo- lklnci kısımda yine oyun mU

\'aklann milli lideri Dr. Tuka var. tevazin geçti. Bu haftaymın 18 
dır. ııci dakikasında HIIA.lll Hakkı 

li savuşturduğu bu mühim gol Şimdi her iki taraf ta beraberli- burun şütüyle takımının galibiyet 

fırtınasından sonra tekrar sol bir ği kaybetmemk için çalıştılar. sayısını yapmıı oldu. Oyunun bun A~ it o <e it OD ~ nil 
gayretle hücuma geçiyor. Fakat 35 inci dakikada Beşiktaşlılar soL d:ın sonraki kısımları kısmen Be. ~ 
lıır ne:tice alamıyorlar. dan Şişli kalesine indiler. Fakat şiktaşın ve kısmen de Şişlinin hi-

Beşiktaşlılar sağdan Hakkı va. Şişli müdafaası Beşiktaı forlarmı kimiyeti altında cereyan etti. Ve Du'' n 
sıtasiyle Şişli kalesine kadar ini. hatalı bir şekilde durdurdu. oyun da biraz sonra 3. _ 2 Beşik. yapılan m Ü Saba kala r 
yorlar, Hakkının Nazıma Nazıma Hakkı penaltıyı gayet güzel bir taşın galibiyeti ile nihayet buldu. j 
---=--=-======================--=-=--------------------------- Evvelki gün Fenerbahçe stalında yapılan Beyoğlu Halkevi 

atle_tizm müsabakalanna lstanbulu temsilen Burn Bölıesine ıön
dımlen Haydarpaıa Lisesi atletleri haricinde bulunan bütün birinci 

t'ç sene ewel Amerikaya ghlerc:• 
orada profeı1yonel serbest gü~şı:l
llğe başhyan İstanbullu l\llço Sa
randosu tanmuyan yoktur. 

Bu genç, Yeni Dünyada monta. 
Eam çalışması \'e kavi bilnyt'!ll sa
yesinde her gi!:ı biraz daha terakki 
etrnl, \'C nihayet Amerikanın en bil. 
)ilk güreşçileri sırasına glrmlı1tır. 

sınıf elemanlar ittirak ebnittir. Alman sonuçlar ıunlardır: • 
l 00 METRE : 200 METRE 

1 - irfan Derece 11,3 
2 - Vedat 
3 - Halük 

800 METRE 
1 - Cemal 2.06.8 

2 - İbrahim 2.08-4 
3 - Ahmet 

MIL 
1 - İbrahim 

2 - izak 
3 - Cevdet 

1 MiL 

4.48.4 

1 - Arat 37.50 
2 - Yavru 37.4'.) 
3 - Bülent 33.83 
YÜKSEK ATLAMA 

1 - Pulat 1.80 
2 - Münir 
3 - Birtek 
Sınk AtL~a 

1 - Sudi 3.00 
2 - Halit 3.00 
3 - Münir 3.00 
4 - Şerif 3.00 

1 - Gören 22,9 
2 - irfan 
3 - Mehmet 

200 MANİA 
1 - Heriman 27-1 Yeni İstan

bul rekoru. 
2 - Mücahit 
3 - Şevket 

GÜLLE 
1 - Arat 
2 - Şerif 

13.12 
11.80 

11.72 3 - Necmi 
CtRlT 

1 - Reşat 48.75 
2 - Şerif 44.75 
3 - Ali 44.45 
UZUN ATLAMA 

1 - Çaroğlu 

2 - Vedat 
3 - Birket 

6.2'.) 

Oç adım atlama 
1 - Yavru 13.13 
2 - Vedat 
3 - Mehmet 

yine uzaktan, fakat ıa 

bulan yerden bir vuruşla ~ 
mın UçUncU sayısını da çı• 
Bundan sonra gayrete I 
Topkapı Arnavutköy kil 

- o oyunu rakip sahaya sokt 
bu sırada Yankonun guzel 
kafa vuruşu neticesinde blt 
gol kazandılar. Maçın bil~ 
sonraki kısmında. iki tar 

• deO g 
vazlyetı değfştfremedfğJıı 

yun 3 • ı Hııa.1 - KurtuluO ısı 
telltfnin galebeslle bltınlŞ 0 

-.o

Bölge kupası maçı~ 

Anadoluhisar : 1 
Kadıköyspor: 

Kadıköy sahasında dUJl 
nün ilk mUsabakası tkıncl] 
me takımları arasında ti. 
edilen bölge kupası maçl 
Anadoluhisar • Kadıköyspor 
!aşması idi. ; 

Bu oyunda baştan son• 
dar ha.kim bir oyun çı• 

1• 
Anadoluhfsarlılar neticede 
gibi çok kahir bir farkla 
geldiler. İlk devre 4 ,_ l J:ıl 
ti. 

Halkevi 
turnuvası 

Bakırköy : 3 - Fatih: 
Dün Bakırköy BarutgücU 

srnda halkevleri turnuvasınııl 
ci karşılaşması Fatih ve B 
Halkevleri arasında yapıldı. 

Her iki takımda lda birÇ 
rinci sınıf oyunculann yer 
maçın çok heyecanlı geç 
sebep oldu. Bakırköy halk 
Beıiktaşlı Nazmı, Fuat, Ista 
sporlu Hayri, Bekir, EyüplU 
rü, Haydar, Süleymaniyeli 1. 
him, Fatih halkevinde birço~ 
nınmıı tstanbulsporlu oyuııc 
la Vefalı Hüseyin yer almıt 
Takımlar şu şekilde çıktı 

BAKIRKÖY H. E.: Ne~t 
Hayri, Bekir - Eınin, Şükriİı ;J 
at - Haydar, lbrahim, f' 
Murtaza, Recep. ,I_ 

FATiH H. E: Saim - f fl' 
Cevat - Enis, Seyfi, E~ref - rJI 
jat, Kemal, Nevzat, Hüseyillt 

tafoa. ·ık l"' ·· N~ ~ ~ yunun ı go unu cazı .. ~ Amerika gazetelerine sıl< sık ken 
dinden bah8ettirecck fırsatlar yara
tan, yani güzel galibly1>tlcr kaza
nan l\llço Sarandos1an blrçol< resim 
, .e taf!dlit aldık. 

(Ali Bnb:ı) diye tanıttıklan meı;

hur ıııerbest ı;Ure~i ile çalıı;ırken 

:;örüyoruz. 

Buna Hüseyin ve Kemal va":JJ 

Ç&mhca Sahastnda le yaptıkları iki golle FatiJll"' 
.. .. cevap verdiler. 1'. 

Sıraslyle ne5rcdeeeğimiz bu rl". 
11tm ve t:ıfsillt nra.sınd:ı.n bu gün 1-
!:in yukarkl UJ r~mi a~,rdık. Bun. 
lana Mrlsln<le l'lllçoyu, ~ine lıeplml
rln pek 1~1 tanıdığı Amerlkalılann 

Altta lSt", ~1iço kO<'a bir o!omobi. 
ti kaldırıyor. Genç pehJh·an hu res
min altına da (Habt'r ga7.etr.5lnc ı1e. 
lam H! hUrmetlerlm!c) llJarcı.lnl 

y:ızmı,tır. 

Dun Çamlıca sahasında Üskudar ı ikinci devre.de Bakırk!SY 
halkevi takımı ile Sirkeci idman daha güzel oynayarak şukrO 
yurdu tak,mlan karşılaşmışlar. B İbrahim vasıtasiyle daha iıd 
takımlarında Sirkeci idman yurdu 1 yaparak maçı 3 - ı kazandıl•~.;; 
2· 1. A takım!annda d:ı Üsküdarlı- Hakem Eşref maçı güzel l 

l'ar 1.0 galip gelmişlerdir. ttti. 



DeniirSPöf'~&kFenereh&~4-:1~- yenildi 
De . Maçtan sonra oyuncular döQüştüler kafa göz yanldı iş mahkemeye düştü 

rtursporlular dünküne nazaran ,__.,_,_,...,.._..._ 

4 çok düşük bir oyun oynadılar 
~ka~ takımının mail18biyalina an mDhim Amil 

hacun hattının isabetsiz paslaşmalan ve golleri 
şansa terkıtmeleri oldu 

~Ja Z-1 malltb oldal• OJ'D• sldatbade tatan.k Demir
~ .. _, kartmDCla da mallü °'Maim• dtbaldl fahmlnhnJwlıe 

a... 
ecte.. tı.a ::•luaaa 7000 e )'alma lıılr meraklı ldltleel &tinde eereJ111l 
~ 1ılr nlbayetbade, maatte..., a4llJ819 hatibi edecek kadar 

illa "41.e de olmabtv. 
"11 ile ~ 1la U6eyf Dflla7ete llaüuü.. DemlnDora farklı 

____,etlnba Jdki7eabte seoeUmı 

~ ıe-.ı.Jor Daalnpor: ı.....u • 1n11et, aa. 
kua 4-~ leçiyor. B.er Dd. ta- d • a.o, tbnlllm, tbnldlll • 7.e
ka önce 8alıa &rumda bet dald. ld, Ol'llaa, ......,.., Aılt, 7.e1re11 • 
-._ llel'eJıı Ya ~ ve uzun 1111.. ya. 

:\'aıly:.: = ~ .lJ!~Dfıff'hM"'1ftıl'MPk ·\·',,!---" ,~ dtldtığll attUğU vakit, iki Diyorlar. Basri atırd11, drdll Rebl- .--;ıı;;..;.aı....,._..._.. __ _ 

~:~uıueekilde~rtı- ~;~::..:rı::a.ı: BUGONKO MAÇ 
"-,~: Blumec1dlıı. Ya. den qan topa Nacl lerl bir çıkJt 
.. "'1, k • Ali Bka, l'Aad, Reıact • yapıyor. Top yere bımeden mJa bir 

.._. (:; Plkret (Buri) BebU, ı nat ,ut.. . Fener -Galatasaray 
et). - [Bqt111af.ı 9 llflCUda), 

karşı karşıya 
Cumarteat ... puar ıtıntl Demfr

aporan kaıpmda Dd. takDm da 
gGrdtlk. Usertnmde blan intiba ta. 
dur: 

llk gOn Demlrlporlular iyi oyna
dılar. Kaç illa oldu. Galatasaray bl
rincl devre çok stır.eI bir oymı ÇL 

kardı. Buna mukabil, l1dDd devre 
berabere vulyete pllnce bozuldu- ' 
lar. 

Jluhaclm1er muh•»ak Jd oi l&YJ 
ile bitecek bir oyunda epeyce eoı 

Kaltci lrtndini ynı altt fa1tat topu leaçırdı vı gol oldu. 

VefaDoDar 
kaçrrdllar. Dun lzmirde yaptıkları ikinci maçta 

Çirkin 
hadise 

Oyuncularm dögUşmesi 
ve yaralanma 1 

Feur • Demlnpor maçı, btiUa 
•por cwnlumı Useeek Clrt:la lılr »
dl9e )'U'aimJI olda. 

Oya bltıer bitmez, Demlnporba 
t.keader tarafmdan taJutk eclllea 
Fener mldaftl Faal ..... tata
madr Te ........ Jıılr ymarU ftl'. 

da. BnwJaa ..,. ortaldı: lıanttr, 

telmae .me lılr bJll 4liUllldtL .,.. 
-~~•ada ..... , 
~J1111111& ......._ &Wea lıDIMıım1a 

la deTUD ec1erek lılrbo ........ ,... 
1 aJanmuDe neUeelencll. Ba aıw1a 

iulisenln ilk m\lsebblbl hkenderbı 
_. Dnamı 15 intldı 

İngiltere kupası 
Volverhampton takımı 

tarafmdan kazanlldı 
Londra, 30 (A.A.) - Wembl 

ey'de 39 bin kiei huzurunda oy. 
nanaıı İngiltere kupan final ma 

çmda Wolverhampton ve Porta. 
mouth taknnlan JtartılqmJl1ar 
ve birinci kllmenin en kuvvetli 

ı.kmılarmdan biri olan Wotverıi 
'lpton taknnmr, ikinci ktlmedıen. 

imasına rağmen Portsmouth b 
.umı 4:-1 mağltp etmlftlr. 

Maçta Kral ve Kraliçe hl.Zil' 
bulunmU§lar ve Kral kupayı biz. 
zat Portsmouth kaptamna t.eaUm 
etmiştir. 

tkhıc gQıı ayni ta1rmıl Fenerin 
karpmıda ~rOyonu. ıııı: gtıne DiL Ateşsporu ------==========-..;======:-:-
petle Dem1npor bosuk. • Fener eli-

ne geçen blltOn flna~ iatlfa- 6 - o yendiler 
de eden bir oyun çıkarıyor. ~ 

Şu halde vaziyeti toparlıyahm... lzml:, 30 (Hususi) - MUll 
1 

EJlmlsde her fırlattan istifade eL küme mttaabakalarmı 1apmak, 
meeini bllen bir muhacbnJe fll'll&t üzere eehr~mlze gelmlt ve evvel 
kaçıran bir muhacim hattı var. ki günkU iık. maçta Dofanspora 

J'mtatçı muhacbntn karpmıda 3. ı yenllmiş olan Vefa takımı, 
oymyaeak mU.dafaa kuvvetli ve IU- dUn de Ateş 1ıe kartılaştı. 
urlu bir mU.dafaadlr. Fakat kale za.. ' 
yıftır. Buna brpbk flnat kaçıran Yet'ıl beyazlılar bu mtııaba • 
muhactmln &ıllnde oymyan Fener kada kaleye eıkl Gttneşll Safa
mldafaan zayıftır. J'I, merkez muavine de HakklJ'( 
Şu halde fıra.tçı mubacbnfn va- ikame etmişti. Oyun baştan ao.. 

zlfeeini 111urıu bir mildafaa ıtıçlet- na kadar Vefalılann hlkimlyetl 
tfrlrken, fll'l&tçı olmıyan muhacl ~ altında cereyan etti ve neticede 
mln vazifesini de zayıf bir mU.dafaa İstanbul takımı 6 - O gallp gel-
nfapeten kolaylqtıracaktır. d_ı_. _________ .:.__ ___ A_nk_aı_a_z,_ı_sk_ınd_n _ _____ F_ı_n_11_U_F:_az_ıı __ _ 

Mlllt kUmede Od maçı da Od kere 
illt lllte oynamak mecburiyetinde 
olan bir takım için dtlnktl maçı bir 
(yorgunluk) saymamalıyız, Maama 
flh bu hal Galatasaraylılar için bir 
aftD.tajdır. 

Fenerin en kuvvetll ve tehUkell 
tarafı olan sol cenahI Galatasaray 
haf hattı yerinde önlemeğe muvaf
fak olul'I&, muhaclmler de fll'l&tçl 
delil, fakat normal bir oyun çıka. 
rablllrlene, oyunun, neticul ybde 
S5 Galatasaraym lehine döneblllr. 

S. T. OOET 

Milll kümede puvan vaziyeti 
Maç 

Ankaragücü 8 
Fenerbahçe 6 
Demirspor 6 
Vefa 7 
Bqikt8f 6 
Ateppor 8 
Dofanspor 6 
GalatasaraY. 5 

Attığı Yediği Galip 
24 10 6 
16 6 5 
13 9 3 
18 14 3 
13 6 3 
6 27 1 
9 23 1 
7 11 2 

Berabere 
1 
o 
1 
o 
o 
1 
1 
o 

Mağlup Puan 
1 21 
1 16 
2 -13 
4 13 
3 12 
6 11 
4 9 
3 8 

Pera : & 

Kurtuluş : 3 
Taksim stadındaki hususi mU• 

sabaka Pera ile Kurtulut aramı. 
da yapıldı. Hakem Adnın Ala. 
nm idare ettlfl bu maça PeıaJı. 
Jar ayıt bir b4n n. 4a1lhw • 
rakiplerinin hlklm OJQDmMl•n 
kurtu1amıyarak ilçe karii altı 
golle maf11>.p oldular. 



tra çalmağa baıladı. 
Kalabalık gitgide artıyordu. Sı

ralar üzerinde insanlar siyah ü. 
züm salkımları gibi biribirlerine 
sokuluyorlar ve hepsi bir afızdan 

Y UCATAN a doğru yol al ı kaç para koparabilmek için etra. konuıuyorlardı, Büyük kuılar ge
:ıe havada uçuıuyor ve en ufak mak uzere Meksikan·n f mda ağlaşıyorlardı. 
çöpü kaçırma-dan iniyorlar ve ka-V ero l Gruz şehrine gitmiştim. Q_ Fakat hepsinin gözleri açık idi 
pıp kaçıyorlardı. Güneş batarken ra a Vards Companynin beyaz Hepsi de tetikte duruyorlar.dı. 
sağdan ı;oldan gelen bir sürü kuı " t~rtemiz vapurlarından birine Çünkü hiç ümit edilmedik bir 

bilecektim. Oraya vardığım za anda peyda oluveren polis me- ~and k~evsininv etrafı~.a ~.oplanmış. 
ı •. ın .dok ame?esinin bir grevi yiı murları ellerindeki sopalarla onla. ar r. 

1 
g r agzr ve guçlukle uçu

ZJnd~n en aşağı bir hafta ora:la rı kovalayabilir, sırtlarına ve 1uyor ar. ve gece tiinem~k için ko. 
k lmak mecburiyetinde olduğu baslarına vurabilirdi. Böyle bir j nacak bır yer seçmeder • korkunç 

1. .. d .
1 

. .
1 

sesler çıkaran kulenin etrafında 
mu gordum. po ıs memuru gor ıı er mı çı yav • 

1 1 
d 

. . 1 uo a'lıyor ar ı. Diligenc'as otelinde bir oda tut- rusu gıbı dağılıyorlar ve o, orta. S" k k 
tum ve sabahl.yb şehri gezmege dan ka bolur olmaz tekrar me • • onra te rar ayak ahı boyacı. 

~ yk 
1 

d y laıı ayaklarıma sarıldılar, gaute-
cıktım. Ş hrin ı ·i .ci derecede so- • ana cı ıyor ar ı, . . 
l·a·:ıar n.da ıdolaşıyor ve esraren. BUNLARIN içerisinde bir c.ucr ?a~a. mbürekkebı kurumamış 
· ı · d'l . d'kk . . gaze:teıerını urnuma soktular. g z manzara arma goz atıyor- ı encı nazarı ı atımı . . 

Dılencıler etrafımı sardılar ve 
dum. celbetmişti. Etrafı çeviren bütün 

ağlaşmalarına başladılar, Öğleden 
Garip şekilde çan kuleleri ve 

kü k kubb !eriyle kilise, cidden 
m.rak celb decek kadar güzeldi • 
Kesme ta lardan yapılmış cephe. 
sini uzun seneler sert ruzgar ve 
gun~ş y la:nıştı. 

Sonra, şehrın biıtün görmeğe 

deger taraflarını gördükten son 
ra bu uk meyd nlardan birindeki 
bir gazinoya ırdim ve içecek bir 
ey ısmarladım. Giıneş meydanda 

büy k b'r parlaklıkla yanıyordu . 
M ..ı z m hı ı tan cevizi agaçla. 
n me} anın et afını çeviriyor, 
havada b y k "e siy h rnşlar u
c~şuy..ırJu. Bu 1 :. ar a ada b: 
yere kadar iniyor ve oradan kap
tıkları bir cismi de gagalarında ta-
ıyarak ğır ve yorgun bir uçuşla 

kilisenin çan kulesine dogru akı. 
yo lardı. 

Ben yol:fan geçenleri seyredi
yordum. Zenciler, yerliler, fakir
ler, beyaz ispanyollar.. Velhasıl, 

abanozdan, fildişine kadar bütün 
renkler önumde muazzam bir ka
laba'ılc halinde kaynaşıyordu. Va. 
kit ögleye yaklaştığı için etrafım
dalcı ma alar, ekseriyetini beyaz 
elbıs ler giyen erkeklerin teşkil 

cttıgi bl.lyilk bir kalabalık tarafın. 
"n yavaş yavaş işgal ediliyordu. 
İçlerinden bazıları havanın 

tahammül l'°.ıketen sıcakl ğına rağ
men koyu elbise giymişlerdi. 

Bunların resmi memur veya bu 
kabiUcn insanlar oldukları halle. 
rindeıı belliydi. 

l:.:ı dilenciler umumiyetle esmer 
evvel rastgcldiğim esrarengiz di

ve kapkara ını; .. nlar oldukları hal 
lenciyi bir daha gördüm. Gene 

de !:> kıpkız 1 saçlı ve kızıl sakal. 
lr idi. o mağmum ve sessiz hali ile ma-

sadan masaya dolaşıyordu. Her 
halde sabahleyin benden bir ıey 

koparamamış olduğundan masa. 
ma uğramadı. Kırmızı saçlı ve 
kırmızı sakallı Meksikalıya tesa. 
:lüf etmek pek giıç olduğu için bu 
adam her halde Rustur, diye dü

Sakallı bıyıklı imi§ tesirini 
veriyor ve bir hayli zamandanbe
ri fırça, tarak yüzü görmediği 

halinden belli oluyordu. Üzerinde 
son derece kirli, paçavra haline 
gelmiş, pamuklu bir yelek ve bir 
pantalon vardı. Ben ömrümde bu 
kadar zayıf insan görmemiştim ... 
Kol ve bacak kemikleri üzerinde 
deıiı:len 1 a§ka bir şey görülmü. 
) or, parça parça yeleğinin arasın
'an l.aburga l emikleri sayılıyor. 

dun. 

şünüyordum. 

Maamafih tipi de pek Rusa be. 
zemiyordu. Keskin çizgileri, ko. 
yu mavi ~özleri vardı. O bellci de 
asker kaçağı bir İngiliz, hkanıdi. 
navyalı veya Amerikalı bahriye 
neferiydi. 

Bütiln bu aç insanların en feci Zamanla sefaletin bu merte. 
vaziyette oı:ını muhakkak ki o idi. 

besine dütmüı olamaz mıydı?. Ancak kırk yaılarında g<Srünau. 
Bu adam nihayet ortadan kay • 

ğü halde nasıl olur <la bu hale gel 
bolmuştu. Akşam yemeği.1e orada 

:nişti? 
kaldım. Yemekten sonra tekrar 

Bu sefalete, bir iş bulup çalış- döndüm. Gece halk artık evlerine 
mağı tercih etmiyeceğini düşün-

meğe imkan yoktu. Etrafını çevi. 
:lağılırken ben de yatmağa git-
tim. Gün bana çok uzun gelmişti. 

ren bütün bu dilenci gürühu için- Daha ne kadar zaman bu muttarit 
de susan yalnız o idi. ötekiler mü-

hayatı geçirmek mecburiyetinue yeyccet:lerini kazanabiliıler. 
temadiyen konuıuyor ve yalva:-ı 1 
yorlardı. 'kalacaktım?. va za n {Ç e v 1 re rıı nun başına neler gelmişti?. 

U YUDUKTAN pekaz son. gi muvaffakıyetsizlik onu bö 
Eğer sadaka gecikirse kovulun S M h S f D ' 

ra tekrar uyandım. o. . an g a m u a e rv 1 ~ hırpalam ş. hangi sukutu ha} a 
cıya kadar yalvarmalarına devam ~ 

damdaki hava bofucu idi. Pancurl , 5 ... ~----------- nu bu hale getirmişti?. Acaba ediyorlardı Onun halindeki sefa. d l' 
!arımı kaldırdım. Ve kiliseye doğ- 1 e ı edecekti. Ara.dığı ve dilinin u ım. bu vaziyetten kurtarmak i 

let söylenecek bütün sözlerden el • 
ru baktım .. Mehtap yoktu; fakat cun a olan bır ismi hatırlaya:nı • Bunlann arasın.1a genç muhar 'llila var mı idi?. 

daha beliğ değil miydi?. O elini 1 
semr.laki yıldızların hafif ışığı }'an insanın azab nı duyuyordum.. rirler de vardı. Geç vakte kadaı B:itün meydanı dolaşmı!:tırrt 

bile açmıyor, sa.dece korkunç bir G' b 
içinde kilisenin siloeti hayal ha- ün öylece geçti. oturup san'attan , edebiyattar ;açların altmda yoktu. Bu k 

hüzün ifa:le eden gözleri ve bit- 1 s 
tinde seçilebiliyordu. Kutlar çan onra, yeni bir sabah, yeni biı 1 konuşuyorduk. Jalık içinde bulmak adeta inı 

kin vaziyetiyle gözlerinizin içine k 
kulesi ve kubbenin etrafında top. a şam oldu. Pazar giınü meydan O da buraya yanından hiç ay ızdı. Fakat onu birden kilise 

bakıyordu.. h 
lanmışlardı. Arada bir kımıldanı. er zamankiyle kabili kıyas olamı .ılmadıgı bir re3samla beraber gc asamaklarına oturmuş gör ·u 

Sessiz ve sakin karşınızda du. k 

GAZİNO insan sesiyle dol- yorlardı. Manzara hakikaten bari- yaca kadar kalabalıktı. Gazino lirıJi. O, bu tarihlerde en çok ) ir \cınacak halim tarife ıml:an 
ruyordu. Sonra eğer kendisine . . 

muştu. Her masadan a. kulide idi. Sonra bilmem neoden nun ıçınde masalar artık adeta bi. "ili iki yaşlarında kalkık burunlu amıyordum. Hayat onu al:n ş. 
ehemmiyet verilmediğini görürse . . 

teşli ve heyecanlı konuşmalar ge- gazinoda gördüğüm zavallı dilen. rıbırlerine dokunuyorlardı. mavi gözlü, kırm zı sa~lı sevimi :erle
0

i altında bütün azalarını 
1. yavaş yavaı yandaki masanın ö- H 
ıyordu. Kör bir kemancı, bir kita. ciyi hatırladım. Birden, bana, o a_ er zamanki gibi kırmızı sakal bir delikanlı idi. <er teker ezmiş ve onu eı 

nüne gidiyordu. Ona bir ıey ve- . 
reci ve bir de harpçıdan müteşe'k- damı evvelden bir yer.de görmü- lı dılenci gene orada idi. Ben:len Mütemadiyen Amerikadan bal ;itkin ,bir halde koparıp ort 
k rilmediği zaman ne hiddet, ne de . 

ıl kUçiık bir orkestra mütemadi • şüm gibi gelmişti. Bu his o kadar ikı masa ileride yalvaran sessizliğ' sederdi. Orada Frinst Ccmı an} t;nıştı. 
teessür gösteriyordu. Eğer biri · d 

yen nostaljık havalar çalıyor ve kuvvetliydi iki aklım tamamen bu. içın e ayakta duruyordu. isimli bir şirkette çalışmıştı. Son - Romayı hatırlıyor ın 
h sadaka verirse ona elini uzatıyor, 

er iki şarkıda bir, kitare çalan a- na takılmıştı. O sırada, bir sütunun arkasın. ra edebiyatla iştiğal edebilmek ıuz? 
parayı alıyor ve tek kelime söy-

dam yerinden kalkıyor, elinde tut- Ona muhakkak bir yerde daha da birdenbire bir polis memuru • ve yazı yazmak için lıu i,.ini bırak Nihayet ona bu suali sor 
leme.den aynı sükun ve sessizlik 

tuğu §apkası ile masalarda otu tesadüf etmiıtim. Fakat nerede ve nun peyda olduğunu gördüm. mıştı. tum .. 
için:le yoluna devam ediyordu. O- . 

ranlardan para topluyoııdu. ne zaman? Kafamda beliren silüeti Polis koşarak geldi ve elindeki Onun kendini beğenmiş tavırla Eu sözümü duymamış gibı 
na verecek param olmadığı ıçın 

Ben bir gazete almıştım. Elim. canlandıramıyordum. Nihayet şa- lastik bastonla zavallı adamın sır rı hoşumuza gitmezdi. Bizler de ·eket etti. Sanki ben hiç ort 
ve karşımda bo§ yere beklemesini 

de tuttuğu':'! bu gazeteye rağmen fakla beraber çıkan hafif rüzgarla tına müthiş lıir darbe irı:lirdi. Se henüz pek gençtik ve başka gen- '•muşum gibi bana e.1emrrt 
istemediğimden önilme gel::liğ" 

ba~ka müvez .. ilcr israrla bana ıur- hava biraz serinledi ve uyuyabil fil dilencinin bu darbe altmda sal. !erin ufaktefek zaaflarını mazı ı nle verme.:ii.. Gözleri sabit 
zaman: 1 d 

nı gazeteyi bir daha aldrrmaga dim. lan. ğını gördüm; fakat dilenci görebilecek olgunluga hen:.iz eri ıo\taya dıkılm:ş hareket-iz 
- Bozuk param yok, dedim. 

ugraşıyorlardı. Belki yirmi defa. Veron Gruzı:laki ikinci günl.im bu harek.:ti protesto etmedi. Bu şememiştik .. Bizim tahsin ve tak ordu. 
O bu sözlerime hiç ehemmiyet 

dan fazla, daha biraz evvel boyat- de tıp1<1 ilki gibi geçmişti. Kırmızı darbeyi gayetle tabii bir şey ola dirlerimize ehemmiyet vermezd' Ne yaFab:lirdim ?. 
vermemişti. Karşımda, tıp'kı öbür 

mıı olduğu, pır 1 pırıl parlıyan a. saçlı dilencinin gelmesini bu sefer rak kabul etmiş gibi ağır a.dımlar ve tenkidlerimize kızardı. Onun Avucunun içine bir kağıt P 
masalal':ia yaptığı gibi hazin ba. 

yakkabılarımı boyamak istiyen a sabırsızlıkla bekliyordum. Filha. la ilerledi ve meydandan karan. kendine olan hudutsuz itima.Jı ar. ~ıkıştırdım. Bu paraya bak 
k kışlariyle dıkıli kaldı. Sanki etra. "' -

ya kabı boyacılarını savmış ve ar. kika geldi ve onu dikkatle tetkik !ıklar içinde yavaş yavaş kaybol. tık sinirlerimize dokunuyordu. In bile. Kuru parmakları bu kcsg 
fmda olan bıten şeyleri gbrmüyor-

tık cebinde bozuk para kalmadı ettim. Onu bir yerde görmüş, ta. du. sanın kendi dehasına bu kadar iti. 1 1.1zerin1e sık ştı. Bu kağıdı 
:iu Bir müddet bekledi ve sonra . 

gı için bir siıru dilenciyi boş çe. nımış ve hatta onunla konuşmuş L ASTIK bastonun çıkardı madı olab:lmesi için bu itimadın ruşturdu ve top haline getirdı. 
· . . yavaş yavaş uzaklaştı. 

vırmıştım. oL::luğum hakkında kanaatim git ğı ıslık sesi hafızamı ten. istinat ettiği bir kaidenin bulun Sonra onu baş parmağının 
Fakat bunlardan kurtulma.,a Q .. OLE üstü saat bir olmu~ gi:Ie kuvvetleniyordu. Benim ö ,ih etmil'tİ. Ve ben artık şimdi nası lazım ıdeğil miydi?. .1a yerleştirdi, ve şahadet par 

imkan yoktu, in ru inanılmaz bir tu Yemeğe oturdum .. nünı:len de gecti ve ben onun göz. her şeyi hatıılıyoı•Jum. isminde Onun neş'esini, gürultücülü .. i. ,ının bir darbesiyle kilisenin et 
inad ve i r rla mutemadiyen ra Ögle uykusunıJan uyandıgım za !eri içinde bir hatıra ışığı ar<:.ılım ıla~ka her şeyi hatırlıyortlum.. O 1ü düşiınüyor ve kendi l.endime ında ucuşan ve kümeleşen I< 
hat ız ediyorlardı. man hava hala tahammiıl edilmi 1-licbir şey hatırlayamam ştım. her halde beni tanım c.t • Çiınkiı soruyordum: Bu hakikaten ayn arın arasına dogru fırlattı. 1' 

Sırtl r nda abanoz bebeklere yecek kadar s•caktı. Fakat akşa. Belki de y"nılıyoı dum. Bazan ';)en yirmi scnedır çok degı~tigim· a1am mı idi?. Yerimden k lk ardan biri hava. la ufak bir da 
benziyen çocuklarını taşıyan zen ma dogru tıkan bir r ~ zı;ar ban~ zekanın garip bir oyunu il: ma "annetmiyordum, ve her halele bu. tım. Garsona borcumu ödedim v i;-d:kten sonra bu k ğıdı kaı 
ci ka.dınlar acındıracak bir ha' J biraz dıcarıya çıkıp dola mak ce. ~imi .. den bir •ekli tekrar buldu nun içindir ki ma~a-nJa durma onu anımağa koyuldum. Arbı:r ·ç rak uz '·l- tı. Arl,asın.:an 
avu,..Jarını açıyorlar, kuçuk aretini verdi. Tekrar a:nr ga"İ ~u-nu·a ka,i oluruz. B::n d'! işte nıştı. rok bozulmurtu. Şimdiye 1 ad r U'ı d-ha 1:~tu, 
cuklar, kor ihtıyarları mara:n- noya ~i· .m. Ayn y'"r e otur hım ı bö• le rc:ırip l 'r h::ılcti n hiyenir. E. et bu h. tmım yirmi sen 1 lir ç k :lefa bu delikan nın n Dl ı, 1ı t .:rar kırm zı saçlı 
getiriyorlardı. Doğuıt<ır.nda.ı ku Ve büyü': 1 .r l.ıarci k ic' le iç•ce1 

1 
tes"ri alt r.Jay 'ım. B lki de o r: ıvei ne aitti. Bundan yirmi sen 

1 

>ld ~unu d~şi.ınmüştüm. ·n=:n· ı b:.ıl ın luğu tarafa çe'liı 
&urlu veya bir kaza neticesi uzuv. ı ir şey i!.tedim. Kı a bir zaır.ar ·bir İngiliz, nede bir Amerikalı idi •vvel Romonda bir kış geçıriyor Fakat böyle bir neticeyi hiç ak li:n .Artı!: dilenci orada değı 
ların birini kaybetmiş alil ve saka• onra civar ~okakl~rda dolaşanlar Onun icin ona hitap etmekten çe. dum. Akşam yem:klerini makar. lıma getirmemiıtim. Bunlardan ·caybolmuştu. 
lar, bu eksik veya korkı.:nç uzuv- l.ıirer biı er gazinoya girmeğe ba~ kiniyordum. nası ve şaraplariyle meşhur bir lo yüzlercesi, binlercesi .an'~t ve Dört gün daha bu ıehirde 1' 
!arını teıhlr tdiyorlar, açlıkları ]adılar, masalar doldu. Biraz son· Fakat, Allahım, ona nerede te kantada yiyordum. Orada Ame. edebiyat ilemine ümitle girer :lım. Onu her yerde aradım, b\J 
yüzlerinden okunan çocuklar bir ra da gazinonun ortasınJa orkes- sadüf etmiştim? Bu merakım beni rikalı ve İngiliz ahbaplar edinmiş. fakat umumiyetle hayatlarını ve ma.clım. 
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-~ada .lleLw <9tuY.fl!:. 2 
Toprağını eştikçe ~ortekiz' de 

halık avcılığı altın çıkan 
\' ~ Z A '1 : L. Husc ı 35 Yılını vahşiler arasında geçirmiş bir Alman se1yahı 

bir ınem!ekeİ r 
Mel8nezyada her ayin ve her dansta 

Bazı akıamlar sahile gemiler eksik ge. çılgıncas:na gürültü, patı rdı edilir .. 
· Denizin yanında bir iki kadın, ak saçlı 
r anne, ateı baluılı bir ma§uka, dalgnlann 

karııımda aabaha kadar hıçkınp, ağlayıp 
bağır!r .. 

~- ..... ---:-------~----.....----

-'1111~ -

Filhakika Aruntalarn· hu nakış

larını ve bu kılıklarını g- 'rllP de ,\ • 
sCıri ve Geldanıilcri hatı .. l<ımam:ık 
kabi~ değildir. 

Zira ayni sakal biç":n'eri, ayni 
külahlar Asuri ve Geldani!crde he· 
men hemen hiç dcğiş:ıwmiş olduğu 
gıhi Aruntaların ,·ücut'nrına boyalı 

( ta~larla yaptıkları o acoip nakı~lar 
/ da Geldanilerin giydiUeıi elbiseler~ 
• deki nakı~lan fevkalade hatırlatır! 

l'mumi harp nihayetinde Alman 
:ı.Jan lngilizlcre intikal etmiş olan 

Kel ba~lı bir Geldan: ~atrapı gi
bı yerde bağdaş kurup l:abilesinin 
bu hazırlıklarını keyifle seyreden 
reis Batu.~laha ise bu rı:ir'det znr· 
fırıda gayet büyük bir m·~ _ 'e iştı. 
ha ile bizim hediye sa1·unları bala 
:,.1 c. yıp bulayıp lezzetle l·ı\•ırmak· 

tayıd! .. 
Zavallı Avu-.turalya ir.sanları i

çin esasen bütün harat muharebe, 
' av \1.. bir de ayinlerden ı-;,arcttir. O. 

nun için ayinler onların !'em ibadet, 
!ı.. dans, hem eğlence, hem terbi. 
; e, hem rezalet. hem r.~it ihtivaçları 
m hep bir arada tatmin edebilctikle· 
rİ \C sulh hayatının 1ezze1lcrini 
tatabilciikleri yegt'ıne "·:manlarıdır. 
Bilhassa Korroborri Lri ı! .. ı i çok ü S. reni Gine müstemlekc"i günden gü 

h.1hlıtrdan ille ' ne inkişaf etmekte ve lngilizlcrin rekli \'e çok ihtirac;lı olduiiu için A-
§anıJara denize ağ ahp çeken Portekizli 0 memleketten ettikleri istifade Al- runtalar bu ayine yeh.11<1<:ak \'cya 

Oft &.. h ti b"" "k .. kli elciı aaıı· ıuir balıkçı..... man m-..: ,tcmlekecilerinin onları kay aYa arının uyu ve rnre 
tıı.go ıller; .... -' k• · F s d 1 b 1 k ~ ı coc:;kunlara inkılap "rlrceg' bir bay-
le . ' da V· .. ""e cı.ın aro. ar a ye a ı !arının avlandığı betmektcn dogan czalarım \'C onları " h 

1 
.b. h 1 0 llıce d ıUa. Novada ve me · l d 1 k . . . rama azır anır gı ı azır anır r 

ııı~ .köyle.rd~ı kenarında kain dır. O zaman iş çoktur. V c sardal. ar. 

• ilckim kendilerini bu \'cknasak· 
:ığı kaldııabilmek ?Çin !:>ir takım u· 
zun pandomlma harel.e11C'"İ füı,·esi. 

ne ınC>cbur kalmı;lardır ~u pando 
mimalar ise güzel olnıakwn zi}·ade 
koıkunç, adi \C edcbsizcc şeylerdir. 

Nihayet fıyin günled g~ldi ve A
runtalarm gerek korroborrilerini, 
gerek ranguvurra ate5 tyinlerini 
rakından gü:mek <ır :.ıtu1 a nail ol. 
duk. Zira \runta reı ·i !~<ıtu-Maha 

ayininin ha)ı) acağı gı:n 1 izim he. 
pimizi de kabilenin sııı:rt- ... zma ay
nen Aruntalar gibi bo~m~! 

Yani boyattı demekten maksa. 
d ım, sihirbaz, bizim lwrhıiziıı yüz· 
!erimize, göğiic:lerimize \'e dizka. 
paklanmıza san ve kırmı7.ı bova ile 
tr:ını,·ay yolu gibi ka;ııı iki.er yol 
çizdi!.. Ba5larımızda si11sivri Arun
ta külahlarını geçirti.. • 

rac;in- elbiselerini gi) mı5 bı..lunu; or
lardr. ! Yeni grup geldikçe 1 ep i bir. 
den meydanın iç.ne gi.!p gelenleri 
hora teperek ka1"5ılı; or ar, gelımlcr 
bunlann ara ına katı~.cll onlar Cla 
hora tcpmeğe ba )ıyorlarCı. 

Vakia Aruııtalnr d:ı ·J< ııscderkcn 
arada ~ırada hep bir ~~-71an bağrı· 

şıyorlardı. Fakat nera.c o Mdancz· 
rahların korkunç. kui, , .. J ) ırtıcı 

acı veheleleri? .. ı 'erc-ic , üç gtin 
üç gece fac;ıJasız de\ ·un -den mec
nunane danslar .. ? 

Zarnllı A ''U'turalph l' runtalm 
Ancak şevke geldikler i .1111<.n dan. 
sedebiliyorlqr, o da l :ıtıassa gece
leri.. Ortalık daha SC" rJediji z .... 

• man. 

Ve rrayl!t az bağ, ışı:·f'ı '<'rdı Ara 
da sırada kadm'.ar ~arkı mı, ilah· 
mi, cf sun mu oldukları Jc.lli olmı 

erı· vsım er e on ara azanç var. tekrar ele geçırmek ıçın duydukla· ı 1 

• !tııı, hay Yaıayan insanla. ye fabrikaları tutulan balıkların )hayı artırma· 'ır. Çünkü Aruntalarm çalgı ~Lcl'c-i de ~on i tclllirı ~trnr ve günlük ekme. hepsini alırlar. Alm;mlann Yaktilc K-· --\\'ilhelm derece ba ittir. lçleıi n~ •,' _ bir ta· Bizim gemi tayfaları bu kıyafet. yan son derece ) ab:ıni .t' 
1 

r tereıı . 
• 12 "1hiI lt'~rı §ey balıktır. Bu balıklar fabrikaya gittikten Land i mini Yerdikleri mesahai sat- kım kamışlar, bunlan üil•) erek ga. !erine e\\'ela pek çok gl.!Jüler, hem nüm ediyorlardı. 
tzıd!ctin·ın d0.Y_lerinin balık~ı olan sonra orada ıda bu""yu''k bı'r hareket h' · 181 000 t bb sihirbazı, hem de reisi h~''lİ kızdır. Fakat za\-allı A\'l! .-alyulıların :ı: ıyesı , me re mura aı o • vet basit 'bir takım düdt:k sesleri çı J 

c.,.İrJ .. r unyada kıyamet kop ve heyecan uyanır. Bu sar·,alye J dılarsa da çabucak alıştılar. Bunun ne öyle !:Ürekli bağn~:r::ı
1

an. O<' 0)'
0 

.. a .u lan bu toprak parçası, daha uzun ~e kamlar. Şarkıları ise, da!rn çok an· 1 eki" 
Yen ,:. sırlar deği~se, de. balıkları hazırlanıp zeytı'nyagy iri- 1 it t:''· . ek d h la beraber bizim bu t1yfaların, bil· e sür ı dan !ara tak:ıtleri }Ok ki! ... c§ " ne er a mı ı.menmıyec . ve a a la,,c:ılmaz efsun sözlerin ... ,eı' ibarettir. 1\1 IA d l ı( a"ıa .... galeleri vardır : ne konularak küçük kutular kine tün bu yi.ız, göz ve vücut makyaj. ı c anezya a ler f:ı~ in ve her 

··•alc :ı: uzun seneler toprağını karıştırdıkça Dansları dahi l\ lelfüıez> a 'e bil- ı d t J • • .. d 
l'llar bu·· .. " yerle§tirilirler. Ve sahilde oturan larına rağmen beyaz a!litn boyala· an a çı gınca ına ~"-u 'y patır ı 
1,_ Yuk: altın ~ıkacak bir memlekettir. Bu hassa Polinez,_·ada gi'r'0 {1irümiiz o edilir Fakat b yl 1·1 k ıı; kobl . yelkenliler içinde balıkçılar, binlerce hamarat eli "' rın arasından sırıtııordu. Fakat .. · • u çıg ır rı ycıpan ·a 
~" ~ crınd .. 

1 
ı b altınların hulyası, za\·allı Alman zengin ve incelmiş d~r •. lardan son ı · el · · öld 11 · · A bilclcrin \'anı ba 1annd'-l da her bı' oyıcrirı -.n uzak aşırlar .. j oş bırakmamak isteyen bir gay. lcpsı P .;: ırı yarı u" arı ıçın ::ı. - • -

trıc, &ah· kaıdınları, korkulu 1 retle ufuklara açılırlar. müc:temlekecilerini aşıklar gibi kıv derece uzak şeylerdir .\ ·nsturalya. yinler e ... 11asında bu be:. u etlerin rinin patlarıncaya kaC:rır yiyece~ı 
toı:ıcrde ~ı:1en deniz ve gökle., Bu sardalye kutulan dünyanın rım kıvrım kıvrandırmaktadır. lılarm dansları bir takım yeknasak Arunta!ar tarafından i,.t;l,a verici donıuzlar, etler, balı. ı~r. yrm· ler 
~tağ1nr ır fırtına kopup kop.' her tarafında, ağzının tadını bi. ye yabani hora tepm!:~r n ileri git· i takoz etleri gibi görülmesi tehlike nöbet beklerler! 
. saau araştırıp durdukları lenl • in aradığı nefis ve leziz bir Resmimizde bu ba~ı ka~ketli beli miş değildir! .. Aralaml'la ayrıca ne si pek yoktu!.. Aruntalarda ise nereJ~ o yiyecek 
le.ti ki e~~:· yelkenli balık çerezdir. silahlı ve kendi çıplak olarak görü- danc:özleri, ne dansör:C'ri yok, her- Korroborri ayini için hazırlanan dolu büfeler?! Büfe. 
· rn ılır nerelerde dola- Büyük otellerin yemek salonla- ner: adam, l ngilizlcrin oradaki yerli 1 kes dansediyor. Fakat ~mak ı.:()y!e. meydana ilk günü muh1r!if yerler 

· tltıilcr· rında çerez olarak bunu yeyenler ahaliden vücude getirdiği polis teşki diğimiz manada dans· Kaba bir den küçük küçük kabılc!cı gelmi;ti. 
ı hır b;ı..1n sahile ldönüşü, sahil. (Devamı 14 iiııciidt') i3tmın bir memurudur. hora!.. Ucp i boranmıc;. rani :r. i ayycl me 

tt' Jrarn h ----------- - - ------ ------------------------itilen avası yaratır. 
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c tıı· . Yollanır • 1------------~ın b • 

tutanı u hazinesi elbette ki 
~ haftarın birer günlük değil 

alık b . . ' etlerin· ' elki bırer aylık 
~tun .~ ternine kafidir. 
tr· Cunu a k d . ınc Cö v .. çı enızlerin teh. 
ııı oı gus gere gere balık 
İle · an balıkrılar ·· k" 

tıyı :ıı o gun u 
<iı el: e kıhtkanaat ancak o 

' tr.ı· trıeklerin' . d b' \llt t:-o ı temın e e ıl . 
· .c..rt · l'ola esı sabah gene şa-

rıcr. Ci Çıkmak mecburiyetin. 
~ ~a:za ene Çalışmak, gene gün 
:ıtar, ntrıak .. • 

Sah'ld tr }' 1 en uzaklaştıran 
l livarlak k y Ctdir arınlı saglam 
ıı kud· :Salıkçılar geniş ufuk 

t· lir k li~~arı a udura koşup ge. 
il ~ı arın k .. 
"tına arşısında ve gu-

·~lltcı a. bakırlaşmış bir tene, 
bır b"" unyeye sahiptir. 

, ~~f't" 

-.ar,n h 
~· ı baı 1_ afif oldug~ u sabah • 

' ı~çı1 
< l:cnq a~ er'ken, erken kal-
ilş r)~ erıne biner, sahilden 
:ııa l:ad Ve ağlarını atarlar .. 

11 'ritı.in ar, ağ atar, ağ çeker, 
~lılJa 

1 
karnını, üstleri renk, 

t r a .. 1 
't ıı\>dcıc . sus Ü balıkların kıv. 

lıcr ttylc doldururlar. 
, ~tlar,~~an iyi olmaz.. na. 

:ııa \ 0tnboş kaldığı ve 
qJıkcajar ahnteri döl:m:.!ş o

• ının b 
.. u Çok 'Ş ellerle ~ahile 

IV•H 
S4N04 . 
(IN4 
BllGLı 
OOJN 
Jf.11 ı.ATı 
t:EKTı 

~ 

llilhassa Melanezya < dalarıııda 
bir kabilenin diğer karıi <') i da\ et 
ettiği herhangi bir d·Jııs aleminde, 
bir merasimde, mera ... ım l:tittıkten 
sonra hayırların tepc:cri gfü. ala. 
bildiğine yenmi~ domuzların, kopek 
lerin kemikleri, balık kılçıkları, ye· 
miş kabukları \e kokl .. 't Meta or
tülmu5 bir halele kalır!. 

za, allı Aruntala. da ise bö) le 
<:tok yiyecek nerede? .. 

Bir kı mı meydanda danseder
lerken ayinlere iştirak et' 'rilen gı.:ııç 
çocuklarla bir parti ''e o.manbra, 
korulara giderek daı1~edcnlerin ç 
kalmamaları için av a\foyıp getiri· 
yorlardı. llk gunü akşa-nı dclıkarlı
lann getirdıği avlarclı ki ilk ha. 
kiki neşeyi kopardı~ .. 
Kadınlar bağrı ara'<. t"ülü erek 

crkekle>rdcn ayrıldılar. Omuzların

daki sırıklarda m lar \C tuphnmış 
taze köklerle ge'en dı.:"!ranlı !!rupu 
nu bu kadınlar P"'- ne-e•; b:ı"i ı ma
larla karşıladılar!.. 
A\ları delikanlıları·• onıu ların. 

darı kadınlar indirıp } or i t r etti. 
!er ller av indiri irkf'ı ?~ rı bıı :ıe
şc b~ 'rrıc:ır.ac:ı kopan\ r'·•- hunu i
:-itc:1 ~runtalar da m ' 1 ındd 'k 
lrri:ıdcn daha ) tık -ek ı ,:ı, arak ho. 
ra tcpiyorlardı. . 

Nihayet bütt.in kadıı·l;.r el l irli. 
rııc meydanın kcnaı ınrl1 '1t.iyu\ 1 ir 
ate5 ~aktılar. l'' t'crin" :ığaç d. ila
n koydular! .. 

A\'lan pişirmek üzere kesip hazır 
a· M:ı basladılar . 

(Det amı tar) 



12 H A B E R - Ak§am Pnıta11 
c 

Denizden çıkarı 
sanat eserleri 

HABER'IN TARiHi ROMANI: 4 0 Yazan : MlYl~at'fffer MıuılhDttnn 

m Hakanım, bu mel'un/ar doğrudan 
doğruya lıagatına suikast lıaz1rl1gorlar 

- E~ r, deri. .Fa it Dİ) etinizde 
J vam edi) orsanız Osmanın beşyuz 
b had r uvari i suracıkta intizar 
h !indedir. Ş mdi emir \ er.ıp hepi· 

ile bütün niyetleri ve kararlarını an

latmı~tı. 

kuvvetli, bil) ilk bir devlet kurmak r~i bir tekfur birleşmesile orta -
pek bilyilk bir emeğe de mütevak. dan knldım·ermek kabil olurdu. 

nızi tarumar ettiririm. (3) 
Tekfurlar birbırine bakıstılar. Ko 

e Mıha! hakikaten hiddetlenmişti. 
A ~zmm kenarlarında beyaz köpük
! r toplanmı~, saçtan dikilmiş. gözu 
dı an) a uw ramış bir halde idi. 

- Ya ! Boy ölçüşürüz !. 
Köse Mihal için Anitadan bah-
etmeğe en gtizel fırsat bu fırsattı, 

ama. ne diyecekti, nasıl bir delil ile
:i sürecekti ? Düşündü, taşındı, 

ağzındaki baklayı bir türlü çıkara
madr. Köse Mihal, Anitanm Osma
nin hayatı için en büyük tehlike ol
duğuna imanı \ardı 'e tarih bunu 

kıf ol mı:, acaktı. lş 'nziyctini kaHc. Bu tnrllı devrinde şahısların bü. 
mak, iyi idare etmek ve kendisini yük kıymetleri mevcuttur. Ncteklm 
yalnız devlet ve millet işine vak - Selçuk hükümdarı Alaeddinden son 
fctmekti. Osmnn ve silah arkadaş- ra gelen hilkümdarlar, Selçuk sal
ları da sanki hepsi ayni karakter- tanatmı muhafaza cdcmedıler. Bu 
de halkcdllmişlcr, sankı ayni ha. sultnnlığm en yüksek mertc>beye 
muı-dan imal edilmişlerdi. ı:ıkmnsına ii..mil olan Alôeddindi ve 

Onun tehdidinde çok samımi ol
d •una inanan Tekfurlar korktular. 
Bıl i kazdıkları kuyunun içine 
k ı d !erinin duşme i mümkündu. 
Bıttabi böyle bir teşebbü ten vaz 
g m ... w e mecbur oldular. 

i bat etmiştir. 
Kose Mihalin büyük bir tedbiri, 

Tekfurlardan uazılan çok kuv • belki tarih Osmanı me}dana ge -
vetliydi. Fakat bütün kuvvetlen Unnese:, di, Osmanlı devleti de ku_ 
niha) et i:, i bir şekilde hazırlanmış rulamaz, kimbılir tarihin yüzü ne 
kalelere da yanı) ordu. Vaktaki Os- ekil alırdı? Şahı.sların bUyUk kJy

devleti nllk mOessisi Osmanı bir fa. man Kar:ıcahis:ır kalesini zaptcttl, 
bu ümitleri de suya düşürdU. Şim-

ciaya uğratmaktan kurtarmıştır. 
di Osmnnla cenk ederek muvaffak 

Bu tarih devresini şoyle bir bi-
olmalarına imkan yoktu. Bir chlltck 

taraf mütalea etmek, tekfurların Artık butün dü"'hln muddetince 
dıkkate değer bir hftdise cereyan et· 

rnedi. 

O:illl3fl da Tckfurlarla ne olduğu
nu Ko e Mihale sormağa bile lüzum 

görmedi. Yalnız bir aralık Bilecik 
Tel.f urunun Anita Jle göniştuğunü 
gören Kdie Mihal, bu mülakata da 
mim ko) mağı ihmal etmemiş ve der 
hal açıkgöz adamlarından birini A
nitanın arkasına memur etmi~ti. 

Zavallı Köse Mihal, duf:rün ile de
ğil entrikalarla uğraşmaktan yorul

muş, harap 'e perişan bir hale gel-
mişti. 

Bir aralık bir nişan müsabakası 
} apıldı. Tekfurlar 'e 

0
bütun aşiret 

beyleri, ve Hakan Osman bir nişa· 

na ok attılar. 

maruz kaldıkları vaziyeti meydana 
çıkarabilir. Osmanlı devletinin tc_ 
essüsU sıralarında. arzın her yerin
de bir kannakanşıklık görülüyor. 
Asyadan mütemadiyen muhtelif is
tikametlere doğru yayılan büyük a
uiretler, yepyeni devletlerin kuruL 
masına, muasır saltanatların dağıl

masına. sebcb oluyordu. Fakat bil -
tün hedefler yalnız koyun ve hay
vanata ray için saba bulmak ve 
mUnbit arazi e1e geçirip geçinmek 
olduğuna göre bu yeni devletlerin 
hayatı da uzun ııUrmU~·or ve bir _ 
denhlre binbir gece masallarını an
dıran muşaşa ve muhteşem impara
torluklar bir an içinde yok oluve
riyor, yerinde ufak saltanatlar ve 
be)~llkier teşekkül ediyor, bunlar 
blriblrlnl imha ediyorlar ve böylece 

Ha!~an Osmamn on defa atışında tarih mütemadiyen korkunç ve kan 
tam i abct ettirmesi herkesin hay- 1ı cidaller içinde cereyan ediyor. 
retıni mucip olmuştu · Hak kuvvetlinin. Ve kuvvetli olan 

Ve bir aralık Köse Mihal : da Asya kavmleri ve bunların ara-
- Şe\ ketlu Osman hanın fikir- smda bilhassa Oğuz sillillesi. 

erinde de töyle isabet \"ardır, diye- Moğolların da akınları bu büyUk 
rek etrafa bir taş atmaktan kendini ulusun sınırlan başına gelince kı

alaın3mr tı. Flato ... un oğlu ile Kö e rılıyor ve daha ileri gidemiyor. 
l\1ihalin O wlu e\ lendiler \ e düğün Osman, Jşte böyle bir tarihin 1-
böyl~:: tabesabah de\•am oierek da çlnde en muazzam varlık göstermiş 
ğıldı. maddeten ve arazi noktasından kil· 

Fakat Köse Mihalin zihni karma ı;ilk, fakat manen çok bUyUk bir 
kan ktı. '\eni e\lıleri bir kenara beylik halindedir. Osmaıı, tarihin 

bu nizamsız seyrinden istifade eL 
bırakarak O illlanı hu usi bir yere 

meği en iyi !bilmiş adamdı. 
surükledi ve : 

Bu 
Tekfurlar, bir memlekc ve millet 

ŞevkctlQ hakanım, dedi. 
endişesiy!P. değil, daha fazla bc>y -

melunlann niyetleri bozuk. liklerinin temadi.<U için ve %evk ve 
- Ne gibi Mihal ? safalanm temin için çalışı:,orlardı. 
- Cen:ıbı hak omrünü ef zun et- Osman gibi bir devlet tesis etmek 

in,an1a, bu melfinlar doğrudan doğ azminde bulunan hakan için bu va
ru) a hayatına suikast hazırlılorlar. ziyettcn ü;tifade etmek pek tabii 

- Nereden anladın Mihal ? telakki olunmalıdır. 
- Bana emaret teklifi altınd~ Kaldı ki, Selçuk hükümdarlığı 

bu hadi eye yardım etmem söylendı da artık bir iskelet halinde kalmııı 
Osman dişl rini sıkarak korkunç ve can çekişen bir saltanat oluver

bır } uz baJlamış \ c bir tek kelime J misti. Bu enkaz arasından yepyeni, 

E SWM'S' 

fur ordusu teşkil olunsa dahi, Os
manın taze kU\'Vetlcri karşısında 

dayanamıyacaktı. 

Tekfurlar ve bilhassa Bilecik 
tekfuru ile Ynrhisar tekfuru, bütiln 
bunların Osmanın baflından koptu
ğunu bildikleri için onun hayat ve 
vllcuduna bUyUk ehemmiyet atfe -
diyorlar vo işlerin yoluna girmesi L 
ç1n Osmanın vücudunu izalcdeıı bas 
ka çare dUşUnmüyorlardı. Haklı da. 
idiler. Henilz Orhan kUçUktU. Eğer 
Osman öldıirtilebilse uc cmaretinin 
de mukadderatı değişebilirdi. Niha
) et ~!ret be~ 1cri arasına nifak sok 

mak mümkündü veyahut onların 

birleşmesine kadar uc memleketle-

Çaraz eğlence : 
1 2 3 4 5 '- 7 8 9 10 

• 

Soldan sağa: 

1 tzmit re im sergisinden in. 
dirilen tahlo!ann maruz kal:hğı hü
küm. 2 - Ecd::ıda mensup (fren-

kçe) • üzerine basıp ) urüdüğümüz 
uzvumuz, 3 - Nesıller, 4 -- Bey. 
gir - Ama\ utluk merkci. 5 - Bir 
nevi mayiat ölçüslı, 6 - Bir nevi 
temizleyici ne ne - zer'. 7 Sanat 
(frenkçe) - ila\ e - aşagı (bayağı), 

8 - Pe) garnberimizin zcvcclerin. 
den biri. 9 Kor • I ngilizlerin me5 
hur bir sürgünler ada ı. 10 Alnın 

kenarlan • midesi boş, 

HABER.in Edebi Romam •değil miydi? Onun kendisini sc\·di:in bilsr. 
Bıt hakaret karşı mda ev\ ela izze onun kendisini seveceğini ,·e bir ba~ 
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tinefsinin isyanını riuymuştu. ls· kasım sevmiycceğini bı:se bütün 
: brab çekmiyeceğini zannetmi~ti. hayatınca onu görmemeğe katlana. 
1 Fakat daha bir iki saat geçmeden .. bilirdi. 

1 Onunla bulunduğu saatler yaklaşın Günler geçtikçe, onu özleme fa· 
ca, ona karşı bit..'l1ek, tükenmek, bil· ·ıllım ha lamı tı. 

mez açlı!;rı uranınca.. Onunla bulu tu'tları s-atleri ge· 
Hayrr o zaman bu iştiyalcın mad· .,:rtinceye kadar. bir rn~:fın miipte. 

di bir iştiyak olmadığını anlamı~tı. ıa-..mın geçirdıği müthiş krizlere 
Aşkı yalnız maddi değil mane\İ benzer, krizler ~eçirmişti. 

b~ğ arla onu Cavidin tiryal,isi yap_ Senelerdenberi butün rQş hayatı 
mı~tı. m bir aşkın mih\·eri ctraf mda çc-

Cavitle aralarında her ~eyin bit. , irmeğe alışık olan bu kadın içir 

tiğini ~~bu~ etm:k. dünyaya bir 10 aşk olmadan ya~amak... Gene 
daha gun~ın. dogmı~·ac~~mı k~bul 

1 

ya~amak. .. Onunla gi~tı;i yerlere 
etmek ka~ar ımkfl.nsız bır c;eydı. yalnız bulunmak, onunla bulu)u· 

Onun hava mda olmak, onun ya· 1 ğu. onunla sevi~tiği sa;ıtleri tek 
nmda \'eya onun uzağr1da bulun· ı ba;ma hatıralan kı k mçlıklan \C 

mak ... Fakat ona ait '>ln:ak onun ı tuablaile geçirmek ne tahammül 

Görmn tü. Gördüğü ve anladığı kendi ine ait oldubrunu bil~ek i tL edilmez bir hayat olmuş~u llk gün. 
yordu. lerde daha yuk ~ SC~l· konuşar 

için de i te bir daha onunla kar~ı-
Onun aşkı, Ke\·c:erin ;ı,inde tenef- izzeti nefsi ya,·aş yam " ini kec;.. 

!aşmak i temem·ş, adc bir mektup· fü ettP''i hava idi. mişti. Ona mektuplar yazmı5, ce-

la ~uk bir mektupla ona her ~eye ı Bu ha\·a olmaz a ... Kcv er bo· ı \'ap a·amamıc;t, nihayet ""lt·~tu la· 

karar 1WÜmİI olduiwıu bıldirmi~- ğulcluğunu, bun:ı1 dığı-u lıi '3Cdiyor· rı \C hir anahtan da k~r.di de o'ar 
CL du. evlerim~ muntazam sure•tp ~·dc .. ek 

Her ~}'e karar ,·eritmi~'.. Ona ait olmanın madci ve mane- ayni aı !erde onun cln :'lynı i~ti) a 
B ı karılr K~e .. için idam karan v! tiryakisi olmu~ttL 1 kı duyarak, ayni itiy·ır!•n !;C\ kılı 

met taşıdıkları bu asırda, Osmanın 
öldürülmesinde isabet görenler hnl 
'llZ değildiler, ama, Osman ve ar m
:iaşlan da her an için böyle bir leh 
ilkenin varid olduğuna karşı hazır
lıksız değildiler. 

c ı ıUn birinde lsveçliler, Otuz ıe seyredebllmektedirlcr. 
ıc nıulıarcbcslnde bıiyük kahra- Bu heykellerin ıçınde 

Birkaç muhteris tekfurun bir 
müddet daha bozuk ve mUtcrcddl 
saltnnatrnın devamı için, bu Uırih 

devresinin muhtaç olduğu büyük 

ma.nlık göstermiş olan kralları Güa_ !arından biri 1.40 xrıe 
lav Adolf için Gölebergde bir hey- ğUndekl bronzdan Ero5 

kel dikmek istemişler. Fakat bu işi Muhtelif parçaları 

bir devlet kuruluşuna mani oluna
cağını dU ünmek de pek fazla du. 
rendişlik sayılmazdı. lştc bu itibar· 
la Kô e Mibal, bir taraftan işlerin 

bir İsveçli heykeltraşa. bırakmayıp pıştrrılarak tekrar yap 
.Münlhli bir .sanntkaı a ısmarlamıa • heykel çok meıhurdur 
lar. ırJnin içinde ve etrafJJl 

Heykel bitmiş, Hamburgdan ge- olan grotesk dansözler 
mlye )ilklenerek, lsveçc yollanmış. b nziyen diğer kUçilk 
Fakat yan yolda. gemi kaza.) a uğ- çok nadide Eanat eseri 

(IJeııumı var) rayıp çarpılmış, fı.blde de inanıl- nı dikkat olan ııey, 

mıyacak bir tesadüf eseri olarak sa ronzlar kadar iJi 
(.1) Osmana suikast yapmak is

tiyenleri yalmz bil ll'lıdit mennct
miş bulımuyordu. Tarihi Osmani 
encilmeni sa)•ıf a 586 

hllc kadar yUzmUştUr. kalmamış olmasıdır. 

Helgolandlılar bunu, deniz tesa • kalan mermerler daha 
dUfen kendi sahillerine getirdiğin- muştur. Bronzlar biraS 
den, kendi mallan telakki etmişler makln beraber yino ke 
ve bu he_ykeU Cötebcrg!ilcrc inde ha iyi muhafaza et.'lli~I 

Yukardan aşağı : için müthiR bir para i temi !erdir. Şimdiye kadar de. iz 
1 ..!. Halk: dilindeki efsanevi hL O kadar pnrn istemlıJlerdir ki Göte. mış ol:ın sanat eserleri 

kayelerclen biri - ufuklar, 2 - Elbi- bcrgliler, bu parayı ·vermektense Yunnn deniz ilahı Posc 
felerimizi düzelten \'a~ıta - birisine .MUnihe bir ikinci <lefa hcJ·kelin dö- keli de vardır. 
bir şeyler \ermek, 3 -- Sofralanmıı killmeslnI sipariş ctmi~lcrdir . 
da bulundurdui:'Umuz çığ \e yeşil ı İki elleri böğürlerinde kalım HcL kıymetli parçası olan b 
ne ne _ sokaklarda çok bulunur, 4 golandlılar: "Biz bu koca abideyi <;ok kere görUldüğU gib" 
- Canlı \e mu~ahlıas !::inema. 5 - ne yapalım,, diye dUsUnUrlerken serin antik devirde ~ 
Yeme _ azap (eza), 6 - Yakında Hremenli hirkaç tüccar nz bir fiat- taklidi değil, bizzat kcn 
mırhı kalkacak nesn• • bir ne\i si· la heykeli satınalmak istemi ler, Yunan denizlerinden 
Hih (çelikten mamul) . 7 _ Bir ka. tabü kolaylıkla bu işi bıtirdıkten lin çıkarılmasr, yalnız Y 
dm ismi (terziliğilc de me.hurdur) sonra heykeli kendi doğdukları şeb değil, bütün cihanda hC 
_ Be~ az, 8 _ At üzerine \'Urulan re hediye etn:i l rdir. 1 le, Brem n dırmı tır. Orada batmış 
oturmağa yaıa} an nec:ne - nisan, şehri, hiç de münasebeti olmadığı içinde bulunan bütUn be 
9 Sarhoşun feryadı _ bayram _ ha~de ~u suretle bir Gllstav Adolf nlzin dibinden çıkarmak 
kadar, 10 Rahat IZ (na el:i ile 1 nbıde.,ıne s:ıhlb olmuştur. mi hazırlanmı tır. 

· 
1 

b" k ı· ) 1907 senesinde de Tunusun r;ıark Bu işe sonbaharda b soy enen ır e ıme 
sahillerindı> dalgıçlar bir gemi kur_ duğu için mevsim pek 

f . ,.. 
ı s 

'l 3 
N K 

A 

tnrma ameliyesi yaparlark n, 36 olmw tur. Ve dalgıçlal'lll 
metre derinlikte bir gemi keşfet - d vatlnrı da pek iptidııl 
mlşlerdir. tur. Buna rağmen gemi 

3 1 .. 
5 

' T 
e , 
9 

Çok eski devirlerde batmış oldu. gıçlar bUyUk bir alfı.kaY 
ğu tahmin edilen bu g minin enka- lnr, hatta ııazar günleri 
zı içinde birçok insan ve hayvan zin dibindeki araştırm:ı.1 
kemikleri bulunmuş ve civarında ga. c>dilmiştir. Evvela bir 
yet kıymettar he)keller gorUlmUş, heykel 'kaidesi bulduğun 
h rbiri di•;rıinden kıymetli olan bu mi se de !lonra bunun 
merm rler denlzd n çıkanlmı tır. men te ı olduğu nnl:ı ıl 
Şimdı asarı atika meraklılnn, onla. çok 
rı Tunus şehrinin B::ırdo mUzeslnde 

ı. ..... • .... , ~ • , • • ..ı..· •• '· .... .... ::. ... \ • .. ... .. • •• 

.,raya geleceğini vehm<>d ·~k orada yacaktı. 

"Öz yaşlan. ümit 'e um·ı izliğin i. Çunku Saffetin en ço1. ho~landığı 
;inde ne müthi~ saatler i,< )rmi~ti! mumısebetinin kendi mi.~c;ebetle'"İ 

O gelmemi"+;~.. olduğunu bılıyor \C r.i'~onlannı 
Onun gelm } işini \e ı,a~· mı, ken rahat, rahat yem"!. i lt•ciitı bu ka. 

li ini gormeğe cec;areti olı .ayışma dma bu cihetten tcmınat \ermek 
hükmettiği için, onu gördu~u. gore· i ti>ordu. 
')ildiği içın mağlup ed .:i;!k, mağl('ıp Onun cmni> etini kaz..t,ımak için 
edebi ece~rini, hiç olm:..ıı a ona pic;. k ndı a,kım, kalbini, '") ıretıni 
mantık duyduracağmı üıııit etmi5. \e izzeti nef ini feda edıyo;-. 
ti. Kanbur kızın kocam,,n ayaklan 

Davetiyeyi aldı~ı gtit'dE'nheri ter- altına atıyordu. 
ziye, şuraya. buraya 1 iaerrk güzel Şimdi şu dakikada n ı <lh daire· 

olmak için go terd>ğı g'ı}Tet, hep o·, ıe. inde a ılı c\ lcnmc ka ;ı, '· rıııa iti
nunla ka!1ıla,tığı da~d .. a "'a onun r:t.ı: etmeğe katkı an tC.iXNliım"ı; a 

~ozlcrınde yarataoığı ı·irınanlığr 

1 

eli metre lerin i yanının ır.ana mı 
1örmck arzusuydu. anl:yordu. Terkedilmiş bir sokak 

O bu dakikanın kenc~i i için bir 1 kaduımın. kendini terl eden erkekle 
·~af er olmac;ını istemiştı... na:stl ka' ga ettiğini, rlü tlmıne ge. 

O bu dakikada bütün azaptan- tip r.asıl kavga ettiğini, düyünune 
nın ö•lenmcsini bekliyo .. dıı. ırd• 1) ııac;ıl rc.zalet çı!.ar::ıbildiğini 

O bu dakikada l.-1\ "rlıı. 1 endi ine anlıyordu. 

•ekrar dönecey1ini bak~ 'l .... dan an. Teıkedılm"s kadınhnn. r&kiden 
·a,·ae<>ğmı iim"t edi}onh' .ı) ı;:ı gördiığü c:irretçc . · hıye ize 

Halbu1d, Ca' it. 1 ar l:c!lerini anlıyordu. 
Belki karı mı "eviyord•, Belki Dir dakika, profcc:,or ı ônar} ii 

o k kı ·a hir zaman sonrr, he'kı hu· ~' 'uh in \th orun karırı Ke\ r 
~ nde , itil a rn onu • 1 · <ttacak• ı. nl r<a1, hiı\ iyetinden 

1 
I a' t bu ihaıı ti Ji,.nJisi!e yapını·. nyr.. rezaleti yapacal,tı. 

Ayni rezaletı yapmal!'I 
rinefı; ediyor., ona: 

- Alçak ... rezil... di)" 
mak kadar kendini sıkı) 
bi e.erinden sıyrtlarak b" 

lı~·ıc buradakı insanla"' 
na çıkmak sonra gelinin 
,·ahını parçalayarak, C\n•ı 
lak irtada bırakmak, \C 

mak i tiyordu: 
- Gorüyor mu unuz. 

Benim erke~rimdi. Beni t 
yon!arı olduyu için ~u ) 
eniyor .. Benim crkeğ;IT' 

> aptı. diye ba'"..rırmamak ı 
;arfcdiyordu. 

Hakiki bir cinnetin, ~ 
çılıy:rn k;ımm ba"ına; fı 
deniıın dalgalan gıbi :<o.P 
re ) ükc;elten \ e ~fa ta<;ı 
i, ~·ddcUi \'Urduran mi.it 

kc \ e isyan içinde bütiln 

·apmak i tiyordu. 
Fakat bu şeyi yaprn?d 
Arka ını dondu. Gelınl 

,..,rada bırakar:-ık, do t ları 
tarını scVmla' a. ~lam :ı) 
alanlara """tti. 

(DcvaJ111 



- H:r ne hal ise .. Şimdi ne yap_ 
tnak nıyetindesiniz? 

- Açık ~öylemek lazımsa ne ya-
Pacag~ rmı be d . -...ı • n . n e tayın ıt:\iemıyorum. 
}lkı bu akşam gene l\!andarenc 
-,ıderim. 

- Bana ihtivacımz var mı 
- Bayır. lsterseniz siz de son-

tadan ı· h . • ge ın. Beraber gitmezsek da-
a 1Yı olur. 
- Pekfücl. 

• • • 
t F'urJong yemeği klübünde yedik. 
~n sonra saat yirmi üç sularmda 
n andarene gitti. Medhalde bulu-
an ı.·arson " .. '°' onu gorunce: 

d'- Geldiğinize bilseniz ne sevin· 

dırn. dedi. Geçen ak.,...,.....,,,i Mdise 
en d ;;ıcu """ ' 

olan ~k mahcubum. Mües-
~de böyl~ bir hadise ilk defa 
.,:U) or. O dört kavgacının isimleri· ..... kı·· 
siJct· u?_.a~Ian listesinden derhal 

ırdıgırnı söylemeğe bilmem lü-
zum \'a ';I 
huı r mr. Esasen onları hiç ka-
lö etmemek lazımdı. Fakat direk.. 
r r rnuavini, benim birk:tç gün bu· 
ı:da bulunmadığını bir sırada, on
rnrı aza yazmak gafletinde bulun.. 

uş, 

tıi~ Bunı.aıı unutalım. Hadise be-
aha ııyade eğlendirdi. 

k - lsi böyle almakla.J>ü)~k neza-
et g·· • 

.<>sterıyorsunuz. Buraya hiç 
&elrnıye -· . . cegınızden korku:rordum ve 
sıze k 
tit rne tupla tarziye vermek niye-

. deydirn. 

l{J:-b~~ ise şimdi mesele kapandı. 
ı.ı unn--:. pek be- di . . -

len·ı· ~u. gen m, ıyı eg. 
d 

1 
'Yor. Hem belki de benim siz_ en" " , 
<>zur dilemem lazım .• 

- ~için? 
sat ?vıusaadenizi almadan beni alt 
dlğona götürmesi için Doylu kandrr
ça]c ttndan dolayı .• Arkadaşım biraz 

rr keyifti, kolay kandı. 
Do- .Bunun ne ehemmiyeti var. M. 
<:ekYl sarho~ da olsa bizi ele ,·ere
k adam olmadıltmm anlayacak 
~dar zekidir. Oyun salonumuzun 

~ızarnlara u!'gun olduğ!mu iddia e.. 

d~etn ama herhalde temiz bir Yer-
ır bo • d' ' ğuntu yerlerile mukarc~e e-
ılernez. 

Size bir içki ikram etmeme müsa· 
ade ediniz 

et~~rl~ng: biraz tereddüt>- kabul 
ll' ığı ıçkiyi aldıktan so!lra Mah Li 
k~n numarasını görmek üzere yu. 

1 n ~lona çıktı. Numaranın son. 
arına ,. t' . . B " . ti • e ışmıştı. ıraz sonra artıs-
s·ıdansa kaldırdı. Bu esnada kendi
f '.~e konuşmak istediğini kulağına 
'~tklact1 • 

H A B E R - Als§am PostllH -

Nakleden: IF. Ka 
asmm yanından geçerken: zünü kırptı. Furlong a-tJk tanıdığı· 

- Can sıkacak bir MJi5e. dedi. na emin olmu~tu, bu c1d3m Komiser 
3igortalarrn hepsi sağlam, taşka bir Riddi. 
arıza olacak. Elektrikçi aramak t l\Iasalanna döndükleri zamar iki k s an«;' 
re adam gönderdim, ne·ede ise ge- Mah Li sordu: 
Urler. - r-.t 'ooyla, bur:ı'.'12. Anjela ik 
Uzakla5ınca, FurJong, "~ti~!e ~or karşıla~trğımzı söyJediniz mi? 

du: - Hayır. 
- Başıma vurdukları zaman sa· - Bravo! 

!ondan çıkmağa yardım eden siz - Bravo neden? 
miydiniz? - Anjela Farren buraya deyam 

- Evet, poM çağırmamıza im. et"ğini gazeteden öğre'.1111elerini is. 
kan olmadığı için size yardım ettim. temiyordu da ..• 
Çok cammz yandı mr? - Bu kadar esrar olmağa ne lü-

- Yok, mühim bir şey değil..,. O- zum var? Ben hakikati öğrenmeğe 
yun arkadaşınızın siz::: yardım · çc,1.şıyonım. 

ğini sanıyorum. O bir genç kız de· - Ben ve Anjela Farren de ayni 
ğil mi? ~ayl yi takip ediyoruz, am.ın susun. 

- Evet, hazan numar~'"::.,..,da 
1 

Yarı karanlıkta masalarma doğru 
bana refakat bir ahbabım.. ~elen D<>ylu gösterdi. 

- Onu tanır gibi oldum. XVII 
- Neye böyle kaçamaklı konuşu_ Furlong o gece, bir dcıha Mah Li 

yorsunuz? K_ndic:ini tanıdığınız. ile başbaşa komışamarlı. Bir mi.ıd
dan ~in olduf;runu ban:ı bizzat o det sonra Doyl ile ber<ıhE.r bardan 
söyledi. ı çrktılar. Bir taksiye b;~ miyerek 

- Anjela Farrendi '.ieğ'.l mi? Vest - Ende doğru yürüJüler. 
-Tanıyorsunuz demek? Doy! sordu: 
- Burada ne yapıyordu? - Kar~n sizi nasıl karşıladı? 
- 1\'umaramda benimıc cynuyor- _ Fe\'kalade iyi kar~lladr. Ozür 

du. ' :liledi, ben de buna lüzurr. olmadı~ı-
- r-.ns Farren mükemmel bir ka- nr söyledim. Bunun üzenne bana 

tibedir. Bütün gün gazetede çalış· içki ikram etti 'e fevkalade nazik 
tıktan sonra gecelerinin Lir kı~mı. davrandı. 

m da burada geçirdiğine göre bir - İşleri yoluna koyduğunuzdan 
müddet istirahate ihtiy;.ç hissetme· dolayı sizi tebrik ederim dostum. 
sini tabii görürüm. Kesif bir sis içinde sessizce yürü. 

- Yanlış düşünüyor.:umız. Bura- yorlardr. Doy! biraz sonra sordu: 
ya o .. Nasıl söyliyeyim . Sonra hep- - Ne düşünüyorsunuz? 
sini anlayacaksınız. - 1\fe!>eleyi başka bir zaviyeden 

- .Niçin şimdi değil? tetkik etmeği galiba unuttuk diye 
- Emin olmadan size söylemeğe düşünüyorum. 

cesaret edemiyorum d:ı cnclan .. Ba. - Ne gibi? 
kın, orkestranın çaı:ıbi!I!lesi için - 1\.landarenin direktör muavini 
ı~ık yaktılar. Dansedelim olmaz mı? Lödunun öldürülmesi hadisesini ih_ 
Biribirimizle çok gevez\·lik ettiği- mal etmemeliydik. 
rnizden Karsonun şüp~r.lenmesin i - Lödunun bizim alakadar oldu-

( Diinhil nii.shadan devam) 
Bu sırada katar müfettişi korL 

dordan geçiyorıfo. Bu sözü duy
du. Elini kasketinin viziyerine 
değ.direrek büyük bir nezaketle : 

- Affedersiniz, Mein Herr, de 
di.. Katarı idare eden Herr Lutze 
idaremizin birinci sınıf ustaların

dandır. 

* * * 
Trenyolları idaresinin birinci 

sınıf ustalarından olan Herr Lut
ze'nin muavini Paul .da çok açık 
göz bir insandı. Karanlıkları yara_ 
rak uçar gibi giden lokomotifin 
kazam altınıda yanan ateşin ışı • 
ğında ustasının çatık kaş1armı ve 
ou çatık kaşlar altrndaki gözleri. 
nin sabit bakışlarını görünce çap
kın, çapkın gülümsedi: 

- Ne o usc3. ?. Evde gene bir 
maraza mı çık~ı?. 

Diye sordu .• 
Bu sırada 237 numaralı loko

motif bir küçük istasyona girme'k 
üzereydi. Her Lutze muavinine 
cevap vermedi. Makası yol kes.. 
meden geçti ve ancak istasyonu 
iki vagon boyu geçtikten sonra 
hareket manivelasını hızla çeke . 
rek treni tdurdurdu. 

Bu duruş o kadar ani olmuştu 
ki muavin Paul az kalsın elinde. 
ki gelberi ile beraber lokomotifin 
külhanında soluğu alacaktı. Ya
nan ellerini üfleyerek ustasına 

işittirecek bir sesle mırıldandı: 
- Ah mel'un karı, ne ettinse 

bu akşam bize ettin.. Bakalım bu 
gece yolcular bu herifin elinden 
neler çekecekler!. 

istemem. ğumuz hadise ile alakası ne? * * * 
Vals oynamağa başlachlar. Kapı 

önüne geldikleri sıra::ia t::; kişilik 

bir grup içeri girdi: KarSGn, bir e
lektrikçi ve elinde alet ç:ıntasile mu
avini... Salonun bir köşe~ine gitti
ler. Karson sigortalana bulundu
ğu dolabı gösterdi. 

Dans esnasında Fur!Jı.g bu gru· 
pa mümkün olduğu kad:ır yaklaştı 

\'e elinde bir ceb lambası tutan e. 
lcklrikçi muavinine di1n.atle baktı. 
Elektrikçi bunu farke<lerrk sol gö-
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- Böyle bir alaka olduğunu izah Kocasının evinden kaçan Süzet 
edecek \'aziyettc değilim, çünkü bir j de Hamburgda oturan annesinin 
şey bilmiyorum. Fakat bu adam çe· yanma gidiyov:iu. 
teye dahildi, binaenaleyh !\1anda.

1 

Yemek yemeğe vakit bulma.dan 
rende olup bitenleri biliyordu. Kar- teren~ girii~i iiİn yolda acıkmış. 
son, bana bizimle kavga eden a- Fakat hiç t:: insan içine çıkmağa 
damları klübc aza yazanın Lödu- keyfi olmadıg;; için bir rr.ilddet 
nun olduğunu söyledi. bcklemi~ti.. Nih6yet yolcuların 

- Olabilir. Fakat ben gene bu a- yc:mekten l<:i;düklcrini göı düktl!n 
damın Pettigrc\·in katli hadisesile sonra ycme!c vagonuna gitmişti ... 
alaka~ını göremiyorum. Vagonun en nihayctinldeki yemek 

(Del'amı Yar) masasına oturmuştu. Henüz çor-

KAtf'RAMAN HA YDUD 

Çeviren : SUAT 
basını içiyordu. Cüre'tkar bir 1 Kıskanç bir ka 
insana pek benziyen tek gözlük_ kabele etmek ist 
lü bir adam .da vagon lokantasının düşünür ama .. 
bu tenha vaktinde oraya gelmişti. : nihayet o bir ka:i 
Ve bütün masalar boş olduğu hal insan.dır. 

de gelip kendi masasına oturmuş. İşte Şüıet büt 
tu. Bu masaya gelmenin manası halelerini yavaş 

aşikardı. Hazmedilen y 
Oradan, bura•Jan laf açmağa rap, trenin sarsın 

başlamışsa da ona bir müdrlet tek !eklerin yeknasa 
cümleli cevaplar vererek muhavc. Iakların dibinde 
reye girişmek istememişti. Fakat bir erkeğin güzel 
nihayet delikanlının üstüste açtır Düşüp kırılan 

dığx ve genç kadının ilk kadehini yerine bir başka 
bin naz ile fakat kaldehler arttıkça olan delikanlı ge 
gitgide daha kolaylıkla kabul et- ıde diz üstü dur 
tiği sarap m..ıhavereyi kızıştır. 

mıştı. H:::.tta bir aralık delikanlı 

baygın gözlerle kendisine Lakma
ğa başlayınca Süzet onu kahkaha. 
!arla teşvik edecek kadar işi ileri
ye götürmüştü. Bundan büsbütün 
cür'et alan delikanlı genç kadı. 

run güzelini masanm üstün.den 
alıp okşamak ve öpmek istemişti. 

İşte tam bu sırada trende ani 
bir sarsıntx olmuş. Masanın üs -
tündeki şarap şişesiyle garsonun 
getirdiği kompostolar, tek gözlük. 
lünün üstüne başına, yüzüne gö
züne dökülüvermişti. 

Birden bir sar 
Delikanlı eller 

rerek boğuk bir 
sırt üstü yere y 
orada raflarda g 
dar bavul, paket 
şapka kutusu va 
pat küt genç aş ı 

tü. 
Süzet neş'elib 

verdi. Tesadüfün 
bu züppe aşık ö 
hale gelivermişti 
lünç manzara k 
velki hissi ya tın 
faza etmeğe imk 

Büyü çözülm' 
netinin son basa 

Tek gözlüklü düştüğü yerden 
kepaze rezil bir tavırla kalkarken: 

- Oh affedersiniz Meingna. 
digste 4iyordu. 

dört etmişti.. Ve böyle söylenerek de 
nala kendi kompartimanına 
ru koşmuştu. 

doğ- Bu trende tes 

Esasen pek tenha olan birinci 
mev'ki kompartimanda biraz sonra 

el ayak çekilmişti. 
Şimdi Süzetin tek başına işgal 

ettiği bir kompartimana siyah el
biseli bir hayalet girivermişti. 

Krskanç kadın kocasının yaptr. 
ği neviden bir hareketle intikam 
almak hevesine düşmüştü. 

Evvela işe şarap kadehini ka. 
bul etmekle başlamıştı. Sonra esa 
sen tenha olan birinci mevki va
gonun koridorunda biraz konuş
muşlar, sonra kendi kompartima -
nına çekilen Süzct onun kendi ya
nına gelmesine müsaade etmişti. 

iki kıskancın bul 
zeti tamiri mü 
çılgınlığı işleme 

Herr Lutzer ka 
aldattığını tekra 
manive!ayı o ka 
meseydi ve bu z 
na o bavullar dü 
bir vaziyete sok 
Suzetin, kıskanç 
şeceği uçurum 
olacaktı. 

Herr Lutzer, 
yüzünden kıska 

musunu ve Berl 
nrnda sinirli, sin 

,' LiU/en 

KATIBAMJ\N FlAYUUU 
- Gene Mandarene geldiniz. 
Gclınemek elimde değ:lcli ki! 

h Genç kadın sinirli bir tavırla mu- - Yavrum, bir kaç gün evvel ğin bir vak'ayx öğrenmeni istiyo. çerl erl:iiniz. Siz buna da cesa- Sizin elinizde bir 
atabınrn SÖzünü kesti: · ~ · kl'f" · · ld"" .. II b ı.:ı d · 1 ret "demed;nı·z. Benı"m kılıcım sana ettıgı:n te ı ı ıyıce uşun- rum.. em u cızım xr. Hıç o - .. • 

rn - Komplimandan !ıo~lanmadığı· dün mü?. mazsa bu vak'a sana Rolan Kan. Altiycri inliyerek bağırdı: Kastroçyonun o 
C t size daha evvel de roylemi~tim. - Hangi teklifinizi baba?. diyanonun şimdi yaşamakta ol- - Sefil! Bunlar senin son kaldı. Binaenaley 

eçen gündenbcri ne yaptınız? - Vrnedikten aynhp başka masının benim sayemde oltJuğu- tahkirlerin olacaktır. Ne ı;;cki ıiyorsunu 
t--:- Bugün doktor Yangı ziyaret bir yere gitmek teklifimi?!. nu isbat eder. Bunun için .de }'av. Aynr zamanda da Rolamn il. Rolan böyle s· 

f tırn. 
- Size cevabımı vermiştim.. rum sana o feci geceyi hatxrlat- zerine hücum etmek için otur- larını kavuşturm /'!ah ti hayretle, Furlongun yü- - Evet, doğru.. Fakat bu mak mecburiyetindeyim. duğu yerden fırlamak istedi. men sakin bir va 

ı.ıne baktr. zalim bir karardı. Leonor ayağa kalktı.. Yüzü Fakat ufak bir harekette bile Altiyeri ayağa 
- Niçin? - Neden zalim bir karar dL bir müddet sapsarı olmuştu. bulunması kabil olamadı. yaklaştı. Hançer 
- Beni davet ettiği için... yorsunuz?. - Baba, dedi, hangi hatıraları Rolan, bir şimşek sür'atiyle karı kalıdmir. 

d - Onun evine gitmekten korkma- - Çünkü. benimle beraber deşmek istiyorsunnuz ?. Al ti yerinin kollanndan yakala- Rolanın hayat 
ınız mı? kaçmağa razı olmıyarak bana bir mış onu oturduğu koltuğun ü. fc bağhydr. Hiç 
- B· - Söylediğim isim, kalbinin . ıraı korktuğwmı itiraf ede. kızım olmadığını anlatmak iste. zerinde çivilemişti. Ellerini ya- danmadı. Sade 

tırn. her an ldüşündüğü bir a.damın 
din... vaş yavaş gevşeterek bıraktı. hakaretle süzüyor 

- P k' ismidir. Deşmek istediguim hatı-e ı, sonra ne oldu? Leonor sustu. Ve .devam etti: Altiyeri asabi 
- Ça ralar ise senden ziyade beni a. 

ı'k Y içtik ve tatlı t:ıth gcyeze- Dandolo, boş yere teskine ça- hançerini fırlattı. 
ı ett'k zap idnde inleten hatıralardır... - Beni sükunetle dinlemenizi 

1 • • lıştığx bir heyecan içinı::Ie devam " Rolan güldü: 
/\. t· Beni her halde ve mutlak dinle. söyledim. Esasen söyleyeceğim 

d
. r ıst düşündü, sonra kendi ken- etti: - Beni öldür 
ıne h" melisin .. Çünkü eğer ölecek o- sözlerde çok değildir. Evet, siz 

ıtap ediyormuş gıbi rnınl. - Kızım, belki zannettiğin_ <lemiyeceğiniıi p 
dandı·. lursam kızımm lanetini mezara • ne bir asker, ne namuslu bir a. _,..:ı K kt ve göründüğümden daha az yop;,ıum. or un 

B kadar beraber sürüklemek iste. dam, ne de bir haydutsunuz .... 
\
.- U ise aklım ermiyor. D<>ktor mücrimim .. Leonor, bırak sana Başkumandan 
a mem. Dört kişi ile bu geceki taarruzu. 

ng muammcJı bir adamdır. Ba- her şeyi söyleyeyim .. Çünkü bil- bağırdx: 
Zan ben Leonor başını önüne eğdi, sa. nuz ise hakkınıztJa vermiş oldu-
k i korkutuyor ama onun çok meni elzem görüyorum .. Benim - Hayır, yala 

u kin ve mülayim bir salda ile: ğum hükmü tasdik etti. Al ti yeri, 
'"etli do tluk hh,Jeri k sliyebile· kabahatim, evet, kabahatim, sa. - Bilakiıı kork 

Ce' · - Fakat, ben size lanet etmi- benim nazarımda siz bir alçaksı-
~ınc kaniim . na karşı olan derin sevgimin şid. nim .. Eğer beni ô 
S 1 yorum, baba, dedi. nız 

el 
a on birdenbire kapkaranlık ol- detinden olmuştur: .. sanız arkadaşım 

- ihtimal, fakat bütün bu fa.. Altiyeri tekrar otur.duğu yer. 
ı.. •• .ı. o.rkestra su tu. Kar:mlıkta biri- nun da sizi geber ,, ı - Biliyorum baba, biliyorum. ciada, baştan sonuna kadar be. den kalkarak Rolana hücum et-

r erıne çarpanların gii!üsrncleri a- nu düşündünüz ?. 
t· Eğer ba .. ka türlü zannetmiş ol- nim vazifeme ihanet ettiguim ka- mek istedi ise de vazgerti.. sa-'ll:I"cla ı· · b w d :ı: :ı: Mel'un şeyt ·· 'ı..ar:.onun sesı agır ı: k - • saydım, şimdi burada, sizin ya. naati var. İşte bu noktada alda- dece ağzından köpükler ·saçara 
rne~·~ayanlar, baylar, merak et- nımzl:ia bulunmazdım. . nıyorsun.. Müteessir olacağınr bağırdı: - İşte size s 
~ ınız,bir sigorta yanmış olacak. - Leonor 1 Sana söyleyecek _ biliyorum. Fakat bu yanlış ka. - Alçak olan sensin.. Nite- bunlardan ibaretf 
ırndi ta.mir edılir. lerim yalntı bun.dan ibaret değil- naatin geçmesi için sana her şe. kim kuvvet sende olduğu halde yorum,Altiyeri 1 

ı~ Garsonlar. mum ve hrkaç çin clir. yi söyleyeceğim... beni tahkir ediyorsun. nız .. Sade alçak d 
<ıtnba 1 yaktılar. Biraz ~nra Kar- Sözüne devamla: Leonor daha . ziyade cesaret Rolan omuzlannr silkti: timsalisiniz.. Bin 

--~~-~-o_n_g_c_n_c~go_·,_u_n_d_ü_._ı_'u_r_!_o_ı&_u_n~n_1_a-~~~~~~~~~~~B--en_1_. _d_in_ı_e~, _h_e_n_ü_z_b_i_lm~e~d_i-~_b_u_ld~u-.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-B~u-ra_d_a~ik_i_m_i_z_d_e_:y_a_ın_ı_zı_z_. ~_layıkolduğunuz 



Denizden çrkarıran 
sanat eserleri 

(Baş tarafı 1f inci.de) ı gıçlar büyük bir sukutu hayale 
bir bronz heykel bulunmuştur. De- uğramışlar, çalışmağa hevesleri 
rlzJen çıkanlmadan evvel onun çok kalmamıştır. Gemide bulunan ar • 
gtlzc:l ve çok nefis bir kadın heykeli keologlar büyük güçlüklerle deniz
olduğu anlaşılmış, bunun bir Arte. den çıkarılan eserin güzellik ve c.1 
m.ls okluğu zannedilmiştir, Hatt.11 
geminin kaptanı Atinaya denizde 
bir Artemis bulduğunu telgrafla 
i:ıll~tir. 

Çok ağır olan bu heykel bilyük 
zorluklarla ve uzun bir zamanda 
denizden çıkarılabilmiştir ve edniz
den çıkarıldığı vakit büyük bir hay 
retle görillmüştür ki, Artemis zan. 
nedilen bronz parçası, muazzam bir 
beygir:f.n ön ayak kısmıdır. 

hemmiyetini onlara anlatmışlardır. ı 

Yeniden çalışan dalgıçlar bir müd
det sonra denizden bir parça daha 
çıkarmıalar. Bu parçanın üzerini 1 

saran yosun ve diğer tabakalar ka. 
zılınca bunun bir at üzerinde kü -
ı;;ük bir delikanlıyı gösterdiği anla_ 1. 

şılm1şlır. 

Hitlerin planı 
( Baştarafı 7 incide) 

Bunu görünce gemiciler ve dal- aynen Lehistana tatbik etmektir. 

Portekizde 
avcıhğı 

bal ık Bu husus için Alman yada şimdi

den Beyaz Ruslardan mürekep gö 
nüllü alayları hazırlanmış, Al. 

( Baştaraf l ll incide) 
hiçbir zaman, önlerine gelen bu 
lezzetli şeyi hazırlamak için Por_ 
tekiz sahillerin.den kalkan balıkçı 

gemilerinin jçinde bir deha sahile 
dönmemiş olanlar bulunduğu;ıu 

düşünmez bile .. 
Bize hiç bir gazete Portekiz sa

hil köylerinden balıkçr Carlosun 
veya Yasinin oğluyla beraber ba
ltk tutmak için sahiklen uzaklaş. 

tığını ve sonra bir daha sahile 
dönmediğini bildirmez, 

Böyle bir havadisi hiç bir gaze
tede bulamazsınız. Halbuki bu o 
sahilde yaşayanların tabii ölümü 
gibidir. 

Bazı akşamları sahile, gemiler 
eksik gelir. Suların yanında bir 
jki kadın, ak saçlı bir anne, ateşin 
bakışlı bir maşuka.. dalgaların 

karşısında sabaha ka.dar hıçkırıp, 
ağlayıp bağırır. 

Sonra gene ertesi günU aym a_ 
na, öteki oğlunu gene ayni deni. 
ze çıkmak için hazırlar. 

Ve ertesi sabah, gene bütün ge
miler sahilden uzaklaşırlar. 

Seneler gelir, seneler geçer .•.. 
Bu böyle devam eder. 

kocanın şerefini kurtar.dığmdan 

bihaber olan Herre Lutze, maki. 
n esini çılgın gibi sürüyor, son 
aademedcn dirseğini lokomotifin 
bir tarafına fena halde çarpmış o. 
lan muavin Faul gene hiddetle ho. 
murdanıyordu: 

man subaylarına Ukranya dilini 
öğrenmeleri için emir verilmiştir. 
Hem Almanya için bu hareketi 
haklı gösterecek sebepler .de var .. 
Le Ukranyasma eskiden Galiçya 
derlerdi ve Avusturya imparator
luğuna aitti. Almanya ise A vus
turyanın mirasçısıdrr. 

Fakat Proğramın Lehistana ait 
kısmını lderhal yapmak müşkül.. 

İngiltere ve Fransayı durduracal< 
sebepler lazım. 1 

Japonyanın Roma - Berlin 
mihverine askeri yardım vermek 
suretiyle iltihakı çok istendi. Fa. 
kat görünüşe göre Japonya buna 
yanaşmadı. Nazi fikirleri Cenubi 
Amerikada tekamül ediyor, fakat 

1 

henüz Almc: nyaya yardım edebi- 1 

lecek vaziyette değildir. Holanl:ia j 
ve İsviçrenin işgali suretiyle Fran 
sa ve İngiltereyi meşgul etmek 

1 

düşünüldü. Fakat muvafık görül -
medi. Yalnız Akdenizde çıkacak 
bir harp Lehistanı serbestçe işgal 
etmek için Almanyaya serbest ha-
reket imkanım verir. 1 

Hitler Avrupa.da Alman faik L 

yetini yaratmağa çalışıyor. Geçen 1 

eylül buhranı arasında genç neslin ı 
generallerine verdiği bir konfe -
ransta şu sözleri söylemişti : 

"Sizden bana y.ardnn etmenizi 
istiyorum. Binlerce senedenberi 
beklenen tarihin en b üyük ani yak 
laşıyor. Bu saa t, sizin dü,ündüğü. 
nüzden daha çok yakınôr. O ıbir 

şİm!ek hızıyla geliyor. Garbin ü
zerinden geçecek ve dünya Üze. 

H A B E R - Aktam Poıtaıı 

Yaz mevsimine mahsus olmak üzere 
Yalova hattı tenzi!Atll bilet Ucretleri 

1 Mayıs 939 tarihinden itibaren Birinciteşrin sonuna kadar 
muteber olmak üzere Yalova hattı Yolcu Vapur ücretleri aşa
ğıda yaz ıh miktarlara indirilmiştir: 

Köprü ve birinci mıntaka iskelelerinden Y alo
vaya ve mütekabilen 

Yalnız gidi§ Gidiş • dönüş 
Kuruş Kuruş 

30 60 Birinci Mevki 
20 40 ikinci 

" 
Adalardan Y alova ya ve mütekaLilen 

Yalnız gidi Gidiş • dönüş 
Kuru~ Kuruş 

20 40 Birinci Mevki 
12.50 25 ikinci ,, 

DiKKAT : 
Gidiş - Dönüş Biletleri almdığı gün için muteberdir. 

Vapurlarm Haftalık Hareket Tarifesi 
1 Mayıstan 8 Mayısa kadar muhtelif hatlara kalkacak 

vapurların isimleri, kalkış giin ve saatleri ve 
kalkacakları rıhtımlar 

Karadeniz hattın.a - Salı 12 de (Karadeniz), Perşembe 12 de 
(Ege), Pazar 16 da (Cumhuriyet). Galata rıhtımından. 

Bartın hattına - Salı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de (tll. 
gen) . Sirkeci rıhtzmmdan 

İzmit h~ttına - Salı, Perşembe ve Pazar 9 .30 da (Uğur). Top. 
hane rıhtımından. 

ı\1udanya hattına - Her giln 8.45 <le (Trak) sistemi vapurlar
dan biri, Cumartesi ayrıca 13.30 da (Sus) . Galata rıhtı. 
mrndan. 

Bandınna hattına - Pa zartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de 
(Sus). Aynca Çarşamba 20 de (Ulgen), Cumartesi 20 <le 
(Antalya). Tophane rıhtımından. 

Karabiga hattına - Salı ve Cuma 19 da (Bursa). T ophane rıh
tımından. 

İmroz hattına - Pazar ıa.at 9 da{Tayyar)Tophane nhtrmmdan. 
Ayvalık hattma - Çarşamba 15 de (Saadet), Cumartesi 15 de 

( Mersin). Sirkeci nhtzmından . ( Cumartesi postası bu 
haftadan itibaren yaz tarifesi mucibince Dikiliye kadar 
gidip !dönecektir). 

lzmir sür 'at hattına - Pazar 11 de (Ankara). Galata rıhtımın. 

dan. 
Mersin hattına - Salı 10 da (Dumlupınar), Cuma 10 da (Kon. 

ya). Sirkeci rıhtımından. 

NOT 
Yapur ~crcrleri hakkında her tiirlii malumat a~:ı~ıcla tcleron mı. 

rnaraları yar.ılı :ıcen!C.'lr.r<len iiğrenilir. 
K:ıraköy Accnlcliği .Kar:ıköy, Kiipriihaşı 42.'162 
Galata Accntcli[:i Galata, Deniz TicarC.'ti :ırncı. 

hiıl'lSI allıııcJ:ı. ft01.1."! 

1 

1 ~fAY1S - 1939 

Her yerde 

traş bıçakları en sert 
sakah bile yener ve 

cildi yumuşatır. 

ıstar la isteyi niı . P O K E R traş bıçakların ı 1 
.................. 11:1................. .... ... 

OKSURUK ŞURUBU 
"s·rop 
Pectoral 

" Eski ve yem bütün ök. 
sürükleri JCÇirir, bal· 
gam söktüı-uı, bron~lan 
temi?ı _r, nezle v grip. 
ten kon •• , Joğüsleri za· 
yıf .• ·.ı oilhassa şa. 

yanı tavsiyedir. 

ING, ·\NZUK 
ECZAN ESi 

Beye · ı lstanbu l 

P • 1 5 39 Şakir ağanın _ Rast ş•11 k1 • llk IH1• 
azartesı - - - luııınaı lıö\le dilh:ız. 10 - ı:ccıc. 

Ul.35 :\lüıik (muzik 'e rn. · ı ·· ıı il nin • :ıı:ıhur şarkı - Gönül adlı Hl 1 

ks CcYat '.\[emıhılı l:ıı.~rııııl :ın - ko l•' 11 n ı· 11 - il - um \'ar. - en ı ııs:ın ug.ıııı • 
ırnşma) plfıklarla misal:.• • . 19 Konu~ 1, t · · 21 r n· 21 t5 . T" k .. , ,as saz scmaısı. nonı.ışı .ı. . 
mcı {doktorun saati) 19.lJ ur mu- Esham, talwili'ıl, kaınlıiyo - nukut ,·c 
ziği (karışı!-: proıtrarıı). H:ıkkı Der. zir:ı:ıl borsası (fir:•t) :!1.25 Neşeli 
man, Eşref Kadri, Hasan Gür, IT::ıın pıtıklar • R. 21.30 l\lüzik (kiiı;tik 0 r. 
ili 'l'ok:ıy, Basri Üfler. ıo Memleket kcslta • şef: Necip Aşkın) ı _ ı.:ııı 
~:ıııt avarı, ajan-; Ye meteoroloji' lıa. · ' tcnsclıl:ıgcr • Prim:ın-ra _ Ar)uıııııı 
Lıerlcri. 20.15 Türk mUzı~i (k!asik sercnadi. 2 _ Sclır:ıdcr _ akşam üzl'. 
program). lılare eden: l\icsut Cemil ri (hazin parça) 3 _ Aubert _ r;ö-

- Ah kahbe karı, 
bana oldu! cliyor<lu. 

ne o1:3uysa 

1 

rinde bir kaç bin sene için A lman Sirkrri <\r"rı'<·f''i 
hakimiyetini temin edecektir.,, ı lı• .... •• 

• ,\nk:ıra rad) osu klime heyeti. 1 - Lıcl-lilcr resmi gc~·iıli {koıııik ınnr:.) 
Rauf Yekta beyin • l\f:ılıııı peşrcYi. .ı _ Bcctlıo\'Cll _ l\leııııetlo (sol ııın. 
2 - Itrinin _ Prnçıtah Lı•slcsi. 3 - jcur) :; _ Christian H) mini{ • Eıı
ltriniıı • R:ısl şarkı • lfatırım<l:ın lcrınczzo. G _ I.chnr • E\'a 01 . :· ·ti . 
çıkım:ız :ısla. 4 - ırnrız Postun . Hası 11111 rnhlcri. 7 _ Sl'iııııal\tİl'h • ı.-ıı. 
ağır scmai~i • Bir. ::ıllıılt:i ~.ağarı lı:ı. pidon \'C 5 kısımlık ıısk lıiki'ı)csi· 
clcyir.. 5 - Dedenin _ Rac;t yürük se- a) Yaklaşma, b) aşk nılsi, el ll:ı"
m:ıio;i • Gelsr o şuh 111C'Ci'~c. G - Il:ıs başa, u) Gc:ı:inti, c) Kavl{acık 'c JHl

ri Cf!cr _ !\'ry taksimi. 7 - :ıtııst:ıfa rışıııa. 22.30 ~tiizik (şun sanatl-fırtn
tzzet cfC.'nd inin • Sc~'ih sarkı _ Dol rı _ Pi.) 23 :\liizik (r:ızh:ınd _ pJ.l 
Llıır l!<'lir. 8 - Dedenin nı<ıhtır yürük 23..15 _ 21 son ::ıj:ıns h:ıhcrlcri ve ):l• 

st'ın:ıisi - YinC.' 7.c\'l':ıkı rlcrıırıum. 9 - rınki program. 
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pacağım. Alçakları değil öldür. 
me;;e, onlara cllmi bile sürmeğe 
tenezzül etmem .. Haydi Altiye
ri 1 Gidiniz .. Artık sizi düşünmi. 
yeceğim .. .Mademki alça!<:sımz, 

korkaksrruz, benim sizin gibiler. 
l~ işim yoktur. Haydi, defolu
nuz, serbestsiniz. 

Rolan salon kapısını açtı. K1-
pmın önüınde bekliyen İskala 

Brinoyu gördü. 
- Iskala Brino 1 dedi. Bu a

dam kırpıntısını bırak. gitsin, sa
kın c0na bir tokat bile vurayım 
deme .. Hatta hızlı nefes alma, 
belki korkusun<lan ödü patlar, 
onun :tayatmı bağışiadım, bırak 

ı;itsin .. 
Altiyeri yabani bir domı.:z gi

bi ıoluyordu bacakları üzerinde 
tltrıyerek kapıya cbğru bir adım 
a:tı. Ol\i.mtle, y"'•ı:le yatan Kast. 
f0Çj'1 ile Kilbertonun cesetleri 
h-şısın..:1 a. uC'h~·tie irkilô. 

R.;ian aiııy dc::eit: 

- Gorüyor~un ya tskala Bri
DO! de:li .. 'fcr..1e yatan adam!z.rı-
1tm öFll:rl .ı.-. tstunden ~ile -.t1a
mağ:ı cesaret edemiy vr. H~l-buki 
~u ölenler o•:u:: g·bi ~orkak '1.a 
değildiler. Korkak hem o kada.r 
bas M bqkal.vnu.:a ölümü
-. lıllııpaısda tın. tfrtir titrL 
~·OC'. Haydi tıc <.bn:yo~ ba1-
k1L.-r.a:ld!~ e!e:ıdi 1 Hayatınızı 

t"Rğl'fladım, dcfohıp gitsenize L 

Altiyeri uluyarak kaprda'l 
fırla•aı . Bahçeye çıktı, Rolan ise 
arkasından İskala Brinoya ba
ğırdı: 

- Kapıyı kapatma, hatta di
ğer kapıların hepsini <le aç l Kor. 
kaklara, alçaklara karşı tedbir 
almak lazım değildir. 

Altiycri hiddetten boğularak, 
asabiyetten titriyerek koşuyor, 

koşuyor, mLlte:nacliycn ko~u

yordu.. Dehşeti arasında ise 
kendi kendine mırıldanmakta 

idi : 
- Oh! Acaba, hakikaten ben 

bu derece korkak mryım. Ko, ka!~ 
mı oldum!. . 

-28-
DANDOLO KAÇIYOR! 
Pi yer Ara tenin saraya geld · : i 

ve Rolanrn tablosunu getirdi~i 

gunı)enberi Dandolo azap ve ıs. 

tırap için1de tamamen münzevi 
lJ~r h.ıyat geçiriyordu. Kızı ile 
k~ı li arasmtla bütiin bağ!aı ın 

artık kesilmiş olduğuna ve Leo. 
nor.da kendisine karşı bir hürmet 
:ıissi bi!e kalmadığma kani ol • 
muştu. 

Eski gururu, eski hırsı kah•<ı
mrştı. Vencdikten nefret ediyor. 
rlu. 

Buradan uzak, ıssız, tenha bir 
ye~e. her şeyi, maziyi, muaz .. 
zam ve muhteşem bir ismin sahi. 
bi olduğunu, hatta kızın: bile 
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unutarak tam::men ve münT.cvi 
bir hayat yaşamağı tahayyül e. 
diyordu. 

Vak'alar.n ve hadiselerin kor. 
kunç bir surette inkişafı, bir za. 
ma;;ıiar kendisinin d e dahil bu. 
lunduğu ihtilal tertibatının pat
lak vermek üzere bulunması, 

Altiyerinin muhakkak cumhur. 
rci5i makamına geçmesi, bunla. 
rın hepsi Dandoloyu dehşet için
cle bırakacak ı:Jüş:.lncelerdi.. E-
vct, ne olaca':tı? • 

Eütün bu hadiselerin ve vaL 
aların mey<l~n almasından sonra 
kenJisi ne olacaktı? . 

O zaman yaşamağa mecbur o. 
la:;a:;ı hayat tarzı, gözlerin.de 
~imdid:n korkunç bir boşluk su
retinde tecelli etti. 

öyle bir boşluk ki, dolrr.ası, 

do ıJurnlması imkan haricinde ... 
Kızını b ralnrak kaçmaktan 

b ;:.ş'1.a c.;are yoktu. 
Bu düşünce altında da ezili. 

yor Ju. Maamafih b:r gün Lcono
ru;ı, Altiycri ile barışmak ihti. 
mal:ni hesap ederek teselli buL 
du. Nihayet karanm verdi. 

v~n!diği bir daha dönmemek 
üzere terk::ıdccc!(ti .. 

Bu niyetie hazırlanmağa b2~
lad1. Bütün mallarını ve serveti
ni tamamen altın yaparak Mila. 
ne göndermiş olduğunu ve bir 
gondo! ın daima emrme hazır 

beklediğini okuyucularımiz el. 
bette bilirler. 

Leonorla arasında geçen vak'a 
ve konuşmadan üç gün ı:om a 
Da~dolo kızın·n odasına girdi... 
Onu beraber götürmeğe ikna 
için sen bir teşebbüste 1daha bu. 
lunmak istiyordu. 

Belki de krzına söyleyecek 
başka mühim şeyleri vardr. 

Çünkü odaya girerken du.dak. 
lan arasından : 

- Evet, b'lmediği bu noktayı 
her halde öğrenmelidir. Kim
bilir, ö;;rencliktcn sonra belki ba 
na karşı olan suizannı zail olur. 
diye mırıl•Janmıştı. 

Le~nor yün örmekle m:şgul. 

d 'i. O devir.de bu meşgale ile 
köylü katlmlar ve avam taba. 
ka5ı ı..:ğra:}ırdı. Yüksek s nıfa 
ve taba1caya mensup olanlar i. e 
boş vakitlerini daha ince i~krle, 
dante!a örmekle geçirirler eli. 

Fa'.tat Leonor, yiin örmesini 
seviyordu. Bu ycknasak ve mut
t~rid meş~u1iye~ ile ı:Jüşüncel:. 

rini, teessür ve elemlerini unııt
mağa, ve uyutmağa mnvaffak o
luyordu. 

Dan.:iolo ses çikarmadan kı. 

zının yanına oturdu. Leonor baş 
işareti ile babasını selamladı ve 
işine devam etti. 

Dandolo bir mliddet sustuk. 
tan sonra söze başladı : 

Salı - 2-5-39 
12.30 Pı·oı.:r:ııu: 12.:ı:> Türk 111iiziğ 1 

• Pi. 13 ~lcmlckct ~a:ıt :ıy:ırı, ajans 
\ ' C meteoroloji hrılıC.'rkri. 13.15 t\Iİİ. 
zik (krırışık proımım _ Pi.) 13.4r. - P 
.oııu~ma (kadın sa:ıti • ev lıu;:ılıll•1 

.ıit). 17.30 lnkıl~ııı tarilıi dersler· • 
ınlkc\'iııılcn 11:11 ı, .. ı. 18.30 Prograııı. 
.8.35 l\liizik (Yirtül)ı.l:ır • l'I.) J!I 
.onuşıııa (Tiirki; e posl:ısı) 19.15 
ı'iırk ıııüziği {fasıl lıe;cti) T:ıtı,İll 
\araku') 'e :ırkaılrışlan • Safi; c To1' 
ı) ııı işlir:ıkilc . 20 ~:cınlckct saat :ı 

' :ırı, :ıj:ıııs ve ıııeleoruluji halıcı Jt•rİ· 
.U.15 Tıirk müzi~i. Çıılnıılar: \ cci . 
'ıc, Huşen Kam, Cc\'llcl J\ozaıı, ne. 
,.at Erer. okuyıııılar: .:-;,·cıııi llız:ı ,\. 
ıı~J.:ııı, Sctıı:ıhat Özdcnst·s. 1 - lliıt 
;uıı pc')orcı·i. ı - Dedenin • IHiuaııı 

J ıiriik M·ıııaisi • Hchi aşkında. 3 -
:-iel."ıııikli .\hıııC.'ılin - St•.ı:ıiı ş.ırkı -
tc\'k olur gir; elerim. l - Kanun to1' 
siıııi • \ 't·cihc. 5 - Tnl~(J~ıııı • Jliıı. 
t;ıııı ~:ıı kı • Suyi kiılancde. ü - Jl,ı. 
lı A l'İ r iıc) j 11 - St'ıı,:"ılı ~:.ıı kı - Ol ııP1 

lu~· .sinel .salp:ırcıııc. 7 - ~c,•l\J l>•· 
ıll1 _ l l ıc:.ız şarkı _ Af c)lc .sıı~·ııııı 

') ı.ı11lilcr. ll - S:ılfılıaltiıı Pıırnrııı • 
ı liı·.ız ş:ırkı • ı.;:ı1ı1ı:ıılı lıcııtlc ııc ıır: 

• ıı . 9 - h:ırnciğcr ş.ırkı • Bil111eııık 1 

cra llCŞl" lıu öıııruıı. ıu - Lcıııiııiıı . 
.ıı .H'i~kr ~:ırkı • <;t•ıııırııı o ıııl'll\l'• 

,.ııı l'iiıdır. '.!l l\nnıı}lll:l. '.!J.15 [sJı:ıııtr 

ıln ıl ilt, kaıııhiyo, ıııılrnt ' u zır:ı:ıl 
ıoı ~:ı,ı ( fı~ at) 2 l.!!5 .:\c')t·li plfıl,l:ır • 
1. 21.:ııı :\1[11.ik (raıi~ıı oı·kcstr:ısı • 
d: l'r:ıciurıııs) 1 - Cio,:mııi ı•.ıc. 

ıl'ilo _ Ji Barlıicre di c' iglia op!'. 
·:ı,ınıl.m ıı'ertür. 2 - :\liı'lıacl Jl,ı)' 
in _ scnıoni tlo ıııajiir, op. 1. :\r. :ı. 
ıl ,\ llc•:ru '(Jir'ırı,o, lıl lloııılo, ıııı 

' Ol' O ad.ı).(İu, <') l'iıı:ıl, Fııgato, \'i r:ı 
.,. as,;ıi, :ı - J.ui,.:i BIH't"lırriııi - scıı 
onl:ı in ın:ıj\jr, a) ı\llt•J.(ro As~ııi. 
ı) ~linııcllo _Trio, el ,\ııılnrıte. 1 -

!\, Altcrlıcr~ • Barok sııili, op. ~:ı. 
ı) Aıılr:ıt:ı. hl S:ırnlı:ııııl.ı. l') r;:ıvııl 

!o, r') l'.ı ~ lor:ılr r ı.::ı ı: l ' .ırtl,ı, ıJ) .Si. 
dliıı:ı, l') (lig:ı. 2'.!.:lil :\liızil; (oı1 • ı rııii 
ziği • Pi.) 23 ~liizik ca1lınııd _ J'J.) 
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Bir çift Kara sinek bir Yazda 1.500.000 olur 
s· Malarya, sıtma, tı-!\hom, çiçdh, dizanteıi, kara humma, verem, şarbon, kolera gibi bir çok salgın hastalıklar tatıl·a.n 

~~i::~:~ Fayda ile tahrip ediniz . 
• ~f,~• bütün ha§arat öldürücü mayilerin en iyisi ve en müessiridır.Katiyen lel<e yapmaz.Kokusu latif ve ııhhidir. Adi gazı boya ile kt~rıttıraı·c1.k ve 

u AYrupa ve Amerikaetiketi ve ma.~~ası koyarak FAYDA yerine satmak istiyenler v.:u·tl .. r. Sakınınız. Deposu: Sirkeci Liman Hanı ı-.llında 
"----... 1--IASAN deposudur. 

Çirkin 
hadise 

~e 4,daiı < Ba1tarafı 9 uncuda) 
1~e ~tlunıı, Jaer taraf kan 

ite Polla b. 
1't llletıa,d 'aılyet etti. Ku·gacıla
'ttlıe'-e ctlrtlmıer mahkemesine 
t'ı dok bere muamele yapıldı. 
l~•r 'htktor tarafından yaralı la. 
118ditıııcs klanda kat'i rapor ,·erile· 
11~1~ e~ da, anm ciirmümeşhud 
\·~0rillnı~ı lmkinı kalmadı. 
~, adli taldbatı de\ıun ede 

b~ ~~ rlrldn hldlAe hakkmda 

' '
1ertm1z1 de ıuraya bir l. 

'-~ll\e edelim. 

'"l!ıdaJd alnlrll hareketlerile 
lert de dalma ~Heden 

ile t oha •ntnrnı, lstanbulun 
'"- Clılal'Utdan lskendCt', işin 
oı.._ ,.. nekıuta 
."'lll, Pea r kabahatli olunıa 

ili a..ı._. ''1-bçeu oyuncular, ken
ti -...""da 'lllJaarı oyınyan baJka teh· 
~ e~e: bir ~ma fillen taar. 

lıı e, .~rktnn,-tnı g<>Atermemck 
f'l~k aöılert bile hazmet~ye 
•ı'-- lar.tı B 

'lll~ hl • u noktadan affe-
llı lltı1ıı ,:~t lşlemlşlcrdlr. 

eıtııt!ket tana.n.k Jl:ırmdır ld, bu 
'Porı ~k ka\·gah döğü,JU 

Por lU edf'nıiyor. 
:

11
lll btr~da küfretmek için a. 

lı er eı, bıaı.. , \1lrmak için kalkan 
•!\ ktltı"lat hı>anlardan bütün bir 
Ank •trendlrlyor ..• 

1'cıka~rahlar ne diyor ı 
'Ja a,. IOıtr 

reci/er; l' a Ankara takımı 
'le'11İ§le~d·akır gazetesine şunları 
' , :r· 

'rı ~,.~ e · 
lacJe .,_ 8asen aaabt bir ha~• 

~)'l '.:l~"dı. Takmuınızm sa. 

1•ııı."•nı ~llu ,.e oyuna baı,ı • 
l!I' "-l'lr llliiteaklp açık tribün 
,.,~ oy 'lla lesadilf eden kısım. 
1 ıa:ııs.1~11cularımız bcldedikJe. 

•ıtıııt il)( l'pel"\ eı·Uği n IJi r tezahii

ıa t•,ı defa 8e) ircller tarafın
ı •nlll k . ~ •tın a 'e Fenerli oyun. 
l11ıll)( da küfiirleıine maı-uz 

'"· llu ::;retııe görıniiş oldu . 
ll1tt «Ut >le olduğu kndar sa-

11.tı O• er kuıınılarına ı·astla. 
• " 11ncuı "~t arıınız da hem ha ,.e 
~lt'l'e rn h~ın de tehclidamiz 
tı bcııuı a"uı kalnıı, 'e .u;ap • 

'1tqlt li •c.·ak kadar ağır tcca. 
ltı- sa ııi v<.·I • 

· " eı e hedef oinıu"" ~ 
li 

-- u tııaı it... 0 Tunun son dakikası-\ -..ııar b · . 
'ın etını '~) uk bir şic.ldetle de. •t t;hr .. _, • t•kı · .. enerU oyuncu . 
·~ ita llııınııa 'e oyuncuları-

1.\l(J, 1.;:;, bu harekette bulun. 

e de • a ctıneınJı,.lcr, hake· 
1 )'ili -'-· "el'di ""'"-~ide hareket et • 

1 1 lf · r. nuııassa }'ener kale 
Us.hl • 

0 lt,rs ettin m~ın hakemi 
"'l .ı let·a .. 
"4 ln.. 'ıızkArane Hsan 
1 .... " lal <le b •uretlle tahkir ettl-
lşlil', erkes görnıü, ,.e l';'it • 

1-a,lte 
1tcıtıe ~ llaUdin maı;ı hii""nü 

dare .• 
" IJjı. Cucu.", ine c• nsc•n 
•b- "· l•'ak ""'c111 at hakemin de o-

iL. ........ 
b "ii''ııı & gibi >·ukarda sa) 
1~!( h ljc.•kJıde hakaretamiz 
~ l !( •reketıere nıaruz kal . 
"".. endiıd 1 ·••ııı n anbale etnıis ,.e >e.... llettc•~ı . 
L '"it L • _, olarak fena ve ·•" quıcu 
1 Jj oı... inler 'ermesine ı:;e. 
ıı.... ···••IJt b ···ı~ 1 ur. nız kendi lıesa-
•I' L Mfanb ) 
~~ 'lll'd u Hporcularındaıı 

1 itti ~, lnuha:>hctı 'e Tiirke 
.. ııari .. 
''"I ~ Per, erli~i JtORterm<>. 

' r t ~lN•d''· F ı c-'l'ıı 1 •· aknt maale . 
'l ~•·h~ı ~ ık · 11,;"'Ji ":ıorc•ılar biz(' 

~ • .. f,,'te ı 

1 'tici', ır, .:ı ~itnıi) l'Cl"k lın-

1 1 tıı· '" bıılun•1 ıl:ır ı.t ası' 
ı ~te~ . • 

~ "lfıbıy r e·l. n no!~ta c~ı· 
1
" ett"n &lya:le bu c:heL 

~~tnd • 
<'!>'tıi en :ı a6zleri 

ıtılt/,,. ı it 
.,,f ş tndtr de ıunlara 

Demirspor Fenere 
4 -1 yenildi 

( !Jaştarafı 9 uncuda) 
Top Demirspor kalesinde ... DakL 

ka 2. 

ilk golden sonra 

Demirsporun kaçır.:hj'ı 
fırsat 
1 ci dakika sonra kaı:andıl:ları bi, 

l.orner atış n:la Demi.~fClrlular to 
r ı ea; l<;lerinin ayağıyla kalcnir. 
.iirc~i dibinden drşan kaçırdılar. 

Demirspor, dünkü tahminimizde D<'mirspor takımında aantrhal 
de söylediğimiz gibi akınlarını 801 lbrn:ıim çolt gayretli ve güzel oy
taraftan inkişaf ettirmeğe çalışı - nuyor. Muhacim hattını i)i beıli • 
yor. Yaşarm bozuk olması ve düz. vor. Faknt hücum hı.ttında sol açık 
gün degajman ynpamama.sı yüzün- Ze!d \'C sa:; iç Ariften başka çalı. 

den bunda muvaffak oluyorsa da, jan oyuncu yok ... Onların da ara • 
Demirspor merkez muhacim! İsken. -,ında bir bağ vazı.resini görecek o· 
derin çok bozuk oyunu, yapılan heı 'an lskcnderin bozuk oyunu bütün 
ortayı öldürüyor. 'tattı i:ş yapamaz bir hale getiriyor. 

O~·un seri ve zevkli. İki tnkım da 1 2" in<'i dakikadan l!lonra oyun mü
ayagında top bekletmiyor. Feneı tcvazin bir şekle girdi. Şimdi De
muhacim hattının açık pa8larla ve ınirsporlular da 8C'ri hücumlar yapı. 
daima cenah değiştirerek yaptı~ \'orlar, fnkat kale önünde daima 
hücumlar Demirspor müdafaasın· 

yoruyor. 
9 uncu dakikada Fikrctin bir §Ü. 

tü 110! Ust zaviyeden dışan çıktı. 

'ıavad:ın pa.,laşmak yüzünden her 
leferinde torıu kaybediyorlar. 

B:ı.sr! 8ol açık 0~11adrğı müddet. 
"e r, hat kaldı. Ve serbest sürüşler 

Bu devre nasıldılar? 
Demirsporlular dilnkilne nispetle 

:yi bir oyun çıkaramadılar. T::kım 

~ol: n<!fesli ve enerjik, fakat isabet
!. Lir pasla ma ve hareket halinde 
<alı>ye sıkı şilt çeken muhacim yok . 
!sk ·nder çok ağrr. Daha birinci dev 
:cn:r: 20 inci dakika8ındll yorulmuı. 
u Haf hattında orta hat İbrahim . . 
~ilzf-!. bekler zaranıız. Sol açık Ze-
ki ilt> 8ağ iç Arif vazifelerini yapı. 
\'orlı.r. 

•kinci devre 
1''lnE'r ikinci de\·rcye yine Basri

yi Hol açığa almış olarak baı;lı~·or. 

Fikret merkez muhacimde. 
lı'•nt•rlileri hemen ~kmda görüye 

ruz. 

Fenerin ikiıci go:ü 

Hemen akabinde soldan ortala -
nan bir ıandelde Reıadın ıska geç
me8i yüzünden top müsait vaziyet
te sağ ac;ık Zekeriyanın önüne dU. 
şüyor. Fakat çekti;ı §litU Ilüea • 
meddin kurtardı. 

11 .. wenin beııinci dakikasında 

RebiiGen Fazıla giden topu Fazıl, 

Ali Rizanın önüne gönderdi. Tam 
18 çizgisi üzerinden ıUtUnU çeken 

'aptı. Fikretin yer değiştirmr8ile Ali Rıza, topu Demirııpor kalesinin 
beraber, Demirsror müdafaasının 10ı zaviyesinden içeri soktu. Kaleci 
ıııkleti de o tarafa çekiliyordu. İşte ~eyircı. Yerinden kıpırdamadı bile. 
bu vaziyettir ki, Fener mulıacimle- 1 n ner artık hakim. Demirspor 
rine ellerine ge~en fırsatlardan ko- bhin\.I devredeki oyununu bozdu 

Z.\ Yt - Examilia \'apurunun 5~ 
inci seferirle namıma gelen ve 30. 
9-938 tarihinde J tanbul ltha!a• 
1ümrüğünde 19673 numaralı be 
yanname ile muame'elerini görüp 
l.10.938 tarihinde gümrükten ihra~ 
~ylecliğim O.V.E. marka 765.':J-55 
No. h 3 c::andık lastik eşyava ait 
~ümrük idarec::inden aldığım 529118 
No. lı makbuzu zayi ettim. Yenisinı 
·ıkaracağımdan mezı,ur makbuzuıı 
11ül,mü olmadı~ını ilan ederim. 

Olinto l'alenti 

"DOKToR ÇıPRUT, 
• Cıldi) e ,.e Zulıre\ 1) e I' 

'a) ca i::ıtL"adc etmek ir.ık:lnını vcr
li. 

Kaleci ile karşı kar~ıy:ı 
flkat .. 

21 incı dakikada Basri kaleciyle 
ı<aJ'll kaf'lıya kalıyor. Çok 8ıkr bit 
ı;ütUn dışan dikildlğ;ni görüyoruz. 
Basri biraz acele etmeyip de soğuk 
kanlılıkla rahat bir vuruş yapabil. 
seydi topu ağlarda görecektik. 

Demirapor kalecisi eline gelen 
topların hemen hepaini ilk ııozis • 
yonda blo!•e edemiyor. 

22 inci dakikada lekendcl'in çek
tiği sıkı şüt, 1ıağ üst kö~eyi sıyıra
r.ık dışarı çıktı. 

Her iki takımın da hiç beklet -
mt'den ve seri o:- nall'ası rahat bir 
'lla<; seyrettiriyor b:zc . 

I:.eb:i Ffüret1e - H"'m ic:tc, herr 
le ac:tkta olduğu z:ımanlar - ço.c L 
··i an'a~ı)or. Fal:at I'i':retin aç•k ~ 

ııııitc h.ıssısı 
Be) o~lu \'erli ~lnll:ır P:ızaı 

lrnrsı,ınıl;ı Posta so!..a"•ı kiışrsın 

rf!' '.!\!!'\ ıncn<'I ııparl ını:ıııı. 

Trl. 4 :!:~~ı:l 
1:du;u Z"manl .. rda Fl'ncr:n lıücun· 

, 'arım d:ıha l<'lılikdl göı üyorı•z. 

•••~·••:• ·~!!!!!i!!iii!!!!"!!:~~~ _!!!!ii!~!!a. 26 ıncı da'dl:ada Rcbiinin aradan 
S \Dl 1 E'L' 

n "ektı.:i sıkı bir şiltü lsmail kurtar. 
Şehz.ıdelı.ı~ı Tl'.RA: lı. Ali Ri:anın Zeki\ e vurduf:u tek-
tıynrtro unda hu g~<' 

111/,K (ifü.ESI mc, Ze!:i) i i!:i daki!ta yerde k:v. 

11 ı•r \ c·r 20, pnradi J ı 
Joealnr 1 AO kuruştur 

l'ı11 •. 4NCl.\IS All'.Ul.. 
\'Od vil :ı perde. Okuyucu 

• 1 l'.')H/., Alilliı rcrnıııı. 

U:ıyaıı 

randırdı. Fener kalesine çcldler. 
•avı atışından bir netice çıkmıyor. 

Biraz sonra Hüsameddin bir topc 
limak üzere kalesinden çıktı. işe 

r,cbib de müdahale edince anla~a 
:;yitmiştir: -n:ıdrlar. Arnlarmdan çıkım tora i 

- o 3 un bit tikten sonra 80 • ~ab"'t'i bir vuruş rarar.ıı~·an s~ğ a 

3 ımmu odasına gidi) onl-ını. H<· "tk Zekeriya, Fenerin bomboş ka • 
•,.s·ni gi.iremedi: top dı arc!:ı. 

.ıiiz tı·lb.irıleı·in öıııine ~clmi':' • 

.im. J 'nzd üzeı·ime hiicum cdc

.·ek yuını·ukla yüzüme 'urdu. 
bu darbe neticeıdnde Ust <bıda. 
l'lm dürt santimetre uz111ıluf'1111 
1a ) arıldı. Cc; dtı:lnı de <-heınmi
yetli bir ~ek.ilde zedelendi. HAdt 
se)'l zabıtAya haber ,·ermekll • 
ğ'im iizeı·ine işe ,·aziyet ec.lildl 

llk tcclın hui liızıltoprak ena -
:ıı·~lnde ) nptılar ve aync·a Har. 
larfta':'a Niinıune Hastanesin · 
le d<- a~zımdnJ.I ) al'anın dlkil
·n ·n~ i ·zum ~\idülcı· ,.c cllk. 
il <-r. 

ls'."'ıı 1.- , bu si~:ı.'..?ı elen sonı·n 

.ati 1·1pur \Cl :ım~!~ iml:i':n~•zlı 

ı l:aı~uıın.1ı. hl:llfı;euiıı uıe~hu~ 

cfiriim u.h uundan c;ıkaı•ak ah
kinu umuınJye7e t.Abl oldutunu 
t"e mahL <menin verilecek kati 
rapor ü~rlne normal 11e1rlnf 

takip edecetlnl IÖ7lemJot1r. 

Kaçan bir fırsat daha! 

Biraz eonra Fener kalesi bu se -
fer de Ali Riıa ile bir anlaşama
mazlıktan ikinci bir tehlike daha at 
lattı. 

36 ıncı dakikada İskenderin bir 
şUtüne Lebib kornerle mani ola -
bildi. Çekilen korneri Dcmirspor ml' 
hacimleri dışan çıkanyorlar. 

f ~kender, Dcmir.ıporun merke -
~inde takımı fC'ke uğratan bir n .. 

uncu. f.'nkat ncJenııe yer dc('.;iı;<ir 

'lek l.imt nin :?.!.ima gcJri, or. De 
tlr:p:ırluLr tn::rml.!r ~ın zcl a· rr.c 
•nı rdc!;i ı::n..;a b:ı ~ '.mış ci~i o:· 

luyorlar. 
Devrenin bitmesine 3 dakika ka. 

la Arifin çok güzel bir kafasını HU 
l&llleddin aol U.t zaviyede yakaladL 
Devre Demireporlularm. hUcumlan 
devam ederken ~tti. 

artık. 

Fenerin üçüncü golü 
14 iıncü dakikada Fikret şahsi 

)İr ıı k tn neticesinde üç kişiyi ve sağ 
beki t•alımla geçtikten sonra, be -
tin fu·ııu mUdabale8ine rağmen 

1.aviyPyı büyültmek ic;in iç ve geri. 
ve ka~bğını görüyoruz. Çektiği 8tkı 
şüte akleci çıkıt yaptı. Fakat top 
1bra!ıimin omuzuna vurarak kaleci
yi k)ntrpiyede yakalıyor. Top üçiln 
cü <lrfa Demirspor ağlarında. 

Demirsporun go ü 
~1 inci dakikada soldan bir orta. 

da I:· h:ya çıkan Fener 8ağ beki to
pa ~·"ııı::emetli. Arif çok güzel ve ye I 
ı hıl bi .. kafa~ la takımının yegüne 
sa) ısını sağ üst zaviyeden Feneı 

ağlarııır.. taktr. 
Yıı :-.r h< rhalde çok yorulmuş ola 

::ak It: mı'. açık Fazılla yer değiş • 
iı·cliıt r. 

A nl':ı.r.-lılaı biraz aç·lır gibi olclu
'ar. r-·ı hi bir h: kimi:ı et de tesis e. 

iyo·lr r. i'lıkat hücum hattında go' 
ıkı.racak bir anlaşma nerede? .. 

2;; inci d:ıkikada Fikret Uç kişiyi 
-:alımla a 'attı. Re' iiye gü::el bir 

1 lla, verdi. 

Fenerh so11 golii 
Kaleyi yokl::.r gibi bir şilt çeken 

'!eb·inin gönderdiği topun önüne da 
ha ev' el yatan kaleci elinden kaçır
jı. Üz"rinden 11ıçrayıp ağlara giden 
topa Basri yeti~erek işi garantiledi. 
:ol. 

Alrn blııde Eaı:rlnin boş kale ör.tin 
1e tonu d·~arr a+tıJmı görü~·oruz. 

Deri -sporda dört gol yemiş b z 
in'i"i yok. Nef€'sli takım. İçler!n. 

'e Z•ki, Arif, santrhaf lbrahlm gi

bi de~erll elemanlar var. Fakat fut. 
bol 11 kitinin oyunu. 

Son 10 dakika iki tarafın da orta
da oyunu devam ederken bitiyor. 

Nasıl oynadılar ? 
Dcminıporlular birinci devredf'ki 

intlbalannı değiştirecek bir şey ya
namadılar. Muhacim hattında lslcen 
der bombo-,. K3lecileıi zayıf. Jki 
~oı e hnt::ı. 1 ı. 

F n r·i1 r cJl .. :-inc """"'" h"r fır 
,.t• ... n i"' , .. "li~ ct,.....~~·"'i lP· ... '; c· 
•a.1ıJAr. II .. ~~r.•r"' "n~ :ş C C'ffiCtİ 
YE~ r a::·~ ::lr. FC\'0 n!f.de l::ir O\'Ul 

~ıkarnıama.,rna ra~en Fenerlller 
4 gol attılar. Eauen Deminıporlu. 
lan bugilnkil oyunu ile mağlfıb et
mek için fevkaJA.de bir oyuna ıu

zum yoktu 

Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul 
Şubesinden : 

938 ve daha cvvt'lki ıtmeler maMulünden olfl1J 
da halen aalıipZcri ııhduinde bttlunan Afyonla. 
rnı mübayaa.!ı için Toprak Ma.Mulleri Ofi&ince 

tesbit edilen program 

A :a mi teslim nıiicldcti: 

9J8 re daha evrelki Ecne!er mahsulünden olup halen Hhip1e. 
ri uhdesınde bulunan ham afyonların Ofiı tarafından mübayaa 
edilebilmesı için bunların nihayet 31 ~layıs 939 ak,amına kadar 
Oiısin lsta.nbuldaki deposuna ya biz.zat l!iahipleri tarafından ,.e. 
yahut lsl anbulda tayin edecekleri kanuni vekilleri tarafından 

getirilmiş olması lazımdır. 

Bu tarihten BOnra getirilecek afyonlar ıureti kat'iyede H• 

tın almmıyacağı gibi tayin edilen muayyen mUddet dahi hiç bir 
sebeple uzatılmıyacaktır. Hastalık veya herhangi diğer bir ma.. 
zeret ~ebebile yukarıda tayin edilen müddet zarfında teslim edil. 
memış olan afyonlarm mUbayaası için vaki olacak mi~racaatlar 
da kat'iyen nazarı itibare ahnmıyacaktır. 

Afyo11ların depoya muvakkat kabul ~el•li: 

Afyonlar lstanbulda Ofis deposuna gelie ııra numara&ile ka. 
bul edilecek Ye ekıperlerimizce uıulU dairesinde hikeml muaye. 
nelerinin yapılması tartııı nümunelerin alınıp tahlile gönderil· 
mesi bu sırayı takip edecektir. 

Af yonların depoda yapılacak lıikemi muoyenesi: 

Of ıs deposuna teslim edilen afyonlar üzerinde yapılacak hi. 
kemi muayene "Ekspertiz,, sonunda bunların arasında hileli kat. 
kılı mağşu!J afyonlar zuhur ederse bunlar kat'iyen mübayaa edil. 
ır.iye,·e:ctir. Muayene neticesinde kabule §ayan görillen afyonlar 
ınce \'t' kaba olarak iki sınıfa ayrılacaktır. Hikemi muayenelerde 
Ofis eksperlerinin verecekleri kararlar kat'idir. 

J(imyevi muayene ~ekli: 

Ofis deposuna teslim edilen afyonların hikemt muayene ne. 
ti~esınde ince ve kaba kısımlara ıyrılmasında~ sonra her iki 
sınü afyondan müleamil usulüne tevfikan ayrı ayrı alınacak nü
mllfteler tahlilatı ticariye laboratuvarına sevkedilecektir. Bu la. 
boratuvarda yapılacak kimyevi tahlil neticesinde her bir sınıi 
afyonun irae edeceği morfin derecesi afyon fiatmın tesbitine esu 
teşkil edecektir. Kimyevi tahlil neticesinde çıkacak ihtilaflar satıcı 
ile Ofis arasında tanz.im edilecek mukaveleye mevzu hUkilmler 
dairesinde halle:iilecektir. 

A /yanların tartutı: 

Depoya giren afyonların ofis eksperleri tarafından yapuan 
hikemi muayenesinden sonra §ayanı kabul görülen afyonlardan 
ince ve kaba olarak ayrılan kısımlar ayrı ayrı müteamil usule 
tevfikan nümunesi alındıktan sonra tartılarak alf.::ı:adarına mu. 
vakkat bir ayniyat makbuzu verilir. 

Afyon fiatlarnıııı tesuiti: 
Ofis deposuna teslim edilen afyonlardan ince afyonun beher 

moı fin derecesi fiatı ~5 ve kaba afyonun beher morfin '1creccsi 
fıatı 25 kuruş olarak tesbit edilmigtir. 

Afyon bedellcriııiıı talıa..';kul;u §e '.;li: 
Tahlila~ı ticariye laboratuvarına gönderilen nümuneıer üze. 

rinde yapılan t:ıhlil netıce"inde afycnların ihtiva ettiği morfin 
derecesi laboratuvarın vereceği resmi bir rapor ıle tahakkuk et
tikten sonra yukarıdaki maddede beher morfin derecesi için tes. 
bit edilen fiatl:ır iızerinden ince ve kaba afyonların tutan her. 
kes için ayrı ayrı tahakkuk ettirilerek bu bedeller afyon mudile. 
rinin namına açılacak bir hesaba alacak yazılacaktır. Afyon be. 
delleri bu suretle tahakkuk ettirildikten eonra alakadarlara ev
\'P.lce verilmiş olan muvakkat ayniyat makbuzu istirdat edile. 
rek yerine afyonun in~e ,·eya kaba olduğunu ve her cinsin kilo. 
sunu ditrajını ve kilo fiatını ve bu fiata nazaran •yrı ayrı tu • 
tarlarile alakadarların yekunlu alacağını gösteren bir vesika 
verilir. 

A/ııon bede!lcriııin ödeme ~e1·:li: 

939 Eenesinden ıtilıaren her sene Ofisin satacağı afyonların 
brüt bedellerinın ro 20 si her scne}:i bilin~onun kc~bi kat'iyet 
etmesinden sonra afyon mudilerine alacaklarına nazaran gara. 
meten taksim edilecektir. Bu suretle tahakkuk edecek alacaklar 
sahiplerine makbuz mukabinnde tevzi edilerek hesaplarına zim
met kaydedilmekle beraber her sene yapılan tediyat yukanki 
madde mucibince alacaklılara verllmiı olan vesikaya da kaydo. 
lunacaktır. Damga ve borsa resimleri gibi her tUrlU rüsum ve 
tekalif satıcıya aittir. 

Bu program :u Mayıs 939 Çarşamba günU ak~amına kadar 
lstanbulda Toprak Mahsulleri Ofisinin afyon deposuna teslim e. 
dilece1< 938 ve daha evvelki seneler mahsulünden olup ta bugU. 
ne kadar muhtelif sebepler dolayısile uyuşturucu maddeler in. 
hisarına satılmıy:ın veyahut mez':ür ınhis:ır:arın le b·t etti"'i 
m·ib!.y:ı"l rro .. r m•arınm muavyen ı,nrfrm:ı le\· ~ ı'< c·~~ li
ğ'ı İ"in m.z':iır inhi ar tar:ıf nds.n tat1n al:~m m·~ ol:ın r"yon!:ı 
ıın mi. i.aya:ı:;.na M:.inh:ıs:rJ r. 

9:..::: ~c:: • .s:.:.!.:ı soı:ra her se::ıc mahsuiü Ecne3i i in te~l:::t e. 
dile=e:t programlar ve pı ensipler mucib!nce tayin eclilen proı. 
ram haricinde kalacak afyonların mUbayaası için vaki olacak 
müracaatlann da sureti kat'iyede kabul edilmiyecefi ehemmiyetle 
ali.kadarlarm maınmu olmak ttıııere ıran olmml' 

Fazla ta!alllt için Offaia f.tanınıı IUbell ~ .ıa. 
n.caat fJCUlmMI. .(2811). 
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. _ -J_üı:kÇ9..--- Fransızca - lrlgiliZCe - ~ Almanca dille.f-i üzerine 
" -- - -- A 

A-:lsiklopedi/, Te eni!<. ve k"Jratik 

Bu bir dilden bir dile değil; bir dilden üç dile ~~~~~~ 
• geçilecek bir surette tertip edilmiş ve bu 2000 küsur sayfayi ve 200250 kelimeY1 

sayede ayrı ayrı 12 IOgat kitabını bir 
ihtiva eden bu eserin en büyük hususi" 
yeti ihtiva ettiği bütün kelimeleri mes" 
leklere göre, alakadar oldukları eşyalara 
göre, yerlere göre hazırlanmış - bu resif1'1 
gibi - 360 küsur sayfa resim üzerinde 

araya toplamış mühim bir eserdir 

Pe:·şemhe 

Resimle Büyük LOgaf ı 
HABER gazetesinden 
toplayanlar şu . on iki 
cilt lügati bir arada 

temin etmiş olurlar : 

l - Türkçe • Fransızu 
2 - Türkçe - Alm:ıoca 

3 - Türkçe • Jngilizce 
4 - Fransızca - Türkçe 

5 - Almanca • Türkçe 
6 - İngilizce - Türkçe 

~ 
7 - Fransızca - İngilizce 
8 - Fransızca • Almanca 
9 - İngilizce - Almanca 

1 O - İngilizce • Fransızca 

~ 

t t - Almanca • İngilizce 
12 - Almanca· Fransızca 

numaralarla göstermiş bulunmasıdır 

•• •• gunu HABER gazete sile 

E okuyucularına 

ı ğe başl '-1.n acaktır 
Her derecedeki bütün talebenin, bilgi ve hayatla alakadar herkesin, 
dilcilerın, umumiyetle okur yazarların, Türkün ve yabancının, dil öğrenmek 
istiyenlerin, seyyahların, iş adamlar1nın, askerin, teknik ve mesleki 

mütercimlerin başvurmaktan uzak kalamı ıacakları bir eser 
\ 

HABER'le birlikte verilecek ve yalnız Türkiye kütüphanesi için değil, dünya kütüphanesi 
için de bir kazanç olan bu kıymetli eser ayrıca basılıp kitap şeklinde satışa çıkarılmı

yacak, ancak H A 8 E R okuyucularının, H A 8 E R 'i takip edeceklerin 
kütüphanelerinde bulunacaktır 

Eser hakkında fazla tafsilat veren ve iyi kağıthsına 
abone kaydını ve saireyi ihtiva eden broşürler isteyen-

lere parasız gönderilir. Bunun için: 

HA B ER idarehanesine bir kart 
gazlnak kô.f idir 

.-ı.--------------.,1 ~'-


