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B. M. Meclisi, kahraman ordumuza 
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Parti 

Milli Müdaf aa 
1 bütçesi müza

keresiz kabul 
olundu 

Bütçenin müzakeresiz kabulü, 
ordumuz hakkında içten ve imanlı 
tezahürlere yeni bir vesile oldu 

Ankara, 29 (Hususf) - l\lllli yn sclfun ,.o muhabbetlerinin ibIA'.. 
Müdafaa Yekiletl biltçeslnln mU· ğr alkı"larla kararlaştmldı. 

zakcresiz kabulü, Büyük Millet M&!rı:ı.f büt~-elerlnln milza.kere-
1\lecJlslndo kahramruı Tlirk ordusu sl bltml~ lıulanuyor. Yann (bu· 
hakkında samimi ve l~t-On fozalıfir- gUn) saat l4 ~ toplanacak olan 
fere yeni bir ' ·esUe oldu. Ymilen meclis, ''arlclat büt~ kruı~acak 

• • bir takrir ilzerlne, mccllsln ordu.. '(Devamı 4 üncüde) 

G un nızamnamesı Vali bu sabah 
Ankaradan döndü 
Elektrik, Tramvay ve Tünel idareleı~n in 

p, evlet işlerinin • • 
ıyı 

~ reyan•nı mürakabe edecektir belediyeyedevrikanunu bir 
l~te ~ara: 30 (hususi) - Mcc- bun nizamnamesi, dün Kurultay Nizamnamede dikkate değere Meclisin umumi heyetinde de mu haftaya kadar çıkarılıyor 
~Uı Cd artı Gurubu içinde teşck- proğram ve nizamname encüme saslar bulunmaktadır. Bu gum· talealarını gurublannın kararla· 

ecele olan müstakil guru- ninde görüşülmüştür. bun Kurultay umumi heyetince nna göre beyan edip reylerini Gc,:;cnlerde, belediyeye ait işler - Şehir bütçesi için dahiliye ve-

\J- • seçilecek 21 azası Meclis içinde kullanacaklardır. Müstakil gurup için Ankaraya giden Istanbul vali kfıletine müracaat ettik.Bütçe tas· ./ en l t e f r l k Q m l Z 0• müstakil bir hüviyet taşıyacak. reis vekili müzakereleri idare i. ve bclroiye reisi doktor LQtfi Kır- dik edildi. Hiç bir tadilat yoktur. 
1 ardır. Bunlar gurup müzakere- çin kendisine bir vekil tayin ecle- dar bu sabah şehrimize dönmüştür. Bütçedeki diğer hususatla beraber 
.;ine iştirak edecekler fakat, mu- bilecektir. Gurup ayrıca kendi a . . imar plftnmdan bu seneye ait kısım 
talea beyan edemiyeccklerdir. (Devamı 5 incide) Valımız, Ankarada m~gul 01d!1- lann hepsinin birden tatbikine 
-------------------------- ğu meseleler hakkında bir muharri- derhal başlanacaktır. 

E n C U• • m e n 1 e r d ı· ı e k 1 e r ı• rimizin suallerine cevap olarak şu Bunlar arasında yollar, büyük bir 
izahatı vermiştir: '(Devamı 4 ündldth 

tetkike başladılar 
Dahiliye Vekili Dilek encümeninde 
köy meselesi üzerinde izahat verdi 
Ankara, 29 (A.A.) - Cumhu- rine başlamışlardır. 

riyet Haık Partisi Beşinci Biiyük Dilek Encümeninde 
Kurultay[ encümenleri bugün sa- Dilek er.cümeni ilk toplantısı -
at 14 de Büyük Millet Meclisin· na başlarken başkanlığa İsmet E
de kendilerine tahsis edilen yer • ker (Çorum), mazbata muharrir· 
terde toplanarak tevdi edilmiş o -1 liğine Ali Rıza Erten ve katipli • 
lunan mevzular üzerinde tetkikle· (Devamı 5 incide) 

Hataylıların 
dilekleri 

Kurultaydaki delege
ler tarafından bildirildi 

Sovyet icra komiserleri reisi 

Molotof yarın bir 
nutuk söyliyecek 

Bu nutukta İngiliz - Sovyef 
müzakerelerinden de bahsedi

leceği tahmin olunuyor 

Fransız Tıariciyc nazırı Bone, Paris teki Sovyet elçisi Sıtriç ile beraber .• 

Ankara, 29 (A. A.) - Cumhu- j rak dilek kongreleri yapılnmamıı.ı. Paris, 30 - Moskovadan bildirildiğine göre Sovyet meclisinde 
riyet Halk Partisi he3inci bU~ ük tır. Maamafih yurtta partili arka- veri len bir takrir üzerine Molotof, Sovyetlerin harici siyaseti hak
kunııtayındaki Hatay delegeleri tn daşlarla temaslarımızdan hasıl eyle kındn izahat vermeği kabul ettiğinden takrir meclisce ittifakla ka-

ı11ebsa1 rafından kurultay bnııkanlığına a· diğimiz intibalar ve Hatay ilyön- bul edilmiştir. 
lfe lef .ıdr Diima'mıı bu şalzcser romamm iki gü11c kadar forma halin- şağıdaki tnkrir verilmiştir: kurulu tarafından bize verilen di- Burnya gelen malumata göre, .\tolotof n utkunu yann irad 
~'hııl r~J.:a tlmc;r başlıyoruz. Bugün ne.şriııc başlıyacağımızı ,bildirdi· Ha.tayda C. IT. Partisi teşkilatı rektiflerle Hatay namına aşağıda etfoceldir. Sovyet icra Komis~lcri Reisi ve Hariciye Kcımiserimft 
di[n..· ıt lefrilwyı yazı rokluğrmdan lelıir ctmeğe mecbur kaldık. Oziir yeni \'Ucuda gctirilmi~ ve hu defo arzedcceğimiz muhtasar dilekle. bu nutukta Sovyet - lngiliz miizakerelcri hakkında izahat vereceği ...,,ız. 

ancak teşkilat kongrclcıi yapıln. ( Dcı,ram, 5 i11cide). •tahmin edilmektedir. 
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Ankaradaki güreş 
müsabakaları bitti 

İstanbul mıntakası birinci 
aldı olarak kupayı 

ff 'J( B ER ..._ ~tam Poat.11 .. 

Ell"'il telkırl1DB< ~lYııreşço klYlpaıso <dla · 
IK\Yıcç; ... I}( IHl~seynne veırDDdD Son gUnltrc1e tDek ve kiraz çok bolla mıştır. Danlo.rm aahtma.smı 

kolayJıı.5trrmak lı;iıı seyyar satıcılar arabalar dolusu meY'& ile mahalle 
tasnif neticesinde 6 sayı ile 1stan. 

ar&laruıda dolaşmnktadırlar. 
bul birinci olarak kupayı kazanmı3-

Kiraz 7,5, çilek (Ereğli malı) 15 kuruşa. kadar düşmüııtur. 

Ankara, 29 (Huswıi) - 939 se
nesi Türkiye grekoromen güre3 bL 
rincilikleri buglin bitti. Afyon, An. 
kara, Eski.~hir. İzmir, İstanbul, Ba 
lıkesir, Bursa, Çorum, Samsun, 
Se;1ıan, Kayserl, Kocaeli, Kasta
monu, Sivıuı, Konya mmtakalarmn 
mensub güreşçilerle milll gUreşçlle
rhı iştirak ettikleri bu mUsabakalar 
19 Mayıs stadyomunda Uç günden _ 

tır. 4 sayı ile Çorum ikinci, üçer sa 
yı ile Anknnı. ve 1mıir ilçüncll, iki 
sayı ile Kocaeli dördUncU olmuş

lardır. Bursa, Eskişehir, Samsun 
mm takaları da birer sayı almışlar. 
dır. Çorumlu güreşçiler kuvvet ba. 
kmınıdan, lzınir ve Ka.staınonu gU

r~çileri de teknik bakrmdan fyi 
notlar almL~lardrr. Bu gUre§lerdc 
en teknik güreş yapan mUsabıka 

verilmek üzere federasyon tarafın
dan konulmuş olan mükafatı İstan. 
bul mmtakasından 56 kiloda KU • 

~L1iılıf .. , • 

beri de\'aJII. ediyordu. 
56 kiloda 15, 61 kiloda 16, 66 ki

loda 17, 72 kiloda. 15, 79 kiloda. 14, 
87 kiloda 9, nğır sıklette 5 olmak 
ilzere mUsabakalara 91 güreşçi iıı

tirak. etmişti. Alman neticeler şöy
ledir: 

56 kiloda: Birlnci Kilçük HU.Se _ 
)in (milli takını İstanbul), ikinci 
Şc!ik Kandemir (İzmir), üçUncü 
Halil Kantar (Bursa). 

61 adloda: Birinci Kenan Olçay 
'(Millt takım İstanbul), ikinci Niyn._ 
~ Yıldız (Kocaeli), ilçUncU RUkalin 
Alaltm (Samsun). 

66 kiloda: YS§nr Doğu (Milli ta
knn İstanbul), ikinci İzzet Kılıç (İs 
;tanbul), fiçUncU Bekir Yolcu (İz -

mir). 

çük Hüseyin kazanmı§lır. 

58 Milyon lira 

Fevkalade 

tahsisat 
HUkOmetçe nerelere 

sarfedilecek ? 
Ankara, 30 (Husu.si) - HUkü. 

72 kiloda.: Birinci Celal At.i:k (Mil metc 58 milyon 737 bin lira fcvka
Jl takım Ankara), ikinci Faik (h.. iade tahsL~t verilme.si hnklımdaki 
tanbul), UçUncU 1lısan Yılmaz (Ço. 
nım). 

79 kiloda: Birinci Adnan Yur
daal (Milli takım İstanbul), ikinci 
Vahid (Ankara), UçllncU HU.Seyin 
(Eskişehir). 

87 kiloda: Birinci Mustafa Çak

kanun lCLyiba.sı meclis ruznamesine 
alınmıştır. Bu fevkaltıde tahs.lsat 
maliye vekaleti, emniyet işleri u -
mum mUdilrltiğU, jandarma genel 
komutanlığı, sıhhat, nnfin, mnarif, 
iktısat, ziraat ve milli mUdafaa ve
kft.leUeri exnrliıe verilecektir. Bu 

mak (Mllll takmı İstanbul), ikinci parayla viliye~erde hUkQmet ko • 
Mehmet Ali Demirkaya (Çorum), naldan, Ankara Tıb fo.kültesl, 
üçUncU Az.iz Rlpe (Ankara). Trabzon hastanesi in!}a edilecek, 
Ağır mklette: Blrlncl Çoban Meh Cerrabpa§a, Haseki ve Guraba has. 

met (milll takım, İstanbul), ikinci taneleri teşkilatı tevsi edilecektir. 
Ahmet Yener (İstanbul), UçUııcfi Parnnm bir kısmı da is.kan §lerlne 
Hasan Hüseyin (Çorum). sarfolunacaktır. Bu işlerden geri ka 

?.filli takım gilreşçllerl nazarı ilL Iacak para Milli müdafaa vcktıleti
bara almmn.mnk şartiyle yapılan ne tahsis edilecektir. 

YA.KIT 

I 
ki milletin en sa.mimi lıis ve arzu
larına tercüman olmuştur . ., 

Sadri Ertem "BUyUk Kurultay" Milli Şef konuşurken 
b!lşlıklı yazısında beşinci kurulta- Aka GUndüz, bu ismi taşıyan ya
yın açıldığı bu gUnden. §imdiye ka- zısında lnönünUn dUnkU nutkundan 
da.r başardığımız hayırlı işlerin ~ep edindiği intibaları sayıyor ve bu a. 
onun sıcak kucağından frşkırdıgını rada vatanın umumi sulhiln ve 
ve prognıınmm ana hatlarmı iııaret m~ iıı.snri.lığın açık bekçisi oldu. 
etmekte ve: ğumuzu tebarüz ettiren kısmına i-

"Anıı vnsıflarlle parti programı şarct ederek diyor ki: 
TUrklye tarihinin tabü seyrinin L "Sulh dUnyasma hitab eden bu 
iadesi o~muııtur. Mevcut tar~i sesin manasında bir zerre kapalı ve 
rıartınnn ifadesi ancak nltı prensı. gizli şey yoktur. Açıktır, sarihtir. 
pin yanyana getirilmesile mUmkUn Müşterek sulh yn müşterek bir an
olablllrdi. En iyi program tnrDıin Iaşma ile teessUs edecek yahut 
:r:aruretlerlni formUlleştfrebilenidir. kabzasına el aWmııı olan' bu kılı~ 

Program bakımından, tariht fU- cm nnmlunu altında dize gelecek. 
tuhat bakımından şef bakmımdan Şad ol AtatUrk. 
üç kaderl kndr~su içinde bu- Arkada bıraktığın milletin, Milli 
lunduran C. H. P. bc5Jnci kurultayı- Şefinin kumand:uıı altında açlığın 
nı bu kudretlere dayanarak açmak. izi takip ediyor.,, 
tadır.,, demektedir. 

TAN 

M. Zekeriya "Iç ve drıı siyaseti. 
mizin nna prensipleri,, isimli yazı
sında Cumhurreisimiz !nönünUn 
dUnkU nutuklarmcla ortaya. koydu. 
ğu prensiplerln nelerden ibaret ol
duğunu nutuktan aldığı climlelerle 
tcbarilz ettirmeye çalışmakta ve 
partide ynpıla.cak yeniliklerin fayda 
lı olacağı knnnatinde bulunduğunu 
ihsas ettikten sonm. bilhassa harl
ci siyasetimiz üzerinde durmaktn 
ve bizi, sulbü koruyanlar cephesin
de bulunduran kanaatin neden iba_ 
ret olduğunu lnönU ağzından tek. 
rnrlamaktadrr. 

"İnsan cemlyetlerinin, bUyUkleri 
tarafından yutuınuuıı mazur oldu
ğu na.zarlye!inl, hiçbir yer için ka
bul etmlyoruz.,. 

:M. Zekeriya. makalesinl §U satır
lnrla bitiriyor: 

"lsmet lnönU dUnkU nutukların.. 
dn memleketin lç ve dış siyıı.sctin_ 
deki prenslplcrlni gayet açlk, gayet 
va.zıh olarak koymuştur ve bu 
prensipleri koyarken, hiç f]ilphesiz 

İnkılabın meşalesI sUtunundo. Ke. 
mallst imzalı yazı, inhisar kolonya.. 
larmdan bahsetmektedir. Bu gUn 
piyasadıı.ki kolonyalnnn dörtte biri 
kadar pahalı sntılmasmm sebebini 
nra.şbrırken soruyor ve işaret edi· 
yor: "Kolonyacüara acnruştır da 
onun için de znran göze alarak pa
halı satıyor, yoksa ispirtoyu kolon
yaya çevirirken evdeki hesab çaruL 
ya mı uymamıştır. 

Ucuz sntsaydı kolonyacılar acı. 
nacak hnle düşecekti. Bu vaziyette 
acmncak hnlde olan inbisa.rdır.,, 

YENi SABAII 

HUseyin Cahid Yalçm, bugUnkU 
maka.lesinde, Almanyanm !ngiltere 
ile olan deniz anl~mı bozmnsı
nı mUnakaşa etmekte ve Almanyo.
nın bunu bir gösteriş için ml yok
aa hakikaten lngiltcreye karşı bir 
deniz yarrşııuı gireceğini ihsas et. 
mek istediğin! anlatmak için ınJ 
yaptığını ara§hrmnkta ve bu arada, 
Almanyanm deniz kuvvetlerlne e .. 

Denizbankın 
son günleri 

Denizyolları mUdUrlügü 
perşenbe günü işe başllyor 

Bir sene kadar evvel kurulan 
Denizbankın yann .son günüdür. 
Perşembe gUnUnden itibaren De 
nizbank tarihe karışmış, yerine 
Liman itılctmeleri ve Denizyolla
n umum müdürlükleri işe başln· 
mış olacaktır. 

Denizbank muamelii.tının devir 
ve teslimi, son günlerde umum 
müdür mevkiinin münhal bulun· 
ması yüzünden sürüncemede ka
lan bazı işlerin tasfiyesi için dün 
banka meclisi idaresi fevkalade 
toplanmıştır. ' 
Yarından itibaren banka mec· 

tisi idaresi Jagvolunmuş buluna. 
cıı.ktır. 

J{adrolar .ı, yann akşam bütün 
memurlara tebliğ edilecektir. 

--o-

Alman 

şirketi le 
inşaat 

ihtilaf 
Hakem heyeti ilk içtimaını 

yaptı 
Julios Berger isimli Alman in

şaat şirketiyle hükumet arasında 
Balıkesir hattının inşa be:ieli ü. 
zerinde çıkan ihtilafın halli için 
dün vilayette ilk toplantı yapılmış
tır. 

Toplantıda hakem olarak tayin 
edilen Yunanistanın Paris elçisi 
Politis de bulunmuştur. Üzerinde 
ihtilaf çıkan para miktarı 7 mil
yon kadardır. 

Bu iş için Maliye Vekaleti hu
kuk müşaviri Cafer de şehrimize 
gelmiştir. Tetkikler bir hafta .ka. 
dar sürecektir. 

hemmiyct vermesi tarihini çizerek 
okuyucularını aydınlatmaya çalış
maktadır. Muharrir ikinci Vilbcl
min, lngiltereyle bir deniz anlaş
ması yapmalar yolundaki İngiliz tek 
lifini hakaret saymasından doğan 
harb fclAkeUerini UçUncil Reiclı 

takdir etmek zekasını gösterıni§. 
ken, Polonya. meselesinden dolayı 

ya.ptığt anla.~mayı bozmasının AL 
manya için nasıl bir tehlike hazır
ladığım idrak etmemesine imkan 
bulunmadığını, binaenaleyh yapılan 
hareketin bir nümayişten ibaret ol· 
sa. bile at~le oynamak addedilebi
leceğini işaret etmektedir. 

cmmuntYET 

Nadir Na.dl "Onu dinlerken" baıı. 
hklt yazısında, 1nönü'niln dünkü 
eşsiz nutkundan bahsediyor ve o 
seste, yalnız lnönü'nUn değil bütün 
bir milletin sesi olduğunu söyllye_ 
rek soruyor: 

"Ebedi Şefimiz AtatUrk'ümUzUn 
erken ve vakitsiz ufulUndcn sonrn 
vücudilc milletin maldlii talüni bir 
daha yenen adam, milleti daha az 
bir kudretle temsil edebilir miydi? 

Ve sonra illve ediyor: 
"DUnkU nutuk, bu uğurda. azmi

mlı:in şiddetini haykıran kudretli 
ve vakur bir sestir. 

Haki.kt sulbü, hakiki kahraman
lığı seven insanlar onu bUrmetle 
ve sarsılmaz bir Jnançln d1nliyorlar: 

Türk milleti konuşuyor.,, 

Memleketimize 
gelen yabancı 
ilim adamları 

Bir 1 sveçli profesör 
tetkikat yapacak 

1sveçin Upsala Üniversit~i 
coğrafya profösörü Henrih Fro. 
din, bu sabahki Semplon ekspres· 
le şehrimize gelmiştir. 

Gardan doğruca 1svcç konso
loshanesine giden profesör, bir 
muharririmize şunları söylemi~

tir: 
- Tilrkiyede iki ay kalaca

ğım. Bu nk§am Ankaraya hare
ket edeceğim. Türkiyenin hüku
met merkezinde maarif vekile. 
tiyle temnsta bulunduktan son
ra Anadolunun şark tarafına gi
derek Bitlis, Diyarbakır ve Van. 
da tabii coğrafya bakımın<.lan ilini 
araştırmalar yapacağım. Bu se· 
ynhnt münasebetiyle modern 
Türkiye maarif müesseselerini 
ve bilhassa üniversiteyi de ya
kından göreceğim. !sveçe dqnün 
ce konferanslarla tetkiklerimin 
neticelerini bildireceğim. 

Bulgar muharrirleri 
ı. 

Bulgaristanın tanınmış muhar 
rirlerinden mUrekkeb bir heyet 
dUn Sofyadan şehrimize gelml~· 
tir. 

Heyet azaları, Türkiyede iki 
memleketin kültür münasebetle
rini inkişaf ettirmek için çalışa· 

caklannı, buradaki edebi hare· 
ketleri tetklk edeceklerini söy. 
!emişlerdir. 

Fransız hukuk profesörü 

Geçenlerde şehrimize gelen Pa 
tis Üniversitesi beynelmilel hu
kuk profesörü De la Pradclle dün 
Üniversitemizi gezmi§tir. ç 

Burada bir konferans vermeğe 
davet olunmuştur. Fransanın ta
nınmış ilim adamlarından olan 
Parisli profesörün konferansına 

ehemmiyet veriliyor. ÇünkU bu. 
günlerde buhranlar geçiren bey 
nelmilel hukukun istikbalinden 
bahsedecektir. 
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Açık resim ticareti 
Bir fotoğrafçı bu 
zanla tevkif edildi 
Fotoğrafçı Karakin Ohanesyan 

ismindeki birisi açık ve müstehcen 
resim sattığı iddiasiyle yakalan -
mış ve dün müddeiumumiliğe tes
H:n edilmiştir. Ooanesyan verdi
ği ifaklede fotoğraflan herkese 
satmadığını ve kendisinin çekti
ği bu resimleri kadın erkek mub
ttlif pozlarda fotoğraflarını çekti
.ren alakadarlara ıiparlı üzerine 
verdiğini söylemiştir. 

Birinci sulh ceza mahkemesin
de hakim Reşit tarafından gizli 
surette sorguya çekilen maznun 
tevkifhaneye gönderil.mfıtir~ 

f Demirkapı cinayeti 

'I Yakalanan genç 
Sevgilisini nasıl vurduğu

nu anlatlyor 

Ad anada esrarh 

bir cinayet· 
Bir kimyaker evinde 
tabanca ile öldUrUldd 

Pazar günü akıamı Demirkapı. .. ]Elf• 
da bir genç sevdiği kızı tabanca Adan.a, . 30 - ~u~ sa~a et W 
kurşunu ile iki yerinden vuimuş-· şı şehrımızde fecı bır cınay.,,,,,. 
tu. Mehmet Ali adında olan ve O· muştur. Gece yarısından ~ 
limpos gazoz fabrikasında çalışan saat 3,30 sıralarında asfalt ca 
suçlu ldün akşam adliyeye teslim de devriye gezen polisler bi~ 
edilmiş, ikinci sorgu ha'kimliğinde bire arka arkaya ilç el silah d 
sorguya çekilmiştir. Mehmet Ali işitmişler ve .derhal ııesin gel 
yakalandıktan sonra vak•ayı şöy- tarafa doğru koşmuşlardır.~ 
le anlatmıştır: Tt.bancanın kimyager • 

"- Benim gibi Arabgirli olan Rızanın evinde atıldhğı anl•P,ııı 
Elifle 936 senesinde tanıştik. Se· mış ve eve girildiği zaman 11

" 

vişmemiz iki sene gizli devam etti. adam kanlar içinde ölü butunıss* 
Fakat nihayet bizi ötelde beride tur • ır..ıdll 

• d Odada bir mücadele olduı.--gürenler vasrtasıyle iş mey ana ..., , 
gösteren dellillerle, katilin - • 

çıktr. çarken acele ile bıraktığı a~ 
Bunun üzerine Elif ''Artık ev. 

bısının bir teki bulunmuştur. "* 
lenelim,, .dedi. Derhal kabul ede- Katil henüz yakalanmış deı .. 
rek kızı babası İbrahimden iste - ftllt' 

dim.Vermeğe razı oldu. Fakat kı- ~~~e~:!is ;~y~:::\~~::~aı: ~ 
zın amcası Hüseyinle diğer akra. 
baları onu, benim fal:irikaaa ~alı-
şan ve arkadaşım olan Ali ismin· 
de birine vermek için çalışıyorlar. 
dı. İki sevgili biribirlerimizden 
kati'yyen ayrılrnıyacağımıza söz 
vermiş, and içmiştik .• Halbuki pa. 
zar gecesi her zaman sevgilimle 
buluştuğum arsaya gidince onu o
rada Ali ile beraber gördüm. 

Bu, bana birdenbire çok fena 
geldi. Ne yapacağımı şaşırdım .• 
Derhal pansiyondaki odama gide. 
rek tabancamı aldım. Arsaya gel
diğim zaman Ali artık meydanda 
yoktu. Elif ise bana: 
''- Ben senden vazgeçtim. A. 

li ile evleneceğim.,, dedi. 
Bu sözler aklımı yerinden oy. 

nattı. Tabancamı çekerek ateş et
meğe başladım. O sırada Ali 'de 
meydana çıkarak bana mukabele 
etti. Fakat benim ilk atışlarımdan 
sonra onun bana attığı kur§unlar
dan biri .de Elife isabet etti.,, 

--o-

Vizesiz pasaportla 
gelen bir Alman kızı 

Bu sabah Semplon ckspresiy 
le gelen yolcuların mevcudu 24U 
bulmuştur. Merkezi Avrupadnki 
hldiselerden sonra ekseriya dört 
beş yolcu getiren Semplon e!:s· 
presi için bu artış umumi vazi
yetteki devamlı sUkfuıetin dik· 
kate şayan bir neticesi sayılıyor. 

Yolcular arasında, telişlı yU
rUyUı;ıU ile göze çarpan genç bir 
Alman kızı zabıta tarafından ala 
konularak polis mevkiine götU
rülmUştür. Buna. sebeb, pasapor
tunun Türkiye için vize edilme. 
miş olmasıdır. 

Para cezası için süratle mua
melesi yapıldıktan sonra serbest 
bırakılan bu Alman kızının adı 
Helen Sigfriddir. 

Büyük bir Alman bankası di
rektörünün kızıdır . 

Helen Sigfrid, Berlinden Sofya 
ya tayyare ile gittiğini ve ora. 
dan acele lstanbula gelmek için 
yola çıktığından pasaportunu v1· 
ze ettiremediğini söyleml§tlr. 

gayretle çalışmaktadır • 

~ 

Şehrimize gelen Atmall 
makine mütehassısları 
Alman fabrikaları makine-: 

tehassıslanndan mürekkep 
hoyet bu sabah ~ehrimize geııol' 
tir. 1)Ö' 

Heyet Ankara.ya giderek oır' 
sad vekaleti ile temasta. bul tJI 
duktan sonra hük\ımete 9:1d eri 
kısım fabrikaların makillel 
hakkında tetkikat yapaca~;d' 

Bu fabrikalar, mUteha~. 
heyetinin mensup olduklal'I ff 
nayi müesseseleri tarafınd~~ 
rulduğundan bu tetkikata. Jua.,.. 
görülrnU§tür. 

--------~------~----"" 
lstanbul asliye 4 üncil 11~ 

mahkemesinden: ; 
Antuvan Klot Kişer taraf /J' 

Çenberlitaş civarında esirpaz~ 
navut hanında Niko Bojin, -
Kostantinya ve babası Pojin "rJOo 
deşi l\feleti aleyhlerine 938-6~ 
ile açılan davadan dolayı ~ ~ 
leyhlerin adreslerine gönden~ 
vetiyeler mumaileyhlerin ~ 
adresi tcrkettikleri ve elyevı~ 4'ı1 
met ettikleri yerin bilinemedili ,_ 
vetiyelerine yazılan meşruhattall (llr' 
laşıldığından haklarında il~~ 1'l" 
ligat yapılmasına ve kendıl~ 
rer ay mühlet verilmesine ve 15 ı 
kemenin 30-6.939 günü saat _.wf 
talikine karar verildiğinden , 
da adres ve isimleri yazılı ın~ 
leyhler muhakeme günü ve b&Iİ...,_ 
de mahkemede bizzat hazır~ 
madıklan veya bir vekil gö ~ 
dikleri takdirde haklarında d' 
karan verileceği ve bu babtald ,.,.. 
vetiyeler de ma-11keme dıvarınl 
mış olduğu ilftn olunur. ,,,,,,,,/ 

Beşizler beş yaşında 
Callander, 29 (A.A.) -.~ 

bugün 5 inci ytldönümlennı _..t1ct" 
etmektedirler. Çocuklara ~~ 
nın ve Kanadanm muhtelif ~ 
den 1600 mektup ve bir~k --
ler gönderilmi§tir, 
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~:,~:-'~e:~s~~u!' Ou"nya polı't'ıkasının son l Nahiye müdürlerine nasıl istikbal 1 İtJ ••en Rasım Us i f · 1 b"I" 11 : 
... ~e ev},""""' ...... - ı emın o una ı ır r ! 
~~"~ı~~°t~füt' dakika vaziyeti nedir ? l Yazan: M. DALKILIÇ ! 

l'.\flô~E;••;• • ! ••~~3: • ı 1 D AIIİL11'E \'ekili Faik Öztrak ;\feclistekl beyanatıntl& na- i 
1 ~ Tbt"' ŞAR~!;_ARa • Yazan: H. Muhittin Dalkılıç: İ biye müdürlerinin \':ı7.iyetlne temas ederek bilhassa detll • ''11ıla 14.AIO ICP. 21.00 lfp, : • ki: 

Ltm:: !:: : •:::: : 1 Dünyanın bugünkü umumi YazL artık kendisinin söz söylemi;receği-:: i: "filhakika. bu arkadaı>lann vaziyeti, gerek §ah~Iıın he ahı. 
•..:= ..... ı:ı.... yeti hakkında kati bir hüküm mi- ni ,.e mümkün olduğu kadar mani- •• rn gerek memleket h""nbma milt.leaya değe< mahiydtodk. 

-::---____ lebilir mi? SükQn ve nizam :ıvdet dar bir ton vermeye çalışarak da ~:: lluayyen bir meslel\tc ıstıkb:ılsiL ,e yaun bir istikballe ı;alı_şma-~O,.,,. .ı _ J _ ~ .,J etmiş midir? Kısacası: Dünya nor- (bundan sonra milletin konuşacağı. nm nekadar aubh olduğunu tat<dlr etml,-en yoktur. Bundan •••-
~ ~ """" mal durumuna dö~üş müdür? m) bildirdi. 5 ka, btfüb:ıbiz \t') a ılar istlkballl elemanlarla. memleket hb.mct-
. --....... ___ ~.;- Yalnız diplomatların değil, bel- Ve silah altına alınmış olan harp : terini ted,ir etmenin Jlek ınu\'nffakıyetll olmıyaca,rını da takdir 

Su·· ı . ki bugün haHi bütün insanlığın zfh- kuvvetleri hala silfıh altında duru·:~. etmiyen kimse yoktur. Hunun i('ln ,·ekilctimJz nahiye müdUrle. s enme meselesi ninde şiddetli parazitler yapan bu yorla'.. Acaba. bu durumun devam'., rinln gerek Mikballerinl •• gonk .-adlclerlnl daha iyi bk hale l 

1( 1ZLARIM!ZIN süslenme· cevabı verilmek zarureti vardır. nin sililh tehdidile hallinde ısrar '."a Daha henij, ölümü a<kasondan duyduğumuz sm dlnmeml5 
suallere, şüphesiz, kati bir (hayır!) Danzıg ve mustemleke mesclelerı· ~::: çıkarmak için tedbirler aramaktaclır.,, 

b' sini yine bir ayıb büyük Bununla beraber, radyolarda, nu. nasına mıdır? Yoksa kendılerıne • olan katakcılar tarafından öltlürülen nahiye müdürü gibi, mem_ ır kab,.L ' k ı h · uk b'I b' t ··k -

tUı !'ılır! belki yak>nda saç ör. li sık sık harp keli mel eri geçmesi- hareketonden endııc ettıklen ıçın- ,..,;r.,ınt mahrwn;yctle< l<lnde ı apan nahiye müdil•le•Unl,, ld>-
İ{il?ı • ~ıat saymağa başladılar. tuklarda ve dünya matbuatında ha- arfr 1:r angı ~ a 1 

• ır . a~~ 1 
:.:::! Jeket \'&zilesı uğrunda, hitblr Icdakitlıktan çekinmiyen \'e bütün 

dc erının, hol çarşafın fazilctinldcn ne Berlin - Roma mihveri şefleri· midir, yahut da yeni bir taarruz re amirleriıniz epe)·ce bir yekün te~kll etler. 
bah d ' eki d·~· d 'd' ' •14Jc • sc ecckler. Kızlar podra, nin müstahkem cephelerde teftişler fırsatı b en ıgın en mı ır. ; Bu \'azifenln maa,ının az olması o kadar mühim değildir blı-

biı •Urrrıcsin, mektebe gitseler yapmalarına ve Danzig koridoruna Bu noktalarda dünyanın endişe. : c~. Asıl ehemmiyet, nahiye müdürlerinin terfileri imkiiılannda 
\> 0~d ev. işlerini unutmasınlar ... barut fıçıları depo edilmiş bulun. !eri üstünde hala siy~~ noktalar bu· ! inkiı,ıaf m~elesindedir. 
"'1J 'i ı_ıd~_'ken de, bir suç işle- masına rağmen dünyanın umumi lunmaktadırlar. . Dıgcr t~ra!ta~ j Hukuklu ••ya mülklyclt olan tar irin kanunlanıı b&hoettı&ı • 
ba ~. bı, 0

nlerine bakmaları da- durumunun, sulha doğru 90 derece· Berlin - H.oma mıhverınde nısbı bır •• ! ilerleme lmkinlan memuriyet dereoelcrinln eu sonuna kadar, fa-
'''a":tnunasip olur, değil mi? Hele lik bir rnevil '-'aptığı muhakkak ha· sükun ve sinme hali görünmekte, kat yill>.';ek tahsllJ olrnryan nahi)e müdürleri itin nziyet böyle de. "llrda t . ~ ~ fk. . . .. . d • 
diltj .: rende, tramvayda dikı} kikatlerdendir. Bunda sulh cephesi ispanya e ·arı umumıyesı uzerın e i ğildlr. Yeni baremd<', Uk barem kanununun me'kil merlyete gt. 
.,,,;; Yun •l:inneleri kendilerine ıün uysallık politikasını bırakıp tesir yapmak için ispanya sularına • ri>lnden en•I m•murt,-cte tntı •h •dtnle• hakl<md& be•lnd Jeroı, diiı: •dil~;lidir. H'..~ öyle t~t- katı bir azim göslermcsi ve bir ku~- gönderilmiş olan Alman fi!oları tek !. ceye kadar tıkmak imkanı mcnudur, fakat yüksek tahsll1 bulun
ttcltı degı1: erkegın, eksık- Yetler muvazenesi yaratmasının ba~ rar gen alınmış bulunmakta, hatU • madan bu tarihten sonra. lntlsab etmı, bulunanlar muayyen bir •ıııg:l konuıurken takmma" lii- lıca amil olduğu da şüphe yoktur. lngiltere ve Fransanın başlıca d;- j der«cden yukanya çolnna>tan .-c hele nahly•yl takip <den k""a 

İşi. en tavırla.. Buna rağmen bugünkü vaziyetin vaları olan Italyan ve Alm.an g~l- i kaymakamlığına gctmcl< ,.e yani mülkiye müfettı,ı, mektupçu, l,<ı, doğrusu ıu ki kadmm er- kati vahimlikten kurtulmuş olmak. nüllüleri de ispanyadan gen '.'kil- ! .-ali mua.-ıuı, , .. ıı olmak gibi lmkAnlardan mahrumd~r. 
•<.ıı' IIlüsavı olmasmı bir türlü 1 beraber hiilii çetin .-e miihhem mek gibi bir müma;at gösterılmı; 1 llatbukl Türkiye mlllkl te,kllôtınm eü,ütamlan olan nahiye. ?ı11, a~:~ ?'cldirem~yorlar. Kadı- o~madığı iddia olunamaz. bulunmakt~dır. . i ler i' itibariyle tok ı;enı, ihtiyaçlarla muhattır. 
ııtiradc e dıne v~r~len hw~klardan Bugün dünya politikasının duru- Buna ragmen Al~a.nya bı: tarar: i İcabmda doktorsuz, hastanesiz, dispanserslz n buna benzi. 
lısında htme~~sı~ı, er~e~ı~ • kar. munu şöyle bir şema ile belirtmek tan Danzig mesel~sın.~n" muzakere ! yen ihtiyaçlardan mahrum bulunmak paha.c;ma buralarda yurtlu.. 

• "~ıçın k .. . mum un ur. . . 
talıanırrı .. 1 ızla.:ın suslcnmelenne Berlin Ye Roma, tedafüi olduğu mak hususunda halli mat ~tmekte. Yeni barem kanununun me,·kiJ merlyete girdiğinden önce 
!ar -.. •.. addını hılmesını ıstıyor- .. k" d" . Yoluyla halline bır turlu yanaşma· 1 na hizmet eden nahiye mUdUrlert itin biz bir ~kllrte bulunacağız. 
leriııkin: 5edcmıyorlar da :rke~- sarih surette belirtilmemiş bulunan, dir. Bilakis Danzigi. ~hıstan ve dahiliye meslekine lntisab edip idare imlrlikleri nzalfinde bolu-
llıclcteptc ca ç~karmıy?rlar ·• Bır 10 senelik bir ittifak imzalamı~ bu- Anupa su.lhu için bır ga~le ~'Olkan: nan1arm bulundukl&n nzlfelerinl bırakmaksızın hukuk tahsflini 
Soctığun , t~.sı~. ~~r dıye, bır kız Iunuyorlar.Bu ittifakın hedefi ve giz haline getırerek bu şehrı ~ır nevı f m~leki bir kurs 1't'kllnde görmelcrlnl temJn ederek kanunun tcr-
~fü.t; ~ :Yuzu~u fazlaca boya. 1i maddeler ihtiva edip etmediği (Alsas Loren) Je~tiriyor. Dığer ta· İ fllcrinl .kayd &ltma aldığı bu noksanlarını telifi etmek klOdir. 
'1 .. adar kı babası tanıya- ld" raftan piyasalardan erzak stoku top ! Bu takdirde ehliyet n JJyakat nl'lpetlnde Herlcme lmkinma ~u §, ıtıraz etmicı Çocuğun yü meçhQ ur. d d d · tih 1 ııahlb kılm&cak ol&n nahiye mUdUrlerl &ynf zamanda mesleki vo . ııu o ka :ı·· • • - Buna mukabil lngiltere _ Fran· lamak Ye Leh hu u ~na . a ıs • i ~lir. bir !dar ~oy.amak ~ırkın ol~: sa - Türkive - Rusya tedafüi oldu· kamlar yapmak suretılc bır harp i Jhti!'IMİ malfunatla d& teçhiz edllmı, olur. 
lır. l!'ak zevksızlık esen uyılabı g!u tamarniıc ~üphe götürmez bir hamlığı havası uyandmror. f Yoksa nahiye mUdilrlerfnfn terfi ·re terffhlerfnde bolundak· 
!~Ptc te~s?ıbabay~ sorar~k~: mek- ittifak sistemi~ kurmaktadrrlar. I~te Avrupa politika durumunun ! lan yerde zam görmek gibi blr eııum büyük faydası olamu,' 

"t 0>:1 . .. .. .. l\"'usolini ortada bir harp sebebi bu banz hatları gozonune ge ın ,..L, .. , ı var dıye on ı ı yaşın. · . ·· ·· .. f 'le- =:. Çünkü nihayet bu kaymakamlık ny& valilik maasma muadil ~ 
bl!r 6 unu, çenesıne supur su- • J. • • k tt maaşa g~mesf gibi bir dereceye çıkarılamaz. ~--bir &akaJ b k _ "'Örmediğini ve müttefiki Almanya- cek olursa sulh cephesının a • t' : 
~ hir sarık b ~· s 

1 

nd a b' oca 1 ~m da bu Kanaatte oldu!;runu sör- min ve şaşmaz durumuna mukabit 1 Bu t~kıınmız idare lmlrlertnln yUbek tahsille ae teçhb eau_ 
1
• ~alt tan ' e ıbn: hr:.el ırk şa lemı"•tir Filhakika Alman devlet Berlin - Roma mihverinin, yerinden J meleri gibi bir neticeyi de elde ettınnı, olur. 

-cr-dt ınmaz ır " e so sa- :. • · · b .. fi ulh Vt? ~·~-~-~·-;·;-~;-~;-;;~~~;';";"~~~~~~~~~~~·~~~~?~~~=~=~==~ di? ~ine bu kadar öfkelenir miy. reisinin organı olan gazete ba~ta o· oynamış bır ıbre asa ı) e 1 e 5 ak ..;: 
la~ Oğuılarımızm gezip tozma- !arak bütün Alman matbuatı da harp haneleri arasmd~. yalpalam • ettiğine şüphe olmıyan durum, 1s- çıkarını~ bulunuyor. it 

"'"da, tillilp cğlcnmelerindc biı bunu hararetle taS\Op etmişlerdir. ta olduğu derhal tebaruz ed~. panya ve Japonyanın mihver itti Henüz yeni , .. çetin bir liaıpfetı 
t~' ~•kı fakat k<Zlannuz, er Bununla beraber gene Musolini, 1- Anlaşıla~, bu sefer, _B".Iın • Ro- fakına yanaşmamaları ve Ber!in • knıı · 
:ııa~ ~dcşleri gibi okuyup çalış- talyanm meşhur olan o ananevi ma mıhverı bır teredd~t \e beldem Romanın dünya ortasında yapışık çı . :1 ~l.an İspanya, ve genff l>h ... r· lıattıı onlar gibi para kazan· mübhem siyasetine sadık kalarak politikasına a~det e_ımıı bulu~uY'.""· siyahlı hemşireler halinde t•k baş- harbm ıçme ba"."'J bulunan ~a-
t~ a t?lccbur olan kızlarımız bi- Dünya emnıyet sısternlerının vı.c..- lanna kalmalarıdır. Bilhassa o !s- ponpya devletten her seyden evvel 

tcıd' • w • • d na indirilmiş arrır tekmelerın . . · ha atr b' ehernmı"yetıe ~~ya )aclt 
1

• biraz eglenldı m1, fer- ğimiz insanlar arasında rastgelır- anı :" . .. . panya kı Berlın • Roma onun zafen Y ır ~ .. 
\t "lc?Parıyoruz. Ama niçin? Es- siniz. Mektepler.de çocukların süs cih:ı!'l efk~rı ~~~mıye:ı uzer1ınde_ için bunca çarpı~mışlardır. Ayni muhtaçtırlar. Berlin - Roma nıi?ive-
1 "'§in.hUk" 1 • · d k · w•ı bTk' k d' uvaııdırdıgı buyuk he~ecan da gası .. . . • .• :;ı __ 
t h um erımız en, san - lenmemesıne degı , ı a ıs en ı- - ğ 

1
.. Tspanva bugün lngiliz ve Fransız rının ıse mal durumları bu ıki ~-lt 

0

caıarı "'ğ •w• ahl"kt • . . - . . r 1 k tı nın durulmac;ını bekleme e uzum J , ' • • • • • ı. Utttıltnad kn do rettı~ı. Ba" ~n lerını fıkır ışlerınc ~z ~ abpkrıp " u··c: gibidlrler taleplerine kar.:;ı mülayim bir jest letı tatmın edebılmekten acizdirler. 
1'\t • , 1 a onun lÇlil. utun da süslenme kendılerıne a ma goml :. ' .. Ü · • b 'k" d J t f il" .ı .• 

1

htaııar •· ·· · . . ' . mani~ı. Fakat bugün dünya için en ente- de yapar gibi hiç oralarda olmıyan nun ıçın u ı ı ev e ngı ız ve 'llllılt·· . ın kokunü araştırm, ınsıyakmx kaybctmelerınc . . 'h Al . !t 1 - ··ıı-1 .. ni Fransız mali satvetinin avucuna tl U du§·· · d" k" 'h • • resan hadıc:e ve Berlın - Roma mı man \e ayan gonu u erını -'btııurau- unceyı, un u zı nıye olmalıdır, . . . dL 'kı'ncı· bir akamet te"kil hayet lc;panya topraklanndan dadüşmeye mahkumdurlar. "· ... ,uz Nurullah 'ATAÇ ven ır;ın e ı "' · "ltlt ' 
tUI> ,·· t~bc giden kızlarımız sil- ,.._._,_,.__,_,.._._,_,.__llllllııllll.-ı-.ı-.ı,_,._._,_.._,__.._. ... tır'ırıJ 11

l'ii1tilrsilnler, takıp takı~-
lıisbi ar demiyoruz. Zaten bugün 
ljcr, t kız mektebi talebesinin 
'Gdc •Uslcnerek gelmesine mü· 
trııd c etmiyor. Hepsinin başla. 
'r~a~ erkeklerinki gibi kasketleri, 
~~)'] tında siyah önlükleri var ... 
tıc c 0lması da doğru. Dersleri-

• Okunı 'n} b .. }'U}'U aya heves etsı er; u· 
•U·t I> llıcktebi bitirdikten sonra • cıı • 
~<i sınler. Zaten mektepli kız-
ı. arı b h . w ·ı~d· • a setmelerıne ragmen 
ıtıı, ılıyor ki asıl onları kasdet
rı.ırıı~rlar. "Kızım, sana siSylüyo· 

dıkı: gelinim, sen !dinle!,, asıl kız-
ı.. 'ill't w • • 

"'ıla • tncktep çagını geçırmış 
baturın süslenmesi. istiyorlar ki 

n.... • k" t~Pl ·••Cmleket, mekteplerı, ı-
L arz 

1 qCt ' gazeteleri, radyosu, hası ı 
•u,1:?.sıtası ile kızları, kadınları 
da11 lltnck, güzelleşmek arzusun· 

Aşk cinayetlerinden illallah! 

A LLAH Allnh! lS'edlr bu son zaman
larda bbdo gırla giden a.5k cina

yetleri?... Çok garib: Atleti bizde aşık ol
mak ganı:sfrr olmak ı;lbl bir haJe döndü! •• 
Eskiden n5ıkın elintle hiç olmazsa. saz \"ar
dı ı1iınıll: tabanca! .. Se\'meyi do mi bllml. , .. 
yonız, nedir? •• lfü:lm blldiğimiz se\"mek, 
(fenalık etmemek) manasındadır. İn!la.n 

se\'dibrfne fenalık etmeye kıyar mır ... EY. 
,·elkl gece Sirkecide yine bir hadise 0J
mn5. Mehmet Ali l minde bir genç, Elif 
isminde bir J.-ıı.ı kendisine ,·armak istemi· 
yor diye tnhaneayla ''11ruvermlş... Bunlar 
erkek adamlar değillerdir, asla! 

Erkel•, ı;e,·giii ini erk<'kçe öper, du
daklnriylc. \'urıırsa kalbiyle \"Urur. 

\tazgc · • 
lı çırsın. 

h lllb"k' .. 1 k • ~ 1 kaldarthr! ... ·•ıı .. 1_ .. ı sus enme ınsan og u-
" ~lz · ,\clllycnılz ııoldniıı::ı1arıın dcği~tim1"11: 

Bunlarsa kah]leccslne, bıı;akl& öpil. 
yorlnr \ 'C kurşunlu. lin\ uşmak bti~·N'ek 

kadar '-lrdan ı:<wsckllğine uğramış kor. 

iıı.,i 1nda da, erkeğinde de hır 
Yakt1r C . · · A!ıok, bir rinny<'f rhchl olarak, nsla hafif-}''k • emıyct kurma ınsı-
ı gib· lctlrl !iebeblertlrn dC'ğilılir. Riliikfs, en se\"-~ı~ı 1 bir insiyak. Kadınlar, 

•Uıtr gibi erkekler de süslenir ve 
cnrne1 · w S" 1 ~Ck crı ıdogrudur. us en· 

d.ı1 .'. kendimizi değil, başkaları::ıı 
' llnrne . h .. k .. ~t· ll'lızden onların u um-

ınc . . • . 
Su~1 1 tıbar etmemizden gelır. 
il: k cııtnck, güıelleşmek insiyakı
~~li~)'bedenlcr hasta, birer hilkat 
:.: , tsi sayılacak zavallılardır. 

e ı ' 'kk 

diğinc kı~·ınnk mhslli,bri olduğu l!:ln ağır
lah<'T sebelı snyılmn lıdır. 

Bu ..-urctle ltorlmklnrr, hiç olma7.-.a. 
korkaklıld:ırıııılnn 'ıırnrnk cinayetlerin ii. 
nüne g~ilsin! ... 

* * * 
(Halis su) tedbiri.. 

tar. Bu yeni tedbirler, eğer merak bnyru-
Juyorsa, suymu,: 

Kapların üzerine sulann cinsini \"e ne-
'JnJ ;;österJr etiketler yapışhnlaeak! .• 

Bütün hu tedbirlerin faydalı olabilme. 
at l~ln bu !IU kablarınm üzerine bari (h&. 

ll:ıı !IUt) etiketleri ~·aıuştırıhım ! ... 

Nevyork Sergisindeki 
(elektrikli sandalye] ler 
Ş U alemi yerinden oynatan Ne\"york 

sergisinde en ziyade merak ve all. 
ka uyandıran ı;eyJerden biri de (elektrik 
&andalyesl) imiş. 

Sergiyi ger.enler ufak bir duhuliye üc
reti mukahillnılc bilet alıp <'anllerin na.<1ıl 

idam olun<lukfarını görüyorlarnn,. Sergiyi 
ı;örenler bunu ö~·Jc ta-;yfr Clli~·orJnr: 

Cani a<hlolunan adam gardiyanlann 
ara!lmcla s:ıntlal~·min bulunduğu y<>:ro so
kuluyor. Ba~ırıyor, ~ ürüm<'mek istiyor, 
tırpınıyor. <iardlyanların arasından kur
tulmaya ç:ılı~ı~ or. ~ihayet ~andalyeye otu. 
rablllyor. 

Kollnrı \"C aynklan k"IDltltlanamaz bir 
hale ;e;ctlrillyonnu5. Sonra bir mC'mur 
ılüğmeyc bnsı~or, C"Cr<'yanı a~ıyor, r&ni 
&arsılıyor ..• Jlarckctsb:, bitab kalıyor. 

Sonra mrınur diinüp: 
- Bayanlar! Baylar! ... dfyonnu,. 

İdam lıiikıııii ~nine getirildi. ÇıJ.:abillNL 

Nasreddin Hoca evkafı ..• 

Ş U bizim c\·kaf idaresi galiba. Nu
redidn hocanın \'aklıdır! .• Ba.ksa.m.. 

za: Beyazıt klitüphane!llnln yauıb&.'1Jl4a, 

kütUphaneye alt olmıyan mahallf totmuı 
kime klralıyomıuş, biliyor musunuz!. 

Odun deposu yapmak için bir oduncu.. 
y&! .• 

Illç 'kütUphane yanında odWl deposu 
olur mu diye ortalığı tabii bir teJl.§tır at-
mı11 ..• 

Maarif Vekaleti bunu lsltınee derhal 
emir \'e tah!lf!'lat göndererek burasmı lı.l-
ralamağa. karar nr<ll. 

Halbuki e\·kaf idaresinin bundaki 
hUsniinlyetf nekac1ar yanlış anlaşılmış. 

y.;,·kafın ko<'a. bir kütüphanenin yanr-
ba5ında bir odun deposu ll(hnnakta dii_ 
5Undüiii e~· f'lbette ki ı::ıyd hakimane: 

Odunlar okusun da adam olsunlar! ... 

* * * 
Ona pahalı demezler ... 

Y ,\1.0\'AD.\ bir ı:tte otelllc kalmak 
6, 7, 12 liraymı... Yalo\'a idaresi 

namına ııöz siiyHyrn bir zat bunun paha
lı olmadığını iddia ctmı,. 

Doğrudur. 

Aland adalarınrn 
tahkimi meselesi 

8 

Milletler Cemiyetinin bu top 
lantısında müzakere edilecek 
meseleler arasında askerlik 
bakımından çok ehemmiyetli 
bir mesele olan Aland adaları-
nın tahkimi n.cselcsi de var • 
dır. 

Aland adaları Baltık denWn-
de Bonti ve Finlandiya körfczL 
nin mahrecine tamamlle ha
kim olan ikisl büyükçe ve dL 
ğerleri küçük bir çok adalardır . 
Cihan harblııden evvel Rusya
ya alt olan bu adalar harbden 
sonra istiklalini kazanan Fin 
landiya hükumetine terkcdll • 
mi.,, yalnız adalarda FinlaiıdL 

ya hükümetinin tahkimat yap
maması ve askeri kuvvetler bu 
lundurmaması şart koşulmuş. 

tu. Bu adaların, BonU klSrfezi
ne tamamiyle hakiın olması ve 
körfeze girip çıkan bütiln ge.. 
mileri kontrol etmesi bakanın
dan Finlandiya sahillerinin mü.. 
dafansı için tahkimi §arttır. 

Fakat bu suretle tahkim cdil
mie adalar Finlandiya kl5rfezL 
ne de hfi.kim olacağından :t.•e 

Baltık deni.zile mücavir Rus 
sahilleri Petrograd limanı da 
dahli olduğu halde bu körfez
de bulunduğundan bu suretle 
Baltık denizindeki bütnn Rus 
gemilerinin harekatı tahdid 
edilmi., olacaktır. Binaena.leyli 
bu adaların tahkiıni Finlandiya 
kadar Rusyayı da allkadar 
etmektedir. 

Geçen hafta içersindc Fin. 
landlya hUkQmeti, bir taraftan 
Milletler Cemiyetine, diğer ta
raftan Rusya ve İsveç hUkü. 
metlerine birer muhtıra gönde
rerek :A.land adala.rmr tahkim 
edeceğini bildirmlştlr • 

Milletler Cemiyeti konsej:l 
litı fnuhtliıı.Y,ı rnaym toplantısı 
~esine almış, n.u~·3 hU_ 
kümeti de Finlandiynnm muh
tırasına cevnb vererek bu tah. 
klmntm taltip ettiği gayeyi ve 
ne çeşit tahkiınat yapılmak 

istendiğini sorm~ ve milletler 
cemiyetine de mUracaat ederek 
meselenin maym konseyiı:de 

mUzakere edilmemesini late
miştir. Finlandiya, Rus muhtr • 
ı·asmn, bu tahkimatın Mkerl 
~i~an olacağı için mah~·eti 
hakkında ma!Umat vcremlyece 
ği tarzıııda mukabele ctınl' ve 
meselenin Milletler Cemiyeti 
konseyinde derhal mUıakere· 

sinde ısrar etmiştir. 
Konsey bu hafta iı;e~lnde "A'. 

Iand adaları meselesini mftza
kere edecek, Rusyanm talik 
teklifi hakkında bir karar :ve.. 
reccktir. 

..... , .T;";"'ff" 

lzmirde şiddetfi 
yağmurlar 

Bir eve düşen yıldırım 
yangın çıkardı 

İzmir, 30 - Dün şehrimize ~ 
saat sUren müthiş bir yağmur yaif' 
dı. Birçok yerlere yıldırımlar düştU., 

l\:arataşta musevi Gabaym cvina 
düşen yıldırımlar yangın çıkmasın& 

. :., b oldular. İtfaiye bir mUddet 

çalışmadan sonra atefil ~~il. 
di, 

Kaçarken ölen memur 

Geçenlerde ihtilastan maznun 
olarak yakalanan Fettah a.dında 
bir memur getirildiği emniyet di
rektörlüğü binasından kaçmak is
temiş, üçüncü kattaki pencereden 
atlayarak parçalanmış, ölmüştü. 

Hadise etrafında tahkikat ya • 
pan müddeiumumi muavini Tur -
ğut, tahkikp,tı bitirmi~. va'l<ada 
kimsenin mes'uliyeti olmadığını t •. c..ı at edin, böylelerine an-

. Seh· · 
• trlcrdc, şu münevver ldcdı. 

O ıwnu~·uz mu·~ Gazt>iclcr lıallm sıhhi su is:irehiL 
nıck için yeni tcdlıirlcr :ılındığmı ~·azıyor· 

. ' n11: .... 

U7Un uzallıla tllli\lrc ne ha~et, der-

Zira bir gf'<'<'lik otelln G, 7, 12 llrn ot
ma~ına (1ıahah) demezler, buna. (aman 
An ah!) drrterr ... 

l tesbit etmiştir. 
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Milli Müdafaa bütçesi 
müzakeresiz kabul edildi 
_.. Boştarajı 1 I indde ağır şartlar altında olduğunu, yette devam etmektedir. ki o zamanki kıymetle sanırım 17, 

': '"' ' ve bizzat kendisinin 4 00 lira is- Hava vaziyetinin bazı mmtaka. 18 milyon lira clder. Uzun savaş -
ve bir Dıtlıruıte göre yeni yıl bütçe- tlyerek yUzdo 25 faizle eline nn_ !ar.da müsait geçmiş olduğunu he !ardan geçmiş olmamıza, istihsal 
müzakereleri bitirilecektir. cak 300 lira geçtiğini, bUtUn bu saba katarak diyebilirim ki, Orta düzenlerimiz de tekrar kurulmakla 
Z iraat bütçesi kabul edildi işler üzerinde bir vekil tedbir Anadoluda yer yer sıkıntı olsa vakıt kaybetmiş olmamıza, ve ara 

Ankara, 29 (Hususi) - B. M. aldıktan sonra yerine ~elmiş dl. bile umumi istihsal baktmmdan 
1 
dan bütün .dünyada istihsali aıal -

Meclisinin hugünkU celsesinde ZL ğer bir vekilin bu tedbirlerle - eğer hava ifradı ve tefndi ile: tıcı tesir yapan umumi buhranı ge 
raat vekll.lcti bütçesi de müzakere katiyen nlflkadar olmadığını bir oyun bozanlık etmezse - hiç~ir çirmiş olmamıza ve :ıihayet nüfu · 
ve knbul edildi. Zirant vek8.leti söyliyerek: endişeye mahal yoktur. sumuzun da artmasına rağmen 
bütçesinin müzakeresi sırasında - Eğer bu tedbirlere lhtiyn!: Vaziyetin inkişafını hassasiyet- 170 milyon kilo buğday ihraç e -
Cavit Urnl (Niğde), zirnate ayrılan yarsa, yeni vekil niçin tatbikine le takip ediyoruz. Buna göre icap debilecek vaziyete geçmiş bulunu 
7 milyon liranın halkın yüzde 82 si geçmiyor? İhtiyaç yoksa, eski ederse tedbirlerini alacağımız ta. yoruz. (Bravo sesleri) ki bundan 
köylU olan bir memleket için her vekil ne diye ou tedbirleri al- biidir. Umumi istihsal deyince bir evvel bu mikdarı ithal ediyordu. 
türlll gelirini topraktan bekliycn mak için emek sarfctmlştlr" de. arkadaşım Nafıa bütçesi müzakere Daha dört, beş sene evveline 
bir millet için çok az olduğunu di. olunurken çok isabetli olan bir I gelinceye kadar hariçten getirdi -
söyliyerek gelecek yıllarda daha YEN1 ZİRAAT MINTAKALARl tezini müdafaa ederken istihsaHi - ğimiz prince verdiğimiz para iki, 
fazla olmasını temenni etti. Ziraat General Ahmet Yazgan (Ur- tın artma!!l~ğı yolunda sözlerine 1 iki buçuk milyon lirayı buluyor -
politikamızda §ahst arzu ve dilek. fa), köy kalkınmasının her şey- cevap vereyim. du. 
leıin yer bulduğunu, köylllyU ten- den evvel bir teşklUH meselesi Arkadaşlar, Ziraat Vekaletinin Pamuk sanayiini kurduğumuz 
vir etmenin memleket kalkınması- ' eseri olarak, Cumhuriyet devrinin zaman rda o fabrikaların istedigv i olduğunu, bunun için bir pro. 
nm en bellıönşlı unsuru olduğunu bir feyzi olarak arzederim ki, 15, miktarda ve evsafta pamuk yetiş • je hazırlıynrak işe başlamak 
mı.ve ederek, memleketin her ta- lAzımgeleceğlni, topraksız köy. 20 sene 2arfmda ziraatta büyük tirememek endişesi vardı. Hatta 
rafında ziraat mekteblerl açılması_ bir inkişaf vardır. o zamn fabrikaların ihtiyacı olan lUnUn hiç bir iş g6remlyeceğinl 
nı, memleket ihtiyaçlannm yüksek Bundan pek az evveline gelin - pamuğu hariçten getirmeği bile söyllyerek; 
ziraat teknlğine vakıf olmaktan ceye kadar memleketimize hariç- göze almıştık. Halbuki ara.dan çok zı .... .:ı0 rasyonel ve pratik ,.utçilL "- Her köylUnUn muhakkak . . . w • • 

v.J....... ~ surette toprak sahibi olması H\- ten ehemmıyetlı mıkdarda bugday geçmeden fabrikalarımızın ıhtıya-
gın memlekette yer bulması icab . 1gireıidi. Saltanat devrinin !stan _ er olan pamuğu memleket dahilin-
ettiğinl lil.zımgclen tedbirlerin a _ zımgelır, memleketi ziraat mm. İ . . . b" . . . 

' . takalarına ayırarak ona göre bult:, zmırın hır kısmı, Karade - de yetiştirdiğimiz gi ı harıç ıçın 
lm.masını istedi. niz kıyısı, Anadolu unundan zi - dahi aranılan ve istenilen bir ih -Ziraat enstltUsUnde halen va. zerlyat yapılırsa, çok daha fay- . 

,, yade, Romanya, ve hatta Amerı - raç malı olarak fazla yetiştirmeğe 

Vali bu sabah 
Ankaradan döndü 

. ( Baştarafı 1 incide) J Elektrik, tramvay, tünel ida:1~ 
hastane, stadyom, yeni mektepler, dnin 1stanbul belediyesi~e de' ü:t' 
tiyatro ve gazino binalarilc istimlak şini biran evvel neticelendırrnek ıııı· 
(er de vardır. Bu sene yapılacak 1 re Ankarada meşgul oldum .. ~ur,f. · 
tiyatro Tepebaşında Asri sinema- smtaki kanun layihası Büfiik ~ 
nın t.·erinde vücuda getirilecektir let Meclisi encümeruerindcn. çı·cti! 

J • h • t" • . venlJ1ll• 
~faamafih sehrin birkaç frvatro,·a ve e} c 1 umumıye} e ,.#[, 
• " J J • k el" ten 5" ihti'-·acı \ardır. Şehrin en bü\•ük ti· Bır haftaya adar Me ıs .ıAd1 

" " · ·hı· 1· d Kanun Çll'' ratrosu ileride Taksimde inşa edile- mc 1 ı ıma ı var ır. ·reed' ,-e 
c..cktiı. İstanbul cihetine ehemmiyet tarihten itibaren rneriretc gıl ~Uf· 

. ,. belediye bu işletmeleri ele a a rP 
verıvoruz. KonservatU\<lr Şehza. v ı· . vl len"nin u · _ a uruz, eg ence yer ..,ıı-
debaşında kurulacaktır. honserva· 1 t 1 1 • hakkında .ı.o· 

. · - k b a ı n.ası mese esı ,-er 
tu\ar ınşaatına ımkan bulursa u h . • . • 

1
• .. le cevsP 

sene başlamak istiyoruz. arrırımızın sua ıne ~Y 
miştir: ~ 

Belediyeler bankasından yaptığı· _ Daima her şeyi ucuz~a ·ı<Jell 
mız beş milyon liralık istikraz mu· çalışmak başlıca hedeflerırtU 
amelesi tamamlanmıştır. Bu para, biridir.,, . 1~t alelade belediye hiz:netıcri için kul· Doktor Lutfi Kırdarla _bır ınıı· 
lamlmayacak, sırf ımar pl§.nının Ankaraya gitmiş olan belediye~ 
icap ettirdiği istimrnklere ve diğer hasebecisi Muhtar, belcdiyel~ 10ıı
hususata sarfolunacaktır. kasından yapılan istikraza ~a· 
Şehrin otobüs nakliyatı ihtiyacı. kavelenin formalitelerini t rcr 

nı temin etmek için belediyerc veri- mak için Ankarada kalmıştırdir. 
len imtiyazdan istifade ederek yeni ~enbe günü şehrimize dönecek.>-e>'t 
otobüs getirtmek ilk işlerimizden o· Taksim kı~asının da be~~~ 
lacaktır. devri temin edilmiştir. Yenı 

füki otobüsler birden kaldırıla· tiyatro burada yapılacaktır. mab3>'ı' 
cak değildir. Yeni otobüsler kısım Belediye stadyom için Dol 19ıt>-et kmm geldikçe eskileri tedricen kal· ı c;edeki eski Istablı amireye ' 

zi!cdar olan Alman profesörle. dala: elde edkc~I~. dehdi. . ka unu tanır ve yer.di. 1927 senesi başl~dık. 1931 de 22 bin ton olan 

rlnln yerJnl TUrk profest)rlerl- Zıraat Ve ılı ıza at ve~~y-~r gibi çok uzak olmryan bir yılda pamuk istihsalatımız 1937 sene - ltalyada söylenilen bir şarkı 
nln ne znman alacağını sordu. Ankara, 29 (A.A.) - Buyük memleketimize ithal edilen buğ_ sinde 64 bin tona, yani 320. 325 • 11111 

Vilt\yetlerdeki ziraat odalarının Millet Meclisinin bugün~ü .. top- dayın miktarı 170 milyon kilo idi bin balyaya baliğ olmuştur. ' ' 1 ş 1 e r 1 y 1 
dı:-ılacaktır. edecektir. _.../ 

hiç bir 1ş yapmadıklarını, zlra. lantısmda Ziraat Vekfiletı butçe-

at mUdUrlerinln vil!yetlerden sinin müzakeresinde ileri sürü - Alman ekonomı·sı· 
veka.lete tahrirat yazmaktan len mlitnlealara ka.r§ıhk olarak 

:~;Uy:~~~.~?t ;:.;;:~;;;;· :Erkmen şu Silahlanma yüzünden zayıflayınca g i d e rs e ! '' 
:~:ı~~~ olması ldzımgeleceğinl ye:Ur:k !~r!~:~:ı=:i~~~ :~:i: ltal· ııaya ganaşt l .ıttı·naya varacaklarmış '· 

Sami Erkmen (Kastamonu), rek bugUn bir çok arkadaşlar -.::1 · ~ ' M 
topraktan her şeyi beklediğimi. muhtelif mevzulara. temas etti - ... ,~ 
1 f k t buna mukabil ona hl,. · Paris 29 (A A) 1;1;,.,,....,. cm her. sahada tamamlamalan lazım • i) ı . ı. l 1 "' .. • •• • • • • b" fik·r ,reY z • a a ~ Ier. Bizi ~alışmalarımızda ie~'lk • · · - ... , "'6~u "- Bu sabahki "Tan,, refikımızde o· rımıze bu hususta ır ı . 

bir şey vermediğimizi, tohum, edici, ikaz edici, ir§at edici beya- zetesi, Bertin muhabirinden aldığı dır.,, kuduğumuza göre, Italyada, Bal· için tercümesini dercediyorUZ· 
ıslnh enstıtUlerlnl kurmak iste. natta bulundular. Ve bir çok su- a.şağrdnki haberi neşretmektedir: Şehircilik mUfehaSSISI kan memleketleri ve Türkiye. aley. ,, , . :-~kif. 
yen vekAleUn bu işte amatör- aller sordular. Ben bütün bu söz. ''Kuvvetle ihtimal verlldiğine gö_ hinde çok garip ve manasız bır şar- l olımmzıı uzatıyoruz,. 1w cı1l" 
IUkten ileri gidemediğini söyle. fere mevzu itibarile toplu olarak re, Almnnya, silahlanma. sebebi ile Ankaraya çagırıldı kı tertip edilmiştir. . . . . . Y', a~,,rdl" 
dl. Zlraatin her şeyden e..-Yel bir sizleri sıkmamak için kısa cevap znyıflıynn ekonomik kuvvetlerinin 1stanbulun imarı için şehircilik İtalyanın bütün ilkmekteplerınde işler ıyı gıderse, Atıno)D I" 
ilim işi olduğunu, babadan gur- vermeye çalışacağım ve maruza_ yerini doldurmak için İtalya ile mütehassısı Prost tarafından ha· ııdeta milli bir hava gibi talebeye " .. ""'''"' 

hu k d hemen hemen mutlak bir iş birliği ı /:). 111 ba " leı•''' mc malfimntla bugUnUn i ·ya.- tınıa Emin Sazak ar n aşınım zır anan n<lZrm P anın zı esas. günde üç defa okutulduğu söylene.n A~ina?'a gidi!•oruz. ~iz ~g r::ge, 
crna. cevap vermenin kabil ol. zirai vaziyet hakkmdaki suali ile tesisine karar vemılştlr. lı noktalanna Nafıa Vekaleti iti- bu sarkı bactan aşag"}ı palavradan 

1
- Pıreyı alacagız, bmmdı! P,,,·>1' 

v b k izah Dlin Berlin resmI mahfellcri Al- · • s -ı rı • mıyacağrnı ll!ve etti. başhyacagım. Bu apta i a.. raz etmıştı. bar~t olmakla beraber sırf karile· Atinaya gidiyoruz biz eg t' 
tnnı da bölge bölge vereceğim. mnn ekonomi nazırının son kararı- Prost meselenin bir an evvel ne-

BAŞ :MESELE: TOPRAK Her biri bir kaç vilayeti ~çe. nın Alman ve İtalyan endüstriyel- ticelenmesi için itiraz edilen nok-
DAVASI vesi içine alan her bölgede SÖY- lerini rakiplerinden daha iyi ve da talar hakkında izahat vermek üze 

Fikret Atlı (Giresun) Gire- lediklerimin altında veya üstün- ha ucuz eşya imaline mecbur kı. re çağrıldığından bugünlerde An
sunda yapılan ziraatın 'sadece de fark gösteren yerler vardır. lacağrnı bildirmekte idi. Zira, iki karaya gidecek ve noktai nazarını 
fındığa fnhlsar ettiğini, bu mm- Maruzatım, umumi mahiyette o. memleketin, bittabi ne ltalynda ne Vekalete bildirecektir. Bu izahat
taka.da diğer ziraat şubeleri ile lacaktır. de Almanyadı:ı. bulunmıyan bazı ip_ tan sonra planın tasdik edilmesi 
hemen hiç uğraşılmııdığmr, pek Orta Anadoluda yağış geçen tidai maddeler hnriç, dışardan hiç bekleniyor • 
iptidai şekilde mısır zerlyatı seneden noksan değildir. Hatta bir §ey nlmnmak için, blrlbirlerini -------------
yapıldığını, fındık kooperatifi yer yer fazladır. Ekiliş iyidir. E. Fransa - ispanya 
birliğinin buradaki organizas. kinlerin biti§i ve biiyUyUşU lruv. Sovyetler birlig'J i hududunda 
yon işini tamamen ıra edemedi- vetli, mart çok yağmurlu ve fe. ı •k• 
ğlnl söyledi. yizli, yalmz geçen yıllara naza_ bütçesinde lspanyol ar 1 1 

935 senesinde Ziraat Veklll ran değil, diğer bir çok yıllara 

nln bu mmtakaya yaptığı lılı nazaran dahi fazla, fakat nisan Varidat fazlası 650 F ransızı yaraladılar 
seyahatte kendisino bu ihtiyaç. az yağışlıdır. Ancak ekinlerin •

1 
bf 

larm hepsi tamamen bildirildi- kuvvetli geli§li olması ve martın mı yon ru e ... 
ı;ı halde bugUn bu rlcalarrn hiç da çok feyizli gitmesi tenebbtitte 
birisinin yerine getirilmediğini hiç bir sekte vermiyor. Ve nisan
blldtrdl. Ziraatın her şeyden da da bereketli mahsul Umldi a.. 
evvel toprağa dayandığını ve zalmıyor. Ancak az yağış mayıs. 
fakat bugUn köylUnUn ellnde ta da devam edince, muvazene 
toprak bulunmadığını söyllye .. bozulmaya başlıyor, ekinlerd~ 

k· bilhassa yazlıklar sıkıntıya. du re . U 
"-Bazı yerlerde bir çift 6kU- § yor. 

Moskova, 29 (A.A.) - Dün, Sov 
yetler Birliği birlik Sovyeti, bazı 
mebusların müdahalesinden ve ma
liye halk komiseri ile bütçe rappr
törünün nutuklarından sonra, 1~39 
bü~esini tasvip etmis ve maliye 
kanununu kabul eylemiştir • 

Perpingnan, 29 (A.A.) - Ban. 
yulus cıvarm!da hududa 500 metre 
mesafede, Fransız topraklarında 

bulunan jld kişiy'! karabinyer ol
duldarı zannedilen 4 İspanyol ateş 

etmişlerdir. Çıkan kurşunlardan 

34 yaşında Bergcr Thubert ile ar 
kaclaşı 16 yaşında Banades yara. 
lanmışlardır • 

zU bulunan bir kHylUnUn ancak Trakya mıntakasında § bat so. Bütç:min varidat kısmı: I d d 
20 - 30 dönüm arazisi bulunu. nuna kad8:1' yağış geçen senelere 156 097.829.000 rubledir: spanya an ön en 

ı:I lb ki b i ,..ift ökUzle nazaran ibıraz az, fakat mart çok Bütçenin masarif kısmı: ftalyan askerf erİ yor. a u , r "' fazl N' d w l 
100 d6nUm arazi Uzerlnde rahat . a. 18~ _a yer yer ytıgış 1 155.ı147.82~.QOO rubledir. Cadix, 29 (A.A.) - ltalyan 

B b geçıyor, bu ıtibarla. mezruat ken 
rahat çalışılabilir. u se ep- d" .. k rtarm bul Or Varidat lehine fark: 650.000.000 lejiyonerlerini nakledecek olan 
ten dolayı her aeyclen evvel hal. ısını u 1§ un,uyor. a. iki vapur, evvelki akıuım buraya 

y dan gelen arkadaşların da bana rubledir. r-

ledilmesl Hi.zımgelen dava, top- teyit ettiklerine göre, Trakya Birlik Sovyeti aynı zamanda gelmiştir. 
rak ıdavasıdır. 7 milyon lira, bu vaziyetini iyi olarak görebiliriz. 1937 bütçc~i tatbikatının k::ıti he· öğrenildiğine göre dahiliye na-
ifler ictn katiyen ktı.fl ıgelmlye- Garbi Anadolu da hemen hemen saplarını da tasvip etnıi~tir. zırı Serrano Suner, azimet mera-
-kUr TUrk kot lUsUnU kal sı"minde hükOmeti temsil edecek-..... • uY n - ana hatları itibarile Trakya gi-
:kmması demek, ziraat vek!letl- bidir. Nisanda. burada da biraz Birlik Sovyeti, nihayet Butenko· tir. 
:aln kalkınması demek değildir. kuraklık vardı. Fakat havaların nun te.~lıfi üzerine bir endüstri in- Muhtelif taahhütler dolayısi
:BOtUn işlerin aynı şekilde biri- b lutl eçmesi martın feyzini şaa't Sovyet halk komiserliği ihda. le vapurların 31 mayıstan, hatta 
-iriyle ahenktar olarak elele d~va: ef:uriyor. Onlar da kur • sı il~ federe. cumhuriyetle~de ~to-. 1 ~aziran evve~ hareket etmcme
nrmest ile TUrk köylUsUnUn tulmue ve yer yer iyi mahsul ve. mobılle naklıyat halk komı erlıklcn lerı mubtemcldır. 
~111); .._kb olur." de. recek bir hale gelmiştir. Cenup, kurulması hakkındaki tctkliflerl Diğer cihetten yaralı ve hasta 
& cenubu .,arkf fçin ekin bakımın. müzakere için iki meclisin birlıkte İtalyanlar (Gcadisca) hastahane 
•ıMaa mebmın, bundan son- dan ~yidir di~e ifade edebilirim. bi:- içtima yapmasını da kabul et· gemisine blndirilmeee baslanmrş. 

ra köylftye yapılan kredinin c;ok Şark bölgesi de iyi, müsait vazf. miştir. tır • 

• 

1939ResimliHaftd 
Memleketimizin en güzel ve en ucuı 

haftalık gazetesidir " 



HA B E R - Akpm Poatası 

Encümenler dilekleri' 
tetkike başladılar 

fine d (Ba§tarafı 1 incide) 
ti e Adnan Menderesi seçmişr. 

Ene .. ht Urnen ilk olarak dileklerin 
d~tnda gelmekte olan İnönü mey· 
Şef harbinin geçtiği yerde Milli 

kanun layihaaı tevdi eylediğini, 

taksimatı mülkiyddeki yanlışlrğm 
düzeltileceğini, memleketin her 
yerinde jandarma dairelerinin ya
pılması için bütçeye tahsisat ko • 
nulduğunu ve bu tahsisat ile ook 
sanlann tamamlanacağını ipret e 
dt-n vekil, köylerde &almanın sc • j 
hep olduğu haksızlrk ve yolsuzlu-, 
ğun önüne geçileceğini bilhassa 

ITtlf!i~ESr~~Ul@r~ 
Amerika donanması mağlôp 

"• De~· B k 1 lnö .. , . gışmez a§ an smet 
Atatürk'ün kabrine 

hürmet çelengi 
koyacak 

, edilemez ! rg~~ı ha]r~u nün. heykellerinin dikilmesi 
Ye ~ndakı temenni ile müzakere· 

tc ilamıı ve Başvekalet müs -
l>r• fl~r Vehbi Demirel hükumetin 

'-lllıp .fb . . tar 1 ı arıle bu teklıfe taraf • 
'a& bulunduğunu bildirmiş ve e -
l>ıl en bu hususta tetkikatın da ya
ti makta olduğunu ilave eylemi~· r. 

~c Bundan sonra tetkikine geçilen 
lı:a.t"kaf umum müdürlüğünü ala -
ltaf ar eden dilekler üzerinde ev -
cld ~tnum müdürü Fahrettin, 
tslt~ki tahsisatla birçok cami ve 
ir .1 

eserlerin tamir edildiğine da· 
ızahat verdi. 

ıc!:'~li General Refet Bele, Sü
}'a. nıye ve Bayezit camilerinde 
.ha.~~~ ~aınirat esnasında bazı 
iti ita l§aret etmiş ve Süleyma
tıi'ic tazniindcki direklerden biri • 

il tanı· . 
tc . ın sırasında mermer direk 

rınc · 
" . granıt direk konmuş ve Ba-
,,ezıt c .. 1 · d k' taırı· amıı pencere enn e ı 

ltı.ıı ıratta horasan yerine beton 
ka.tilan.ılrnı§ ol:luğuna nazan dik • 
istcd~elbederek bunların tashihini 

ı. 

~n .. 
lcnu tunıen bu talebi tasvip ey -
tctki! ve Evkaf Umum Müdürü 
tir kat Yaptırarak hatayı tashih et 
~eğini bildirmiştir. 

tıld vlcafın Balıkesir vilayetinden 
dj~.a 30o bin lira ir.W temin eyle 
tı.ı 'f.ı haıde bu vilayete üç yüz: ku -
cıa: '_arfetmemekte bulunduğuna 
~art ılcri sürülmüş bir mütalaaya 
llaır da Ev'kaf Umum Müdürü, 
ltı<ı. lı::sirin imarplanr henüz yapıl 
iırıadıgından burada her hangi bir 
Cttt r ~!İne girişilmedigini işaret 
~ 'lllışti 

kaydederek demiştir ki: 1 
Bu adaletsfaliğin önüne geçmek ı 

için bat vurulan çareleri kimse -
den saklamıyacağız. Dünyada hiç· 
bir fert yoktur ki, kudreti mali -
yesinin dununda yaıasın. Vekalet 
sıkı tedbirlerle köylerin kalkına -
cağı kanaatinde değildir. Şiddetli 

emirler verilmi§, köylUden kendi 
mecburi hizmetlerinde lazım olan 
!ardan batka salma alınmaması bil 
dirilmi~tir. 

Kcy1üler kendi hakiki ihtiyaç -
larmı tatminden sonra kalkınma 

çardetini arayacaklardır. 
Köyü bilmiyenlerin köylüyü 

kaldıracağı.ı: diye yaptığı ıeyler. 

köyllileri muta.zarnr etmittir. Ve
kalet bu gibi halleri şiddetle me· 
nctır.iştir. Hükumetin meclise tev
di etmiş oldufu bir kanun layi -
hası ile, mecburi çareler için köy
lüye tahmil edilemiyecek vergik· 
rin, köy heyeti idarelerinin takdir 
etmelerini istemektedir. 

Nizamname ve program 
encümeninde 
Encümen öğleden önce Kurul • 

Kurultay heyeti 
seçildi 

Ankara. 29 (Hususi) - Diiytik 
Parti Kurultııtı Riyaset Divanı 
:nırın sabah onda Ehedl Şef Ata. 
IGrkün mu,·akkat kalırine Kurul. 
tay namına hilrmet çelengi koya. 
cak heyetin azalarını seçmiştir. 
Heyet şu zevatıan miirekkeptir: 
Baş,·ekil Refik Saydam,Parli Ge 

nel Sekreteri ı-·ikd Tüzer, Sl'y 

han Mebusu "c Kurultay Reis ,.e. 
killcrindcn Hilmi l:ran. Sh·ns 
Mebusu Hikmet !~ık, Tr:ıbzon Me
busu Paik Ahmet, Bursa Mebusu 
S:ıdi Konuk, M:ırdin Mebusu Edib 
Ergin, Ankara Drlrgcsi Esat Bö. 
rckçi, Antalyn DC'legcsi 1\iizım ts. 
met, Aydın >clegl'!';İ Ethem :ıJC'n

dcrc~. Çankırı Delegesi l\lustnfa 
,\kırnın, Er7.Urıım Delegesi Sadrct. 
tin fröziilıiiyük, Jlotoy Dclcgl'si 
Ahdıırrahnııın r\ıırsal, leci Dele
ııesi Millıat Töro~lu, Kon~·a Dele
gesi Nuri B:ıkkalh:ışı, ırnı:ıhy:ı Dc
ıcscsi Sadık Clkcr, M:ınls:ı Dele. 
sesi Hiışlm Giir, Samsun Delegesi 
Selim Ordulu, lstanlıul Delegesi 
!':aci Ali Mor:ılı, İzmir Ddegcsi 

Atıf İnan .. 

tay toplantm akebinde içtima e - ----------------------
dertk reiıliğine Sivas mebusu ------------
Şemsettin Günalta'yı, rapörtörlü
ğüne Samson mebusu Mehmet Ali 
Yürükeri, Utipliiine de Aydın 

mebusu Ad.nan Menderesi intihap 
eylemit ve öğleden ıonra Parti 
genel sekreteri ve Erzurum mebu· 
su Poktor fikri Turcrin huzuru 

Müstakil Parti 
Grupunun 

nizamnamesi 
r. İle _yaptığı t~lanbda nizamname 

Spor sabalan ve program tadilatının müzakere· ( Ba~tarafı ı incidt) 

ıu ~.cQen Terbiyesi Umum Müdür 1 sine baılamı§tır. zalan ile toplantılar yapıp karar 
d ~u alakadar dileklerin tetkikin - l~timada evvela Parti genel sek lar verecektir. Müzakere usulU 
,: ~C:Ykoz, Fatih ve Üsküdar reteri Dolctor Fikri Tuzer eski ni- meclis gurublannın hükümlerine 
}'ollıtlcrindc birer saha veya stad • zamname ve program üzerinde ya tabidir. Mustakil gurub heyeti 
lll Ilı Yaptınlması hakkındaki te • pılan tadilita ve yeni projelere da· Parti mensubu olmiyan mebusla
ııc:llrıiye karşı umum direktör Ge· ir etraflı bir surette izahat vere - rı muvakkat veya daimi olarak 
l!ar aı Cernil Tahir Taner, Uskü - rek encümeni tenvir etmiş ve bu da davet edebilecektir. 
içi ve Patih mıntakaları sahaları izahatı kifi görülmüştür. . . • d .. ta 
ııa~ tedbir alındığım, Beykoz, A • Nizamnamenin tetkikiyle işe . Nızamname ~ror~n .. e 

1 
mu.~st • 

ıı111 °1Uhisarı, Büyükdere sahaları- ba~!ıyan encümen, yalnız değişen k_ıl ~r~bun vazıfc Cll şoy e go e 
dah w .1d 1 • d v•ı . b t b'" rılmıştır: tıeult a sonraya bırakıklıgını sc- ma:.ı e erın egı • yenı aş an u· 

ha tahsisatın Beyoğlundaki sa· tün maddelerin tetkik ve müz:ake· A-Dcvlet i§lerinin iyi cereya 
~a ~atfedileceğini söylemiştir. rcaine karar vermiı ve ak.tam geç nını, parti nizamname ve prog· 

1 d)ı" . . k't 20 d . .. -ııııa. "enın dılekler arasında bu - va i • sut e nızamname uze- rammın ve Kurultay kararlan· 
~~il ve rnahkcmesiz bulunan ka· rindeki tetkikatını bitirebilmiştir. nın iyi tatbikini meclis gurubu 
it d~~a tnahkemeler açılmasına a· Encümen, kendisine tevdi edilen kararma tabi olmaksızın mUra. 
.ı\d1/ tlt etrafında izahat veren ve evvelce matbuatta hulasa ola- kabe etmektir. 

Vcıriı~ :'ekili Fethi Okyar Adliye rak neırcdilen yeni proje esasları B ... 1 .. t k'l • h 
tnın b k . . . 1 . . d k 'h' b' d w• 'klik -.ı\ usa l grup umumı eye l'-a"'. u c sıgının yapı il:crın e ço mü ım ır eıııı ı t" . k ·ı · k'll · d · "'t h mm aran e ıcra ve ı enn en 'ı.. anında ~iko B Ojin, kansı yapmamı§tır. 

'l.i 1 sual ve istizah yapabilecek keza 
llo O.duğunu bildirmiştir. Nizamname ve program encü • lik hükumetten her hangi bir me 
~ 'anına davaları meni yarın saat 10 oda toplanarak selenin mecliste alenen mUzake-

lı ... 10§annıa davalarının. kolaylaş • '' llıa program projesi üzerinde müza- reye konulII}asını istiyebilecek· 
de t sı hakkında'ki dilek lizerin- kerelerine başlıyacaktır. lir. 
l~,1'Scn müzakerede söz al:ın de
~-, tr 
'tı h '. ~~rılık kararlarının dayan 

den balikuınıerin mükemmeliyetin· 
11qti hseylemişlerdir. Aynı ka • 
};>'th· izhar eden Adliye Vekili 
~ 1 

Okyar, boşanmayı kolaylaş 
d iltıın . . 
an b·· ._1Çtimai nizam bakımın 

di1t~ ~Yuk mahzurlarına nazarı 
tı celbetti. 

t.tiiJ[ b • • 
~ "'Üdafaa Vekaletıni alaka 
~~~en dileklerden memnu mm 
d~clt tın işaretlendirilmesine ait 

" tasvip olundu 
~aı,· . 

lP.,r n lliyc Vekaletine ait dilek -
h ,/'rinde izahat veren Dahili • 
il!~ eltili Faik Öztrak, belediye 
tan~~~rının tekaüt hakları~ın 
lııı.d 1lınesi için tetkikatta bu ~ 
'as111\lgunu bu hususta, sigorta e-
tı' 111 düc:Un"ld" ~.. .. t k "'t ·~c:alt :ı: u ugunu, e au 
toilla _memurlara ve ailelerine 
t~&ıtn hır para verilmeyip sigorta 
• ·a ö tıli}' g re aylık suretiyle bir 
tir. ~ Çaresi aranclığını bil:;iirmiş· 
l~ı"r ahiliyc Vekili, Fakir beledi· 
lai~ı e 1 S sene vade ile ve az bir 
htt: ~t:lediycler bankasınca tedi
'lı. :-ı. Ulunuirmısı kararını aldı • 

' cv1 tııia . c.nıne harçlarının 261 ku· 
ındıriım . . . ı· b" csı ıçın mec ıse ır 

Hataylıların 
dilekleri 

Bahri harekat şefi 

Filonun müteaddit 
düşman kuvvetlerlni de 
t ardedeblleceğinl söyliyor 

Vaşington, 29 (A. A.) - Bahri 

harekat §efi amiral Leahy. dün 

I akşam radyo ile neeredilcn bir hL 

ta.besinde Amerikan donanmasının 

yalnız; herhangi bir dilı:ımanı defe • 

dccek derecede kuvvetli olmayıp 

belkl müteaddid dilşman kuvvelle-

rinin kombinezonlarını da tardede
bilecek kuvvete mallic olduğunu söy 
lC'Miştir. Maamafih amiral, Ameri
kanın eimdikl vaziyeilnl kaybet. 
memesi için deniz ~aatmı ecnebi 
devletler in~aatı seviyesinde bulun. 
durması lazımgelrnckte olduğunu .i
lave etmiştir. 

Parti Kurultayında 
ilk celsenin tafsilatı 

Ankara, 29 '(A.A.) - Cumhu. 
riyet Halk Partisi beşinci bUyük 
Kurultayı bugün saat 10 da BU. 
yük Millet Meclisinde ilk toplan.. 
tısını yapmıştır. 

Bütün memleket içinde milli 
bir bayram gibi kutlanmakta o
lan Kurultay toplantısı mlinase. 
betile Ankara bugün baştanbaşa 
bayraklar ve dövizlerle süslenmiş 
bulunuyordu. Büyük Millet Mec. 
lisinin önünde toplanmış bulunan 
kesif bir halk. kurultaya iştir§.k 
edec~k olan delegelerin gcli3leri. 
ni yakın bir alaka ile ta.kip eyle. 
mekte idiler. 

Toplantı saatinden çok önce 
içtima salonu delegelerle dolmuş 
bulunuyor ve herkes celsenin a. 
çılma.sınr ve Millt Şefin nutkunu 
söylemesini sabırsızlıkla be· li -
yc.rdu. Samiin localarında gaze. 
teciler, lngiliz, Fransız, Afgan, 
Iran büyük elçileri olduğu halde 
biitün diğer elçiler ve elçilikler 
erkA.ru hazır bulunuyorlardı. 

Sa.at tam 10 da Millt Şef de. 
ği§mez başkan İnönü, halkm sil. 
rckli alkışları arasında Büyük 
Millet Meclisine teşriflerinde 
Meclis önünde başta mızıka ol. 
duğu halde bir askerl kıta ihti • 
ram resmi ifa eylemiş ve mızıka 
İstiklal Marşını çalmı§tlr. 

Reisicumhur lnönU refakatin· 
de Büyük Millet Meclisl reisi Ab. 
dUlhalik Renda ve Başvekil Re. 
fik Saydam olduğu halde doğru. 

* Yapılacak yollar için liste ha
ztrlanmıı;ıtır. Vali ve belediye relsL 
nin tasvibinden geçtikten sonra 
derhal mUnaknsa açılacaktır. 

* Beyazıt kütüphanesi civarın. 
dald dllkkAnlarm istimlA.k muame
lesl t.amamlannuştır. 

* Na.fin Vekô.leti belediyeye E
minönünde yıkılacak 14 dUkkfm i
çin 110 bin lira yardım yapmakta. 
dır. 

* Diln yapılacak belediye koopc. 
ratlfi umuınt heyeti toplantısı ek
seriyet olmadığından hazirana bı
rakılnu§tır. 

* Kurbağalıderenin köprUyc ka
dar olan lrumınım temizlenmesi ka.. 
ra.rln§mıştlr. Ya.kında :işe ~lana. 
cak ve ilerde derc:ıin ild tarafına 
da. nhtmılnr in§a edilecektir. 

* MUtehassrs dekoraUSr ve res
s:unlardan mUrekkeb bir he~ct bu
giln Galata.saray lise!lne gidecek. 
yerli mallar ııcrgislnln kurulacoğı 
pavyonların yerini gezerek tezyi
nat hakkında. kararlar verecektir. 

* lktısat vekAleti mUfett.i§.Ieri 
Brezilya kahve şirketinin teessü. 
sllnden bugüne kadar olan muame. 
lli.t vo hesablarım tetkik etmekte
dirler. 

* Ankara.da Maarif Vekilinin rl'
isllğinde bir toplantı yapacak olan 
mUfetti;slerden bir kısmı diln An
karaya. gitmi§lerdir. Bazıları da 
bugUn hareket edeceklerdir. 

* Anndoluhis:ır plftjmm Ineantı 
tamamlanmıştır. Plaj haziran orta. 
sında halka açılacaktır. 

* Harbiyede Emek aı:artımanı. 
nm ynnmdaki arsa belediye t.arn
fmdnn Em18.k bankasından satına
lmae:ı.k ve burası çocuk bnhçesl 
yapılacaktır. 

* Yerli kuma.şln.n İngiliz damga· 
sıylıı satanlar hakkında ya.kında sı_ 
kı kanuni takibat ynpılmağa b:ı.ş. 
lıınacaktır. 

* Bursa belediye rPisf Neşet, 
dUn şehrimizde şehircilik mUt~a.s
sw Prcıntln görüısmüştür. Bursanm 
imar proje--....ini Prost yapacaktır. 
* Taks~deki Cumhuriyet li.bidc

slnin bahçe kısmı yeni baştan tan
zim edilecektir. 

* Yeni 1zmir "-:ıUsi Etem Aykut 
vazifesine başlamıştır. 

lerce Arablara. bn.ıılarmca da ya
hudilerc isnat edllen bir suikast 
yapılmıştır. Bir tedh~çf çetesi, 
pencerelerden uyumakta. olan köy 
ltilerin fizcrine ateş ederek dordU 
kadın olmak Uzere 5 arabr öldUr • 

Suikastten l!!onra polis bUtün si.. 
nemalan kapatmı.!3 ve aeyi:-cllere 
evlerine dönmelerini tavsiye etmiş. 
tir. 
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ŞEIFüN TARüHü NIUTKU 
Herkes için ger güzünün nimetlerinden istifade· edecek 

bir sulh imkinı samimi temennimizdir 
Cumhuriyet Halk Partisi Değişmez Genel 

BookanuMilli Şefimiz ismet lnönü'nün dün 
Pa;tinin beşinci kurultayını açarken söyledik
leri nutku dünkü sayımızda kısmen vermiştik. 
Bugün bu tarihi nutkun tam metnini neşr~cli-
yoruz: 

Büyük Kurultayın sayın üyeleri, 
Cumhuriyet Halk Partisi Beşinci Kurulta· 

yını açıyorum. Yüce şahsiyetlerini:i muhabbet
le selamlarım. Sizin temiz hislerinize ele tercü
man olarak bir ferdi olmakla gurur duyduğu
muz Türk ,;.illetini saygılarla anarım. Beşinci 
büyük kurultayda, Partimizin kahraman mü· 
~isi ::evgili Atatürk'ün aramızda bulunma· 
masını düşünerek derin bir elem içindeyi:. A· 
tatürk büyük milli davayı, millet içinde VÜ· 

cutlandırırken kurultayı anatemel ittihaz et· 
m.işti. Kurultaya derin itimadı ve itibarı vardı. 
Bize büyük siyasi partiyi, s.:ığlam ve sarsılmaz 
re;imi vatanın umranını ve iyi istikbalini temin 

:1 ' • 

etmiı olan Ebedi Şefimizin hatırasına ta.ı:zm 
için Kurultayı beş dakika sükuta davet ederım. · 

Sayın arkadaşlar, 1 

Beşinci Büyük Kurultayı, bütün vatanı gÖ· 
nülden kaplıyan müsbet şartlar İçinde açıyoruz. 
Partimiz, vatanın kıymetli evlatlarını bağrın· 
ela toplamış, her vatandaşa müsavi ve kamil 
emniyet ve hizmet şartlarını fiilen temin etmiş· 
tir. Geçirdiğimi: tecrübeler Türk milletini ifti
har olunacak bir siyasi olgunlukta, milletler ai
lesinin temi: idealli,sağlam karakterli bir u:· 
vu olarak tebarüz ettirmiştir. Türk milletinin, 
cumhuriyet rejiminde en iyi tesanüdü bulmuş 
olduğuna, en §Üpheli nazarlar kani olmaktan 
başka çare bulamamışlardır. Büyük Millet 
Meclisinin son seçimi, Türk milleti İçin hakiki 
8lr muvallakıyettir. Vatandaılar, vatan mıi
ltadderatını eline alacak yeni Büyük Meclisi 
seçerken, ciddi bir vazife hissiyle alaka göster· 
mişlerdir. Partimizin yüksek idaresi ile halkın 
samimi reyini millet vekillerinin seçiminde bir
/estirmek teşebbüsü cesareti arttıran kat'i ve 
mÜsbet bir muvaffakıyetle neticelenmiştir. 
Partimiz, bu teşebbüsü, memleketin bütün se· 
çimleri1.le daha geniş mikyasta tatbike çalııa· 
caktır. 

A:i: arkadaşlarım, 
Siyasi hayatında tecrübe geçirmiş adamlar 

olarak, memleketimizin ihtiyacına ve bünyesi· 
ne en uygun olan halk idaresi usulünü kemale 
getirm&?k idealindeyiz. Bu yolda temi: yürek· 
le çalışıyoruz. Biulen sonra gelecek vatandaı· 
lara, milletimizin siyasi hayatında ilerlemİ§ 
bir seviye terketmek, başlıca emelimizdir. 

iyi bir halk idaresinin siyasi idarede ana· 
pr~sipleri; her nevi seçimlere halkın samimi 
olarak iştirak etmesi ile, hükumetin ve Büyük 
Millet Meclisinin faaliyetinde hakiki bir milli 
ıniirakabenin şüphe götürmez bir tarzda bu
lanması ile hülasa edebiliriz. Mebus seçimin
le olduğu gibi, Parti intihaplarında ve beledi
ye intihaplr..rında. yer yer, ansızın yeni intihap· 
lar yaparak teşkilatımı: üzerinde halkın mu· 
laabbet ve itimadını daima yoklamak ve kuv
vetlendirmek kararındayı:. 

Büyük Millet Meclisinin laaliyeti, vatan
daşlara hall;ki bir huzur verecek surette feyiz
li b!r tekamül halindedir. Hükumet işleri, mil
let vekillerinin ciddi bir mürakabesi altında c l
duğu halde bütün gayretler, cumhuriyet hüku
metinin itibar ve muvaf fakı~etini arttırmak yo
luna müteveccihtir. Halkın seçimlere yakın 
alallası ve Büyük Millet Meclisinde millat 
haklarının açık mür~kabcsi idealleriyle nifaka 
ve anarşiye mahal vermemek zaruretlerinin 
bıtraber yürüyebileceğine inanıyoruz. Büyük 
milletimizin arzusu ve ahlıselimi, millet vekil
ler:mizin ve Parti te ... h~latımızın yüksek mezi· 
yctleri, bize, muhtelif icaplar arasında, ahengi 
muhalaza etmek gibi çetin b:r vazifeyi kolay
laştırmaktadır. Büyük Kurultaya tahclim etti
ğimiz nizamname projesinde, Büyük Millet 
Meclisinde, Cumhuriyet Halk Partisinin bir de 

müstakil grupunu düşündük. Büyük Kurultay· 
dan vazife alan ve Parti Genel Başkanının faril 
sı: bQfkanlığında çalışacok olan inti.z:.am ve in
zibat içinde, şuurlu ve çalı§kan, bir müstakil · 
grupun, icra mevkiinde olan millet vekilleri 
ekseriyetine ve hükumetine esaslı bir yardım 
temin ederken büyük milletimize de kendi İş· 
leri için yeni bir teminat hazırlıyacağını ümit 
ediyoruz. 

Aziz arkadQflarım, 
Parti teıkilatımızın ve Halkevlerinin, va

tanın aiymi, kültürel ve İçtimai tekcimülünde 
verimli çalqmalarını, her suretle teıvik ve ta· 
lep etmek istiyoruz. Nifakı ve her türlü fenalık· 
ları önliyecek, her türlü iyilikleri yapacak ve 
öğretecek bir milli mekanizmayı, Partimizin 
faaliyetinde eaaalı olarak bulacaiımı:a kanii:. 
Parti teıkilatımız, önümü:cleki devrede, isti
datlara yol veren bir genişlikle müsbet faali
yetlerini, merkezi idarenin daimi teftişine tabi 
görecektir. 

Büyük Kurultayın sayın üyeleriJ 

Cumhuriyet hükumetinin geçen Kurultay
Clanberi memlekette tahakkuk ettirdiği fayda
lı iıleri ve aziz halkunı:ın resmi müesseseler· 
den temini arzu ettiği dilekleri, elini:cleki hüla· 
calarda teferrüatiyle bulacaksınız. Güzel va
tanın hersahada geniı mikyaata imar edilmesi, 
yükaeltilmesi ve kuvvetlendirilmesi, durmak 
bilmiyen bir gayretle devam etmektedir. Biri
biriyle maddi ıJe manevi irtibatı olmıyan dağı
nık parçalardan mürekkep harap bir memle· 
ket, en uzak köşeleri araaında bir aile efradı
nın irtibatı gibi aıcak bir alaka ile bağlanm11 
muazzam bir kütle olmak yolundadır. Ônü
IJPi~elıi •ın,lerde,bu çalqmalarunı:ın netice 
lerini daha parlak of arak göze çarpar bir hale 
getireceğimize katiyen güveniyoruz. 

Hükumetin icraat programının teferrüati
le, Büyük Kurultayı yormak İstemem.Fakat bir 
iki noktayı baılıca meaele olarak Büyük Kurul
tayın huzuruna arzetmek isterim. 

Onümüzdeki senelerde nüfusumuzun ço
ğunu teıkil eden köylümüzün, gerek tahsil, ge
rek geçim hususunda seviyesini yükseltmeyi 
bQflıca hedef tutacağı:. Bu hususta elde edece· 
ğimiz neticelere, çok ehemmiyet ve kıymet ve-. 
rıyoruz. 

Kat'i olarak inanıyoruz ki, köylümüzün 
tahailini ve mai,etini daha yüksek bir dereceye 
vardırdığımı: gün, milletimizin her sahada 
kudreti, bugün güç taaavvur olunacak kadar 
yüksek ve heybetli olacaktır. 

Aziz arkadQflarım, 
Memleketimizin müdalaa kudretine öte

Clenberi verdiğimi: ehemmiyet, milletler araaı 
vaziyeti erdeki son inkiıaf lar dolayıaiyle bir kat 
daha artml§tır. Bugün insanlık, milletler ara· 
sında ciddi bir emniyet buhranı geçirmektedir. 
Birçok milletler, beklenmiyen fırtınalara an
sızın maruz kaln,.ak endiıesi içinde huzursuz· 
durlar. Halin en büyük tehlikesi budur. Millet· 
ler arasındaki bu emniyetsizlik, bugünkü halile 
devam edemez. Be: hal, ya milletlerin ıuursu: 
bir surette biribirinin boğazına atılmalarına •e· 
bep olabilir; yahut da, nihayet aklıselim gale
be ederek milletlerin huzur İçinde müıterek 
bir insanlık hayatı yaşam~ları İçin yol buluna· 
bilir. [( urultayın samimi dileğini ifade ettiğimi 
bilerek söylüyorum ki, biz, milletler armmda 
emniyetin avdet etmesini temin edecek çareyi 
aempati ilo czl&mlıytlcağı:. 

Bu b:ıhr: ·yar netice.ve varabilmeli için, her 
milletin hakları ve vazifeleri olacaktır. Fakat 
her şevden mühim olan bir anaprensipin, bütün 
milletlerin vicdanında sarsdmaz olarak yerleı
me:ıi gerektir. O da, nüfusu çok milletler gibi, 
nüfusu az milletlerin de müstakil ve milli bir 
hayata müatahak oAduklarının samimi olarak 
kabul edilmesidir. insan cemiyetlerinin, bü .. 
yükleri tarafından yutulması mukadder oldu· 
iu nazariyesini, hiç bir yer için kabul etmiyo-

ruz, kabul etmiye.ceğ~:. Benliğine ve l'!~rıı~ 
sahip olan her mılletın, dokunulmaz mu•t~ 
bir devlel olarak yaıamaaı hakkı, inaanl~ 
sarsılma: müıterek bir akide•İ olarak teabı~ 
lunmak lazımdır. Beynelmilel münaaebetl ı 
mi:cle bizim :ihniyetimi:cle bulunan devletlSfo 
müşterek prenaip ve emniyet davaaı, b 
müıterek cepheye •evketmiıtir. Siyaai anl'!!' 
malarımı:ı ve ittilaklarımı:ı bu zaviyeden ı0 
meliyiz. · 

Balk~n paktını ve Saadabad paktını, bıı 111' 
mimi arzularla kuranlardanı:. Bütün AvrııP' 
yı kaplıyan aon emniyet buhranı içinde, Türlı• 
/ngiliz ittifakı, hiç bir tecavüz fikri be•lemiY~ 
fakat kendi emniyetlerimiz ve müşterek ~~ 
ve inaanlık ideali için alınm11 bir taahhüt • 
Bu müıterek sulh ve emniyet idealini takıJi 
edecek diğer taahhütlerden de çekinmiy~~ 
ğiz. Biz komıularımı:la her türlü ihtilafı ~
lettik. Şimdi, samimi olarak onların emnı1' 
içinde bulunmalariyle alakadarı:. Komıul ._;a 

mı:a eelecek tehlikeleri, bir adım sonra bov 
gelecek tehlikeler gibi önlemek için iktidat"' 
mızcla olan tedbirleri alacağı:. 

Size memnuniyetle aöyliyeyim ki, SoıJY-'"' 
lerle münaaebetimiz her zamandan ziyade ": 
caktır ve karıılıklı itimada müstenittir. I~ 
memleketin biribirinin emniyetine ve saad•tı" 
ne yakın ve ciclcli bir alaka ile merbut olcluğııtıd 
zikretmek, benim için hakiki bir zevktir. .. 

Fransa ile aramızdaki yakınlığı; bitmek il' 
zere olan tek meselenin, yani prensiplerintl~ 
tamamen mutabık kaldığımı: Hatay mesel•"" 
nin hallinden aonra hiç bir kuvvet bozamıY_'. 
caktır. iki memleket ve milletin menfaatlarİI" 
o kadar müıterek eörüyoru•r 

" Azi:ı: arkaJQflar, 

/ Milletler C1Tcu1 vaziyetinin biıgün.kü bıılr 
zanında memleketin.müdafaa ıJaaıtaları, ba~p· 
ca gözönünde tuttuiumu: bir mesele oldııi"; 
nu aöyleraem, bunu tabii bulursunuz. Cumh"!': 
·yet hükUmeti, temiz idealleri meriyette ve ıtt' 
barda tutabilmek için, Türkiyenin müJalaO 
kuvvetinin yüluek bir derecede bulunmQ6ıt1ı1' 
hakiki ehemmiyetini müdriktir. _, 

Türkiye; ıuurlu ve kuvvetli varlığiyle Y_IP" 
na kendini korumakla kalmıyor, insanlık a~!: 
sine ve sulh melltiiruine ciddi bir hizmet ettik'" 
ne de kani bulunuyor. Bütün temennilerim~ 
raimen, insanlık yeni bir boğazlQfma aletıfi. 
uğrarsa, Türk milleti; bu mücadelede kendi"" 
ne düıen medeniyet ve insaniyet vazifesini lı~ 
ramanca, hiç tereddüt etmeden ve hiç bir Jeır 
ıetten ürkmeden hakkiyle ve tamamiyle ya~ 
caktır. Türk milleti; yülueh ideali ve ha1 

1
, 

menfaati kendisiyle beraber olan milleti~~ 1ı 
beraber, göz kamQftıracak yeni kahramtJTP' 
menkibeleri yazmak için tamamiyle hıdır ıJI 
.lıat'i olarak karar vermiı bir haldedir. ,.·~ 

Bugün ihtilal halinde olan milletlerin 1~ biriainin YQfamak hakkını ve yüksek inaatl 
vazife ve meziyetlerini az takdir etmek hat1 
na düımüyoruz. Tekrar ederim ki, herkes ıçt., 
yeryüzünün nimetlerinden iatilade edecek hl 
aulh imkanı aamimi temennimi:clir. 

Sevgili arkadQflarım; 
Yurdu içinde masumane çalııan ve halılar' 

için, mecbur olursa, .am bir kitle gibi ıa/Jatt' 
maya hazır olan büyüh Türk milletinin mütfl:;. 
ıillerisiniz. Temsil etmekle iftihar ettiğimİS. bit 
yük millet, in.tanlık aile.inin aail ve kudret1•1Jı mesnedidir. Kalaraman milletimizin var .; 
inaanlık için ölçülmez bir kıymet, bulunmd ~ 
nimettir. Bu varlık; milletlerin farkıı: oıar;Jr 
biribirleriyle imanca geçinmeleri için tesir• 
mal kabul etmez bir teminattır, 

ArkadQflarım, . afi 
Sade vatantlQflıkta en büyük şerefi dııY1,.. cumhuriyetçiler olarak milletimizin hiz;nı•~ 

rini iyi ila etmek Qfkı, bütün varlıiımv:a ~ 
kimdir. Partimizin aziz: andı, vazife icab:ııı ,. 

""asil bir borc tanımaktır." 



Seyahat ve 
sayı iye kıyaf eli 

I 
Profesör, kış orta.!ıında talebe-
ı ;J en birini odasında ziyaret et. 

J 5i zaman, içersini soğuk bularak 
1 ayret etti: 
1 - Nedir bu? dedi. Odun, körnU.. 
ı jn yok mu 1 Soba yalanıyor mu-

un? Bu vaziyette .nasıl oturabili
yorsun? 

Talebe ellerini uğuşturarak ce
vab verdi: 

- Hiç merak etmeyiniz }>rofe. 
sör. Soğuk tesirini gösterdiği u. 
man, imtihanlarımı dilşüıprıeğe bq 

'ı hyorum. BütUn vilcudumdan ter. 
~ ter boşanıyor! 

1 

i 
Siyah 
ltr haı:;""n Ourtndc beyaz motiJ 
~'>ıiı rakamlar ve şekillerle süs
~es;>lıdtob/~r bu sene çok modadır. 
ile k ' gordiiği'iniiz modelin önit-
~ • IT11Jızı bir k . "b. 
"4''lt1ıişu, ş umaş şerıt gı ı ge· 

/J $İYah · 0Pka kırmızı renkte o. 
kenarlıdır. 

'tatil z 
lstirah arnanı Yaklaşıyor. Senelik 
tt..... atıen · 
~"ll4eru .nı çocuklanmn tatil 
ltr, bab e bıne~tinnek isti yen anne-

Seb ep 

MUşterl - Niçin ben bu mağa
:ırndan her istediğimi alamıyorum 

canım, niçin? 
Tezgahtar kn - Pek fazla na-

zik davranıyorsunuz da onun için! 

- Misafirler geldiği zaman bir az sarhoş göriin. Likör şişcsindt pek 
az likör kalmış, bir sebcb göstermek lôzım. 

- F:Z mifrcbbiliği yapmak da n rcdm aklınıza geldi? 
- Eskiden pire mürebbi/iği ;yaparnmı. Gözlerim mlyoplaşınca $0. 

netimi değiştirmek mecburiyetinde bıld,m. 

Cazıbe 
kanunu 

Öğretmen, "Cazibe kanunu,. nu 

- !la/yan karikatürü -

~Ofoler ~ar Yaz mevsimi için güzel 
~ıı Urarak yavrularının im· 

~ ha~:n.elerini bekliyorlar.. Bir 
~lel>le . ıçerisinde yavaş yava~ 
latij l'a rı~ de kapısı kapanacak ve 
ıı1-ıı · Pabılrnek imldlnlarına malik 

anlatıyor ve insanlann kUreiarz U
zerinden niçin dilşmediğini izah c

Kadın - bu altşam nasıl oldu da diyordu. İzahatını bitirdikten ııon. 

~tdik~a:. bir hayli zamandır .. s· rı. hur ha vata -kavusacak
~G}'~d~ dolmağa başlayan 
~~ Ytrlennde boş bir oda bile 
la}'arı caıc .• Yurdumuzda yeni bac: 
!!ıtıend~fYahat merakına uyarak v; 
~l'ı._ 1 erle · · ~ tan nınızle vapurlarımızın 

beni hiç öpmedin? ra: 

Erkek - Buna ihtiyaç kalmadı 
ki §e~roın,ibu~1e•~ .bir lttre bile 
alzım atı!J kntıllfnı.lldua.~-~ 

t "'" ,,,.. ....... 

- Anlamadığınız yer varsa so • 
run, dedi. 

Talebeden biri ayağa kalktı: 
- "Cazibe kanunu'' meriyete 

girmeden evvel lnsanlan kUreları 
Uzerinde tutan neydi! 

DnglODz fakrraso 
Otomobil §OförU - Çifte dağlar 

Çilekte 
neler vardır ? 

'f azan : Dr. G. A. 
Çilek sadece güzel ko

kusiyle değil, gilzel rengi ile 
ve lezzeti ile de nefis bir ye. 
miştir. Uç duygumuzu birden, 
ilkin burnumuzu ve gözümüzü, 
arkasından dilimizi okşar. Bu· • 
nunla beraber, pek eski zaman •• 
larda ancak dağ çileği bilindi. 
ğin::ien ne İpokrat hekim, r.e 
de ondan sonra gelen eski bü
y:ik hekimler onu bir derde de. 
va olarak tavsiye edememişler. 
di. . 

Fakat on altıncı asırda, şimdiki bildifimiz nefis çilekler 
gibi değilse ıde onlara yakın gilzel kokulu çilekler tarla· 
larda yetiştirilmeğe batlayınca ha11cın ilk iti onu ilaç niye. 
tiyle yemek olmuştu. O aauda miskin illeti halkı çok kor. 
kuttuğu için çileğin birinci şöhreti miskin illetine deva ol· 
mağa başlamıştı. O kadar lezzetli bir yemişin yalnız bir 
illete deva olmakla kalması reva görUlemediğinden ve me. 
sane taşları her devirde insanları rahatsız ettiğinden çok 
geçmeden çilek mesane taşlarını eritmek için de birebir ilSç 
olarak tanınmı§tı. 

Daha sonra, pahalı ilaç kullanmasını bilen hekimler 
çileğin ıuyunu çıkardılar, onunla kibar hastalarının mide. 
lerini, bazılarının da yaralarını tedaviye batladılar.. Kimisi 
çilekten bir §arap yaptırdı ve bununla kibar bayanların 
yüzlerindeki çilleri geçirdiğini ilan etti, kimisi de bu şarabı 
mide bozukluğuna ve ishal hastalığına karıı ilaç diye içiı:idi. 

Bir rivayete göre de, bazı yerlerde bayanlar çileği 
çocuk dütürmck için yerlerdi. Fakat çilek her devirde pah:ı

lıca bir yemiı olduğu gibi, çocuk düşürecek kadar yenilince, 
çocuk ı;:lüşmeden önce mide fena halde bozulduğundan onun 
bu türlii tesiri çabuk unutuldu. 

Daha yakın zamanlarda, bazı hekimler çileği safra 
yollarında kum hastalığına, karaciğer hastalığına, romatiz. 
ma ağrılarına karşı günde yarım kilo kadar yemek prtf yle 
iyi bir ilaç olarak tavsiye ettiler. Yirmi otuz yıl kadar olu
yor, bir hekim de onu damarlardaki tansiyon fazlalığına 

kartı ehemmiyetli bir ilaç diye sağlık vermişti .• 
Bunların hepıi aı çok !doğru olabilir. Bununla bera· 

her çilek )İmdi hiç bir derde deva olarak yeniimez, onu 
vücudumuza lüzumlu madenleri, bir de hayatımıza ço!< 
faydalı bir vitamini verecek bir yemi§ diye yemek lizım. 
dır . 

Çilcfin yüzıdc 89,S kısmı sade audur. Fakat bayatı bir 
411 ~fil, kan~rt ttmMeyecek, yUreflmfze ferahhk vere. 
cek bir su .. Yüzde on buçuk kısmında, bakınız neler vardır: 

la~li ~lerin?en istifade ederek 
t~ırnıek . l~etın uzak yerlerinde 
~doı ıstıyen insanlarda güzel 

çiftliği nerededir? Tarif eder mi _ Saldaki kad1Pt (gerlf t•e güztlint) 
sin? - lm bir karakter mıseltsidir şeke· ı 

Yüzde 8 geker, hem yemige lezzet verir, hem de vücu· 
dumuzda yandıkça adalclcrimizin hareketine hizmet ~er. 
Yağlı ve albUminli maddeleri pek ehemmiyetsiz, nisbeti söy. 
}emeğe değmez. Yüzde iki nisbetinde sellüloz maddesi inki
L-.za karşı igimize yarar. Köylü _ Hayhay çocuğum. Bu- rim. Bale kocam beni lıiç lrukanmaz 

l!u u ;·oııanna atılacaklar. ra<laıı doğru git. Yedi traş sabunu 
ilA.nı geçeceksin. Arkaamdad ikt ta ba~1ı,,SeYahat ve savfiıre ha.vatına G , 

t J<l<:a!( J J - üzel güzel oynuyorduk koca. ne diş macunu iüını ... Onları gcç-
~11k . bayanlann şimdiden c1ğım, fakat topları kaybettik. tikten sonra sağa dön. Beş tane de 

ti""' }ol elbis 1 • • d" ·· d .. kl d' "''lıhaıck e erını uşun u e. benzin ilanı geçtik len sonra çiftlik 
l U U~l ~k. Bu yazı ile onların gBzlikUr. BUyUk bir otel ilanının 
%1Qı erınc Yardım etmeğe çalı· dağ tırmanışları için jüp külot mu. ardındadır. 
Ilı Sa;-fi~e . hakkak lazımdır. Bugünün môdası 
l!ıırllııı İlle ~e ~eya y~la çıkacak ka· ola? .kl.oş etekler şayesinde hem is· 
lo . sıcaı:htıyacı hır yol mantosu· tedığınız ka'dar serbest yürüyebi· 
~ diisttnu hYaz günlerinde de man. lir, hem de zarif bir kadın endam' 
l?ı ••. lf lur mü?,, demeyiniz sa- m muhafaza etmiş olursunuz. 
~. d~\·a, bilhassa memleketimiz· Sayfiye gezintileri, yahut sayfı} r 
~ .. ~~e bakunından kadına ben de Yerilecek çaylar için keten tay
tlt, ~1 tz ~enarında, dağ tepesin- yörler hem çok yakışır. hem de çolt 
~ ~k bır Yerde, yaz günlerinde pratiktir. Bu tayyi.kleri iki renkli 

fırtııı n Sabahlar ve ak~mlar, a· ketenlerden yapabileceğiniz gibi a. 
~.aı, ~ar .ve ya&rmudar olur. BL çık renkli Surah yahut Şantungdan 
"Q(lir } hır sayfiye mantosu el· da yapabilirsiniz. 

llıı ~ . Bu tayyörlerin altında organza 
~ telllc ~~ın seyahat mantoları a· dan, Linondan yahut Abbendeıı 
~IJıa;'!a ~ U~lü kumaştan yapılıyor bluzlar giyilir. Yünlü .tayyörlerir: 
~dır. heı renginde mantolar çok altına ise yalnız. ince yünlil kuma~· 
~ıı ın Su ~antolara dair bu se tan yahut kazmırden bluzlar lazım 
~ ~lt Odellerınde bilhassa iki bi· dır. 
t... arı_ beçarpıyor: Çok geniş man. Yaz tuvaletleri için her buluza 
i;;ta ~~e k~dar çok dar ve belden uygun renkte eşarplar şart gibidir 

· arnııe genişliyen manto· Elbiselerinizin rengi pek gösterişli 
~~SJ1c . değilse göze çarpacak renklerde e· 
~.~kılde fötr ~pka, az yük· ~rplar intihap edilir. 
~~·ı~ lu spor iskarpin, kırlarda Sayfiye ve deniz için en güze' 
~ >'alt manto yahut tayyörler başlık, başa sarılan renkli fişüler. 

l'ıı ~i'ie ':ır. dir. Bunlara istediğiniz şekli vere
~ 'v~;i ~ eklerin modadaki M\kim bilir, arkadan. önden. yandan hatt~ 
·; e~ı.1 l'~-arn ediyor. Sppr elbisele· -;ene altından ba!!layabilir!;iniz. 
ıı..'~r. \' erı hi'e bu sene plise yapı. Ser}Je<:t hareketlerinizi muhafazr 
~"k a~lık Yünlü roblarımz mu· "'debilmek için çanta ve eldivenleri
~ <>ia~~k açık renkte bir kumaş· nizi tamamile atınız. Şehir i~rigin 

~kl' \'e göğüs kıc:-mı sade bir 1e çok llzım olan eldiven ve çantr 
l'a'1·ıs ınde bulunacaktır. ~yfiye için lüzunısuıdur. 
~ "ere gelince: Bu mec:ele mev Tatil zamanmda makyaja kıymet 
~~ha ~ınana göre değ;şir, trer vermeyiniz. Yüzünfizün istirahat 
~ ~'''t ~0lculuğu için hafif tovtı ~tmesi de IAzımdır. Bütüq tatil mür' 

- Artık setı çok k~a etek giyme 
~e başladın. Bu kadarı da fazla. 
Baksana jartiytlerin bile görünüyor 

- Üzülme kocacılım, jartiyeleri· 
mi biraz yukarıya çekerim. 

.. --""""":' 

------

- Bu kravat elbiseme uyg11n dü
şüyor mtı? 

. Me~erse •.• 
Delikanlı sokakta gördüğli ve ki

bar farzettiğl bir kadına yaltla§a. 
rak: 

- Slze eve kadar refakat et • 
mek şerefine nail olabllir miyim 
efendim? dedi. 
Kadın c:eva.b verdi: 
- Hayhay ... Nerede oturuyor -

ıunuz? 

~: l!!t~k skoç bir eteklik münasir "!etinde yüzül\üzt yalnız krem '"' C'9 
~ ı~"' kısa ve geniş olacak, ce· besleyici bir yağ sürünüz. DÜELLODA HAI\KANll'ET 
~~ Utlaka ya çok kısa yahut Bunlara karar \'erdikten sonra - Kont yirmi adım atacak. Fakat sizi.n bo1unuz uzun olduluna 
~ Yapıla~tır. sayfiyeye yahut yola çıkabilirsiniz. ~Ö!_e o!' adı"! at~mz k4fi. gelh ooronl, 
-.. 11l§ltr". bısı1det gezintileri, Yolunuz açık olsun.. - llal'-"" ~ -

Çileğin en değerli maddeleri olan madenlerine gelince: 
yUzde 14 miliıram niıbetinde kUkUrt madeni tekmil vüc:u· 
dumuzun küreleri için lüzumlu bir maddeyi temine yarar .. 
Bu madenden bize gUnde bir gram lazım olduğuna göre 
yüz gram çilek yerseniz kUrkUrdUn onlda bir buçuğu kada. 
rını orada bulursunuz. demektir, Ust tarafını ıda baıka ye. 
mcklerde ararsınız. Y~e 25 miligram fosforu kemikler ve 
beyin için lüzumludur. 12 miligram klor madeni harmı l:o· 
laylagtmr, 5 miligram aodyom kanımıza lüzumlu olan tuzu 
yapmağa hizmet eder. Her nescimize lilzumlu olan potas. 
yom madenir»den yUz gram çilekte 155 miligram, kemiklere 
lazım olan kireçten 155 miligram, adalelerimize, kanımıza ve 
bünyemize lüzumlu manyesyom madeninden 13 miligram, 
çelikten 017, çinkodan 0,09, bakır.dan 0.13, manganeı made
ninden 0.28 miligram buluruz. Zekanın iılek olmaarna, ba· 
yanların güzelliğine hizmet eden iyot madeninden d: 
0.008 milgram. Bu kadarına pek az demeyiniz, çünkü onu 
her yemigte bulamazsınız, taze üzilmde bile ancak 0.002 
miligram bulunduğundan çilek bu bakım.dan taze Uzilmden 
ilıtün çıkar .. Yalnız ahuduı:lu müstesna .. Ağaç çileği, bir 
peri kızının göğsünden fıgkıran bir damla 'kandan kıı:armıı 
olduğundan ileri gelse gerek. hayalara güzellik vermek için 
her yemiıten üıtündür. Bu madenlerin hepsi hayatın m2y:ı. 
ları demektir. 

Çilekte yalnız C vitamininden, yUz gramda 40 ölçU 
vardır. Bunu da az görmeyiniz, çUnkU cndan limonda bile 
ancak 50 ölçU bulabilirsiniz. Dağ çileği elinize ge;erıe bu 
bakımdan daha iyi, yUz gramında 8 7 ölç il. Çilek bu vitamini 
ile de vücudumuzldaki bUtün hücrelerin beslenmelerine hiı. 

Zengin amca 
Bütün alacaklılar sözleşmişler 

gil>i borçlunun evine damladılar: 

- Paralan ver .. 
- Şimdi param yel: .. 
- Ne zaman ödeyeceksin?. 
- Amcam Izmirden gelince .. 
Alacaklılar kızdılar: 

- Bu maaalı aylardır dinliyo -
ruz. 

- Dofru ıöylüyorum, masal 
değil .. Amcaırdan daha dün melt· 
tup aldım .. 

- Ne zaman gelecek?. 
- Ben kendisine yol~ ~1-

Jar J"'Dmnlw,, 1 ' 

-Sana ortalılı hergün SÜ/1ÜT: U., 
. • •• .ı:..) , "'"'"' ,,,,,, ... , .... 

.... -...br 111 • ••• 
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D anz igin tarihi 
Şimdiki serbest şeh i r bir 
asırda nasıl Almanlaştı? 

BugOn Avrupa siyasetinde en· Gene ayni hikayeye göre, bir zete çıkar ki bunlar mütemadiyen 
biribirlerine ateş püskürürler • dişe doğuran meselelerde Danzi. müddet sonra kilisenin saati bo. 

gin istikbali mevzu bahsolmakta· zulmuş. Şehirde bunu tamir ede· 
dır. Danzigin istikbali henüz meş. bilecek kimse yokmuş .. O zaman 
kfık. Acaba mazisi neydi ?. 1 tekrar kör çancıya müracaat eldi. 

Burada, lıu 200 bin nüfuslu yorlar. Çancı da, çan kulesine çı

''Serbest şehr" in mazisini göz· kıyor ve kör olmasına rağmen s3-

Almanca gazete: Danziger Vor. 
posten, her gün, Lehlerin Alman
lara yaptıkları zulümler fdiye yeni 
bir şey bulur ortaya çıkarır. 

den geçirmek istiyoruz. ati tamir ediyor. 
Malı1mdur ki Danzig, Versay 

muahedesi ile, bir ''serbest şehir,, 
haline konulmuştur. Bugün de 
idaresi, resmen böyledir. Fakat 
§ehrin ''serbest devleti,, nazilerin 
nüfuzu altındadır. Hükumet Leh
leri kızdırmak için eski Tcuton şö 
valyelerini gösteren posta pulları 
çıkarır. Buna mukabil Lehler de 
Kral Jazellon'un resmi ile bir 
pul çıkarırlar. 

Danzig şehrinin kuruluşunu 

Teuton şövalyelerinin zahiren din 
yapmak, hakikatte ise yer almak 
için yaptıkları istilalar devrine da. 
hil ederler. Şövalyeler Vistül neh· 
rinin denize ldöküldüğü noktadaki 
bu mevkie gelerek kendilerine bir 
münakale ve iş merkezi kurmuş
lardır. 

Fakat, şehir, daha doğrusu o 
zamanki hali ile köy, daha çok ev· 
veldenberi mevcuttu ve ahalisi İs
lav kabilelerinden mürekkepti . 

Şehrin ismi eski Sloven dilin· 
deki "Dansko,, şekli ile ·~eniz 

kıyısı yer,. demektir. Bugün de 
Lehler buraya, o kelimenin başka 
bir şekli olan, Gdansk ismini ve
rirler. 

Danzig tarihte bir çok macera· 
lara sahne olmuş bir şehirdir ve 
kaderi en fazla Lehistanın uğra

dığı feHiketlerle bir yürümüştür. 
1410 da, Teuton (Cermen) şö· 

valyeleri Tannenberg'de mağlfıp 

edilmiş ve on'::lan sonra Danzig 
Lehistana geçmiştir. Ondan sonra 
da tam dört asır Lehistanda kalı-

~~ l 
Nihayet, 1812 de Napolyon'un 

zaferleri üzerine mareşal Le· 
febvre'i Danzigi zapta gidiyor . 

Kilisede bugün Büyük Frede· 
rik zamanından kalma üç kum sa. 
ati görülmektedir. Bunları uzun 
uzun ayinlere ve vaazlara taraf
tar olmıyan Frederik mahsus koy. 
durmuştu ve kum saati doldumu 
papaz sözünü bitirip hemen kür• 
sütlen inmiye mecbur tutulurdu. 

Danzig, bu deJfor içinde, asır
larca evvelki havasını muhafaza 
etmektedir. 

Bu ihtilaf, şehre somurtkan bir 
çehre veriyor. Danzig bir Alman 
şehrMir. Buna hiç şüphe yok, 

Danzigli, bütün Baltıklılar gibi çünkü ahalisi Almanca konuşur. 
kendi iç dünyasına çekilmiş ve Onun çin, şehrin istikbali hakkın. 
melankolik bir dünyada yaşayan da koparılan kavgalar ahaliyi ~de· 
bir insandır. Fakat bugün, dış ta hiddetlendiriyor. 
dünya ile alakadar olmakta, bil· Bu somurtkan hava içinde, şeh
hassa Lehistana karşı derin bir rin eğlenceleri de yer altındaki 
kin duymaktadır. meyhanelere münhasır kalıyor. 

Şüphesiz bu, şehirdeki Nazi. Buna mukabil Danzigdc Leh. 
ler tarafından husule getirilmiş !erin de, kahveleri varldır ki, ora. 
bir cereyandır. Bugün Danzigde tarda bir iki güzel yahudi km 
biri Lehçe, diğeri Almanca iki ga- görmek kabildir. 

Sı~~-~ 
Almanyada yüz erkek çocuğu 

bir film çeviriyor 
Kendisine Danzig dükasx ismi 

de orasını aldıktan sonra verilmiş
tir. Danzigin Fransa tarafından 

işgali 1814 de bitmişti. 
I 

Fakat Viyana konferanaı kara· 
rı ile Danzig Fransadan alındı ve 

Prusyaya verildi. 
O günden bugüne kadar da, ya. 

ni bir asır zarfında, Danzig tama· 
miyle Almanlaşmıştır. 

* * * 
Danzig başlangıcınldanberi bir 

ticaret §ehri olmu§tUr. Bununla 
beraber, fikir alemine de adamlar 
yetiştirmemiş değildir. Schopen
hauer bir Danziglidir ve felsefe· 
sindeki bedbinliği Baltık dalgala
nnın yavaş ve yeknasak ahengin· 
den almıştır. 

Danzig, bir ana cadde ile, bir de 
kilise etrafında birleşen bir kaç 
sokaldardan mürekkep bir şehir
dir. Ana cadde şehrin iki eski hu· 
dudunu biribirine bağlar: Bunlar. 
dan Grüne Tor (Yeşil kapı), di· 
ğeri ide Hohe Tor (Yüksek kapı)
dır. Hohe Tor'un karşısındaki 

Stockturm tarihte feci bir batıra 
bırakmıştır: . 

Bu kulenin bir işkence odası, 

zincir ve gülle dolu bir mahzeni 
vardır. Burada bilhassa feci cina· 
yetlerden mahkOm olanlar zincir
lere vurulur ve hapsedilirdi. 

Mahpuslar ayaklarında zincir
lerle, kulenin önünldeki avluda 
dolaştırılır, herkese ders olsun di. 
ye gelip geçenlere gösterilirdi. 

Kocalarım aldatan kadınlar da 

Filmin bar sahne ı... 

Almnnyadn, yedi senelik 
mevzu olarak almış bir film 
rilmektedir. Bu filmde yedi 
muharebesinin feci bir devri 
teriliyor. 

Filmin mevzuu şudur: 

harbi 
çev ~ 
sene 

gös _ 

Kral Silizyada bulunuyor. Rus 
askerleri de mUdafan cdilmiyen pa
)itahtı i~gnl etmişlerdir. Ordu ve 

daki Alman erkek çocuklarını topla 
yıp Alman tarafına kaçırıyor. Bu 
çocuklar kendilerine kin ve inti -
kam his.si telkin edilerek yetişti -
riliyor, talim görüyorlar. :t.fökem. 
mel asker oluyorlar. Bir Rus ka • 
lesi zaptedip Rus askerlerini hu -
duttan dışıı.rı koğuyorlar. 

' İşte, mevzuu bu olan film pek 
memleket perişan bir haldedir. Bu yakında bitecektir. 

lstanbul Defterdarhğından 
Sıra Adı 

No. 

1 :r-.Iari LeYi 

2tıiya Pasah 

3 Mustafa Bekir 

4 Baron Kabela 

5 Sekili Hilmi 

G Hüseyin 

7 Fikri Pakman 

8 Herman Hogo 

9 tllya Petıa.h 

·10 

1şi l\Iahallcsi Sokak 

Komisyon· Bcrcketzade Nazlı II. 
cu 

" .. 

r..rakine i· ACami 
mali 

Makine ,.e 

demir i~leri 
A.Cami 

" 

Tütün 
malathanesi 

İ- Azapkapı 

Meyhaneci A. camü 

" 

Yelkenciler 

!\!ahkeme 

Malım udiye 

No. 

31.1 

117 

69 

9 

53155 

211 

Boru fabrL 
kası 

" Perşembe pazar 3 

Fotoğraf 
levazımı 

,, Yoğurtçu han 

komisyoncu Bereket zade Nazlı H. 

KömUrcU Şahkulu Karanfil 

1/ 7 

31 

11 Eleni Hoçopulo Tuhafiyeci B. zade Y. Kaldınm 49 

Senesi 
Yergi 
rniktan 

935 1.75 K. 
2.33 H. 
2.50 c. 

935 

9:15 
936 

935 
936 

935 

935 

935 

935 
936 

935 

935 

935 
936 

20.13 
25.63 
2.25 

103.77 

K. 
B. 
ır. 

c. 

78.75 K. 
11.80 11. 

123.15 c. 

32.88 K. 
7.95 H. 

56.73 c. 

9.80 K. 
2.58 B. 
5.32 M. 
8.88 c. 

6,16 K. 
,64 H. 

8,08 c. 

12,60 K. 
1,60 H. 
2,86 c. 

75,75 K. 
28,05 B. 
78,66 M. 

160,43 c. 
14,70 H. 

3,50 K. 
,75 B. 

40,00 K. 
8,00 B. 

23,52 K. 
4,48 H. 

6,83 c. 

Maliye ıul:>esi mUkelleflerlnden yukarda adı, l§l ve eski adresleri yazılı eşhasa yeni adresi 
dirmeınl§ ve yapılan araştırmalarda. da buluna.n:ıcımılj olduklıı.rından hl. n.lR.rınılR giiJıt .. .-ı .. ııı !lf'nrı .. re 
zanç vergisi ve zamlarını lıavi Jbb arnameleri kendilerine bizzat tebliğ edilememiştir. Huku1' 
:t.fuhakemeleri Kanununun Hl - 142 inci maddesi hükmüne tevfikan, tebliğ yerine geçmek üzere 
yet ilan olunur. (3822) 

lstanbul Defterdarhğından 
Sıra No. Senesi İsmi ve sanatı ve adresi 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

1 

8 

9 

935 

935 

935 

935 

935 

935 

935 

935 

Abd o aşçı Papaz O. Han 13 

Mehmet Kahveci İpçiler 38 

Fikri Hallaç 

Abdurrahman 
Çamaşırcr 

Balkapan H. K. 2 
No. 48 

Uzunçarşı 328 

Manav 
larından 

oğulla· Sarıdemir İğdiş 

Ahmet 39 - 41 
ve Esat sepetçi 

Rüştü Sepetçi Asmalı sokak 14 - 1 
1937 

Leon Acemyan 
kahveci 

Cemal Kalaycı 

S. Demir Keresteci. 
ler 105 • 119 

H . Gıyasettin 
Hacı kadın C. 4 7 

935 Aleksandr Zayimis Çanak5rlar 
Yağcı 

7 

Kazanç Buhran Zam 

25 56 5 11 o 00 

114 30 22 86 20 57 

18 08 3 62 3 26 

4 44 o 89 o 80 

5 31 1 22 o 80 

18 32 3 67 3 30 

31 03 6 21 

15 83 4 12 4 15 

34 95 80 04 5 24 
16 , 

nyni kuleye kapatılırdı. Bunlar zamanda mahsus Rus hizmetine Ilu filmde aktör olarak yüz er-
kulenin üst katındaki pencerelere girmiş bulunan bir zabit on ya.sın- kek çocuğu oynamakta bulunuyor. 
bağlanarak sarkıtılır ve bu suretle 
herkesin görmesi için, yüksekten 
teşhir olunurdu Küçük Sinema Haberleri 

• t 

BugUn Stockturm kulesinin iş· * Fransızlar Ncvyork beynelml
kence oldası Kızılhaç tarafından lel s ergisine on filmle iştirak etme. 
kullanılmaktadır. Onun karşısın- 1 ğe karar vermişlerdir. Bunlardan i
dald biıyük edada Danzigdeki Hit 

1 
ki tanesi tamamile hazırlanmıştır. 

ler gençliği teşkilatının merkezi· 
1 
Bunlar Abel Gars ve Jenn Aedes

dir. 1 konun çevirdiği "Fransanın mcş _ 

Küçükpazar maliye şubesi mükelleflerinden yukarıda adı işi ve es ki adresi yazılı şahıslar t:r~~! 
retle yeni adreslerini bildirmemişve yapılan araştırmalarda da bulunamamış olduklarından hıı_a e t• 

gösterilen yıllara ait kazanç, buhran ve zam vergilerini havi ihbarnamelerin bizzat ken.diterı~ltdlıl 
Iiği mümkün olmamıştır. Hukuk usuli mahkemeleri kanununun 141, 142 inci maddeleri hi.I 

rafeti,, "Fransız düşüncesi,, "Fran· tevfikan tcblig yerine geçmek üzere keyfiyet ilan olunur. (3821) 

Şehirdeki büyük kilise: Mari. bur simaları., filmilc Lnnhor ve Ju
enkirche de bir kaleyi andırır ve ber tarafından çevrilen ve Fransa ~ 
onun da bir hikayesi vaI'dır: 1 nm birçok eyalellcrine ait hususi -

Kilisenin çanların: basit bir yetler dolu olan "Fransız bayram-

ça.ıcı japmıştır. F~lcat, buziin bi· ları,. filmidir. 
le çok ~an'<tı .. : rane bubnan bu Diğer üç filim çcvrilm:!ktcdir. 
çanhtı"a n~uk .. bil kendisir.e bii;:ük Bunlar "Parb te bir köy,, ''.Fran • 
bir müklfat verilmiştir. Fakat söy !:a•la falcılık .. \ 'C "enh·ersite ma -
lenüiğtne göre, icadını ba~kalarına halle:ıi., fı lm1erir!ir. D;ğer heş filmin 
satınaım dly• (ancının j!'Özlerini çok ya':ın bir ::amanda ç~vrilmesine 

Çıkarmışlardır. ha,Janac;ı:, t ı r. Bunla r 'Fran~ız za. 

~nıngençkıtlan,,\c''Or~. film-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

!erile, tamamiyle renkli olarak çev· v A K ı T 
rilecek olan ''Sen nehri Ye civarı., risi filmin propaganda ha,·asını 

filmidir. hiç bo.zmayan tam bir \'akayı an . n 
Xevvork sergisinde gö~terilmek Ü- }atmaktadır. Cep K Üt lYı p lh aı ne s . ,.,fi ~ 

• D k ı k" L' • Nı., Yazan \'e Türkçeye çevirenin adı ::;:ı~oS zere konser\'atU\·arda ayrıca hazır. eme· o uyor ·ı r ransız sınema- ., 
· • ld i\ k 1 Kader (\'olterden) Asım U~ f:?O 

lanmıc;tır. Bu filmler "dünyada cılığı çok iyı bır ha e · evyor ser- 2 Olimpiyad oyunları \'ildan Aşir :ıo• 
Frans; ,, ' "Fran"'ada yapılaı\ar,. .ı~isin~.e temsil eedilecck~:r." .. 3 Kılcrans Terr:ıs esr:ırı (Gnlopiıı'den) G. V. ıt~ 
"Kemanlar ,-c Fram;a,,, "Dünya ·j . * .~:~ur kapta.~lar _ Teer~be • \'ugoslavya seyahat notları Asım Us , 60 
nm köc=ebac;ı i im~crini l a!';ımakta _ pılotu İnsanlar boyle dogar,, fılm 5 Şark Ek,.presindc cinayet (Christie'tlen) V. G. 11' 

:lir. 
• ~ " ~ l leriyle sinema aleminin büyük §Öh- ü Etrü~k \'azosu (Prospcr !\feirnıc'den) llaytl:ır RiCnt 

7 Her memlekette birkaç gün (Muhtelif müclliflerden) 35, · retleri arasına giren Spen!ler Tra-
b 1 l Ahmet Ekrem 076 

Bu isimlere bakılıp un ann ya - si Parisc gelm~tir. " 
1 8 Son korsan (Fon T.llknerıle'tlen) Fethi 1'arıleş 120 

nız birer propaganda filmi olduğu- * Janct Makdonnld yliksek lo· il Kafka'i hlkhelerl (Kozlıck't en ) ~iy:ızi Ahmet .,1G 
nu zannetm"'melidir. Vakıa bunlar I puklu i!!knrpln giydiği zaman kat- ı o Son Elılisali.p nıulı:ırebçlcri ,Ofollin~'len) Ahmet Ekrcın ... ,o 
propaganda filmidir. Fakat hro bi. iyycn şarkı .söylemez. 11 Futbol kaideleri' Nüzhet Abbas 



N 
~ıın;\'york sergist rel.sl Mr. Grover Whalen'in, TürlC pavyonunun küşad resminde söylediği nutkun'dan ve eerglmlzln reisi Ve<lat TlMln nut-
reghn an gaz:tenıizle birlikte HABER de bahsetmiş ve Amerikadan bu mü nasebetle nldığmıız resimleri neşrelmiştik. Bugün bumda gördüğün Uz 
sergı' sergimizin / kUşad gilnilnde .sergi reisinin nutkunu söylerken göstermektedir. Arkada nutku dinliy enler arasında Amerikan sefirimlzle 

Bir'dansözün uçan güvercinlerle dansetmek suretile yeni 
o:ıjinal bir numara ihdas ettiğini evvelce yazmıştık. Dansöz kcn 
ne kavalye olarak musikinin ahengine uyarak uçan bembeyaz gü~ 
cınleri seçmiştir. Roziten Roys isminde olan bu dansöz bugün Nevy 
t;:ıki Brudvay tiyatrosunda yetiştirdiği güvercinlerle beraber dan 
'l'l.!!-..tedir. Bu yedi güvercinden yalnız heyaz bulut ismini ta~ıyan 
1anesinden başkası, musikinin nağmelerile uçuşmağa çok güzel ve 
.ılışmışlar, yalnız beyaz bulutun yetiştirilmesi hayli zahmetli olm 
tur. Dansöz sahneye beyaz müslin bir rob giyerek çıkmakta, gÜ\ 

cinler etrafında uçusmakta, sonra başına, kollarma dokunarak, ah 
li muvazene hareketleri yaparak çırpınmaktadırlar. Roziten Roys 

heyet relııi Vedat T~rde görill mektedlr. 
l dansları 1939 N'evyork sergisinde de tekrar edecektir. Resmimiz 

zarif dansın bir figürünü göstermektedir. 

O eniz kıy af etlerinde göreceğimiz değişikli 

bir !~~Yo mevc;imi ba5larkcn bu senenin cleniz kıyafetlerinde bi.iyi.ik 
t tı gışıklik görülüyor. Bu sene plaj elbiseleri için yünden ziyade ke

' ParnukJu mayolar kullanılıyor. Bilhassa lastik teller ile büzülmü~ 

organdi mayo!ar çok modadır. Illı mayo1ar hem son derece narır, Tıem etmet.ie, uu suretle mayoYann öTçn UzerTne yapılmasına mzum T<alma 
içinde yüzülcbilme5i kolay, hem de görünii5ü çok caziptir. Bu mayo. maktadır. Bu mayoların yeşil zemin üzerinde mavi ve gri çiçeklerlı 
!ar çok clfıstiki kunKı5tan yapıldığı için her \'Ücuda kolayca intıbak işlenmİ§ emprimeden yapılanları öa r;ok modadır. 



~ U AN - Ma, her akşam gü· 
• , neşin battığı ve Kayzer ı 

sarayının bahçelerinin arkasından Sonra yere eğiLdi. Çiçeklerini 
ufka kıııl bir örtii çekildiği saat . , .uplamağa koyuldu .• 
]erde, çiçek dolu sepetini ellerinin tleride, memnu şehrin kapı 

üstüne alır ve kendi fakir evini smın önilndc bekliyen muharip -
tcrkederdi. terden biri acele acele genç kızın 

Daima §ehrin garbındaki sokak yanına geldi .. Ve ona yardım et. 
lara ve meydanlara doğru giderdi. mek için yere eğildi. 
Çünkü şehrin o semtinde zengin Kimbilir belki de gilzeJ kıza bu 
insanlar dola~ırlar ve ondan ııev• bahane ile yaklaşmak, ona bir iki 
gilileri için çiçekler satın alırlar • tatlı söz söylemek istiyordu. 
dr. Fakat bunu yapamadı.. Çünkü 

Çiçekçi kızı Tuan - Ma; bu zen- birdenbire eli bir cisme ilişmişti.. 
gin ve sUslU inscı.nların dola§tığı Bu, yeşil zümrüt tat~Iı, altın bir 
sokaklarda, elleri üstilnde çiçek yüzüktü. Bunu gören muharip; 
sepeti müthi§ bir keder ve dıılgm- secde eder gibi, alnını toprağa 
lık içinde ilerlerdi. koydu ve Tuan • Maya: 

Bu akşam, gene her akşama - Ey büyük ve ilahi kadın t .. 
bcnziyen bir akşamdı. Gök sarı dedi. Bugün bulduğun saadet ve 
krizantemler gibi altm rengine bo· oercfi İ!Ahlar aenin üstünden hiç 
yanmı§tı. Ve san gükte gümüş eksik etmesin .. 
bir ziynet gibi incecik bir hilil pr Tuan • Ma: 
rıldıyordu. - Ne yapıyorsunuz, dedi.. Ne 

Gene koluna, çiçeklerni almış, scylemek istiyorsunuz?. 
onları satmağa çıkmış olan genç - Ey ilahi kadın .. imparatorun 
Tuan • Ma, gökün yavaş yavaş yüzüğünü görmüyor musun?. 
sarıdan turuncuya kaçan rengine Şimdi 'l'uan • Ma tahtırevanda.. 
ve ayın gümll! ışıltılarına hayran ki astı ~elikanlınm niçin çi&cği pa
olarak yolun bir kenarında dur • rasız aldığını anlıyordu. 
muş, kalbi, tatlı fakat sebebi meç· O bir demet menekşeye muka
hul bir heyecanın, belki de bir <Sn bil kendi yU:r:üğünU sepetin içine 
sezişin tesiri altında gökü seyre- atmıştı. 

diyordu. Aman yarabbi .. Ona eUliimsi • 
Sokak tenha idi. Kenarda bir yen delikanlı imparator Li • Hu. 

ağacın ü tUne bir k~ konmug ang • Min miydi?. 
tatlı, tatlı ötüyordu. Tunn - Ma kıymettar yüz:UğU 

Genç kız, gözlerini kısmııtı. yerden aldı. Şahadet parmağına 
Ynlnıa: aya bakıyor, başka bir uyuyordu. Genç kız yUzUğUn zUm 

şey görmüyordu. Gökiln güzelli. ı·ütU~ü ve pırlantalarını ay ışı ı
ğini seyreder'ken kendini hiilyala- na tutarak ışıldattı. Ve onu zevk
ra kaptırmış, kendinden geçmiıti. le seyrederken ilShlara 1Ukret· 
İşte tam o sırada birden, iki eli mek için nefes gibi hafif bir sesle 
üstünde, birine hediye etmek ister bir dua okudu. Sonra sepeti kolu. 
gibi yüksek tuttuğu sepete do· nun altına aldı. Ve yalnız, hlil· 
kunulduğunu hissederek irkildi. yaların sarayı olan fakir evine git
Bakışları gökten yere doğru kay· mek içU, tel§şla geri döndU. 
dığı zaman karşısın.da bir tahtıre. Bu akşam artık çiçek utmak 
van &ördU. isin dolaşmak istemiyordu. Biltiln 

Bu tahtırevan altın kakmalarla, gece yilzUğUne bakmak ve impa· 
en ağır ipekten perdelerle sUslU ratoru dUşUnmek istiyordu. 
idi. Ellerinde k!ğıttan kocaman l<'akat henUz geriye doğru \ki, 
fenerler tutan bir takım insanlar üç adım atmamıştı ki; birdenbire 
onu omuzlarında taşıyorlardı ... çok sUslü esvaplar giyinmit bir 

Bu kağıttan fenerlerden mor, çok insanlar onun etraf.nı sardı • 
yeşil renkte donuk ışıklar süzülU- )ar .• 
yordu. Tahtırevanın perdeleri a· Sonra onların arasından çıkan 
rasından bir baş görUnüyordu. Bu genç ve gUzel bir kadın kıymetli 
genç ve asil bir Çinlinin ylizli idi. bir örtüyü Tuan • Manın · omuz:-

Bu Çinli, genç kıza hafif bir gil· larına attı. Bütün insanlar onun 
Jümseme ile gUldü ve başını ha. karşısıda hürmct'le yerlere kadar 
fifçe eğerek, çiçek sepetinden bir eğilmiılerdi. 
menekıe demeti aldı. Altın işlemeli geniş şala bürün· 

Tahtırevanı taşıyanlar hemen dilrdükleri genç kı:r:ı kucaklayıp 
yürümeğe başladılar. • muhteşem bir tahtırevana oturttu

• • • lar .. 
Tuan • Ma, kuştUyünden ya. 

O RTALIK daha kararmıştı. pılmış ipek yastıklara gömüldü .. 
Kağıt fenerlerin ışıkları BUyük fenerler tutan insanlar 

bu karanlık içinde ateş böcekleri tahtırevanı yerinden kaldırıp ta t· 

gibi pırıldaşarak uzaklaşıyordu . mağa bagladılar. Akşamın artık 

Tuan • Ma tahtırevanın arka- simsiyah olnn ilk karanlığın.da 

sından dalgın gözlerle baktı .. Ak. bir şeyler görülmüyor. Sade rüz. 
şamm şimdi mor hareli kurşuni garla, yaprakları, biribirine sürli· 
bir renge bürünen gökünde gü- ne nağaçları hışıltısı, havuzdaki 
müşken elmaslaşan hilalin ış:ğı fıskiyelerin şırıltısı ve uzaktan 
altında tatlı, tatlı gülümsüyordu. gonk seııled iııitiliyordu. Ve şim-

Ve böyle giılümserken ellerini di onlar bir takım basamaklardan 
yavaşça a g a ğ ı y a in:Hrdi.. yukarılara, memnu §ehre doğru 

Sepeti yere dUtüt. Çiçekler ayak· 1 çıkıyorlardı. 

!arının dibine döküldü. 1 Durdular. Eirisi tahtırevan n 

Tuan • Ma, ince parrnnklariyle' perdelerini açtı .. Bu imparatordu. 
geniş alnını okşadı. .İçinde bulun. Genç imparator Li. Huang • Min 
duğu hayallerden sanki kurtul· eHni uzatarak onun tahtırevandan 
mak, uyanmak istiyordu. inmesine yardım etti. 

1 Çeviren: SUAT 
---.::::.-.. 

DERViŞ 1 
Genç kız, imparatorun onun-

tlc yerlere kadar eğilmek istedi .. 
Fakat imparator onun omuzların -
dan tutarak eğilmesine mani oldu. 
Ve sonra, çenesinden tuttuğu yü. 
zünü kendine doğru kaldırarak du 
daklarından öptU .• 

- Sevgilim, biriciğim.. Benim 
imparatoriçem .. Yalvarırım size ne 

diyordu: 
- Senin ıahadet parmağına 

taktığ n gey ne.:iir?. 
- Senin hediye ettiğin yüzü. 

ğü takıyorum efendim .. 
- Ben de enin menekşelerini 

kalbimin üstünde ıaklıyorum ve 
ilahlar bana haset ediyorlar zan. 
nediyorum, Tuan • Ma .... 

olur yanımda kal.. Senin kölen ol-1 - Kalbim senin aşkn1la ı;a .. -·. 
mak istiyorum. yor .. Aşkınla tutuşan kamın ·:ü · 

- Nerede ise mabede varıY0 

ruz, Tuan • Ma !.. ,ıs 
Nihayet bir yerde tahtıre\' 

... o~ 
- Bu mabedde an'anclere :ı 

riayet edilir. dcı:li. Onun için ıe~ 
elbiselerini çıkaracaksın. Yall'ı:. 
ktılçalarından a;.cğıya doğru t• 1 

nı sarabilir ve saçlarında çiçe~le~ 
rini bırakabilirsin .. Elindeki yuı 
ğü de çıkar .. Tereddilt etme ~ 
paratoriçem .. Biltün bu yaptı~. 
şeyleri onun için, kendin için, ııı
zin saadetiniz için yapacaksın· 

Tuan • Ma: 
- Evet, onun için! dedi. 
Ve rakkaseye itaat etti. 

11 
T M .. "ğ'. .. elinde uan - a yuzu unu .... il 

na istediğin kadar altın ve mü iJ~arır çıkarmaz, rakkase yuıU~, 
Ce\•her vereyim .. Ağ'amıısın .. Söy- elinden kapıp kendi parmağına .• 

çirdi. Yilzü birdenbire değitti11f1• le kiır..dir ağlayan?. • . z l' u h • b' atı~ • 
- Van • Ttoi... Bütün ı;ece. tı. a ım ve m ste zı ır m fır· 

ağladı .. Güzel gözleri şimdi şiş ve mıştı .. Tahtırevandan dışarı 
kıpkırmızı oldu. la:h: ot 

B 1. . İ ... ,.ı 
İmparator sert bir sesle: . - uraya ge ınız.. ınr- 1'•' 
- Van - Tsoi, ömrilnün sonuna namına söylilyorum. tıte o 

kadar ağlayacaktır, dedi.. ÇilnkU dın burada 1 •• 
o•· seni kıskanıyor. 

- Efendim .• Ne olur? Sen bir 
gcy yap ta o artık ağlamasın! ... 
Ona çok acıyorum. 

- Kafasını kestireyim de bir 
daha ağlamasın! .. Ben bu danıöz· 
den nefret ediyorum .. 

- Ama o seni seviyor 1 • 
- Beni kimse ıevmeğe mezun 

değil:iir .. Beni yalnız ıen sevebi • 
lirsin.. Tuan • Ma ... Çünkü ben 
una, b::ni sevmen için yalvarryo • 
rum. .Bir kölen gibi yalvarıyo· 

rum ve bana artık Van. Tıoiden 
bahsetme .• O artık ağlamıyacak: 

sana vaad ediyorum .. Eğer iııter

ıen o aenin nedimen olsun. GUIU. 
yor musun? GUl benim sevgili 
Tuan • Maım. 

* * * 
O AR kalçalı rakkase Van • 

Tsoi gilzel Tuan • Manm 
ayaklarını öptü; dizlerini öptU; 
ellerini öptü ve: 

lncc \'e tbr gÔndol, gttenlıı için tle sttzt!•ntt gtıltJordu ... 

- Sana naaıl teıekkür edeyim, 
dedi .. lmparatoru gizli, gizli sev. 
diğimi bildiğin halde beni affcldi • 
yorsun.. Yakınınızda yagamama 
mUsaade ediyorıun.. Ne kadar 
büyük kalblisin 1 Ben senin en &a· 

dık dostunum .. Ölünciye kadar da 
senin kalacağım 1. , 

B UYUK, ucsuz, bucaksız 1 cudumu yakıyor, imparatorum. 
denecek kadar büyük o- - Denizden ıerin bir rlizglr 

lan Çinde haber gayet çabuk ya. yUkıeliyor. Dalgaların hafif, ha. 
yıldı .. 

Dellallar, şehrlerin meydanla
rında, halka bu sevinçli haberi 
bildirdiler. Her yerde sevinçten 
bııyramlar yapıldı.. İlAhlara kur
banlar kesildi. Şairler kasideler 
yazdılar, Ve ihtiyar genç. herkes 
Çinin, her tarafında biribirine şu 

-sözleri söyledi: 
- Sevininiz, ilahlara şülcredi· 

ni:r: .1mparatorumuz: Li - Huang • 
Min, zümrllt yüzUğünil bir genç 
kıza vermiş •. Yakın bir imparato
riçemiz olacak.. llahlarn, Tuan • 
Ma'yı takdis etsinler diye dua e
diniz .. 

fif öten esini duymuyor musun?. 

ti< • • 

- Dalgalar gonı:ioltimüzUn et· 
rafında ve kanın parmaklarının u· 
cunda şarkı söylüyor .• Senin par
maklarında garkı okuyan kanının 
sesini duyuyorum .. Seni seviyo. na: 

D UGUN günU &elmi§ti .. 
Van • Tsio genç hanımı. 

rum, Li • Huang • Ma..... - Düğünden evvel, aık ilahae· 
İnce ve dar gondol gecenin sine bir kurban vermek için onun 

içinde süzülerek gidiyordu. mabCl:iine gitmek istemez misin?. 
Onlar kah susuyorlar, k6h ko· dedi .. Bunu yaparsan saadetin t-· 

nuşuyorlar, büyük bir saadet için. bedi olacaktır .. Daha vakit var ... 
tle seviniyorlardı. Bir ara impara· Ay, gökyUzUnün tam ortasına gel. 
tor: meden evvel biz geri döneriz •. Ça· 

- Tuan • Ma. dedi. Alnın.da buk giden tahtırevancıları çağırtr 
bir elemin ifadesini okuyorum .. rız; kendimizi onlara taııtırız .. 
Canını sıkan birisi mi var? Söyle - Hakkın var.. Haydi çabuk 

* * * onu da, bil tün ailesini de öldüre- gidelim!. 

T UAN • MA, imparatorun yim.. Ağaçların gölgesi altında o ka· 
göğıiine sokularak mırıl· - Beni kimse üzmüyor den. dar hızlı gjfüiyordu ki tahtıreva. 

danıyordu: dim .. Fakat bugün bir insanın ağ· ru taşıyanlar soluyorlar, fenerlerin 
- Esvaplarının altında, tam ladığını gördüm .. Senin beni sev- mumları sür'atin rüzgarından iki 

kalbinin ü11tün!:le .blF hazine.. gibi -Oiğin için kimsenin ağlamasını İs·ı de bir sönüyordu. 
sakladığın §ey nedir?. temiyorum.. Tuan • Ma tela§ ediyordu. 

İmparator da ona mukabele c· - Ağlayan kimmi§ söyle .• O. - Daha yol uzun mu?, 

Diye bağırdı. Ve imparator ıc 
mına konuıtuğunu isbat etıt'e(" 
için parmağındaki yüzUğü göıte 
di. ıtet 

Bir dakika sonra bir takırtı e fi 

Tuan • Mayı uıhtırevandan dıt'1• '• "'' çektiler. Onu ellerinden mel b'l. 
ler tunta bir ıürUn in anıarıO di· 
lunduğu bir meydaa sürU\cle le 
ler. Meydanın ortasında yükte,. 
bir yerde bir direk vardı. Jrnpar 
torun aevgı'lisini ona bağladılar ;· 

ıco•' 
Etrafında haykırışıyorlar, pi• 
kunç kahkahalar atıyorlardı. f\ 

eller, onun beline &arılmı§ d~"-.. ı v 
ıalı çekerek koparı:iılar. Bırıı \J• 

raya tırmandı ve Tuan • Ma'yt 
zun, uzun ağzından öptü. e 

• r. 
Oh yacabbı t Bu adamın .. 

011 
mUthig bir yüzil vardı 1 YUzUl'ı U· 
yar·sı yoktu. Feci bir yara Y?' i• 
nün yarıımı yemişti. öyle pıs:et 
korkuyordu ki.. Bu puse on~ del\ 
§Cyden kllı·kunç geldi .. KendıO i(ll 
,eç•.i .. Fakat kalsalarına do tc· 
inen Lir kamçı dnrbesi, onu te 
rar kendi:ıı: getirdi. 

Van • Tsul onun ti kart11111d' 
O'u1uyor" 

ı.hıruyor ,.. kahkahnJarla • 
du: 

Tuan - !ot" a · 
- Nerede;im? cı:>e inledi. 
- Nerede clacaksın köpelcl~W 

Cüzamlıların ~ehrindesin.. ila tal1 

rın ve insanların )'aklaş_ınalc Jeli' 

korktuğu şehirde.. Haydı ~ ~e 
lım, imparatı.; ı u:-:, fiş ıkın yeısıı1 ı> • 
seni buradan alıp arııyına ~111• 
türsün .. Seni artık hastalar ağ. 0• 
dan öptü .. Yakında sen de e;eııı 
penlere döneceksin. 

Tuan • Ma: e1' 
- Oh, Van· Tsoi sen bir ; 

tan mısın? diye inliyordu. 1 •• t•tl . 
- Evet, ıeytanım.. Şe)' 111 

Ve ıonra bir deli iibi ıd• •:\I' 
saldırarak, dudakları kopınut• ıafl 
runıuz, göuUz korkunç ~ats'lrW 

ur:e 
ağızlarından, yaralarının ~,ıı 
• d .. w ba 1 dı 50' rın en opmege ş a • . eğe 
' 1 .. .. k ak dır tar.ta arın ustune çı ar ıctıı' 

bağlı olan Tuan ~ Ma'yı JcU'' dJf' 
dr. Ve onu bir ~ok kere aıı~dl 
~Devamı 13 ürtC11 
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Hiyvalılazr, dişilerini 
nasıl çağırırlarmış ? 

11 

Mıımya tozlarından 
l~tidaı hayvanlarda sesin en basit vazifesi, 
çıftleşme mevsimlerinde, dişi ile erkek hayvanın 

kuvvet ilacı! 
Sihirbazlar, mütafabbipler, simyakerler, 

birçok hastalara karşı, 
mumyalanmış cesetleri toz halinde döve
rek ilaç diye kullanmışlardır. 

birbirlerini bulmalaı ına yardım etmektir 
tııa.ııı CI )c hatta doktorlar ~ onuıan hayvan,, diye 

' k t40'rler. Fakat hayvanların 
~uıınadıklannı kic:ı iddia e-

?. 
Şuph • 

ııı..ı eıız, onların bu "konuş. 
kild "~ece ve pek ipti!dai bir şe· 

c bır ""f Ptfiıı h ı adei meram,. dır. Kö-
ltıtaı k avlaması, kedinin miyavla. 
ıı-..: ' Utların ötü!llü kuzunun an· 

• 111ncJc :r• >iti h; 0~nun yavrusuna mele· 
lcrd· P bırer ifa.cle taııyan ses. 

ır, 

\Jıııu · 
1'1fları nııyetle, hayvanlann bağ· 
ıa .. _ nı, Ç kardıklan ıesleri ayni 
--ıtcder· 
tiSriiı-.. ız. Fakat dikkat edersek 
ııt .. uz ki bir hayvanın zamanı• 
• , ıçın:ıc bul d - . .. 
•t h- un ugu vazıyete go. , .. ,ı. b 

Si ·a aşka bağrışları vardır. 
)ece~ ~c bilirsiniz ki, kedinin yi· 
tt koırısterken çıkardığı hafif ses, 
feryld Usu aldığı zaman kopardığı 
~.. ' kuyruğuna basıldığı za. •• ltt • 
' ıgı çığlık başka başka tarz 
~e ~e bunların hepsi bir şey 
' üdder. Mehtaplı gecelerde, 
birib· 

1
1tlerinde dolaşan kedilerin 

ır er· 
tizı d ıne okudukları gazelle-
~. eı..~erek tonu, gerek manası 

uttfkadır, 

lu, her ha . . b"" 1 OnJi yvan ıçın oy e .. 
tibirle/1"· kendi aralarında, bi
"ıı ıne karşı kullandıklan "li· ,, da .... 

Aıılan kft,1 .. ·-,... 'l-·,:.tn lnilıler. 

Fakat bunun :- '. 11 il :ınıııda ayrı 
bir mana~ı \ardır 

haber vermek için kullandığı ses 
ise daha başkadır , 

Hayvanlann bu sesleri, zeka
ları ile 'değil, sevkitabiileriyle çı. 

lcardıklarını da pek iddia edeme -
yiz. Çünkü öyle hayvanlar vardır 
ki düşman nın karşısında yaralan. 
mış, düşmüş gibi, yalancıktan, ba
zı sesler çıkanrlar ve dü1manı bu 
suretle kandırldıktan sonra, onun 
üzerine hücum ederek daha üstün 
bir vaziyette çarpışırlar. 

Padişah Kanuni Süleymanm saray kilerinde 
bulunan Mumya Kanı ilacı neymiş ? 

Düşmanını bu suretle aldatır fn~nlar yeryüzünde yaşadıkları olarak telikki etmek doğru olamaz. çok kokulu, koyu bir mayi halinde 
ken o hayvanın, çıkardığı sesle m bınlerce senedenberi bir çok ha- çü:ıkü l\hsırlılar cesetlerini mum- fışkıran mayie verilmiştir. 
"yaralandım. ,demek istemesi, on- tır ve hayale gelmez nesneleri ıstı. yalamak için ~pdenizi sahillerinde Eski Mısırlılar Yunanlılar ve A
da gerek böyle bir plan kurmıya, rablannı dindirecek, dertlerine şifa topraktan fışkıran Aspalte ve bu· raplar bu mayii ~m mum ve • 
gerek lüzum ettiği anda, lüzumu ,·erecek bir ilaç diye kullanmışlar- gün tıb Ye kimya alemine meçhQI ya isimleri ile çok k'uııanmışl m:;:n 
olan sesi çıkarmıya kafi zekası ol- d~r. ~unların iç~risinde en gari?i, olan bir çok ilaçları kullanıyorlardı. Meşhur Arap doktoru tbni M:~~~ 
duğunu göstermez mi?. Lisan, hıç şuphe Y~~ kı, m~yalan~ış ın- Bunlar tabii bu tozlarla beraber has ru Muvaffak beynelmilel tıb alemin 
zihnimizde düşündüğümüz bir Iik san cesetlerını toz halıne getırerek talarm midesine giriyor ve şifalı te- de çok maruf olan kitabında kan 
ri, içimizde duyduğumuz bir hissi insanlara ilaç diye yutturmak olmu5 sirlerini gösteriyordu • kusmaya ve bütün ciğer hastalıkla-
ifade için kullanılan bir takım 1 tur. Bu ilacın kullanılışı çok eski k b ·ıa ff k . 
sesler olduğuna göre, o hayvanı zamanlara ait bir şey değildir. On Mumya tozu ilk zamanlarda yal. nna arşı u 

1 cı rnuva a ıyetle 
nız ciğer hastalıklarına karcı kul- kullandığını yazmaktadır. 

da lakırdıya sahip bir hayvan say. dokuzuncu asır içerisinde bile A..,- 11 

mamız lazım gelmez mi?. rupara Mısırdan eski zaman mum- !anılırken on yedinci asırdan itiba· Mısırdaki asfalt kaynaklan Mısır 
Hayvanların, bilhassa ldüşman - yalı ölüleri getiriliyor, Fransamn en ren en makbul kuvvet ilacı halini Firavunlannm ~hsi malı sayılır, 

larına karşı kullandıkları lisan yüksek eczaneleri bu ölülerin toz.. almıştır. Mumya tozunun müessir bütün istihsalat sarayda saklanır 
çok zengindir! Düşmanı, yukarıda lanru bol bol kullanıyordu. Mum· maddesi olan asfalt ise ilaç olarak ve yalnız senede bir defa bir gün 
gösterdiğimiz misaldeki gibi, tu- yalar çok pahalı satıldığı için Mısır Mısır Firavunları zamanmdanberi kaynaklar halka açılırdı. Araplar 
zağa dü~ü~mek için, kendisini kur mezarlaı ırı kazarak mumya çalmak kullanılıyordu. Asfalt kelimesi bu· asfaltı elde edemedikleri. için me~
ku~mak ıçı~ ayn ayrı ses kullanır. ve Avrupaya getirmek çok karlı bir gün caddelerimizi örten katranlı lardan mumy?lı cesetlen çalma.ga 
Acız kaldıgı zaman yalvarması da ticaret şeklini almıştı. mayi manasına gelmez. Bu isim ve bu cesetlerın tozunu asfalt yenn-

t'di·· "enne ve ifade etmek is-
&ı le"'e ·· ld - · • K t 1 dl i 1 1 w k • la ." gore egıtır.. ar a ın ~sn ~agırması c seraya 

başka türl~dür. . . Bunu büsbütün ,faydasız bir şey,Şapdenizi kenarlarında, petrollü.' de kullanmağa başladılar. 
Pek sessız ve sansı hayvan olan · 
la la b

·
1 

• .:ıı·· 
1 

k Kurunuvus~da ıse asfalt ortadan 
~~un, civcivlerini çağırır ce,·abıız kalır 
tiStdiif·rdığı ses başkadır, atmaca 
~hu zaman civcivlere bu teh
~liııı· •her veriti daha batka. Bil 

'i~' bilmediğimiz hayvanların 
lı!r liıar kendlerine göre ne türlü 

yı n rın ı e .... uşman arına arp ka bol · 
böyle tehditkar sesler çı'kardıfı Umanın bu tekilde çıkardığı ıcs 1 hitap ederken çıkardığı aeıler, Y arak şıfa hassası yalnız m~ 

l nları var. 
ıte u· 

ft oı.; ıın aahasmda belki ilk de· 
.ı' lk, bu mesele üzerinde son 
' larlda büyük bir tetkik mey 
~Oııtctirilrniştir. Fotoğraf, gra· 
lıstıiı \'e kitabın müştereken ça· 
~il li bu eserle muhtelif hayvan
ll~Or &anları tcsbit edilmiş bulu· 

lı,)«'~hur tn .1. b.. J 
~ li gı ız ta ııyatçısı, u-
?..ıd'li \!Jtley ile acı mühendisi 
tel \'! k:cb ve fotografçı matma· 
!\ır ille Uanın uzun müddet çalışa
'· C >'dana getirdikleri eser, ki· 
~r rırnofon plakları ve fotoğ-
' ~lllak üzere, ancak bir ta· 
~. t rı.dedir. ve profesör Hux· 
~ etlcik ettikleri hayvanların 
~1 kitabında anlatırken, 
~ h bulunan resimlere balca· 
t6ru) ayvanın nasıl konuştuğunu 
)lap ~ ~e plağı gramofona ko-

1>0\oğ tak, ıesini duyuyorsunuz. 
'-tt ic. raf ve gramofon gibi son 
İJıııe ~ tlarının yazı ile birleşerek 
'-trde h llıdırdıklan bu müıterek 
taı,. ayvantann ''lisanı mub· 
~ ııoı..._. " 
\eıtir '~ardan tetkik edilmek· 

t.;,, 
~~~Profesör Huxleye göre 
~tGıı r çıkardıkları seslerle, 
~'de ~llıklara has, esas hisleri 

' erler ki, bunlar korku, kor 
. ~CVk ve diğer cins çağırma 

ır B Old • u, her hayvanın ma· 
lcrd u&u bir hassadır. Hatta ba 

) ~bile kulağa mukabil (seı 
,..arı Uvlar bulunduğu ve bunu 
t-te ~rı bazı seslere cevap ver
tl>tid ~ kullandığı anlaş lmıştır. 

. •it v •1
• hayvanlarda sesin en 

tlcı lzıfcsi görülüyor ki, bu da, 
-tlc ~c rnevıimlerin:le, dişi ile 
ltrı iYvanın biribirlerini bul· 
it ~il Yatt;lım etmektir. Bu, bil-
l)rı Ufların cinslerine göre, ay

•cılerle ve ayrı ayrı ma· 
tda ·· bi Otmeleri ile delil kaza • 

tlitlcr~ Valr:iadır. Bu seslerin ve 
1\ lcı.ı 7 ba~kalığı ayni cins~en o. 
tq .. ! arı başka cinsle birleş
tle~ 

1 
korumakta ve onları biri· 

ltttlt~ c. b-.ıluşmalanna yardım 
Jt Cdır 

llrba. . 
S lcatd.ıkga gibi hay-.ranların bile. 

ları •esler cinslerine göre 

farklıdır. Bunu belki bizim kulak- görülmüıtür. kızmıya ve heyecan duymıya baı· ifade etmek istedikleri ıeylere gö- Y~edar~, h~tt~ alelıtlak ölü c:esedıne 
larımız pek farkedemez ama, hay. Bununla beraber, yılanın iıit.· ladığına alamettir. re değişir: Onlan severken baıka at 1

• meg~ ~aşladı. O zaman yazıl· 
vanlar bu sesleri çok iyi tanırlar 1 me kabiliyeti yoktur ve Eı·s duy. Fok balığı tıpkr, bir çocuğun ağ ıea çıkanr; hareketlerine mem· mı~ hır tıb kıtabında aynen §U cüm 
ve yabancı sesin davetine gitmez- ı maz. Onun için, yılanların kavalla laması gibi ses çıkarır.. Hatta, nun olduğu zaman sevincini batka leler vardır: 
ter, kendi cinslerinin sesleri onla- teshir edildikleri masaldan ibaret· bir gün bir alim şimal memleket. türlü bir sesle ifade eder; onlara "Kızıl saçlı, beyaz tenli bir çocuk 
rı o tarafa doğru çeker. tir. Hindli fakirlerin, yılan teshir. !erinde ıittiii. bir deniz 'kenann • yeyecek getireceğini vaad eder - alınız. Otuz yasına kadar yalnız 

Ağustosböceklerinin, çekirge- cileri~fn, kaval çalarak onları oy- da prlll ~yorm.,.. Blı .. llMNI ken kullandıfı •'kelime,, baıkadır. meyva ile besleyiniz. O vakit bal ile 
terin, hatta kelebeklerin bile idi. natmaları ise kulaklarına değil, kulağına bir çocuk ağlaması gel· Hele yavrularının yanına bir dü§· dclu ta~ bir kumada bu adamı bo. 
ğer cinsi çağırmak için çıkardık- gözlerine hitap etmeleri neticesi- mi§, Derhal şarkısını keserek, seı nan yaklaştığını hissettiği zaman b'UDUZ, cesedini rnumyalayımz. 120 
lan sesler vardır ki bunlar da, dir. Kavalın hareketini, yılancı. duy<luğu tarafa koımuş, orayı bu- 1:.aınbaşka bir ses çıkarır ve ldüı- sene cesedi bırakınız. Mükemmel 
hayvanın cinsine göre değişir ve a nın başı ile ağzı ile yaptığı hare· rayr araştırmış. Nihayet sahihdeki manr tehdidi başka bir kökreme bir ilaç elde etmiş olursunuz.,, 
radaki ince farkı gene bizim ku- ketleri gören hayvan, bunları tak- kayaların dibinde bir fok balığı ıeklindedir. 
laklarımız değilse bile, onlar an. !ide kalkar ve oynamıya başlar. bulmuı ve o seıi bu hayvanın çı· Şüphesiz, maymunların gülü· 
larlar. "Lisan,, kabiliyeti en fazla me. kardığını anlamıı.. §il, bu esnada çıkardıkları sesler, 

Gene bu küçük hayvanların a- meli hayvanlarkia ve onların yük- Daha tuhaf bir ıey: baıka hareketleriyle beraber ağız-
rasında bile muhtelif sesler var - sek rrmflarında görülüyor • Arslan yavrularının, annelerine !arından çıkan udalar ayn bir tet 

Fransa kralı birinci Fransuvarun, 
her sabah içeric:ine bir kahve kaşı· 
ğı mumya tozu ilave edilmiş kom· 
posto yediğini tarih kaydetmekte
dir. dır ve bunlar muhtelif hisler ifa- Hatta, içlerinde türlü türlü ko· seslenişleri başkadır, babalarına kik mevzuudur. 

de eder. Yuvasının etrafında !dola. nup:1lar vardır. Meseli, lama ağ. seslenişleri başka! Bu ayrı ayn Hülasa, hayvanlann konuıtuk- Almanya imparatoru ikinci Ru· 
şan bir kuş, içer.deki yavrularına zını açmadan, boğazında, adeta sesi yavruların annesi Jc;, babası lan, bir ilim hakikatidir. Yalnız, dolfun tabibi Osvald Krol, hük~ 
veya dişisine, yiyecek aradığını karnında konuşur gibi bir takım tanırlar ve çocuklar kimi çağırdı· bu konuşmayı mahtdut ve nevi dara, kml saçlı idam mahkfunlan· 
baika bir sesle anlatır; uzaktan sesler çıkarır ki bu başka hayvan- larsa 0 cevap verir.. kendine mahsus kabul etmek la- nın kuru etlerini toz haline getire-
bir düşman hayvan göründüğünü laıda pek görülmemiı bir ıeydir. Anne arslan:n da yavrularına zımdır. rek ilaç diye veriyordu. 

--..,,,~· 

1 Kızıl Gölge H AB E R ' l .N RESiMLi Z A B.1 TA ROMANI: 
Mumya tozuna dair en 90n bildi· 

ğimiz şey bu ilacın 1834 tarihine 
kadar Viyana eczanelerinde satıl· 
makta olduğudur. Mumya tozu 0s.. 
manlı tababetinde de kullanılmış

tır .. Eski tıb kitaplarının mumya 
kani ismi ile kaydettikleri ilAç mum 
ya tozundan başka bir şey değildir. 
Kanuni Süleymanın saray kilerin· 
de bulunan eşyaya ait bir defterde 
mumya kini ismine de rastgelin· 
meldedir. Bu, zamanınm ıanh kuv
vet ilAcını Kanuninin CJe kull~ 
olduğunu gösteren dikkate <!eğer 
bir vesikadır .• 

Mumya kani ismi Anadoluda, bil. 
hassa şark vilayetleri halkı arasın· 
da, hlla garip bir efsanesile beraber 
ya~maktadır. Bu efsanrye göre 
mumya kani denilen ilacı çingene
ler hazırlarlar; çingenelerin 1\lıc:ır

da yaşıyan Kıbıt kabilesinden Ana· 
doluya hicret eden halk olarak te. 
lakki edildiğine ve mumya tozunun 
ilk defa Mısırda kullanıldığına gö· 
re halk ilncın menşcini de biliyor, 
demektir. Çingeneler san saçlı, be
yaz tenli çocukları çalarlarmış; bir 
kazanda kaynatır. üzerindeki köpü· 
ren yağları toplayıp atarlarmış. 
Sonra, rine poı::a haline gelen cesr 
di çıkartırlarmı~. Bir t:ıraftan cesc. 
di kuruturlar. diğer taraftan ~uyu 

yalnız kendi bildikleri mr u ulde 
dondururlarmı~. Ve niha>\et bu don 
muş ci mi cesetle beraber toz haline 
getirerek satarlarmış .. 
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Af roditi ağlıyordu. Herke
sin malı bir kadının ona 
hakaret etmesi çok ağırdı 

= 9>- .. 

Salonun pencerelerinden birinde - Matmazeli tanımıyorsunuz daima iyi muamele ettim ' 
dı~anya bakmakta olan genç bir değil mi? dedi. Size katibem mat· ücret verdim. 
kadın, daha doğrusu genç bir kız nıazel \'erpeni takdim ederim. - Zabıtaya mensup oırnas 
döndü ve onlara doğru yürüdü. Hel- Genç kız, Ilellisi selamladı. Söy- - Hayır zannetmem. Hak 
ıis. ışığa kartı, sararmış uzunca bir lenileni i~itmiyor gibiydi. Mongard biraz malumatım var. Annesi! 
çehre, kumral saçlar gördü. Bu ka· devam etti: raber bir pansiyonda oturın 
:hmn gözleri, iki adım mesafeye - Bugün kendisine bir hal ol- Babası muallimmiş, ölmüş. Sı 
yaklaşınca, Hellisin gözlerile karşı. muş. Sebebini herhalde şimdi bana çekiyorlardı. Hayatını kaza 
la;;tı. Ela renkte o!<.rı bu gözlerde izah edecek. Matmazel Verpen bu. için yanımda çalı~ağa razı 01 

Gazan, bu gururu beğenmişti. - Seni buraya kim gönderdi? bırakınız. Ve bıze iki kımız gctiri-
Zaten onun için Afroditi biraz es- - Kendim geldim sultnnım ! niz. 
kimiş sayılırdı. Şimdi Marya her _ - Yine öylece gide<:eksin Afro· Gong çaldı. Gazan, artık son da.. çok tallı bir bakış ifadesi vardı. t;üne gelinceye kadar bana karşı mt: Sanırım ki ,·aziyet şu: Pen 
şeyin Ustundeydi. Binaenaleyh ona diti ! kikalarm gelmiş bulunuyor. Bir kn Hellı~ bu b~kışta b·r hayret ifadesi arneleniz ç-0k iyiydi. 3nunde duran koltuğun alUfl~ 
tokat bile vursa bunu da bir gurur - Neden? dının en hafif intikamının ne de - okudu. Genç kız cevap verdi: taki kiracıyı gözetlemek için bl 
telakki edecek ve hoıılnnacaktı. - Ben öyle istiyorum da ondan! mek olduğunu sen de biraz sonra Genç kız !\1ongardı müstehzi bir -- Doğru harel>et etmemiş oldu· hane olduğunu ve hakikatte 

ıfade ile süzdü. Evet, llellis aldan- ğumu anlaCım efendim. olmadııımı anladı. Tabanca 
madığma emindi, bu güzel kız Mon Denerek kapıya doğru yürüdü de işitince benden şüphel 
gardı istihza ile süzdükten sonra ~longard onu kolundan yakaladı: başladı. Eğer mani olmazsak 

_ Peki, dedi. İstediğin gibi ol - - Ama sultannn, benim kimsem anlıyacaksm. 

sun! yok ki... Kımızlar geldi. Hfıla Gazan ve 
_ Hemen bu gece! - DUnyaya bana sordun da mı Afroditi konuşmuyorlar. 
_ PekL geldin akızmı? Gazan baııını yere eğmiş, kafa - ~tondan dışarı çıkmağa davranıyor - Müsaade edin. Nereye gidiyor mıza iş açabilir. 
Ve Marya Gazanın kulağına doğ. - Şevketlfı Gazan da ayni fikir- sında Afroditi~i nasıl yola getire.. du. 1\Iongardın bir walt onu dur- rnnuz? - Oyle ise taliinize 

nı eğilerek: de mi sultanım? ceğinl dUşUnerek güzel cilmleler duttu: - Bavulumu hazırlamağa .. On Fransuva! 
- DL~arda merasimle çok vakit - Buna §Uphe mi edersin ah - hazırlamakla meşgul. Afroditi de 

_ Koltuğumu pencerenin önün· dakikaya kadar gideceğim. I\Iatmazel Verpen kapı ötı 
kaybetmiyeltm şevketin Mahmut. mak ! Onun karısıyım, elbette ben Gazanın knnızı içine güzel yılanlı 

den niçin çektiniz? - Niçin gideceksiniz? . iJi. Siyah bir manto giymiş ' 
Bir an evvel oda.nıtzn kavuıımak is- ne dersem o olur. yUzUğünü batırdı. 

Kız döndü, fakat Moganrda de- - Çünkü siz bir canavarsınız! muzlarına bir tilki atmıştı. 
terim. Afroditi Olcaytoya baktı. Olcay- Her §ey hazırdı. 

- Buyur şcvketlu Gazan! 
"'gil Hellise baktı. Sakin bir sesle I\Iongardı iterek dışarı çıktı. ,. ı' Ilellis içinden "ne güzel z;:ı ·• Gnzanı ciğerlerinden vurmakb tonun şakakları Urkmüş bir kur -

bu, değil kalbinden! bağa kalbi gibi t:iddetle atıyordu. 

Biçare Mogol hanr, kadının ne de. 
mek olduğunu, avucunda yth:lerce 
kadın geçit yaptığı halde h!IA. anla
mamış ve hala onların her .sözünü, 
her hareketini .sa.mimi tel&.kki et _ 
mek budnlalığmdan kurtulamamış -
tı. 

Gazan ve Marya saraya geldiler. 
Afrodltl onlardan önce gelmiş ve 
hazırlanmıştı. 

Olcayto dl\ saray kapısında gelL 
ni bekliyordu. Bir aralık can ya -
kan bir hüdisc oluvermişti. 

Afroditl daha ciddi giyinmiş, da.. 
ha vakur bir halde kapmnı biraz 
arkasmda ve Olcaytonun sol tara
fmda o da gelini bekliyordu. 

Marya girerken Afroditi önünde 
durdu. Afroditi yerlere kadar eğL 
lerek: 

Olcayto, Afroditiye hakareti af. 
fetmezdi o.ma, ne halt etsin ki 01-
cayto da eğildi. Gazan yetişmiş ve 
derhal Maryaya dönerek: 

- 1ııtc, demişti. Olcayto HUda _ 
bende Mehmet! 

Birinci vezirim, tahtımın da ye
gane varisi Marya! 

Marya. eğildi : 
- Siz bahadırlar biribirinlzden 

farkedilmiyecck kadar biribitinize 
benziyorsunuz. 

Fakat Afroditinin güzel gözle -
rine bakan görürdU ki iki kenarın. 
da yaş birikmişti. Afroditi ağlıyor
du. İçin için ağlıyordu. Bizanslı ve 
herkesin malı bir kahpe kadının o_ 
na hakaret etmesi çok ağırdı. O ki 
gizli bir sultan gibi hillmıetmeğe n
lLsmtBtı. Ne ~abuk bir kndm onun 

- Afroditi! 
- Takdir ederim şevketlü Ga-

zan! 
- Afroditi! 
- Haklısın şevketlu Mahmut 

han, haklısın. ÜzUIUyorum, üzül • 
düm. Sevdiğim en büyilk adamı bir 
Bizanslıyn verirken Uzülmez mi -
yim? Ama, nihayet ben tufeyli bir 
ma.b!Ukum. Buradaki mevktim ne -
dlr ki? 

- Afroditl! 
- Bir şey söyleme ve iç ııevkeL 

lılm. Biraz kendine gel. Buhran i
çindesin. Çok güzel kadın Marya., 
mes'ut ol. Ben. bana tebliğ etmeni 
beklemeden gideceğim. 

- Gitmiyeceks!n ! 
- Gideceğim. 
- Ben gitmemeni istiyorum. 

Halqtımdrr, istediğim kadar kadın 
hakkımdır. 

mukabele etti: Hellis konuşulan sözlerin mana$ı· ye düşündü ve bu kıza karşı d 
_ Canım öyle istediği için. Hem na pek dikkat etmeden genç kıza ğu sempatinin arttığını hissett 

art1k ona ihtiyacınız yok. bakıyor ve onun Mongarda karşı • 

d bö. l b" bekle.. hareketı"nı· çok beg"'en·ı~·ordu. ,.. 1011· Genç kız devam etti: 1\fongar y e ır cevap ~ ~' F ns 
garda fısıldadı ·. - Taliinize küsün M. ra 

miyordu ve bu şekilde bir muame· 
1 k d "'"ld" Ka !arını _ ·vaman kız'. sizin suç ortağınız olrnıya leye de hiç a ışı egı ı. ş ı 

çattı. Hiddetle mukabele edec_eği Muhatabı kızdı: - Ne yapac.aksınız? 
51raa~ kararını değiştirerek Hellı!le - Çıldırdınız mı siz? Söyledikle· - Polise haber vereceğin'l· 
yaklaşh ve: rini işitmediniz mi? Hellis l\tongardm hiddetle 1' 

Hiddetten elleri titriyordu. kızın üzerine yürüyeceğinden 

tinin saçlarından öptü: 
- Sen korkunç bir kadınsın Af-

roditi. 
- Böyle yapmak lhımdı 01-

cnyt.o. Haydi hazırlan. Gece hanlL 
ğm ııan olunacak. tik iş Maryayı 

kovmak olacaktır, ama, onunla bir 
defa ben görUşcccğim, sonra. 

- lşittim tabi. Sizi itham ediyor. tu. Bu takdirde kız bağıra 
Ama ne ile? Ne yaptınız siz Mon- kÖm~ularm gelmesi bir felaket 
gard? cakti. l\füdahaleye hazırlail~~j 

- Şakanın sırası mı Hellis? Bu kat dana bir kelime bile So> 
kadın hakikati biliyor. Söyliyecek den Mongard, son derecede w 

ve tahkikat yapılacak. Ah! Karde- kıza hitap etti: 
şiniz başımıza ne işler açtı! _ Si.:. zaten benim suç oı1 

Mongard soğuk kanlılığını çabuk smız! 
eld~ etti ve kararım bildirdi: Genç kız omuz silkti. ~fo 

_ Dördümüz de buradan gitme· tekrarladı: t 
liyiz; bir tarartan kardeşinizle siz. - Siz zaten benim suç ?:e<t 

- Hoş geldin sultanmı ! dedi. 
- ~ bulduk, ama, senin adın 

yerini almış ve onu hemen bir e- _ Ama, ben bir müstefreşe gibi 

slre, bir carlye, bir mlistefri~e gibi sUf'tln~rck burada. kalmnğa rlzn gös 

- Emredersin Afrodlti! 
Dakikalar nekadar uzun sürü -

~·oı-Qu. Afroditl odasında harab bir 
halde ağlıyordu. İşte nibş.yet bir 
cinayet de işlemişti. Ama, ne olur_ 
sa olsun, ne kadar vatant ve milli 
bir hedefle bulunursa bulunsun, 
nihayet bir katildi, bir cani idi. Ve 
biraz sonra koca İlhan çırpınarak, 
yırtınarak Maryasınm varamadığı 
firaşı izdivacına mahsus odada ö
lecekti. 

diğer taraftan'ınat1natdl Verpenle smız ve polise haber vertn1> 
ben ... Vaziyetimiz tehlikeli. Gitme· nız. d 
mizden teşkilat ;:ı;arar görecek ama Matmazel Verpen karşısın t 
yakalanmamız dolayısile göreceği ri dikkatle süzerek mukabele e 
zarar daha büyük olacağına göre - Polise haber verıneJ11e ı 

ne bakayım? yerlere sermişti. teremem. Gideceğim. 

Afrodltlye bu sarayda ilk defa bu 
kadar havadan blr sual soruluyor -
du. 

- A!roditi sultanım! 
- Sen nerelisin? 
- Anadolulu! 
- Kimin kızısın'! 
- Bilmem sultanını. 
Marya bir kahknhn kopardı: 
- Yani anan baban malQm de. 

ğil mi? 
- Hayır sultanım. 

Fakat Olcayto Afroditlnln • dÜ
daklarmın iki yanında beyaz kö _ 
pUkler biriktiğini görmliş ve şimdi 
bir çıngar kopacağından Urkınllatll. 
Afroditi bir biber gibi yanıyordu 

muhakkak. 

Fırlayıp bu kadını1 bulacak ve 
elleriyle boğacaktı. 

Gazan Afroditiyi de geline tak. 
dim etmeğe ha.zırlanmış, fakat Mar 
ya Gazana hiddetle bakarak: 

- Ricam bu akşam yerine gele-
cek değil mi şevketUim? 

Diye sormuştu. 
Olcnyto ve Afroditi b::ı.kıştılar. 

Marya adet vcçhile harem tıı.. 

rafına dönerken Gazan da tebrikll
tı kabul etmek için bilyilk odaya 
doğru yUrUdü. 

AfrodiU onu takip ediyor. Za -
ten Afroditl, bir aralık sağ gözünü 
krrparnk onu görmek istediğini giz 
lice anlatmak lstiyen Gazanın ar. 
ke.smdan gitmeğe de mecburdu. 

- Hayır! 

- Evet. 
Ve knnız içtiler. 
Bnl}ka hiçbir şey söylemeden 

Afrodlti, Gazanın elinden öptü ve: 
- Haydi, dedi. Gelinin yanma 

gidiniz. Benimle burndn kalmanız 

mnnidnr olur. llk günden bir kadı. 
ruı. karşı aldığınız bu taYır ve h:ıre· 
ket çirkin görUlebilir. 

Afroditl çıktı. Uzakta. Olcayto 
bekliyordu. Afroditi koca hanlık 

varisinin yanma gittiği zaman o -
nun bir hazan yaprağı gibi titredi. 
ğini görmUş ve gülUmsemL~ti. 

- Her şey bitti Olcayto ! 
- N ekadar sonra? 
- lki saate kadar Gıızruı ebedi 

Ağlıyordu. Yumruklan ile duvar. 
ları döverek ağlıyordu ve sayıklı
yordu: 

- Miray, Miray. Dünyada yapa.. 
yalnızım ve ancak sen varsın! 

Aşk, saltanattan da bUyUktür. İş 
te örneği! Yanıba§mda koskoca bir 
de\•letin, korkunç orduların yegiı -
ne hakimi ve imparatoru Olcayto 
bir emirber neferi gibi bulunurken 
yine Afroditi kendini yalnız hisse
diyordu. 

kaçmamız muvafık.. mi olacaksınız? Mani olaf113 
- Bu genç kız bizlerden mi? ki! 

1
. e :tı 

- Hayır. - Tekrar ediyorum: Po 15 

- O halde sizinle beraber gelmi· \'ermiyeceksiniz. 
recek:ır. O hurada kalırsa tehlike - Neden? . ~ 
gene var demektir. Kim bu kız? - Çünkü haber verdiginıı 

- Bir gazete ilanında iş istiyen. siz de benimle beraber -~ç ozsb 
ter 2.ra<;ında ismini görerek kendisi- sıfatile tev!.if ec!ilcceksınıı. • 
ni hizmetime almıştım. Hakkımda bazı noktalan öğrenince ınull3 
hiçbir şey bilmiyor, ben de onun böyle yapacaktır. 
hakkır.da bir şey bilmiyorum. Böy- - H mr.i nokt:ıları? ıci 
le olmr.sı:ıı muvafık görmüştüm. - Mesrla bu apartınıantf1 ci 
Fakat şimdi iş değişti. !anması şeklini.. Kontratın ııt 

AC3ba ne biliyor? Bir şey öğrendi namınıza olduğunu unuttun 
ama acaba ne? Yukarı çıkıp indiği- ba. 
mi görmüş ve tabanca sesini İ§itmiş l\latmazel \'erpcn sarsıldı: n; 

Marya hafjf sersemlemi., bir fa- Odaya beraber girdiler. Gazan uykusuna geçecek ve sen taht sa- Dakikalar geçiyor, saatler geçi. 
yor. 

olabilir. - .\man yarabbi! l\e );O 

renin kedi elinde çektiği azabı Af.. haykırdı: bibi olacaksın! , Esasen bana kar~ı çok çekingen şey! 
davranıyordu. Halbuki kendisine roditiye duyurmak istiyordu. - Biraz beni Afroditi lle yalnız Olcayto eğildi ve hafüçe Afrodi_ (De\·amı ur) 

. . • ' . . ~- ~ * . . . -f ~ : ~ ' •• 

HABER'in Edebi Romam Muhakkak gelmek, nereden gele· 
cekti. Nasıl olup da muhakkak ge
lecekti. Beş lirayı nereden bulacak· 
tı. 

Bir saat içinde beş lira .. 
Bu nac:ı! bulunabilirdi. 

-14-

Yeni e\liler, babaları tarafından 
düğün hediyesi olarak verilmiş oto· 
mobillerine binip, Boğazda yeni 
\•apılm15 olan yalılarına gitmek için 
kayboldukları dakikadanberi Kev. 
ser cinnete \"aran kıskançlığı ile, fr 
lüm azabı içinde lnvranıyordu. 

Kıskançlıkla öyle harap bir hal· 
deydi ki artık olduğundan ba~ka 

türlü görünmeğe ve kendini yenme-
- 6 2 _ ğe kuvveti kalmamıştı . 

Etrafında bulunan insanlara son 
c;uz bir liikaydi gösteriyor, dünya}·ı 

At~ten, yorgunluktan, harap w ~özü görmüyordu. 
perişan bir halde olan kadın. Sevdiğini elinden alan paradan 

- O halde dedi gidiniz beni kah· 1rtıl~ nefret ediyordu. Hayatında 
vede bekleyiniz bir saate k~dar ge· bugüne kadar mabudu olan altın 
lir sizi alırım ilstüır.de para yok an. birdenbıre gözünde her bir kıymeti· 
ladmız mr? Ama bir yere ayrılma· ni karbetn1işti. Şimdi kendi en bü. 
rmız. ı yük dü~rnarunm para olduğunu gö 

- Mnhakkak gelirim.. nıyordu. 

Para, o kahir kuwet, kendisini izzetinefis yarasının asıl aşkının in- Bir ara, büfede bir sürü ahbab olan ve esaretinin boyundtı~ 
bu~ün yenmiş yerlere sermişti. kisarı ve sukutu hayali yanında ne ortasında büyük bir neşe ile içip ko· bu mevzun boynunda, l~ta; J1 

Düştüğü mane\·i uçurumdan bir kadar ehemmiyetsiz olduğunu gö. nuşurken biraz ürkmü~ bir ara o. en iri, en muhayyel incilerıfl eç 
1aha çıkamıyacak kadar kolunu, ka rüyordu. nun yanına geiip kendini bir ecne· gerdanlık olarak taşıyan g~., 

.. te"" ıadmı kırılmış hissediyordu. lzzetinefsine ve gururuna rağmen bi meslektaşın karısile tanıştırmak dına şu genç sefaret mu5.Jı:ır 
Para onu neye yenmişti. Ne mer. seviyordu. istediğini söyliyerek büfeden uzak- karşı duyduğu hissi açıkça 1 

1 hametsizce yenmişti. Kadınlığının Onu bu gece, iki üç kere en adi laştırmıştı. diyordu. el1 f 
güzelliğini. a5klannın - senelerce - kadınların yapabileceği şekilde bir Eğer Kevser bugün Cavit Ye Sar Kocaman karınlı müstekr fi 

\'ar zannettiği kudretini, geçen gün· (ahne yapmaktan meneden şey iz- retten başka birinin farkına vara· rikatörle bu sene evlenmi~ 013 
fi 

!erin hatıralarını yenmişti. zetincfri cieğil aldığı terbiyenin ve bilseydi en sinirli dakikalarında çiik Ayla hayatta tanıdığı ·~ti 
Dir dakika kendisine yakla~a· şımdıye kadar öğrenmiş ve inanmış daima kocasının karşısına çıkıp, o- yük sukutu hayali unutmak ~jrl 

dan, kendisine yaptığı hareketi ma. ıkluğu şeylerin kudreti idi. nun fena bir hareket yapmasına şinde dolaşan sekiz erkekle 
zur gö~terecek kendisinden af dili· Kaç kere kendi mevkiini, kocası· mani olacak bir tedbir almış oldu- şampanya içiyordu. ··rii;t 
yecck bir je t yapmadan çıkıp git· nın şerefini. onların itibarını, her ğunu farkederdi. llerr Kranse ev sahibilC .go çt1' 
mişli. reyini. ayaklar altına alarak müt· Tıpkı buhran içinde olan bir has· ğü işi halletmiş, yann Ber~ıfl~oıı 

O mazi>i, mazilerini müşterek ~a hiş bir rezalet çıkarmak istemiş, tayı kontrol eder gibi Muhsin Atlı· ceği telgrafı düşünerek, bıt' st> 
adet ve elem dakikalarını yaşadığı kaç kere en iptidai ve en adi bir soyun kansına bu akşam bir ihti losun karısının son Bergart1

3 

eı :.:<.'k sanki o değilmiş gibi! Evet 1ıamle ile onlara atılmak, onlan mamı \'ardır. hatini anlatıyordu. 1 
hiç ~üph"' iz gelin ona şart olarak: parçalamak, döğmek ve boğmak Gece ilerliyordu. En şık kadınlar-

1
, f 1 k istl>rtJ'I 

. . •. • . . 1 h 1 f 1 \..evser e.tra mı ama ..., 
- Beiki herke~ ... Fakat Ke\"Sl'r bcikı de oldumıek ıstemıştı. dan yayı an en pa a ı par uma. t k .. 

1 1
. .. 

1 1 vap "~ 
G ~· 1 ·· • "d"' d" ğ"" · k k t ff"" d 1 r şam e cum e ı soz ere ce ~-. 

l la:.. . e ın e. ~~Y~~ gı ı~ı . ~c; un evı nn ·ol usunu len~ ~s ~ ene daha onlara kendilerile ne kadar ror' 
Demişti. O da karı -mı darıltmak nın ~eşesı_nı _sı ~memıştı. ~ ampan. p:mya .arın sar 11oş ught~n adı~ 

1 
d mek istemediğini böyle anlatı r<JLI· 

~an ve paraları kayb0 tmekten çe· ,.a şışelerı cksıldıkçc neşeler artmı~ tatlı bır sarhoş uk ısse ıyor ar ı. n1 d klastım"' 
'dncH~i için. Kcvc;ere. bütün o mazi. tı. 

1 
Herkes bir parça daha kendinden ° arı yanın an uza ~ ' 

vi bilenle:-in kar~ısında inarılm~~ Bütün hu gece bu kcnah.ta hir ~eçmiş, sarhoşlukla çekingenlik zin Fakat da.kilalar geçtikçe ;ıı) 
bir soğuk kanlılık ~o termi· ti. tek kederli insan vardı. O da sadece cirlerini biraz daha k1mu~tı. rm evlerine gidecekleri dak. ifl,ıtı 

Böyle bir \'?.zire:e düştü~ü daki· Kcvserdi. Abanoz rengindeki saçları, nar çi· !aştıkça Kev~erin asabiyctı 
'rnda hundan iz1.eti nef~inın ne rnüt· Muhsin Atlısoy, karı~ının halin· çeklerine henziycn ciudakl:m ile maz bir dereceye geliyordtı. 
hiş kırılaca•ını a) lardanbcri diişiııı dekl bu gayritabiiliği anlıyor muy kurb~aya benziyen bir erkekle ha· ı:~r) 
mn~ olan Kevser ş'mdi bu gurur ve du? yat arkadaşlığı yapmaya mahkum ( Dcvanıı 
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Adres Mükellefin 
No. Adı lşi Mahalle Sokak 

1 Sıtkı Hakh.'1 Eczacı Kızılta~ ordu cad. 

2 Abidin Manav Kirmasti çamaşırcı 

3 Ali Rıza 

4 Ahmet Saim 

5 Mehmet Emin 

6 .Huc;e~·in 

7 Vahibe 

8 Ihsan 
9 .. 

Marangoz 

!VIanav 

Komisyon -
cu 
Çorbacı 

Kabılc 

TaŞÇt 

.. 

.. ~Ialta 

" Arslanhane 

,, SüpUrgeci 

!\ıslişah Çınarlı çeşme 

.. Neyıcn 

" Sivrlkule 

.. .. 
ıo 0 mer Kasap Haticesultan Fcvzipaş:ı 

11 • 1ehmet 

.. 
13 .liüse\'in 

14 Talha 

lS Abdi 

16 Ekrem 

17 .. 

18 ). 
nJustafa 

Kundura 
tamircisi 

.. 

1\Iarangoz 

Hallaç 

Doktor 

" 

" 

it 

il 

" 

" 

.. 

.. 

Kömürcü Melekhoca 

LökQncüler 

.. 
Fevzi paşa 

" 

Lökünculcr 

Sütçü 

il 

19 o~~an 

20 ~ıza 
.. Haticesultan F. paşa 

Dokumacı 
" M. Hoca 

21 
Durnıus Ali KahYeci lskenderpasa Ahmediye 

22 Cemaı .. 
23 M Uharrenı Kaıweci 

Vakıt Kitapevi 
D .. 
urı Ve yarın tercüme 
N külliyatı 
al O, 31-40 4 CÜ ıcrİ 
a2 Rnsizı klılli,>atı IV 
3a &! cıtaf izlk 
3
1 

lsı:ender 
35 J\ndın ve sosyalizm 
as Dernokrit 
a7 Oinler tarihi 
38 Fılozofi \ 'e sanat 

30 
Etika 

4n fierakut 
nuhi mucizeler 

Kr. 
60 
40 

60 
100 

25 
12~ 

40 
100 

25 
75 

650 

nu 
lt!lp llerinln fiatı 6.50 ku:ııştur. 
lt S'nl alanlara yüzde 20 iskon. 

l20 ~arıılır. Kalan 5.20 kuru§un 
ba.ı..· Urtı~u P<.'Şfn alınarak mUte

h. •IS} 
~"re d" 8 Yda birer lira ödenmek 

ort takl!lfte bağlanır. 

O~~b Necaettin Atasagun 
lat1 1 ;nı:ır1 8 30 ıı kndar; nkşnn•. 
\ıı. I) den ~onr:ı l.fıleli Tıı} y:ırt-
nLuı Dire 2; r\o. 17 rle hn~lnlarını 

etler. (1 ete/on: 239531 .... 
l!t G{)z J-II:Kİ:'>lf 

tı,ı ~rad Rami Aydın 
öt ~'lrr' an lı:ışka her F:Ün . ani 2 • fi 

''\ı , r T ks11>ı - Tııliınh:ınc l:rhı 1 
11111111 

• o. 1 O. TcrHon : 41553. 

" .. 

.. Ahmedire 

! ! J 1 z 1 * ! J 

lstanbul e erda 1 ğın an 
lhbama· 21 Fazı Tunalı 

No. \'ergi Ne\•i Scne"'İ mesi 
25 Mustafa 

261 

811 

15 

4/1 

15 

5311 

13 

111 935 7192 

" 

60 

il 

329 

307 

46 

12114 

.. 

93 

327 

89 

48 

" 

48 

c the perforatlon for loo. il 
kinır through 11 

5 A: der Augeruıpiegel 
a der durchbohrtc Spicgel 
b dic Lupe 
c die Durchbohrung (Locb 
:wm Hilldurchselıen) 

vn 

injecter 
i. f: thc vial or phial (for 

holding injection fluid, 
serum for inoculation) 

7. '.\: die Ampulle (enthalt ~ 
B. Injcktionsstoff, S<'nım 
für dic Impfung) 

G F.:~"JEKStYOS ~IRING.\. 8. SÜTCR 1GSES1 

.Si 

:ı piston 
h cam boru (U rn,·nne) 

c lb'lle 
G F: la seringue a injecUon 

a le piston 
b le C.} lindre en verro 
<' la canule (l'aiguille f. 

hypodennlque) ı 
6. t: the lnjection syringe 

a thc pist.on 
b the glass cylinder 
~ the (hollow) ncedl'1 

G. A: die Injektiomısprit.ze 

(zur Vornahmc Yon Ein. 
spritzungen, Injektioncn) 
a der Stemp('] 

b der Gl:ıszyllnder 
c die KanUle (Hohlna. 

del) 

'7. AMPUJ, l7.eTkedil~N·k ~"-

a göz (delik) 
8. r: l'aiguille f. a suturc 

a le chns 
R. t: the surgical needle (for 

stitching) 
a the eye 

8. A: die chlrurgische Nadel 
(Heitnadcl) 

a das Öhr 

9. MlŞEL AGRAFi (. llşel 
ınunı131ı) 

9. F: l'ngrafc f. de Michcl 
9. ı: thc clip 

9. A: die Wundklnmmer 

10. IiESI\t 
10. F: la cisaillc 
10. t: the bone forceps 

(su. and pl.) 

10. A: die Knocbenschere 

1

11 ,.c 12 1.'ROKAR (tm sondası~ 
rom Ycya mayii mohtc\i) 11 et 12 F: le trocart 

8. F: l'ampoulc !. (contennnt J l ıınd 12 t: the trocar 
le liquidc ou le serum a ı 11 uncl 12 A: da.s Trokar 

52 

.. 
Simitçi 

Sofular M. Kardeşler 57 

" 
Ye~iltekke 1/3 

the word dentiı!t is appllcd 
not only to dental technf
cians but also to dental 
doctors) 

t. A: der Zabnarzt (der nicbL 

approblerte: DcnUst, 
ZahnkUnııtler) 

2. HASTA KADIN 
2. F: la patiente 
2. f: the patient 
2. A: die Zahnleidende (Patl

ent.in) 

~. DİŞÇİ KOI.TUGU 
3. F: le fauteuil d'op~ration 
~. t: the operaUng.chalr 
S. A: der Behandlungsstubl 

( OpcrnUonsstu hl) 
4. Al'AK MANDAU (turu 

çevirmek iı:in) 

a kordon 
4. F: le contact a pied 

(pour le tour) 
a le conductcur 

4. t: the floor contnct (for the 
dental engine) 
a the cord 

4. A: der Fu8kontakt {für dle 
Bohrmaschine) 
a die Lcltungsschnur 

5. TÜl\Rtl:n: Ll~GENt 
f>. F: le crachoir 
5. t: the spittoon 
5. A: das Spcibcckcn 

13 

935 22143 

936 22144 

935 22145 

936 13188 

936 8142 

935 23143 

935 10!81 

935 

935 23142 

936 23146 

935 10134 

935 8152 

935 8149 

935 10171 

935 10/43 

936 10156 

935 10157 

935 11117 

935 12130 

936 14128 

936 9110 

936 5164 

936 

937 6110 

936 1163 

IV 

G. TtiHRVK POMPASI 
G. F: le. pompe a salive 
6. t: the sallva ejeetor 
G. A: der Spekhelsauger 

7. SU BARDAGI (ağız çal· 
knrnıık f~fn) 

7. F: le vcrrc d'enu (verrc a 
rincer la bouche) • 

7. t: thc tumbler of rimbg 
";ater 

7. A: das SpUlglaıı (War.ser. 
&lns) 

8. DİŞÇİ TORNASI (dl~ 
turu) 

a el 07gusu 
b tur l>0lo 

8. F: le tour de cabinet den.. 
taire, le tour a fro.lı;e 6-
lect.tjque 
n la piece A main pour 

l'e.-tcnvateur 
b le bras de transmissioA 

de la corde 
8. ı: the den tal engine 

a the hnndpicce (for thc 
drill) 

h the, cnble-nrm (the 
cablt') 

8. A: die Znhnbohrmnscblne 
(Bobrmıı.schlnc) 

n das Ansat?..stUck tnr den 
Bo!ırer (HandstUck) 

b der Schnurarm 

49 
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• Hüseyin 

50 Mahmut 

51 Mustafa 

62 Naci Goi!.o 

S3 Ali 

54 Nad Gogo 
ve §e.riki Halis 

55 lbrahlm 

!56 Ali 

!9 Ahmet Hamdi 

m. F~ 

l53 Agfth 

84 Ferid 

65 Refia 

66 Salih 

67 Hıkmet 

.. .. Nurettin tekke 9 

.. .. Dıraman 

.. " Hasan Fehnii 
paşa 

Dokuma Kariye Vaiz 
fabrikası 

Eskici 

.ôekuma 
Fb. 

" Ail Kuşci 

.. Vaiz 

Kundura - Muratpaşa Horhor 
CI 

Marangoz 

Kunduracı 

l\rı>aCI 

Bakkal 

" 

.. Millet 

Merkezclendi Edimekapı 

Ere~li 

.. 

Bilyüksaray 
meydaru 

:Millet 

Marangoı &-paemlni :ratiıpmar 
• 

Helvacı ,. K~prüb~ 

'Kalı veci -
" l\fıllet 

7 

55r57 

13 

14 

13 

23 

49 

42 

6 

10113 

43311 

53 

612 

340 

Kundura M. HatUiı Mimar Kasım 44 
tamircisi 

Bakkal Unınyusuf Mecitbey 36,3812 

Marangoz Sinanab Haydar 5 

13.33 K. 
2.67 B. 
2.40 Zam 

10.06 K. 
2.32 B. 
1.50 Zam 

21.50 K. 
4.30 B. 
3.22 Zam 

66.60 K. 
13.32 B. 
79.92 Zam 
7.70 K. 
1.54 B. 

1 Zam 

L56.36 K. 
31.27 B. 

187.63 Zam 

9.45 K. 
1.91 B. 
1.72 Zam 

1.62 K. 
.34 B. 
.22 Zam 

8.25 K. 
1.65 B. 
1.48 Zam 

13.19 K. 
2.64 B. 
2.37 Zam 
2.24 K. 

.45 B. 
.40 Zam 

5.71 K. 
1.14 B. 
1.03 Zam 

4.02 K. 
.80 B. 
.72 Zam 

2.96 K. 
.59 B. 
.53 Zam 

43.08 K. 
8.62 B. 
7.75 Zam 
2.06 K. 
.41 B. 
.37 Zam 

12.00 K. 
2.40 B. 

2.66 K. 
.53 B. 

_c=....;._=.;;__-~_c;:,.,~-==.;._.48 "Zam 
Elektrikçi Muratpaşa Millet C. !il 3.11 K. 

.62 B. 
.56 Zam 
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935 21195 

935 9113 

936 1158 

935 20182 

935 17128 

935 20183 

935 17135 

936 23188 

936 11141 

936 23140 

935 23129 

935 23130 

935 23133 

935 23134 

936 17132 

936 17/42 

936 23139 

935 22142 

935 17144 

• 
lstanbul o·efterdarhğından · 

Sıra Mükellefin 
N. adı 

1 Yani Vasilatos 
i~i Jo.lphallesi Sokağı 

Tuhafiye • ~ahkulu C, kebir 
ci 

No. 
503 

2 Şevki Hancı ve A. Cami Mahmudiye 179 
kah\'Ccl 

3 Ta~vakopulo Matbaacı Bereket Yüksek.kaldırım 66 
zade 

4 Fikri Pekman Borufabri - Arapcami NimE'tiye han 
kası 

3 

. 
K. Yergi 

miktarı 

18.45 K.,, 
3.65 B. 

22.10 c . 

12.03 K. 
2.41 B. 

14.46 c. 

300.00 K. 
60.00 B. 
160.00 c. 

15.00 c. 

5 Yahe Boğazyan Tüccar Arapcami Aslan han 2/J 15.75 K. 

6 Hanri Lister Komisyon· Bereket· 
cu 

7 Herman Platner }.lümessil 
ve komisyoncu 

zade 
,, 

Sen pi yer 
han 

Danüp han 

8 Kari Andres Komisyon· 
cu 

./ 
,, Şark H. 

9 Leon Dülger- Krom ve A. Cami Ticaret han 
yan nikelfıjcı 

10 lsmail Hakkı Tan sabun Bereket· Yusuf yan han 
imali zade 

'113 

34-36 

20.97 M. 
1.00 H. 

.81.66 c. 

9.80 K. 
9.80 c. 

22.07 K. 
5.10 H. 
7.36 c. 

113 1.81 K . 

2 

1 

2.33 M . 
.90 H. 

3.42 C.· 

. 5.65 K. 
4.10 M. 
4.67 c. 

• 27.65 K. 
·t 3.81 H: 

6.60 c. 

11 Manok A•lan. Aztarar ga· A, Cami Perşembepazan 16 49.00 K. 
2.88 B. 

36.92 1\f. 
44.70 c . . 

yan zctesi 

sene 
si 

935 

935 

936 

936 

935 

935 

935 
936 

935 

935 

935 
936 

935 

43123 

1123 

2148 

3121 

Kulekapr maliye ~ub'esi mükelleflerinden yukarıda adı, i~i ye eski a:!resleri. yazılı c~ha~ ye~I a:::: 
rini bildirmemiş \'C yapılan araştırma!arda da bulunamamış olduklar ından hızal_annd~ ~ostenlen sıJ]O 
re ait kazanç vergisi ve zamlarını havi ih9arnameleri kendilerine bizzat tebliğ eclılmemı~tır. Hukuk U ~ 
muhakemeleri kanununun 141 ·142 inci maddeleri hükmüne tevfikan, tebliğ yerine geçmek Ur.ere keyfi 
ilin olunur. (3776)~ 

IS [ , 

KİRALIK ODALAR ~---
Fatih Maliye §UQeSİ müke11efleıinden yukarıda aCir, işi Ye eski adresi yazılı sahıslar terki tica tı 

yeni adreslerini bildirmemiş ve yapılan ara_stırmalarda da bulunamamı~ oldukl;nndan hizalanndarc ··c 
eril 11 · k buh · · ~ gos 

t en YI ara aıt azanç ve ran \'ergılen ve zamlannı havi ihbarnamelerin bizzat kendilerine t bJ'r· 

I 
1 

1 
Ankara Caddesinde denize ve caddeye 

Muayenehane yapılmaga elverişli 
nazır Y_azıhane , Atelye, 
kira 'ık ucuz odalar 

Gazetemiz idaresine müracaat ümk" 1 ı:r kuk .. . e ı~ı 
m un o amaıruştır. -ıu · · usulu muhakcmelerı kanununun 141-142 inci maddeleri hükmüne te ·r-
kan tebliğ yerine geçmek üzere keyfiyet ilan olunur. ' 1 

- --------,...-.--·--· - -

PLANŞ '7 ı 
v 

9. fü'XSÜFLATÖR KABI . ı 15. REFLEKTÖRLtJ' LAMBA 
9. ı~: le reclplent pour l'insuf- 15. }': la lampe d'insolation 

flateur d'nir 15. 1: the rndiation lamp 
9. :f.: the (:wıırm) air syringc 15. A: die Bestrahlungslampo 

(the chip syringe) 

9. A: die Luftspritzflasehc 16. DUVr\R TABLET KOLU 

lO. ALET TABI.ASI 
Lo. F: la tablette pour Ics ins

truments 

İI,J~ TABLASI a 

16. Jl': le brns a support mu. 
rnl ıı.vec une tablette a 

16. f: thc wnll - bracket wilh 
the stand a 

• .. ;..ı, 

. . . 

PLA .. '°Ş 7 

20. F: l'aide f. (chargce de re. 
ccvoir les paticnts) 

20. J: thc dentist's assistant 
(also: receptionist, i.e. the 
pcrson who reeeives patL 
ents) 

20. A: dic Sprcchstundcnhilfe 
(Gehilfin, Empfangsda-
me) 

\ '1 

21. SICAK SU CİHAZI 

21. F: l'apparcil m. a eau 
chaudc (le distributeur 
d'eau chaude) 

21. t: the gayser 

21. A: der Warmwasserspen. 
der 

10. 1: the 8tand of instruments 
10. A: dic 1nstrumcntcnplntte 16. A: der Wandarm mit 

Platte a 
C Alet:ler 

Fı lnst:rum e n t:s Is ınat:rument:•: Aı ln• t:rum e nt:e 

11, J.AMBA 
ll. },: la lampo 
Jl. 1: the lamp 
11. A: dle Lnmpe 

12. l>UYAR DOLACI 
12. r: l'armolrc f. murale 
12. 1: thc lıal'r;ing cupbonrd 
12. A: der Wandsehrank 

18. AI .. ET DOLABJ 
13. r: l'nnnoirc f. nux inslru

rncnts 
18. 1: the instrumrnt cupboard 
13. A: der lnsl'l'nmenten. 

schrruık 

l t. JT.\ST \ R \ ' iT Dl~I'"':'l:Rt 
14, F: le journal dcs mnladcs 
14. t: tho paUcnts' daybook 

(thc- nppointmcnts book) 
l 4. A: d'.l.l!I l{rank('njournal 

17. Czımf1'·DE Jı.Aç Ştşıı;. 
ı.ERt nuu .L 'AX r.ıu· 

17. P: l'ctngercs f. avec des fla
eons a mCdicruncnt 

17. ı: the shclf with mcdicine 
bottles 

17, A: das Wandbrclt mit 
A rzneimittclflaschen 

18. HAVAN' 

18. P: le mortier 

18. J: thc rrortnr \\ith pest!o 
18. A: die lıc ibsehnle 

l!l. AUir 111 SA I 
19. l~: in table d'instnımcnts 
19. t: the table of tnstruments 
W. ı\: der Jnslruıpcntisch 

:?O. Y tmnıcr l\ADIN' (Jıa:ıı. 

t:ıları Jmn5ılıyıın) 

1 - 2 D1XLJ::lllE ALETİ, 
STETOSKOP 

l - 2 F: le stethoscope 
l • 2 t: the stethoscope 
1 - 2 A: das Hörrohr (Stethos

kop) 

3. J."0!'...EXDOSliOP, GIŞAU 
DlXl.E~m ,\LETİ 

a gışa kaıınğı 
b Ji\~tik boru 

8. ••: le phonendoscop~ (le 

stethoscore a mt'mbrnne) 
a le couvercle de la mcm

brane 
b le tuyau de caoutchoue 

3. l: Ute blnaural stethoscopc 
a the membrnne _ coYcrcd 

chcst piece 
b the rubber tube 

3. A: das }.ffımbranstethoskop 
(Phoncndoskop) 

a dle Mcmbrankapsel 
b der Gummischlauch 

·l. Pt:miOiiYOS ç:..:Kteı 

4. ı··: le marteau percuteur 
·I . t: the pcrcussion hammer 
4. A: der Perkussloruıhammer 

:;. GÜZ A l'N ASI 
a delikli ayna 

b hıp 
c ayna deliği 

5. F: le miroir ophtalmosco
piquc 
a le miroir troue (perce) 
h la loupe 
c le trou du miroir 

5, t: the ophthalmoscope 

a th~ mirror with a ccn
tral hole (the perforatcd 
mlrror, the reflector) 

b the lens • 

51 

No. 
ı 1 Gorio baba 

12 Deliliğin psikolojltl 
13 tlkbahar selleri 
14 Engerek diliümtl 
15 Rasin killliyatı m 
16 Samimi Saadet 
17 İstatistik 
18 Çocuk düşürtenler 
19 ilim ve felsefe 
20 Mevcudu kalınadı • 

~ 
Bu serinin fıatı 5.30 ~ 

Hepl!linl alanlara yUsde 20 ~ 
to yapılır. Kalan f.2f lr otr 
1,24 kuruşu peşin almarak :,_,, 
hakisi ayda birer Ura 8d 
•lzcre Uç taksite ltaflaDJr• 

,_------~ ~ 

1939 
Resimli Haffa 
mecmuası 

Bu hafta çıkan 
son sayısı trt' 

Birçok ı\izel yazılar 98 re--1 
doludur. Almağı anutına~ 
~i™ 
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~~-~ ... :..-..r 
GüzEtliGıNıi' 1 

iÇiN 

erece 

rı 

\)~11 "'\ ..... 

l ~ '-Ü-5.939 
1 I• 1

1 111 ı ı ı·ı .,. T . 1 '· - ,) il k 111 İl 
t s Ml'ın • it t ••ıı tl· ,(• ol t ,,ı.ıt il~ ııı ı, n 

1 1 f.; tı oroı ıJı lı.ılıcı lt•rı. 13 ı. 

1 l\ıııı 11,n'ık r>to •ram • l'I.). 13.4. 
' , l ı (J\ ı. ılaırı ııuııı soııtl. Ev hıı 

ı,, ~ tıı 11e l8.:w Pıogrıım. 18.3. 
arın-. litt elik şişesi perakende 100 kuruştur. 

Satıcılara 0/ 0 10 tenzilat yapılır. 
1 ltırk retler • pl.1. J9 l\Onll$1nP 

IPkeı ·~''Hızıı:;ı <Fıısıl lıe~elı). 21 
' lı ""nt o ' , ~lıcrı. ~arı, nıoııs \'C rneleo 

l ı. p crı. :!0.15 Türk nııiziflı 

11~1,,rı~ı ş[crııı hüuııın J>eıre' ı 
1 ıı in k rsoytın hül.7.ıını şııı kı · 

inhisar satış kamyonlarından, satış mağaza ve depolarından isteyiniz 
r 1.-ı~ 111'>ını. 3 - Fııiz l\:ıpan 

l ~ ıtıı 
·l. ~ 1>::ırkı: ıSenı ııördu o 

ı' ~l'rı, - !'ı.ıntıır ı.ıksııııı. fı • 

' . ı . ". '. . . : ·. ' '~ :·:.' ' . - : .. ; . ' .' :·" 's' ~ . ' :.... . ::. "." 

ıı~ ıa;,',:ını~ı ın.ılıur şıırkı: rnı 1 - Hİİ7.1.0lll şıırkı: (Çıl.nr ~lkl'll1 1' , .ut \e :ı:irnnt lıorsP!.I (fi~nl). ~J.:!51 IO.IO Prog: Smrtıına, Ü\"Orjnk. 
l ı il I i ı.- (B len). 4 - Ll•ıtıinin; (Yeler lıicrunl \eşı·li plM\lnr. n. 21.30 Miizik 11\ü • 'I ·t ' I , . . . . . . 

l 'tı Ilı ' , - ıe.ız 1 r"ıı ,t .ö7.ll'r) . 5 - ı .emlnı n: (Son :ıo-kıııı ·"u'k orkestra · ~er: i'\ccip Aşkın)·. ODA ~\l S K S \ 1 ~ KOl\ShHLhR 
t uıııı. 7 - 11. lk liirku'lıı ., -ı 

\ 1 I('~: ıl~lınl'lıl. 8 - Alı eren rıınıı). (i - Taksim. 7 - Halk tür- 1 - neci.er. llkh:ıh:ır - ıııelodl. 2 - i.:!U 
ı 11 k ş,tl.; 1 : ıs nıur kıı~lııııl ,fi-;ü: ('ı'iirii ıllllıcr yiirii). 8 - llııll Oscıır Fctrm;. ikinci :ı,·cılnrı. Fon-

1 
i.40 

ı ş rk (S ı ı iırku u: tUemircilcr <icıııır .•• ). 1:-1 tezi. 3 - l>cnıersscmon • ı\rnnjııez de 8 I\ J .ı !) ı: • en ız sere- u • 
' tı ~ ur"l) nnın huzuım ar ~ll-mlckcl sııııt ııynrı, ojnns \ 'c nll'te hir lıııyr:ıııı . .t - Drlgo - Serenııt. 5 11. 
<l 13 f rıh, lıahıırın>. 21 Konuş. uroloji h:.ılıl•rlerı. 13.15 - H :'llüzilı - Pııul 1.inckc • Olimpiyııll:ırdıı - 111.15 
ı \e 21~ :ı11ı, lııh' iliıt, kaııılıi:.o (Hiyııseti cumhur lııınılosıı. şer: Ilı. :'llıırş. 6 - J. Strauss • Artist hnyatı 11.20 

,11 111-ıkı :ı.ıt tıoro;:ı 1 Ui~ııl). 21.2: an Künçcr): l - G. c;cscssc • Mnrş. (vols). 7 - Clıopin • ~oklıırnc. Mi 11.20 

.ı.t'~ır11 ıır • it 21.30 Mlızik Cfüıd 2 - Poppy • Enılillüs valsı. 3 - Flo- minör. 22.30 Müzik (:\lclocliler - pi.) 12. 

Lcipzig: l'rilzner ıırogr. 
13udaııeşıc: Koro. 
Lille: l'ıyuno konseri . 
Br:ılislav:ı: Ku:ırtct. 

\'ıırşo\'U: Keman. 
Bcrilıı: Kcmnn, plynno, 
J.elpzig: Ku:ırtet. 
Budapeşlc: Kemnn. 

ı l!ı" sı • Ser: il. f.' .. rıt Anl.•r). lov - "Mortlıa" operetinin U\'crtlirü. 23 Son :ıJ":ını. lı:ılıerlcri vo yarınki " ~ " HAFiF ~IUSIKI \'E OPERETLER 
~ lo. :l'l\llc~ro, lı) Anıl:ınlc. rı t - Clı. Sılvcr - "La Jıelle ıııı hois program. 23.15 - 2t ~lli:ı:ik (Coz-

.•,.,t· rıo. ı,:) Alle.ııro spıritoso lorın:ınt"' operetinden seleks~·on. bnnıl) Pi. 8. 
' ~· ~ 18.311 Pro.ıırunı. 18.35 Mil7.ık INl'Şeli 8 

ıır,,· • 01
' 1·ç ı1.ııı .. ı:ırı. 0 11• 2:-. Yat~an cı radyolarc:an · " ıı ıl.ikl:ırl Pi. lD ı.:ıınuııııı:ı. ID.ı:ı Turk U , 

"ltq 1 ır, .1111, h 1 llt-IU'l 11· 
1 ~ ı:r· ııiiziAı ı Fıı-.ıl lıl'yctil. :!il ~lrııılc·kı·: S0ÇI. ' mJ·Ş parça ar 1 ıııı ·•zıo"o ı•) Allı.'ı.:r~J ıııo . j ı ! 
() ı \J .ua ı u)nrı, :ıJıın1' \ 'C mrıcorolo 1 1a 

l'cıı:ı~. ıı·ı·ııı. c;) ı\llq~ro 11111110 ırrlcri. ::!0.15 Türk ınüzığı: 1 - ~l:ı 
e '1 :Sı '' ıl nc;l:ırı. :ı) ~r. 1'l 1 hur pc5re,·i. 2 - Şeref incilinin ınıı-

t ''ili 1 ~ • J, lı u. >I :\r. 7, Allegrı hıır şnrkı: (Alııınnın doğrusu). 3 -
~, "~ ıı. ;~•ıını<;· \l rıır dun l:ıı ı Dedenin mııhur şarkı: ($ana lııyık· 

l'ro9rıı111 1'ıirkiye. S(l(l/İ ii:erirıe 

ve liiilcderı sonraki saat olarcık ııeril
mi~t.r. 

!l.15 
9.30 

9.40 
10. 

l',r; ııı. 1 . ;
3
11 '\luzık tOııcro eı mı}. 4 - Klarnet tık~iıni. ô - Kür· 

1 'C.. ~kı llr Son ıııaııo; lıalıcrlcı dili hicazka r şarkı: tŞakınla ~olan 9. 
1\ tlıa 111 Oflrom. 23.15 • 24 Mü ~ineme) 6 - Kürdili hicazkAr ı1u1 O. 

OPERALAR VE sı:xFoxr 
1\0NSERl.lm t 10.30 

Bcrlın: ''Uon DıoHınni'' (Pi.) 10.40 
Bükre!}: \'uı;oslav musikisi. 12, 

'r~ ( 1 rıı • Berlln (Uzun d.): Orkc~lrı. 

llnnıhurg: llnlk progrnını. 

J.clıızig: llolk ~arkıl:ırı, d:ın• 
lı:ı\·ııları. 

Sıuıtı;urt: lltılk Jlrı>grıımı. 

l'ıırls (PTT): Eski zuııııııı ı 

mrşlıur p:ırcnlurı. 

l!uclJpcştc: \'l'brr. Sainl S:ı cıı 
Honın grupu: ~lusikıli kı 

medi. 
lstokholm: Raclyo orli.estrası 
Nopoll grupu: Dan~ ha\•aları 
Posle Parisien: Caı musikisi 

l'~~ · ~cın:ıisl. 7 Artakinln e\'IC ,ıırkı · 9.16 
l~.ao t'tıb~ 3 ! -5-929 (A3kınlı harap oldu-umu). 8 - \'r. 9

9
•
3
1
0
5 \"!yana: Haydn proı;rıımı. DA:'\'S Mt"StKtst 

1 µr 'iari Asımın eviç şarkı: (Benim fi(;, . 
~' Os~Rram. 12.35 Tfirk mııf. !itiz. hcnll!ılnııle). 9 - Hıılk tflrkfisü !l.30 
'~. ~rı belin lı'tizzıım pcşre· (Ela gözlerine kurban •. ). 10 - Sarı 
l;q.kı: (C~iUcttln p::ış::ının büz- kurdele. 21 Haftalık posta kutusu. 10. 

l\crcın eyle mcstnne).21.15 Estııım, tahvllAt, kambiyo • nu-

Hııınlıurg: Dchussy, Şumnnn. 11.15 Nnpoli grupu; 11..t5 P:ırı • 

I.ondra (R): "l riçton'lıı lsoJ.

1 

(P1T); 12.5 J.ondru (H.); 12.15 J\o. 
d:ı". mn gnıpu; 12.SO Rndio :Sormandie. 
Torino grunu: "Sicilian ,Yes. VARYETE VE KABARELER 
pers". ._ 8.45 Rndlo Eireann .(Athlone). 

!l. Brüksel 2. ı • A~KARA Tiyatrosu 
9.10 llil\'crsum 2. 

PiYES, l\0::-il·Ellı\~S YE - .mnatktlrları Yedi • 
KO~U~:"ltAr.AH 1 rnle Pınnr Binema 

8.55 Ilratlsl:ı\'ıı "Mcrnkı". (?ılo. uahçeslnde ( Pro(e • 
liere). sör Emin Atabey) 

!l.10 Br~münsler: Milletler Cemi. birlikte pek yakında tcmsıııcre 
:rctı r:.ıporu. başlıyor. 

10. Stuıtgart: "Der Schvnrtz • 
Künster". 

11.50 Kolonya: Bizcl hakkında bir 
piyes. JECIJIS:~ 
J~GII.1ZCE IIA \'ADlS 

1.10, 8.18 Hoın:ı l; 9.1!'ı, 11.15 Ko 
loııy:ı; 9.15, 1 l.!!O lfomhurg; ll .4. 

EGE TlYA TR OSU 
'urctıin Gençdur ,.c nr

ııln~l:ırı yoz temsilleri: 

'ıznrlcsi: eakırl.By -
ırnkrl''i: 11 ·,o Buıl.ıpcşle. 

------- S~ ... , .• ır - Ç:ırşanılı:ı: N .. rlıkn-
ISTANBUL JL\l.K iP• - J>crşcnılıe: K:ıclıküy - Cuma; 

TIYATHOSU !.)elıremini - Cuınnrte~i: Ueylerbe. 
~ece Kadıköy Kuşdili yi - Pnzar: Yeni~ehir •• 

''fiy:ıtrosuntla ı ····· .. . .. ... .. ... ..... ŞEN' MOLAZll\I :: . .. ıM&:.z::::ı:.x .. r.; .. :t .. :ı:::. • :as:ı;n 
~~ , lılvil 3 perd~. lılıı~ar ii N e c a t 1 p a k ş 'I 
~ aryelesI. Bil~ilk lllııf . 'I ıv d 1 t 

yın tecrübeleri.. 1 ı.;lŞ o~ oru 
--------- !! Pazardan maada bergOn ııut 

p F.RTUGRt'I. SADl TEK i: 9 don ak~nm 18,:in za korlar h~ıı· 
f~.., ')ehz:ıclcb:ı~ı (Tt"nAX) 1g tııl:ırını kıılıul ~e terlavı etler. 
l . \ Tiyatrosunda bu gece ii Atlres: Glala Tun el meydaaı 

"r W Her yer 20; Parııdi 20; iıl Tersane caddnt btıfr• .. 1 
Localar 100. (DON, BUGÜN, YARIN) n .... :\o. lı muayenehane."'C:m 

Yeni bllyük eser. Okuuaca AYSEL 



PUDRANIZA BiR KAŞ I K 

REMA 

Cil
diniz ba
zen kuru-
muş ve 
buruşmuı 

PüGO 

bir hal ker 
heder. Çünkil 
pudranız cildin 
tabii yağlı ifra-
zatını maseder. 
Yeni bir güzeli.ile 

tedbiri sayesinde 
bu ha}:ien kurtula
caksınız. Kullandığı

nız pudra kutunuza 
bir kahve kaşığı rnikta, 
rında "krem köpü-
ğü,, ilave ediniz ve 
ve karıştırınız. Bu sa
yede pudranın cildin 
m<ıs etmesine mani olur ve yumu
pklığı muhafaza ve idame eder. 
Halihazırda gayet ince ve son de
rece nefis ve sizin için tam mat· 
llıp nisbette ''krem köpüğü,, ka
rıştırılmış pudradan tedarik ede
lıilirsiniz. O da; yeni Tokalon 
pudrasdır. Tokalon pudrası ter
kibind<"ki krema köpüğü sayesin
de ~aatlerce sabit kalır. ne rüzgar 
ve yağmurdan, ne de t erden 
kat'iyyen müteessir olmaz, tende 
temin ettiği ''Mat, ,tazeli1c ve se
vimlil !ğini bozmaz, Tokalon pud
rasını tecrübe ediniz ve birkaç 
gün zarfında tenini~e temin ecle
ceii'i eüzellii!i e-örünüz. 

CAF R 

~1 A l:S .I!. R - Aktam Post.o~. 

• 
l 

F 

Bütün ınünevver anneler 
FOSFAT i N' i bilirler. 
OSFATiN: 

F 

F 

F 

F 

Fosi.ıtlı , \'it:ımi nli bir g11ladır. 

o s F A T • N 1 
Çoeukl:ırm, 3 a~ lıktan Hib:ırrn ta::;:ıddilcrini Jı.:ı.r5ıl:ır. 

o s F A T • N 1 
E n J;un·ctJi çoeul< gıdasıdır. 

o s F A T • N 1 
Reni< iz yanaklan pembelc~tlrtr. 

o s F A T • N 1 
Canlı, kanlı, kun·ctu yanular yctiı;tirir. 

• • 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

FOSFA Ti N : F ransadan gelir, taklitlerinden sakınınız. 
FOS FA Ti N FAL ~ markasiyle isteyiniz. 

Köylüleı imizin nazaı ı dikkatine: 
~ ,_ _, ~ zwwwz ,,_, --. ~~- ,_, zwwws,_ ~ _......... 

Rli L LA 
Müessesesinin şimdilik yalnız IST ANBUL ve ANKARA şubelerinde 

öylü elbiseleri gibi diğer giyi m eşyası da 
Aşağıdaki fiyatlarla münhasıran perakende olarak satılmaktadır: 

Kayseri dirilinden mamul mintan tanesi 58 kuruş 
Kayseri ve Nazilli kaput bezinden iç gömleği 45 

45 " ,, ,, ,, ,, ,, İç donu 

" Tire çorap çifti 

" F eshanc mamulatı halis yün kasket 

11 
30 ve 35 

" . 
Beykoz fabrikası mamu1ası çivili kundura çifti 190 

290 " 
" 

,, ,, ,, 

' • .. .. .~ .... "i ~· .: ..... ., .... • 

,, fotin ,, 
" 

~----------._,.,~ r......:W~....vı>w...J..!4. t 
._ r:at •••ama ısa 

Blitün Ada çamlarının ve f avanta çiçeklerinin 
sıhhi kokularını terkibinde saklıyan 

•• en 
ciğerleri zayıf ve sinirleri bozuk· olanların kalbine ferahlık 

verir ve gönlünü açar. VENttS ÇAM KOLONYASI'nın 

formülü bir sırdır. Taklidleri onun yerini tutamaz. 

• 

. 
( 
( 
( 
( 

' 

30 MALIS - 19~ 

A 1 
dı' 

alınız ve bitinceye k• 1 1<11 ' 
her yemekten sonra ,, 
lanınız. Bu müddet ~· 

d d . 1 . . . e-11 nun a ıt erınızın ,) 

kinden çok daha par; 
çok daha beyaz ,,e .. 

daha temiz olduğııı'" f 
receksiniz. 

ı•' RADYOI~tx•ın bellibaşh iki hususiyeti Tardır: EV'fe ff' .. 

lc rdekl kir ta.bakasını söker, yemek, içki v,e sigara dutll•~,, 
husule getirdiği lekeleri çıkarır, sonra dişleri yıkar, parl• 

mikropları % 100 öldürür. 

Sabah, öğle ve akşam, her yemekten ıoııt~ 
Günde 3 defa 

·--·-----------~ ı CiLDiNE 
p 

ER TRA~ 
~. BIÇA(;ff/l 

KULLANIR 

Her Yerde POKER Traş Bıçaklarını Arayın:;_ .................... _____ ... ~ 
Devlet Demiryoi1ar1 ve Limanları 
i letme Umum idaresi il~nlarl ılııtııiı~-... ·9t•:\ 
1 Haziran 1939 tarihinden itibaren " T ürkiye, Yuna~:ı ti· 

"Fran)co - Elenik,, ve Bulgaristan arasında doğru beyneı~ı tı1 e 1 

fe ile ecnebi memleketlere ı:önde rilecek kesilmiş k ti ıııl•"' 
11 hayvanlan ve taze balıklan, sıcak tan muhafaza için kull~ııe Jel' 

buzlar, muhafaza ettikleri eşyanın hakiki sikletinin % 20 
51 

11 
ıtıil 

1 dar meccanen nakledilecektir. Faz la tafsilat için Sirkeci garın 
racaat edilmesi. (2030) ( 3781) ~ 

• ~c.rt• 

Türk Hava Kurumu 
Umumi deposu: 

Nuredd;n EvJ;ya,,.~e, Aliit, Ecza ve ltnyat depoou. btanbul. 1 ~ 

- .. • • Büyük Piyangos 
Başvekalet Beden Terbiyesi Gene ~ Direktörlüğünden : 

1 Genel direktörlükçe 1stanbulda Çengelköyünde altı ay mü.el 
detli bir leyli beden terbiyesi ve spor eğitmen kursu açılmıştır. 

3 - 26 Haziran 939 pazartesiiyi derecede muvaffak olanlardan 
sırasiyle azami ( 50) kişi alınacaktır. 

3 - 26 Haziran935 pazartesi günü tedrisata başlıyacak olan 
bu kursa girmek isteyenler, beden terbiyesi bölge başkanlıkların -

dan kursa girme ve diğer şartları öğrenebilirler. 
4- Müracaat müddeti, 15 Hazirana kadaI1dır. (2020) (3773) 

- Saç Bakımı .. 
Güzelliğin en birinci şartı 

·za ~ 
Kepekleri ve saç dökUlmesinl 
tedavi eden tesiri mücerreb bh 

ilaçtır 

ikinci keşide: 11 Haziran 939 dadır. 
Büyük ikramiye: 45bin liradır... l 1' if'' 
Bundan batka: 15 bin, 12 bin, 1 O bin li~a. • ,.~,t 

ramiyelerle (20 bin velO bin) liralık ıki fı· 
ınükafat vardır... 1 etı'le "' 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ib1X1S. irıtlil 
niz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına g 
lursunuz .. 

--------------rcnf' _,l..L.k..LA .. L.!4..A..V.LJU • .JU.A-Nı..Aw>..9.A . .ı.A._. ~ / 

• 
- ~, 

tesiri kat'i, alımı kolay en iyi nüshil §ekeridir. Bilii!!.1~ 
· zanelerde bulunur. 


