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ta111 bir itil8fla neticelendi 
Anlaşmamn esası : Akdeniz emniyetinin temini için 

iki hükumetin birbirine müzaharet vaitıeridir 

[ Hariciye 
Vekilimiz 

Pazartesi günü Büyük Millet 
Meclisinde harici politikamız 
hakkında beyanatta bulunacak 

Ankara, 6 (Hususi) - Haber verildiğine gÖ· 
re, hükumetimizle İngiltere hükümeti arasında 
bir müddettenberi cereyan etmekte olan müzake
reler tam bir itilafla neticelenmi§tir. Hariciye ve
kili Şükrü Saracoğlu itilaf hakkında dünkü parti 
grupu top1antısında izahat vermiştir. Alakadar 
mahafilden duyulduğuna göre, anlaşmanın met· 
ni, Akcienizde emniyetin temini için iki hükUme
tin biribirine müzaheret etmesi hakkındadır. An
la§ma iki hükUmet tarafından aynı günde neşre
dilmek veya Avam kamarasında ve Millet Mec
lisinde beyanatta bulunmakla bildirilecektir.Mü
zakerelerin tam itilafla neticelenmesinden Sov
yet Rusyanın da malun1attar bulunduğu haber 
verilmektedir. 

'(Devamı 5 JncideJ] 

logiıi;~e
0

d~ Nazi P o 1 o n ya 
. Propağandası Danzig'den 
~r kadın Baron hudut harici çıkarıldı 

vazgeçemez! 
Udut haricine çıkanlanlar ayni zamanda 

casuslukla da ittiham ediliyorlar 
~ (}'azısı 5 incide) 

---111>'< .. 

liiİler tarafındlln 
Zogoya hediye 
edilen otomobil 

~ Şehriıni2cl 11&uaj t e bulunan ,.abılı Arnavut kralı Zogo ve maiyetine ait 
ele dıtha 0 .~n:ıobillerden bir kısmının geldiğini yazmııtdc. Bugünler
c~.'İ Jera);ç .otomobilin gdmeıi beklenmektedir. Kral Zogo ve zev. 
c!ı.ıtiirı h .~nın evlcndikicri zaman Hitler tarafından kendilerine 
- l'ı~i e~•Ycai oh.rak gönderilen Mersedes markalı spor otomobili 
~'1tırı hi urada ~örüyor:;unuz • ve diğer otomobiller Perapalaıa 
~de {u~cvkide bulunan Tcpebaşı garajında daima kralın emrine 
~llti de unrnaktadır. Kralın şehrimize geldiği ilk gün yaptığı ge. 
,,_.. .araba.... l ı• of'' ·· 11 · • ld ~ • · L #•"•efer . '" tu .anan § oru, yo arımızın acenuaı o ugu ıçın 
't 11rtull 62 n_•urnJarına uymıyan bir tekilde hareketlerde bulunmuı, 

elle})11 erıne, kral arabasının idaresini muvakkat bir zaman için 
d~rı l\1u~a~arajı &ahibi Süleymanın kardeti ve kıymetli ıoförlerimiz. -,ltl a bırakJnı§lır. Kralın şoförlüğü vazifesini gören Murad 

Yanında cro"'ru''le n t"r 
D n ge ç ı . 

Leh IHlarrıcnye Na~oro <dJnyor kD 

"Her neye mal olursa olsun sulh,, 
ı taraftarı değiliz ! 

i Potemkin 
Bu sabah 

şehrimize geldi 
Ankara, 5 (A.A.) - Sovyetler 

Birliği Hariciye komiser muavini 
Potemkin Yoldaş bu akşamki 
eksprese bağlt. hususi bir vagon
la şehrimizden ayrılmıştır. 

Türk - Sovyet bayraklariyle 
donatılmış olan istasyonda Hari. 
ci Vekili Şükrü Saraçoğlu, Harici. 
ye V ~,{alı. ti ıınıum1 'katibi Numan 
Meneroencioğlu, hariciye protokol 
dairesi şefi Şevket Fuat Keçeci, 
Ank:ı~a belediye reis muavini, mcr 
kez kumandanı, emniyet direktö· 
rü, Romanya büyük elçisi, İsveç 1 
büyük elçisi, Sovyet büyük elçili. 
ği erkanı tarafından uğurlanmış 

(Devamı S incide) 
Polonya Hariciye Xazırı Bek 

- Nutıık 15 inci sayfamızdadır -

Neşriyat kongresi' 
çalışmasını bitirdi 
Kongrede ileri sürülen temennilerin 

bir çoğu kanunlaştırılacak 
- Kongrede varılan neticeler ve Maarif Vekilinin 

nutku 4 üncü sayıfamızda -

lstanbul Havagazi şirketinde 

Bir suiistimal mi 
Bazı memurlar .kok kömürlerini ikincj 

elden satarak 3 O - 40 bin lirahk 
bir kar temin etmişler 

tef~· 
' '.fllf~ 

r 

• 

80 • 40 bin liralık bir kömilt sullstl maline !aline olduğa soylenen 1'<·dl
kule bavaga zl olrketf ... 

'(Yazısı 2 incide). 

Bugünkü sayımız 

16 Sayfadır 
l ÇERÇEVE 1. 

Aksiyon serisinden 

Kültürlenme davası 
-4-

TÜRK KtlLTtlRO?-.rtl'N lKINCt TEMELİ 

Şark temeli. Arabı, Aceml \·e öbür doğu medeniyetlerlle §ark te
meli. 

Şahsiyetini Asya, Asyayı kendl §ahslyet teknesinde \ııktlyle yo. 
ğuran büyük Türk mllletl bir gün ~arb dilnya.c;ma, o dünyanın bütün • 
krmallerlne ermi' ve bütün sırlarını yotmus olarak, doğu üstilnlilğilnll 

haykıracaktır. El\'erlr ki haklki teke,"\·ünün tek §arlı, sahsiyet hU.mma· 
smı elden çıkarmasın. 

Doğuyu, başta Arab, sonra Acem, daha sonra mnd \'e en sonra 
Çin olmak üzere bütün şaheserlerlle dilimize g~irmeğe mecburuz. Garb. 
la ~rk ar:ısımlaki büyük nefis muhasebesini km'T1Ullak ve kendi kayna
j;"lllll2ı iyice tanımak için tek yol bu. 

Jier &eyden e\"\·el haber vereyim ki, bugün bUtUn metodlu kıymet. 
ler garbda oldub'U gibi, doğunun anıı.btarlan da orada. Bugün bir 
Olublddlni Arabi) yi, bir (İmam Gazali) yi, bir (Hayyam) ı, bir (Sa· 
di) yi, bir (Buda) ~ ... bir (Konfüçyiis) U tanımak için garba bas \-Ur. 
mak liizım. Kendi kendisini tanımak için bile garba muhtaç olmak, ken· 
dl yüzünil seyretmek için blle seri malı Avrupa. aynalarma iftikar et· 
mek ... hte doğunun büyük hastalığı, nefsinden habersizlik illetli 

Öl~ü: 
Büyük n hakiki doğuyu, yaban<'ıdan ziyade kendi kendisine meç. 

lıul, mobteşcm bir muamma olmaktan kurtarmak için, onu en canlı 

temsil e<lcn ~ark milletine, yani Türkc intikal ettirmek borçtur. 
TÜRK KtiLTt!RUNtlN 'CÇCNCÜ l'F..MELt 

Garb. Ilu lüzum üzerinde konu~mak bile fazla. TanzlmattanlM-rl ka· 
denıe kademe inkişaf eden temayüllerimiz garba sarktığı halde, hali. 
garb nasıl ka\'ranır , .e hazmedilir, farkında. değiliz. 

Bugünkü dünyanın efendisi garb, bir azametli kütüphanedir. Ne. 
rede bu kütüphane? (Michel Ze\'aCO) , .e (Alcxandre Dumas) dan ba,. 
kıı., içimize topyekün gtrebilmllj garb1ı 5aJıı;rlyet kimdir? Şehir Tiyatrosu. 
nun, tek ferd elindeki sahne gayreti olmasa (Shakespeare) 1 tanıyabi· 
lecek miytlik sanıyorsunuz? 

Nerede tlünya fikirclllğlnin ağası Yunan felsefesi \'e Yunan edebi. 
yıı.h, nerede Roma, nerede (renatssance) sonrası yeni zaman fikir \'e 
f\anat bütünü, nerede klasikler ,·e modernler, nereıle müspet ilimler, 
fenler, ideolojiler? 

G:ırb kültürünü, her subede \ 'C bütün ömeklcrlle baştanbaşa dlll· 
mize :nğma t*bbUsünc gtri5mek lçtn 2:1 saatimiz bile kalmamıştır. 

ÜlçU: 
Garbı, kafa n rWı maktalanna nllf111 edemeclca, aadeee pp1-, 

laTf, IMk!ne w ntTe ~ kstt lleflerfte ~emele b~, 
salıtlıtrıin küluhilc lı:ıstonunu kullanıp ona benzeili!;rfnl 7.annetfon mny• 
ınun olmaktır. 

- Pazartesi NETlCE - Necib Fazıl 'K.ISAKÜREK 
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1} .. şündüqüm f,li&i 
.......... 1:3m ............ m:ı ........ 

Dilenci çocuklarm parasile 
geçinenler mi var ? 

Yazan : SUAD DERViŞ 

A KŞAM geç vakit, Sultanahmet parkı yanmda tramvay bek. 
liyordum. On, on iki yaşlarında görünen zenci bir çocuk 

yanıma yaklaştı.. üstündeki elbiseler vücudunun ancak yarısını 

H A B E R - Akşam Poılıast . 

kapıyordu. Ayaklan çıplaktı .. 
Boynunu büktü.. Avuçlarını 

hissini veren koyu siyah gözleriyle 
yen, yalvaran bir sesle: 

açarak kadife gibi yumuşak 

gözlerimin için~ baktı ve titri-

(~skiidrır ilfaiye grııpu için Doğancı lorda yeui bir bina yapılmış ı•c tliin 
merasimle açılmıştır. Resimlerimiz de, yeni yapı/an bina, küşal resmi. 

1ıi yapan Oskiidar kaymakamı Ilı !an 1\cçek ve merasimde lıazır b11 
iwıan daı·ellilcr goı ulmekledir. 

- Abla ayağını öpeyim bana §U karııdaki bakkaldan yüz pa. 
ralık ekmek al, dedi.. Aç•ı:ı . .İki gündür yemek yemedim .. Para is· 
temcm. Gel bana, sen ekmek al •.. 

Yüzünün ifadesı, f;Özlerinin bakışı sözlerine uyuyordu. 
Eğer söylediği gibi iki gündür aç değilse, mükemmel aktör 

.>lmak istidadında bulunan biı insandı .. 
- Niçin açsın? dedim .. Sana yemek verecek kimse yok mu? 

Baban çalışmıyor mu?. 
- Babam yok •. 
- Annen yok mu?. 
- Var, hasta ..• deJi. 
Bu çocukların nicesiyle konuımuı, nicesine ayni suali sor. 

muş olduğum için aldığım cevapların yalan ve beylik olduğunu 

biliyordum. Fakat onun yalvarışına dayanamadım. Hiç itiyadım 
olmadığı halde çantamdan çıkardığım birkaç kuruşu avucuna 
bıraktım. 

Benim bu merhametimi gören beş yaşlarında kadar bir çocuk, 
onun arkasm:ian tek ayaklı sekiz yaşlarında görünen bir başkası 
bir tane kambur, sa'kat, yamrıyumru bir kız hepsi yanıma geldiler .. 
EJlerinden kurtulmak için hepmnin siyah, kirli avuçlarına birkaç 
para atmağa mecbur oldum. 

Akşam saati olduğu için tramvay ve otobüslerde yer bulamıya
rak bir müddet orada durmuştum. Birden alaca karanlık meydan. 
klan iriyan, esnaf kıbklr, fakat temiz ve yeni elbiseler giyen bir 

adam belirdi. 
Onu görür görmez, dılenci çocukların hepsi ona doğru koıtu

lar. O caddede durmadı, içeri doğru yürüdü. Ortalda durdu. Çarpu. 
ğu, tek ayakhsı, körü, heFsi onun etrarını aldılar. Hepsi ceplerin
den çikardıkları paralan itiraz etmeden, hatta, güle, oynaya onun 
avucuna verldiler. O b~tün çocuklardan aldığı paralan cebine in. 
dirdi. Kambur kız fazla para verememiş olacaktı. Onu azarladı, 

Sonra cebinden çıkardığı cıgaraları parmak kadar çocukların avu 

cuna sıkıştırdı. 
Çocuklar dilenmek için gene caddeye geldiler .. 
Evet ben bu manzarayı gözlerimle, Sultanahmet meydanmda 

gördüm .. Acaba zabıta ve belediyenin b u gibi sahneleri görmeğe 

mecbur olan memurları yok mudur?. 

Şehir meclisi 
Dun toplanarak bazı 

kararlar verdi 

Suat DEıRVlŞ 

Millet Meclisinde 
Vakıflar Bütçesi Kabul 

Edildi 
Şehir meclisi dün birinci rcis I Ankara 5 ( A.A.) _ B. M. Mec 

v.c__~ili Necip Serdengeçtini~ reis.. Jisi bugü~ Doktor; Mazhar Ger. 
lıgını.le topl~nmıştır. Lagımlan men'in reisliğinde toplanmış, sa
boşaltı.lacak binal~rdan a~.macak nayiin kontroluna dair olan kanun 
bedel ıle bazı teklıfler encumen - layihasmm geri verilmesi hakkın. 
lere havale edilmiş ve bundan 
sonra il'k tedrisat muallimlerinin da Başvekalet tezkere5İ okunmuş 

ve Vakıflar umum müdürlüğü 
mesken bedellerinin verilebilmesi 
iç.in bütçede 20 bin liralık müna
kalenin icrası kararlaşnuştır. Kay 
makamlara her ay iaşe bedeli ola. 
rak verilmekte olan 30 ar liranın 
50 ye çıkarılması hakkındaki en. 
cümenlerden gelen mazbatalar da 
okunarak kabul edilmiştir. 

1939 yıh bütçesi 2.789.500 lira va. 
ridat ve 2.788.470 lira ma~raf o
larak kabul edilmiştir. 

B. M . Meclisi Pazartesi günü 
toplanacaktır. 

20 Senelik dava 
Vali LOtfi Kırdarm yemi

nile dün sona erdi 

İstanbul vali ve belediye reisi 
Lutfi Kırdar, dün belediye ile 
Karmen Lorando vereseleri ara. 
sındaki 16 bin liralık bir davada 
belediye reisi sıfatiyle yemin et
miştir. 

Davanın tarihi hemen hemen 
23 • 24 seneyi bulmaktadır. Kar
men Lorando veresesine ait Tü
nelbaşında eski Rus konsolosha. 
nesi ve şimdiki Alman birahanesi
nin yola tesadüf eden kısmı o za
manlar belediye tarafından _yıktı· 

rılmış ve yüzünün yapılması için 
vereseye masrafı verilmiştir. 

Verese de masrafı aldıktan 

sonra belediyeyi ibra etmiştir. 

Ancak aradan birkaç sene geçin. 
ce Karmen Lorando, belediye a· 
leyhine bir dava açmış, yıkılan 

yerlerin düzeltilmesine karşılık 

olarak 16 bin lira istemiştir. 

Dava o zaman dördüncii hu
kuk mahkemesinde bakılmağa 

başlannu~. -fakat tam nihayetlene. 
ceğine yakın adliye yangını vuku 
bulmuıt ve b inada yanan yüzler. 
ce evrak arasında bu dosya da 
yanmıştır. 

Bu suretle belediye ibra edildi
ğini isbat edememiş ve mahkeme 
davacı tarafın ink!r ettiği ibra 
muamelesinin yapılıp yapılmadı. 

ğı hakkında kendilerine yemin tek 
lif etmiştir. 

Davacılar yeminden istinkaf e· 
dince, mahkeme de belediyenin 
ademi ilme yemin etmesine karar 
vermiştir • 

Dün çağırılan Lutfi Kırdar 

belediye avukatı Rami ile mahke. 
meye gelmiş ve şöyle yemin et
miştir: 

- Allahım ve namusum üzeri. 
ne yemin ederim ki, davacıların 

belediyeyi ibra etmediklerini bil. 
mi yorum. 

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

~Mı~ 
lstanbul Havagazi şirketinde 

Bir suiistimal mi 
Bazı memurlar kok kömQrlerini ikinci 

elden satarak 30 - 40 bin 1 irahk 
bir kar temin etmişler 

Bu sene l stanbulda maden kömü. 
rü \'C bilhassa kokkömürü sıkıntısı 
çekildiği herkesin m alQmudur. 
Kokkömürü almak üzere havagazi 
ş;rketlerine, bilhassa Y edikuledeki 
lstanbul merkezine müracaat eden· 
ler daima menfi cevap almışlar Ye 
şirket elinde mal bulunmadığını söy 
lemişti. 

O zamanlar gazetelerde bir hayli 
me\'ıuubahs edilen bu hadiselerin 
bugün bar. akisleri olmu~ \'e duy. 
duğumuıa nazaran işte bir suiisti
mal bulunduğu anlaşılmıştır. 

Kömür işlerile alakadar mahfil· 
lerde bu sabah şöyle bir rivayet do· 
!aşıyordu. 

"lstanb,:l havagazi şirketi, elinde 
mal bulunmadığını söyliyerek hal. 
ka kömür satamamı_ştı. Halbuki ba
zı memurlar şirketin tonlarca kö· 
mürünü bir komisyoncuya satmı~
lar ve hu ikinci el de buhrandan is. 
tifade ederek malı yüksek fiyatla 
halka satmış ve böylece açıktan 

30-40 bin liralık bir ktl.r temin edil· 
ıniştir . 
Srın günlerde i~in farkına varıl· 

mış fakat şirket bu vaziyetin bir 
dedikodu mevzuu olmasını isteme. 
diğinden, hadise ile aH\kadar mer 
murlan istifaya davet ve işi ört bas 
etmek istemiştir.,, 

Bu rivayeti duyar durmaz hemen 
şirketin alakadar erkanını ara
dık fakat kimseden malumat almak 
kabil olmL'ldı. 

Zehirli süt 

Son olar ak kendi sile görüşen bir 
mulıarriri:nize fabrika müdürü iza. 
hat \'ermemiş: 

- Benim salahiyetim yok.. Böyle 
bir şey bilmiyorum!.. demekte iktifa 
etmiştir. 

Yaptığımız tahkikat neticesinde 
fabrikada bazı isifalar oldu~unu ka 
ti surette tesbit etmiş olmamıza 

rağmen şu dakikada bu haberi kay· 
dı ihtiyati;; yazmak mevkiinde bu· 
lunuyoruz. 

Rana T arhanın 
lran Hariciye Nazırına 

telgrafı 
H osrevi, 5 (A.A.) - Anadolu 

Ajansının gön.derdiği hususi mu· 
ha biri l'ıi1diriyor: 

Türk heyeti ıreisi B. Rana Tar. 
han İran hariciye nazın B. Alama 
buradan aşağıdaki telgrafı çek. 

mişti~: 
Çok güzel memleketinizden ay. 

rılırken, Şahinşah hükumetinin 
hakkımızda gösterdiği kardeşçe 

misafirperverlikten ve ibzal ettiği 
bütün ihtimamlardan -dolayı en sa 

mimi teşekkürleıimizi ekselansla· 
rına arzeder ve hararetli minnetar 
lık hislerimizin hüklımete iblağ 

buyrulmasını rica ederiz. 

Villiyet dahilinde ü_ç sene içinde 
3.300.000 lira sarfiyle yapılacak 

}"ol inşaatı proğramı da Nafıa en· 
cUmenine havale edilmiştir. 

Esnaf Ban kası Davacı avukatı bu yemin ile bir 
hakkın sabit olamıyacağ nı söy- Vali diyor ki : 

Umumi heyeti yine ledi, muhakeme karar verilmesi Süt kapalı şişelerde satı J-

Ticam~timizden unutulmaz hatı
ralar taşıyacağız. Kalplerimiz, en 
kardeşçe kabul gördüğümüz, as. 
rın en güzel izdivaç merasiminde 
hazır bulunduğumuz ve büyük 
hükümdarının idaresinde kardeş 
millet tarafından başarılan muaz. 
zam eseri gözlerimizle gördüğü. 

müz misafirperver İran toprağına 
karşı sarsılmaz dostluk ve kardeş
lik hissiyatile doludur. 

Karaağaç 
su 

mezbahasında 
tesisata 

Belediye, Karaağaç mezbaha ve 

toplanamadı için başka bir güne bırakıldı. mazsa şimdiki mahzurlardan 
Tasfiye halinde bulunan Esnıı.f -o- kurtulmak kabil değildir 

--<>-

Bankası umumi heyeti diln senelik Belediye süt işiyle ehemmiyetli Hasta bir adam 
toplantısını yapacaktı, fakat ekse - Yeş ilay lı ların müsameresi surette meııı;uı olmağa ha§ıamıştır. 
riyct olmadığından içtima 15 gOn Yeşilay Cemiyeti tarafından DUn alakndarlara bir tamim gönde. Mangala düşerek yandı 
sonraya bırakılmıştır. Gelecek so • yarın saat 14 de Fransız tiyatro. rilerek .sıkı kontrollar yapılması bil Fatihte Şehremininde Melek Ha-

soğuk hava depolannda su ihtiya. · ı l 
fer ekseriyet olmasa dahi, üçUncü sun-da bir müsamere tertip edil - dirilmiştir. tun mahallesınde oturan ve nı zil 

cmın genişlediğini nazarı dikkate 
~ağrılı§ olduğundan toplantı yapıla- miştir. Müsameredede bir çok Fatihte toptancı Abdullahm silt hastalığına müptela bulunan Sefer 

alnrnk ııu tesisatının yeni bir şebe- i · af ö · · d b0 d dü od ı· · d a caktır. Bankanın muhtelif yerlerden milli oyunlar oynanacak ve mü- tevz yerı aranılan evs a uygun g ısmın e ır a am n a çın c -
ke ile "'enış· letllmeslne karar ver - rUI • k k l 1 t te ı d l ola galm U enn· e ., alacnğı olan 700 bin kUsur liradnn zik konserleri verilecektir. mıyere apa ı mış ır. ş e 0 u n man z 
-1~Ur. Yeni bir motörle ve tulumba z· · · U il ·· dU ü c k Ik gw nff k 0 "U9 bir kısmı dahi tahsil edilememiııı - -o-- ıraat enstıtiıs s tçulük prore- §m § v a ma n muv.. a -
tesisatllc müesseseye fazla su alı. , sör ve mütehassıslarının yapmakta lamıyarak muhtelif yerlerinden yan 
nacaktll". Ur. Tasfiye heyetinin elinde para lzmir posta müd ürü 

Meraklı bir hadise - - ----Sevdiği genci kaçıran 

Kıpti kızı 
Anasına : 

" -- Ben senin gibi anayı 
istemem .. yavukluma 
gidecegim. ,, diyordu 
Sulukulede oturan 13 yaşında Giil 

Jü adında bir çingene kızı, sevdi~• 
16 y~şmd2 Mustafa adında bir ge11· 
ci kaçırmak suçundan dün adliyefC 
teslim edilmiştir. Güllü ile beraber• 
.::ıuçlu olmadığı halde 13 yaşında1'1 

kızın kendisini kaçırması için teSir 
ettiğıııde1 t>t\'gılısi Mustafa da mall 
kemeye getirilmiş bulunuyordu. 

Adliyeye Güllünün anası babası 
\'e ve tanıdıkları olmak üzere 30 8 

yakın kıptı gelmişti. lki sevgili sul· 
tanahmet birinci sulh ceza mahke
mesinde sorguya çekildiler. Kısacı1' 
boylu, esmer tenli ve daima harclte~ 
li olan Giillü. gözleri hep yanmdııl'1 

scvgi!ısinde olduğu halde şöyle de' 
di: 

- Bunun hiçbir günahı yoktur· 
Onu ben kaçırdım. Kendisile uzuıı 
zaınandar.beri se\'işiyorduk. Fakat 
anam bırakmadığı için bir türlü e'" 
lenerek biribirimizin olamıyordul<· 
Anam babam beni dilcnmeğe yol· 
lıyorlardı. Kazancımdan azar aznr 
3 lira ka<lhr arttırdım. Bir gün Mu: 
tafanın kolundan tuttuğum gibi 
vapura bi:ı<lirdim. Bursaya kaçır' 
dım. Orada üç gün oturduk. Patı· 
mız bitince geldik. Anam polise h:t· 
ber \'erdiği için yakaladılar. 

Fakat ht'nim yaşım 13 değiidİf· 
Siı nüfus kağıdımdaki rakama ııl· 
dırmayın. Doğru değildir. Bizim ıı· 
ile dice<lir de küçük gôrünüyofl.lt· 
Yoksa hen irademe sahibim.,, 

Mahkeme Güllüyü kanuna gört 
suçlu ~ayınıyordu. Asıl suçlu kıPtl 
Mustafa da arni ifadeyi verdi ,.e: 

- Gillliiyü ben değil, o beni 1'll• 

çırdı ... dedi. 
Hakim Heşit Mustafayı muıı)~ 

yen ikametgahı olduğundan serbC~. 
bırakarak e\'rakını müddeiumuJ'!l 

!iğe iade etti .. 
Küçük sevgililer mahkemeden çı· 

karlarkrn Güllünün annesi kızıtl 
koluna yapıştı. 1 

- Haydı kız. Yürü bakayım e,•e· 
diye k('ndisini götürmek istedi. fll• 

kat Güllü annesini iterek: 
- Brn senin gibi anayı isternefll 

Yavuklcma gideceğim .. dedi ,.e ~ 
kız mahkeme koridorunda şiddet 
bir kavgaya başladılar. , 

Polis!erle mübaşirler ka,·gaya 1'9 

n~an 20-30 kıptiyi güçlükle adlifC' 
den çıkarmışlardır. 

--0-

olduğu tetkikler ilerlemektedir. mağa başlamıştır. 
olmnd ığı için davaları takip ettire. ba• müfettiş oldu D d 

Y Heyet rapornnu verdikten eonra Acı feryatlarıı koşıı.n karısı Pc - ıvar an 
miyeeektir. Ankara, 6 -İzmir postn ve tel. 

--o---
düşerek yara lat1

811 

Marmara ve Ege'de 
fı rtına 

Dün saat 15 de l\Iarmara ve Ege 
denizlerinde !O:İddetli bir bora çık· 
mıs. evve!1Jen tedbir alındığından 

kazasız ?.tlatılmı~tır. lki denizde 
şi·!dt'tli b:r fırtına devam etmekte. 
d:r. 

Bundan 15·20 gün evvel çı.!;:an bir 
fırtına sırasında kum yü~lü olarnk 
üç tayfasile beraber l\Iarmarada 
kaybolan Nam:ızJah motı;:i:nün Si· 
IPftt f!!"1inde dmir.!e batmış 
\'tıziyette göralen en~a·mın tetkiki 
içın d!itı ak~ ı:r.naıumızdan b!r 
dalgrç gn1pu &"(mderilmi~tir. 

-o--

Bir tayin 
Ankara, 6 - l)ördiıncü umumi 

müfcttiı:lil: malıye müşaviri Amir 
bina temyiz komisronu azalığına 

tarın edilmiştir. 

---0-

Ziraat Bankası Umum 
Müdür Muavinli~i 

Ankara, - Ziraat Bankası u. 
mum müdür muavinliğine Banka 
tlcaret kredileri müdi1rü Hulki 
650 lira maaıla tayir. edilmi§t ir. 

süt fnbrikasınm inşasına başla.na - ruze ve oğlu Cemal de Seferi kur-
graf müdürü Tevfik başmüfettiş· caktır. Bu işler ve son zehirlenme tarmak isterlerken elbiselerinin tu. 
!iğe tayin edilmiştir. htıdiscsi etrafında vali Lutfi Kır • tuşmasile muhtelif yerlerinden yon-

-o-- dar demiştir ki: mışlardır. Etraftan yetişenler üçU-

Devlet Şurasında 
Ankara, 6 -· Devlet Şurasında 

açık bulunan birinci mülazimliğe, 

il:inci sınıf mülazimlerinden Hi
dayet tayin olunmuştur. 

-0--

Tablolar yerine asıldı 
Izmit, 6 - !\lüddeiumumilik ta· 

rafından müstehcen addedilen 6 tab 
lo dün halkevi salonundaki sergide 
yerlerine" asılmıştır. 

"- Silt kapalı şişelerde ve fen- nU de Gurnba hastnnC'sine kaldır -
ni ş<-kiİdc doldurulmuş olarak sa • mışlardır. Seferin vn:ı:iyetl ağırdır. 
tilma:r..sa şimdiki zararlardan kur - Arabadan düştü 

tulmak kabil değildir. Şimdiki şc - EyUb Nişaneasmdıı. Knbristnn so. 
kil ise, ancak kötü kelimeslle ifade kağmda oturan HUseyin dün tek 
edilebilir.,, beygirli arabasını sokakta bırakmış 

BeJediyelcr bankasından alına • \0 e mahnlle çocukları da Uzcrine bi
cak be§ milyon lira ile şehirde bir nerek oynamağa başlamışlardır. 
de ekmek fabrikası kurulacaktır. Fakat bu sırada birdenbire hare· 
Vali Lütfi Kırdar bu iş hakkında kete geçen beygir hızla koşmağa baş 
zlraa.t enstitüleri ekmek şefi olan hımış, sarsıntıdan yere yuvarlanan 
Alman mUtehnssısmdan bir rapor çocuklardan 3 yaşındaki Arif Ay -
i!tcmlştlr. MUtehassısın hazırladığı dm yaralanarak musevi hastanesine 
rnpor tetklk edilmeğe başlanmııtır. kaldırıl~lardır. 

çocu k ~iıl 
Vsküdarda Sinanpaşa mahııJIC5't 

de oturan Ali Kemalin oğlu d . 
o'' yaşlannda Yaşnr diln bahçede 1 

narkt>n dört metre vükıddi "ird< , 
du\'arcnn dü5milş, ~ııhkllf yrr' U 
rinden ynr:ılcnarnk Ifaydr.rrncı"l 11 

munc hastaneı:.ine kaldırı'mıı;tır· 

Sıhhat Vekaleti Müste~ıırJ 
Şehrimizde ~(' 

Yalova knplıcalannın ııblıGt t , 

kalctinc bağlanrnıı.sı ahkındıı tll il , 
kikler yapmak Uzhere veldil"t 11'd,ıı 
teşan Asım bu sabah An'·:ı.-ıı dll-ı 
!jehrtmlze gelmiştir. Asım 1.)urıı 

Ynlovara gidecektir. uıı 

Hazrrlanan kanun projesi bU G 
!erde meclise scvkedilccekUr. 

s; 

lar 
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ce 
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Birinci neşriyat kongre 
dün mesaisini 
15 Müessesenin iştirakile bir neşriyat şirketi kurulması ; 
Belediye teşkilatı olan her yerde birer bayi bulundurulması ; 

her hatta çıkan eserlerin radyoda, gazetelerde 
muhakkak bildirilmesi isteniyor 

l\nka• 5 (HUSUSI) - Bi- cümen raporunda htilasa olarak temennilerden kongreye arza de. bilecek zararların her memleket 
rinci Türk Neşriyat Kongresi gazete ve mecmuaların baskısının ğer olanlannı tesbit etmişti. Bu ara için babse mevzu olabileceğini, 
bugün ögleden evvel ve sonra ol. mahdut olmasinın fiyatlar üzeri- da resmi veya yan resmi müessese hatta bazı memleketlerde bu müd
mak \igere iki celse akdetti. Maa- ne müessir olduğunu, memleketin leroe koordinasyon. teşkilatının detin 50 sene olduğu cevabını ver
rif Vekilimizin kapanış nutldyle her tarafında bayi bulunmadığını, vücut bulmasın?, gramofon plakla- di. Karikatürist Ramizin teklifinin 
mesaisine son verdi. birçok bayilerin satış paralarını rının devlet kontrolünden geçiril. yerinde olduğunu kabul ederek 
Öğleden evvelki celse saat 10 da göndermediklerini, muhtelif sebep mesini, milü musiki ve terbiye ile bir zühul eseri olarak listeye gir

bmetpaşa Kız Enstitüsünde açıl- !erle kitap ve mecmuaların paha- manen alakalı bulunmıyan birçok memiş olan karikatürler hakkın. 

dI. Eski zabrt okunup kabul olun. lıya mal olduğunu, halkın neşriya plakların kahvehanelerde ve içki- daki telif hakkının ithalini tasvip 
duktan sonra reis Hasan Ali Yü- tı tanımadığım, hadiselerden ha. li yerlerde halk üzerinde çok fena ettL 
tel ,kongrenin bundan evvelki cel- berdar olamaıdığını, posta fiyatları bir tesir bıraktığım anlatıyordu. Rapor ıeyc konarak kabul olun
sedc verilmi} olan kararın tatbL nın ço1.t yüksek bulunduğunu ve ilanların daha muntazam ve neş- du. Saat 14,S ta toplanılmak üze
katından olarak Edebi Şef Atatür bunların halli lazım gelen en mü- rini kolaylaştıracak tedbirler de re toplantıya nihayet verildi. 
kün kabrine minnet çelengi kon- him meseleler teşkil ettiğini bildi. tavsiye eden encümen raporu ay. Gençlik ve çocuk edebiyat 
duğunu, Cumhurreisimlz Milli Şef riyordu. nen A:abul ediMi. encümeni raporu 
tnönilne, Kamutay ba}kanına, Baş Encümenin tavsiyeleri arasında Edebi Mülkiyet Encümeni Öğleden sonra ilk olarak genç_ 
vekile kongrenin tazim ve şükran satış işlerinin bir elde toplanarak raporu lik ve çocuk edebiyatı raporu o. 
lannx bildiren telgraflar çekildiği- bir §İrket kurulmasr, kazalara va. Bu encümen raporunda tetkik kundu. Raporda, neşriyatı mek -
ui, cevap alıOOığını bildirdi. Gelen rmcaya kadar bayi teşkilatının vü etmiş olduğu hakkı telif kanunu- tepten evvel. mektep .zamanı ve 
telgraflar şunlardır: cuda getirilmesi, çıkacak her ese- nun bugünkü ihtiyaçlara göre ta- mektep sonrası olarak üstUste 

Cumhurreisimizin telgrafı rin gazete ve mecmualara gönde. dili lazım gelen maddelerini bildi. mütalea edilen çocuk ooebiyatı 
''Sayın kongre üyelerinin a • rilerek - bibliyografya - sütti- riyordu. hakkında bir çok tavsiyelerde 

stı duygularına tercüman olan nunun mecburi olarak yapılması, Encümen her türlü kitaplarla, bulunuluyordu. 
k ~ v tl ·· ·· k · d Bu arada dünya "Ocuk kUtüp. telgrafınızdan mütehassis oldum. agı arın gumru resmın en mu- broş~rler, makaleler, nutuklar, ~ 

" t t 1 b' ·· ··k hane.sine mal olmuş şahese::-ler • Teşekkürlerimin ve kültürümü • a, u u ması veya az ır gumru konferanslar, sahne, temaşa, tem-
. al k.t den tercümeler yapılması, ilkokul zUn yayılmasına ve yükselmesi. resmı mması, 1 ap ve mecmua. sil eserleri, her türlü müzik eıer-

. d b ı ...ıd b ·· k'l b l k.. çagvmda bulunan çocuklar için Dı0 matuf mesailerın c tam aşa. aıı an ugun 1 0 aşına a ınma lcri boyalı veya boyasız resim, her 
rıya varmaları hakkmdaki temen ta olan 6 kuruş posta parasının bir · h k 1 k b sadece öğretici mahiyette olma_ 

nevı ey e • a artma ve oyma yıp Türk inkılabının büyüklüğü. 
nllerimin kongre üyelerine ibla- kuruşa indirilmesi, kitapçıların sanat eserleri, coğrafya haritaları, 
.. k · · · ·1· · · nü gösteren eserler verilmesi, re. gmı rica ederim.,. azanç vergısının tenzı ı ıstenı- fotoğraf ve mümasili bir usulle tes jimin büyük davala.rma. ait neş-

ISMET /NôNV yordu. bit edilmi~ resimleri telif hakkı riyat vapılması, Türk büyükleri. 
Meclis Reisinden fMlen Kurulması istenen şirket 15 mü k b ı d'l ı a a nda sayı J 

& - • • t• k. 1 ku 1 k a u e ı en eser er r sr • nin tanıtılması, memleket coğ -
cevap 
"Birinci Türlt neşriyat kongre 

si Uyelerinin izhar ettikleri sa. 
mimi hissiyata te§ekkür eder, 
candan terakkiler diler saygıları. 

esseıerun ış ıra ıy e ru aca , 1 yor ve malddeyi buna göre tadıl A • 

maarif n-riyatı bu ~irket tarafın. _ rafyasma, yaşama odetlerıne da. 
-,. -~ edjyo.d~. · · t uk ·kı d' dan idare edilecek g zete ve mec- E .. h kkı t re .. ır ır neşrıya; ve çoc ansı ope ı. 
. . . • . ncwnen 8 e 1 ın, muc ı- ı ı si gibi eserlere fazla yer veril -

mua sahıpler4. sterlers~ 'ırket~ fiıt hayahnda kendiıine ait oldu. . . teni rd 
· · k d b·ı kl d. ş· k me.sı ıs yo u. 
ıMştıra .f Ve keAlı e:e. erll~rb.. lı~ aletke ğu gibi , ·efatm.dan itibaren de 30 Bu eserlerin ilsltlplermm açık 

b-i tir 
Kongrede ileri sürülen 

Temenniler 
kanunlaştırılaca 

Kcn<gJıre aaşkanı Maa 
VekGOo Hasan AOD Vüc 

nutku 
Birinci Türk neşriyatı kongre

sinde kongre başkanı Maarif Ve
kili Hasan Ali Yücelin söylediği 
nutuk şudur: 

"Bu kaıdar kisa bir zamanda bu 
kadar verimli iş gören bir kongre. 
de çalışmış olmak benim için bir 
şeref, sizler için haklı bir iftihar 
vesilesidir. Hastalıkları dolayısile 
Halit Ziya Uşaklıgil, Halide Edib 
gibi buraya gelcmiyen üyeleri de 
c!ahil olmak üzere hepimiz, memle 
ketimfa.in kültilr inkişafı için bes. 
lediğimi2' emelleri, emek halinde 
birleştirmiş, bir araya toplamış 

bulunuyoıuz. Grek burada okunan 
rc.porlar, gu~k raporlar dolayısiy
le iler~ sitrflmüş fikirler, maarif 
vekilhği için, cumhuriyet hükU.. 
meti ;,:ib ve onun dayandığı cum
huriyet halk partisi için bütün or
ganlarımizı yeı. çalışm'l•<lra scv
kedici mahiyettedir. 

Varılan prensip kararları üze
rinde yapılacak incelemelerden 
sonra burada ileri sürülmüş temen 

nilerin pek çoğu kanu 
tır. Her memleket 
duygulu ve dikkatli 
Millet Meclisimizin 
vasında da dileklerimi 
imkanları vermekte ço 
tacağuidan eminim. 
olunuz. 

Kongre vesilesiyle 
hakkında gösterdiğini 

itimat ve iltifatlara, b · 
mı memleket irfanına 
ter gibi yüksek mens 
zularıru yerine getirm 
mekle mukabele edeb 
kültürünün ilerlemesi 
tırnağa hizmetk!r o 
tek emelimdir. Sizden 
samimi hisler, ancak 
malarımı çoğaltabilir. 

Hepinize ayn ayn 
rim. Birinci Türk Ne 
gresini, müstakbel irf 
için bir başlangıç say 
rum.,, 

Her hafta bir sanat harikaın .•• Bir zafer destanı göster 

LAI~E Sinema 
Bu hafta da bir hayat romanı yaşatıyor 

VİVİANE ROMANCE - RENE E SAİNT 
Senenin en mükemmel Fransız filini 

KADINLAR HAPISHA 
mı sunarım.,, 

Türk-iye B.M. Meclisi Reisi 
Abdülhalik RENDA 

Başvekilin cevabı 

aarı e a etinın e ı ın ır ı sene müddetle kanuni miras~ıları.. 1 · b. b k ·· · d 
o n:ası, temız ır as ı uzerın e Bugün saat ı ve 2.30 da tenzilatlı halk matineleri Tel: 

kredi temin etmesi ve belediye teş na ait olduğ.ı şeklinde 9 maıdde ü- ve hatasız olarak neşredilmesi, •••••••••••••••••••••• 

"Milli irfanımızda yeniden nur 
lu ve ümitli yollar açacağına ka. 
ni bulunduğum neşriyat kongre_ 
sinin hakkımda gösterdiği çok 
değerli duygulara teşekkür eder 
bilyilk başarılar dilerim.,, 

Ba.JVekiZ DT. 
Refik SAYDAM 

Mareşa h ı cevabı 
''Birinci neşriyat kongresinin 

toplanışı miı.nasebetile kongre 
üyelerinin ordu ve şahsını hak _ 
kında. gösterdikleri teveccilh ve 
iltifattan mlitehassis oldum. 

Kongrenin memleketin kültür 
hayatı için feyizli neticeler ver
mesi hakkında temennilerimin 
yüksek kongreye arzını sayın 
başkanlıktan dilerim ... 

Genel Iformay B~kanı 
Mareşal 

Fevzi ÇAKMAK 
Encilmenlerin raporu 
Bundan sonra kongrenin yedi 

cncilmeni tarafından hazırlanan 

raporların tetkik ve müzakeresine 
geçildi. İlk olarak basın ve yayın 
encümeninin raporu okundu. En. 

kiiatz olan her yerde birer bayi zerinde tadiller yapıyordu. bilhassa köy neşriyatında bu hu-
bulundurulması, radyoda her haf- Rapor okunduktan sonra söz alan susa dikkat edilmesi, köyler için 
ta çıkan eserlerin bildirilmesi, si. k3rikatürist Ramiz, telif hakkına radyoda konferanslar verilmesi 
nemalarda aynı şekilde reklam dahil eserler arasına karikatürle. tavsiye ediliyordu. 
yapılmasI da temenniler arasında rin ide ithali~~ istedi. ~ünkü bu.n- Encümen, gençlik çağındaki ço 
idi. lann başka ısım ve leJandlarla ıs- cuklar için partinin altı umdesini 

Raporun okunması bittikten tismar olunduğunu söyledi. Izzet izah eden eserler, memleketin 
sonra Nurullah Ataç radyonun Melih edebi mülkiyetin ehemmi. muhtelif sahalardaki inkılapları
neşriyata lazım olan ehemmiyeti yetine işaret ederek bu eserler i- na. ait kitaplar, klasiklerin tercü. 
vennesinin bir zaruret olduğunu çin teklif olunan telif hakkının da mesi, ansiklopediler ve bu mev. 
söyledi. Gazete kağıtlarının kese- 30 seneye çıkarılmaııınıia ısrar et- zu etrafında türlU neşriyat istL 
kağıdı olarak kullanılmasının ki- ti. Tahsin Demiray 30 sene olarak yordu. 
taplara da teşmili etrafında bazı l:al-ul edile.-ı hakkı telifin müellL Raporun okunması bittikten 
kitapçılarm isteklerinin aleyhinde fin ölümü halinde mirasçılarına sonra söz alan Ahmet Halit, ra. 
bulunarak işportaya konulan ese. verilen müddetin bu mirasçıları porun ideal bir rapor olduğunu 
rin muharrir ve meslek namına bir bulmak imkanr olmayınca birçok söyledi ve bu arada çocuk mec
yüzkarası olduğunu anlattı. Bu güzel eserler neşrinin 30 sene bek- mualanna. temas etti. 
mevzu üzerinde uzun boylu müna }emesi gibi memleket kültürüne Mizah neıriyatı hakkmda 
ka~a oldu. Ahmet Halit encüme- zararlı neticder vereceğini ileri Refik İnce mizah mecrnuala _ 
nin fikirlerini mi1dafaa etti ve: sürdü. rmdaki karikatür ve resimlerin 

- Eğer dedi, şirket kurulursa Encümen reisi Muvaffak Mene· aile muhitlerine olan tesirlerini 
bugün sayısı 60 olan bayi aıdedi mencioğlu bu kadar az bir zaman. anlattr. Bunların bir çoklarının 
600 e çıkacaktır. Bundan sonra da bu kadar mühim bir işin en iyi ruüsteheen denecek derecede açık 
reye konan rapor aynen kabul e- §ekilde hallini teklif edebilmek ar. olduğunu, aile ahlakını bozduğU
dildi. zusiyle sekizden fazla garp mem- nu, genç yaştaki kızlar ve erkek. 

Dilekler encümeni raporu leketine ait hakkı telif kanunları. lcr üzerinde çok fena tesirler yap 
Muhtelif encümenlerden kendL nm tetkik edildiğini, bunlar arasın tığını izah etti. Bilhassa yaban. 

sine gelen dilekleri tetkik ve bun- da bizim bünyemize en muvafık cı gazetelerden bu suretle yapı • 
tara istinaden bir rapor hazırla- geleninin tercih edildiğini, miras- lan adaptelere nihayet verilmesi
yan <lilekler encümeni muhtelif çılan 30 sene beklemekten doğa. ni muztarip bir baba sıfa.tile is

tediğini, ailenin yaşayışı ve de. 
vamı üzerinde kötü tesir yapa. 
cal: bu tahripkar neşriyatın feci 
misa.llerine şahit olduğunu ilft.ve 
ett:. 

Aynca 

1 
Bayranu. Paramunt Jurnal dünya haberleri ve Ankarada Çocuk 

Milli Şefimizin miniminilere iltifatları 

Bugün saat 1 de ve 2.30 l:la tenzilatlı matineler 

Bu mütaleaya bir karikatürist 
olarak meslek namına cevap ver. 
ır.eğe mecbur kaldığını söyliyen 
Ramiz Gökçe, karikatür mecmu. 
alarmın rejimin sadık ve cefakar 
bir bekçisi olarak çalıştığını., her 
sahada ve her fırsatta o ideale 
hizmet ettiğini, ahlak ve üfete 
mizah yolu ile tenbihkar tesirler 
yapmış olduğunu anlattı ve bazı 
filmlerin, bazı gramofon plakla
rımn karikatürlerden daha mı aı 
müessir olduklarını Refik İnce. 

BUGON iPEK Sinemasında 2 f İ 1 m birden 
1 - Kadın ve Deniz Fr:;;~ca 

2- Oç Ahbap Çavuşlar 

BAŞROLLERDE; DOROTHY LAMOUR 
HENRl FONDA AKIM TAMtROF 

harbe gidiyor Türkçe. 

AYRICA: Ankara<la Çoeuk &yranu • Milli Şefimizin miniminilere iltifatları 
Bugün saat ı de ve 2.30 ıda tenzilatlı matineler 

den sordu. 

Cin ve peri masalları 
Nurullah Ataç raporda peri ve 

T AKSiM sinemasınd 
TenzilatlI fiatlar: 15 - 20 - 25 ve localar 100 kuruş 

ORDUNUN Ki 
PRESTON FOSTER ve MADGE EV AN 

tarafından oynanın ış büyük aşk ve harb filmi 

100 ERKEÖE BİR 
DEANNA DURBİN'in en güzel filmi 

Bugün SAKAR V/ A sinemas 

Sinema tekniğinin en son sözü 

K A S l R G A ( Fransızca nüshası 
DOROTY LAMOUR 

Ayrıca: DÜŞMAN MASKESi ALTIND 
)olores Del Rio - Pcter Lorrc (M. Moto) - George S 
A!)k ve Casusluk filmi. 118.veten: Yeni Paramunt d .. 

•••• eri. Bugün saat 1 ve 2,30 ten zilath matine 

M~hu: Centilmen Hırsız: ARSEN LÜP 

Bu hafta SARAY 
Fransızca sözlü 

ARSEN LUPEN'in 
Filminde kadınları teshir ve erkekleri kıskanç 

Başrollerde: 

MELVY N DOUGLAS ve VIRGINIA 
Hareketli. .. Eğlenceli... Esrarıengiz ve hadiselerle 

İlaveten: FOKS JURNAL en son dünya ha 
Bugün saat 1 ye 2,30 da tenzilatlı mitine! 

-----··---·------~ 

cın masallarının kaldırılmasına 

itiraz ederek bunların çocuğun 
hayalini genişlettiğini, binaen _ 
aleyh fena taraflarının atılarak 
devamının faydalı olacağını söy. 
ledi. 

Encümenin raporu üzerinde i. 
leri sUrülen mütalea.lara cevap ve. 
ren encümen reisi İsmail Hakk 
Baltacıoğlu neşriyatta ahlak kon 
trolünün mutlak olarak koruna • 

sının çok mukadd 
olan neşriyat hü 
hale teşkil edece 
resim sergisinde 
dahale karşısında 
ve hürmetkar ola 
yenin hassasiyeti 
alara en veciz bir 
tiğini söyledi. 

Cin ve peri ma 
(Devamı 
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HABER - i\kpm Postan 

1 iirk - lngiliz 
müzakereleri 
neticelendi 

lil~U§dll!§rd~Lq@Faf4i1Jg®I 
lngiltere Sovyet Rusyanın 
ittifak .teklifini kabul etmedi ( Ba,tarafı 1 incidt) 

d Son Clakikada verilen malUınata röre, Harİ· 
~e vekilimiz Saracoğlu pazarteai aiinkü Büyük 
.... _~let Meclisi toplanbımda devletin harici Polİ· 
~ı haklanda mühim beyanatta bulunacaktır. 
L._ ~ra, 5 (A.A.) - C. H. P. Meclis grupu 
Lraı S. S 939 aaat on yedide reia vekili Hasan 
..,......"reisliğinde toplandı. 
L _ lçtimaın mevzuu, hariciye vekilimiz Şükrü 
~coilunun harici ıiyaıet hakkında vereceii 
~ttı. 

İSTİFA 
bir 

ETTİ 
vardı 7 

he t~ ıöz alan Şükrü Saracoilu, harici meaailin 
.\Yeti unıumiyesi üzerinde beyanatta bulundu. 
tı Yl?1 ınevzu.a dair muhtelif hatiplerin mütaleala
lriı dinlendi ve hükUmete tevcih edilen ıuallere ve
de ~l"a.fmclan İcap eden cevaplar verileli. Netice· 
.._ ülcUmetin bu husustaki noktai nazan grup U· 

hı.~i heyeti tarafından ittifakla taıvip olunarak 
~nihayet buldu. 

Paris, 5 (A.A.) - Franıız ga. 
zeteleri, Litvinofun çekilmesi ve 
yerine Molotovun tayini etrafın • 
da bazı tahminlerde bulunmakla 

ogında evvelce teati edilen notalar
da olduğu gibi yeni vesika haldan 
da da ııkı bir ıiılilik muhafaza e
dilmektedir. 

iktifa ediyorlar. Bununla beraber ajanı muhabL IÇERDE: 
Petit Pariaien diyor ki: rinin öğrendiğine göre, lngiliz • Liselerde musiki dersi için yeni 
Moskova hükQmeti, İngiltere notası heyeti umumiyesi itibariyle bir müfredat programı haıu ian-

ve Fransa ile memnuniyetle bir si· Sovyetlerin bir ittifak muahedeıi maktadır • 
yasi ve askeri ittifak aktedeceğini hakkında teklifini reddetmekte, • Ecnebi ve ekalliyet mektepleri 
ve bu ıuretle de prkt Avruplkla. fakat herhangi bir taarruza maruz b~ seneki bütçelerine kü1ıtür mua•. 
ki orta ve kilçük devletlerin ken.. kalacak devletlere derhal yaıdım !imleri için kıdem zammı koraca .. -

GAFENKO 
:·~ikan anlaşmasına 
't•dım vardır,, diyor 
~· (Huıuai) - Romanya .....:e nazın Gafenko, Zora ıa.. 
>'lftl in huıuat muhabirine be
~ bulunmuıtur. Muhabir bu 
~ tı lbeteaine telefonla bU
ftllko tir. Muhabirin sualine, Ga. 

,, tayıe cevap vermittir: 
hf-... '":"'Balkan anlafmAIIJla benim 
~ "9ardır. Avrupa sulhunu 
"'-c ?e mllvueneyi temin 
-: birinci derecede bir te-
-..._ Olarak ben Balkan anlat• 

lilrOycmun. 

~er Hariciye komiler 
~ Potemkinin Ankarayı .ı.. 
~ ~e Blllrreı ile Sofyaclald 
h ·~ dair muhabirin aordu-

"'I :-- t.: "Potemkinin Bük. 
dt b hrettnııe memleketi dı11n
ti ~llıldufu için bu müzakerele-

p edemeditlni,, ı6ylemiıtir. 

C.,.ako Belgradda 

~d. 5 (A.A.) - Gafenlı:o 
da 9 da Belgrada varmrı ve ıar
~~kovıç tar~fından karıılan. 

-.': Da.rır öğleden evvel uzun 
Oıttıet cCSrüpnüılerdir. 
~ko! aite yemeğini Naip 

lllııaflri olarak yemiıtir. 

~~;;;::;:;=========== 
~tacm fikrine ietirak et 
~i aıılatarak bunlarm kalk 
ı...,.__ - ~ edebiyatını fakir. 

llİt~• ÇOCUğa hayal geni1-
dtıı ~ ve iyi hfıler telkin e. 
~teYlenn bir çok menfi hisler 

dalı t.ııl haJrtkatlerin daha fay • 
0 l.cafnu izah etti. 

~ yardım ve:: 
itleri raporu 

tnCtbnen . 
llhtl'etlt . raporunda genıı aa. 
~Ulu bir llelriyat umum mü· 
~tk&Jtu!hdaaına ihtiyaç olduğu, 
~ r Ve rumt müeueeeler 
~ koordhıaayonun en lii • 
iı h"_~dufu, devletin yapaca • 
~"'111 Ve Yereceli direktifi 
'blıe; lttlrnıek için bayi ve tl. 
~ lraaın.aa ahenk huaulilne ça. 

biz. »t • lllUklfat fulma mühim 

"t ~-~~- zarureti, illn 
~~ p&ra!armm ythıde 
~ bu mUdUrlUk emrine 
az. t.eltt e.t. JUrt heyetleri kurulma. 

~ \'e tercilmede kaunacak 
'I. bir ı:reeır paralar verilme
~ .. ~ it mecmuuı neeri, 
ltt ~ cazinolarda kUtUpbane. 
~ • llteniyordu. 

il~ &YJlen kabul edildi. 
~ l'a 10nra tercüme encU. 
~llOru Okundu. Bu raporda 
~k komiByonunun tercüme 
~ lltizı Uaere hazırladığı yunan. 
~ ee: franaızca, ingiliıce, 

dillerinde .YUJlmıı l&h-

Milli Şefimizle 
lran Şahı, Mısır Krah, 

Japon lmperatoru, 
Hitler ve Prens pol 
arasmda te · graflar 

teati edildi 
Ankara, 5 (A.A.) - Iran Veli. 
ahdinin evlenmesi münasebeti. 
le Reısicumhur ismet lnönü i· 
le Iran Sehlnşalu Rıza Pehlevi 
arasında aşağıdaki telgraflar 
teati edilmiJtir: 

Altes Iran Veliahdi Hazretle
ri ile Altes Prenses Fevziye 
Hazretlerinin iıdivaç merasimi· 
nin icra edildili bu mesut gün.. 
de sab Şehinphilerine en har 
tebriklerisıi takdim etmek~ 
büyük haz duymaktayım. 

Hanedanlanna ve ka~ + 
tetin mukadderatına müteallılc 
ftkayiin klffesine kartı müte
hassis olduğum aamimt alAka 
dolayısiyle bu hayırlı izdivaç 
beni ıiyadesile mesrur kılmak· 
tadır. 
Zatı Şehinphileri ile Müfah.. 

ham hanedanlannm saadetleri 
hakkında besledilim samimi 
temennilerimin kabulünü rica 
ederim. 

iSMET INONV 
"Veliahdirnizin müteyemmen 

irfivaç ~ikleri münasebetile 
ıatı devletlerinin izhar buyur
mu~ C\lduklan tebrikleri meser
ret ve ~ükranla ka~lar ve şen· 
likler dolayısi1e zatı devletle. 
rinin bize ve hanedanımıza kar 
ıı gösterdikleri al4ka aramız

daki dostluk ve kardeşlik bat 
lan cihetinden bizim için çok 
değerli ve sevinçli olduğunu be. 
yan ile tarafunızdan şahsınınn 
sel~eti ve dost ve kardeş Türk 
mil:etinin tealisi hakkındaki sa-
mimi temennilerimizin kabulü· 
nü rica ederiz. 

••• 

dilcrinden Rusya tarafmdan ga • edileceiini bildiren üç deklaraı • 1ardır. 
ranti edilmiı bulunacaimı bildir. yon neırini teklif eylemektedir. • Maarif vekleti lise mü~ürle i 
mitti. Bu muhabire verilen mlCimata arasında delifildikler yapmak ü .. 

Bittabi alikadar memleketler göre, Londra hükumeti üç taraflı re bir liste hanrlamaktadır. 
Ruıyayı kendi taraflarında ıör. bir ittifakın bir mukabil ittifak te- • Antalya sahillerinde ıı-;tlam·. _ 
mek için ona da sarih tqriki me- §ekkülilne zaruri olarak sebep o. miş bir torpil bulunmuştur. 
ıai ıarantileri vermek mecburiye- Lltvhıof lacap ve bunun da dünyayı iki • Demiryollan için Almam ad.ı 

1 
tindedir. muhtelif bloka ayıracaiı mütalea.. 6 yeni vagon gelmiştir. ' 

Figaro, ıöyle ya~or: [ ıöylUyortar ve Sovyet politikaım- sında bulunmuıtur. • İstanbul hava kurumu başka·•ı 
Rusyada olan bitenler Fransız. da değiıildik olacağını tahmin e- lngili:ı: Bqvekilinin bir İsmail Hakkı Ba~ak umumi nhı • 

lar için anlaıılmu ıeylerdir. Her diyorlar. cevabı tişliğe ve müfettiş Yu uf Rıza . 

defaıında aldanma tehlikesi var - lngiltere Sovyet Ruıyanın Londra, 5 -Baıvekil Çember· Istanbul başkanlığına tayin e.ıı 
dır. Bir ço'k defadır söylediğimiz teklifini kabul etmedi lany bugün Avam kamarasında mişlerdir. 
&ibi Rusların ideti ayni zaman - • T"" k Ame ·k 

Londra, s (A.A.) - İngiliz • sorulan suallere cevaben demiftir ur rı an ticaret 3,• · da üç siyaseti bir arada &ütmek. .uı- . 
Sovyet müzakereleri devam edi - ki: rnaaı UUll merıyete girmiş c ... ;.. .t 

tir. yor. İngiltere, Sovyet notasına ce- ''Sovyet Ruıyanın teklifleri hak .gümrüklere henüz tebligat yapılıtıa-
Bu dolambaçlı ve karııık yolların •-

vabını hazırlamı• ve Fransa tara • kında Fransa fikrini bildirdi. .tn. iDi}""• 
içinen ancak onlar çıkabilirler. s • • yn- ..neı · 

fından taıvip edildikten sonra ce- giltere de yakında bildirecektir. ""~ enn eksik satılmaması Kimbilir belki do bucün üç değil, · • h__. 
vabı dün O'ece Moıkovaya bildir • Polonya, Romanya, TUrlciye ve ıçın -.uanan nizamname bm!Ü'1. dört siyaset takip ediyorlar. Daha • lenf • -

dUn Ankaralda Türklerle milza- miıtir. Yunaniıtan ile ırkı temasımıa de. e ı An edilecek ve bir ay içince 

kerede bulunan Potemkinin ne Londra • Paris ve Moskova ara- vam ediyor. ,, atbik m vkii~ konacal.tır. 

olacağını ve Molotovun da bari. 
'tiye kom1serliğinde kalıp kalmı • 
yacağını bilmek çok alikalı bir 
mevzudur. lngilterede 

Nazi 
Oeum,Litvh>ovbim ... ıru •• propagandası 

cak buı tahminlerle izah etmek Bugün gelen ajana haberleri a. casuslukla da itham edilmektedir -

Epoque, bir Ruı • Alman mu. 
karenetinin ihtimalıis oldufuna 
kat't olarak hükUm verilmiyece
ğini yazıyor ve bu felaketli muka. 
renete mini olacak bir ıiyaıetin 
takip edilmeıini ötedenberi tavsi
ye ettiğini hatırlatıyor. 

mümkün olacağını kaydettikten ra.smda töyle bir telgraf vardır: !er. 
sonra bilinmeıi llzım olan aaıl Lonclra, 5 (A. A.) - Avam ka- Hudud haricine çıkarılanlar için. 
meselenin Sovyetler birliğinin ide m&rMmdA liberal mebus Kuder'e ed, Baron von Grieaheim !aminde 
oloji bakımından değil, fakat a.. cevab veren dahlllye num Samael ıüzel bir kadın bulunmuı, herkeıl 
meli ve siyasi bakımdan hangi ta- Hoare, laplterecıeld ud tıetJdl&tla- bUıbUtUn 1&1ırlmııtır. 
rafa temayül edeceği olduğunu rmıa daimi bir tarauat altmda ta. Baron Grieshelm 4 aene4ir Lon
ve bunu iıe ancak buzat Rusya - taldaiuna söylemlt n baaaa aeU- drada oturmaktadır. Tam manulle 
nın ıöyliyebileceğini ehemmiyet. ceıd olarak doku Almandaa mem- an Alman ırkı tipinde bir kadındır. 
le tebarüz ettiriyor. leketten çıkmalanaua rlea edlldliL Londranm bUtUn yüksek ve uh 

Ordre gazetesi diyor ki: nl söylcmltUr. aosyetelerinde her zaman hazır bu-

Joumal de Moıvou·nun 30 ni- Bu kıa telgrafm hakiki manuı- lunmakta bUyUk mevki sahibi bir • 
aan tarihli son nüshasında Stali _ nı ihtiva ettiği birkaç satırla anla- çok adamlarla ahbablık etmekteydl 
nin imzuiyle ıöyle bir 1-tlık var mak kabil değildir. CUnkll buıtın Onun Y•ıayq tam, ıiyul itlerle 

biltiln İngiltereyi allkalandıran ve allkası olaca~dan ldm.seyi en u. dı: Biz tecavüze uğrayan ve va- 6"' 

1 'k ~ · .. gilnlerdenberl dedikoduıu devam e. fak bir 1Upehye bile dll•f1rm-•·u. tan armın istı lalı uğruna muca- .., ..-. 

• Mustepr Mustafa Nuri Anıl 
şehrimizdeki ticaret vekaleti t"f .i· 
l~tı hakkındaki tetkiklerini bitir
miıtir. 

• Denizbank kooperatifi umuml 
bey-eti pazartesi cünü top:anarak 
ıeçen leDeki hesaplan tetkik edecek 
tir. 

•Evvelki gün Beykozun Akbaba 
köyü civannda bir orman yangını 
çıkımı 35 bin metre murabbalık 
bir kısmı yanmıştır. 

• Ayasofya müıesinin moıayikle
rini temiıliyen Amerikalı Vitemor 
,ehrimiıe ıelrniş bu sabah i§e ba~ 
lamı,tır. 
DISARDA: 

• lngiltett, Slovak milletini fiilen 
tanunaya karar vermiştir • 

• SalAhiyettar mahfiller BaltılC 
devletlerinin bitaraflığını garanti 
et.mele matuf bir lngiliı - Sovyet 
projesinin mevcudiyetini yalanla
maktadırlar. 

• Yüksek Sovyet meclisi divanı, 
Sovyetler birlifi yük~k Sovyet mec 
lisinin üçüncü devresinin 25 mayıs 
ta Moakovada içtimaa çalnlmasma 
karar vermietir. dele eden milletlerle beraberiz. den hldiae pek genlttir. 

• Son posta ile gelen Avrupa ga-
Binaenaleyh, bütün zevahire zetelerinden öğrendiklerimizi ıura

raimen nikbinliğe temayül ede- ya ıırahyalım: 
Veygand'a g6ıterilen 

kabul dolayııile 

•Seçimin 28 ve 29 mayısta yapı
lacaiJ resmen bildirilmektedir. rumi 

• Kral, Amen"kaya hareket etme. 
biliriz, belki de Moskova hüku- Son senelerde tngUtereye yerlee. 

Prenses Fevıiyenin tran Ve- meti Pariı ve Londra hükumet- miı olan birçok Almanlar, ıllllden 
liahdi ile evlenmesi münasebe. lerini kararsızlıktan çıkarmak is- gizliye büyük ve ıtttlkçe yayılan 

Fransa, 
den evvel veda için Çemberlayni ka 
bul etmiıtir. 

tile Reisicumhurumuzla Mısır temiıtir. bir nazi proea~andaıı içindeydiler. 
Kralı Faruk arasında telgraf· Nihayet Populaire gazetesi de lngi.Uz siyasi ~U.l epey zaman-
l:ır teati edilmiıtir. ıöyle yazıyor: 

1 

dır bu itin farkma \rarmıt ve tah.. 
Bundan ba§ka Japon impara· kikata giripılt bulunuyordu. Fa-

Hükumetimize 
teşekkür edecek 

toru ile Alman devlet reisi Hit- Bitlerin maksattan husuıunda kat tahkikat ilerledikçe ortaya o 
lenn doiumlannın yıldönüm. Sovyet erkanının gaflete düşebi-ı kadar çok tanınm11 ve yüksek iç- Paril, 5 (A. A.) - General Vey-
leri ve milli Alman bayramı, leceklerini zannetmiyoruz. Gene 1 timat mevki sahibi insanlar çıkı. ganda Türk makamatı tarafından 
Yugoelav naibi Prens Pol'un rannetmiyoruz ki Sovyct erkanı yordu ki, Skotland Yard Ant bir yapılan çok hararetli kabul r.mı 
dolum yılı münaııebetile dosta· Ruıya ile Hitlerci Almanya ara • hamle yapmaktan evvell çekindi. Fransız mahafilinde derin bir mem. 
ne telgraflar teati edilmiştir. ıında bulunan devletlerin ortadan Fakat geçen hafta, hUldiınet kat'f 1 nuniyetle kaydedilmektedir. 

~'V'tl'V'tlYVYV __ .,..,..,..,..,..,..,..,.,,.., j kalkmasını kabul edebilsin. Ve tedbir almak ıurumunu hissederek, Franıa hariciye nuırı Bonne, bu 
nihayet bugün yapılmakta olan Alman teşkilltmm elebqlarmm ar- hwnıata Fransanm tetekkQrlerlnba 

============ infirat manevrasının bütün Avru- tık çalışamaz bir hale getirilmesi L Ankara hilkftmetlne lblllma l'ran· 
ya siyaseti üzeriDde yapacağı tc- çin polise emir verdi, Ve Skotland sanın Ankara BUyUk Elcll1Dl me

eeerlerden bk' liıte vilcude getiril sirleri de Sovyet rüeaa1111ın ka- Yardın adanılan derhal tevldflere mur etml§tir. 
meal bunlarm Vekllet tarafmdan bul edeceiine ihtimal vermiyoruz. b&1ladılar. 
sal&hiyetll kalemlere terclime et- . • Tevkif edilen nazt liderleri hemen 
tlrilmeei ve bir tercüme bUroau Japonlann fakrı hudud haricine çıkanlmakta ve gtz-
tqkUi, aylık blr tercUme mec - Tokyo, 5 - Japon cazeteleri li gizli çalııtıklan merkeıler kapa-

Rumen Kralı, 
kabul etli 

Generali 

• Ordu bayramına iştirak etmek 
Ozıere general Escamezi riyaseti al
tındaki İspanyol heyeti Romaya 
relmittir. 

Potemkin 
şehrimize geldl 

_.. Bt11ltna/s J ınndı 
ve bir ukerl müfreze tarafından 

da sel&m resmi ifa edilmiı. muzi
ka ilci memleket mim marılannı 
çalmııtır. 

Sovyetler Birlifi büyük elçisi 
B. Terentief ve refikau Potcmldn 
Yoldap refakat etmektedir. 

!ıtanbul, 5 (A.A.) - Sovyet 
hariciye 'komiler muavin! Pote~ 
kin, bu abala Ankandaa .... .. 

muuı nepi ietenl~rdu. Litvinofun istifası, Sovyet Ruı - tılmaktadır. 

Bu raDOr da avnen kabul e. yayı, tnciliz - Franıız çevirme ına Londranın en lüks muhitlerinde 
dildi. 1 nevrasma ıürüklemek için sarf et- oturan yüksek aoeyete içinde Y&fl. 

._ tiii gayretlerin neticesi oldufunu yan Alman liderleri, ayni zamanda 

Bllkref, S (A. A.) - Krat sene. tllnWn l.ımit w lwtw7enla 
ral Veyp.ndı kabul et.mit Ye kendl- vali Latfi Kırdar ve Sovyet kon. 
sini Kalineako da huır oldaiu hal- tololluiu erkim tarafından kar. 
de lSfle yemeifne ahko:ymQltur. planmqtır • 



!Kav~a 
nana bak, ben iki yüzlü de

ğilim. 

- Çok şUktir! Ben zat('n birini 
görmeğe laharnmill edemiyorum. 

Dnsaif 

ıre~r lYı be 
e©löDmnş ~ 

Kadın, kızına nasihat verdi: 
- O gençle nişanlanmak için 

o kadr acele etme kızım. Sen da· 
ha toysun, hayatı benim gibi an· 

İki arkada'}ın ikisi de borçlarına 1 lama:nışsındır. Hele bir öğrenelim 
pek sağlam değildirler. Bir ~ün bakalım o delikanlı kimin nesiy -
biri, ötekine sordu: miş? Hem bakalım onunla anlaşa-

stıyorum. Senın terzın nerede? Genç kız dudak büktü: 

' 

. ~ Taksitle ~ir elbi~e yaptırmak bilecek misin? 

IS iZ ADADA SAUNCAK SAFASI - Söylemem. - Sen de tuhafsın anne .. Ben 
- J{alli artık, biraz da ben ı;al- - Neden? senin ka::far bilmez miyim sanki.. 

lanaym> - Adama acırım. Çünkü onu - ::\"ihayet ~o c ki yazıları olm_ Necdet benimle nişanlanll)azdan 
tek başıma ben iflas ettirebilirim. mağn mumffal< oldum. J önce bir sene arkadaşım Birsenle 

Sen ba..,ka terzı"ye gı"t. - S:ı!ıl mi:' ~·e ~·a;ı:ıyor? · 1 · ı· O k d' ·ı ıı J I nışan ı ı-t ı. zaman en ısı e an· 
- " lan yapıştırm:ıl< yasaktır!,, 1 aş'l'lıştım. 

~cemr:Dılk 1 

Hizmetçi salondaki kıymetli l . 
vazoyu kırmıştı. Bayan fena hal- ~.., 
de üzüldü: ~ 

- Bunu kıracağına keşke bir "' 
::lüzüne tabak kırsaydın. 

Hizmetçi kız boynunu büktü: 
- Kaza oldu bayancığım, bil

miyordum. Bir daha sefere öyle 
yaparım. 

- K~ın bana nckadar ehem- - Doktor şehre gitmiş, ecıanc 

m1yct nrdlğlnl görüyorsunuz ya! kapalı ,.c sıhhiye memuru da hns
Kafnmn bir ~ey atacağı zaman dal- ta ..• Ben de cenaze memurunu ta. 
ına en kıymetli \'azolan l!leter. ğınnaktan ba,kn. tıne bulnmadını. 

- ltnlyan karikatUrU -

Rlyal:fyeet koca - Kanma kur 
yapmaktan nız~ctlnlı., o ikiye ka. 
bili takslm dcğildlr! 

- İtalyan karikatürü -

Fransoz 
fnkraso 

- Bir makine yaptım, onun sa 
yesinde zengin olacağım. 

- Ne makinesi bu ? 
- Para basmak makinesi. Tı • 

kır tıkır işliyor. Scynlıatlen dönen adam (hizmet. 
- Ne duruyorsun öyleyse, bas· tlyc) _ Ne? Biz yokk<'n bu un'i 

sana... güne~ Jiimbaı.ınm altında kltab oku. 
- Taklit etmek için nümune - dun ha? 

lik hakiki para lazım, bir türlü o· _ Alman knrikattirU _ 
nu bulamıyorum. 

Çares~zD nk 
- Karısı ölür ölmez evlendi.. 
- Ne yapsın adamcağız?. ö-

len karısından kalan roblarm. 
mantoların modası geçtikten son. 

na ona kim varırdı?. 

Kadro sordu: 
- Ölecek olsam ne yaparsın? 
Erkek ccvab verdi: 
- Muhakkak çıldırırım. 
- Gene evlenir misin? 
- Yok canım, o kadar değil! 

- l\laskell baloya bu kıyafette 

gidelim dedik ama lıiı;bir otomobili 
durduramıyoruz, 

Avco 
Ava merak aarmıJ, mükemmel 

av malzemesi tedarik etmişti. Bü
tün bu hazırlıklara rağmen avdan 
eli boş döndü, Fakat gene övün • 
mekten kendini alamıyarak karısı 
na izahat verdi: 

- Bir şey vuramadım kancı -
ğım, ama sen ona bakma ... Kuşla
rı öyle kor'lrntup kaçır.dım ki sor • 
ma, görsen maharetime şaşardın. 

Vem eğe 
davetun 

Kapıyı çal'dı, k'arşısına çıkan ah 
babı ev sahibi, tufeyli tabiatını 

bildiği için onu soğuk karşıladı. 

Beriki aldırış etmiyerek elindeki 
içinde üç tane portakal olan kese 
kağıdını uzattı. 

Ev sahibi nezaketen: 
- Teşekkür ederim, dedi. 
- Estağfurullah. Teşekküre 

değmez. Yemekten sonra beraber 
yeriz. 

[O)e<dl n ko(Q) u 

Kadın, arkadaşına sordu: 
- Demek ıdün ırece konserde 

idiniz?. 
- Evet. 

- Neler dinledini~? 
- Sorma kardeşim, neler din -

!edik r.cler ... Ahmet Beylerin hiz· 
mc~'i;Si Rum kızı evin küçük beyi 
ıle mercimeği fırına vermiş. Me -
,:ih:ı hanım kocasından ayrılıyor

muş. Saime hanım, kaynanasilc 
müthiş bir kavga etmiş, saçsaç~ 

b:ışbaşa gelmişler. 

Evlenen çift, düğün gecesi bir 
b:ılo tertip etmişti. Davetlilerden 
bir kadın, kendisile danseden er -

keğe sordu: 
- Dansı pek sevdiğiniz anla • 

şıl yor. 
Erkek cevap verdi: 
- Hayır, içkiyi çok severi:n. 

Kadın şaştı: 

- Hep dansC':iiyorsunuz da o 

nun için söyledim. 
Erkek izahat verdi: 

Yemekleri niçin 
pişirmeli? 

Yazan· Or. G. A. 
Öyle ya, insandan başka 

hayvanların hepsi gddalart 
m çiğ olarak yiyorlar ve pek 
ala yaşıyorlar. insanlar da 
yemekleri pişirmekten vazgeç
seler, büyük bir külfetten, hay
lıca bir masraftan kurtulacak· 
lar. Aşçı aylığı olmıyacak, ay 
başında havagazi taksiti olmı. 
yacak, yahut odun ve kömür 
parası verilmiyecek .. 

Bunu gayet ciddi bir tarz-
da düşünen, yahut öyle gö

rüne:ı hekimler de ~ı'kmıştır. Kendileri 'nasıl yedikleri bilin
me7'i'l de, başkalarım çiğ yemeğe razı etmek için türlü türlü 
ve lezzetli çiğ yemek listeleri tertip edenler bile vardır. 

İnsanı yemek hususunda hayvanlarla kıyas ederek çiğ 
yemegı tavsiye etmek, medeniyeti inkar etmek, insanın 

medeni olduğunu unutmak demektir. Yemeklerimizi pişirme 

1 ği bize medeniyet öğretmitir ve medeniyetin en büyük ze.,·k 
!erinden biri de yemekleri pişmiş olarak yemektir. Vakıa çiğ 
olara~ yenilen çerezler de zevk verir ama, kışın, buram buram 
d:.ımaa çıkaran bir çorbanın ve sıcak sıcak önümüze getirilen 
güzel kızarmış bir biftek parçasının verdiği zevk, o çerez· 
~erde buluı'maz .. Çiğ salatanın üzerine bile pişmiş yumurta 
dilimleri kon~lunca salatanın vereceği keyif artar. 

Bununla beraber, zevk ve renk işlerin.de münakaşa edilemez 
ıJeı ler. Bazıiarınır. 'keyfi yalnız çiğ yemeklerle gelebileceğini 
kabul etmek miimkündür. Fakat hazım bakımından?. 

Bu bakımcian çiğ ve pişmiş arasındaki fark yemeklerin 

cinsine göre değişir. 
Et yemekleri pişirilince hazmı güçleşir. Mesela mide u 

saresinden ayni miktarın için.de çiğ sığır eti yüzde 76 
nisbette eririiği halde haşlamas:ndan yüzde 30, kızartmasın· 
dan da yüzde ancak 23 erir. Fakat çiğ yenilmesi en güç o· 

lan şeylerden biri ettir. Eti herkesin çiğ olarak yiyebilmesi 
kabil olsaydı, belki, verem hastalığının tedavisi de mümkün 

olurdu. 
Yumurta da öyle .. Çiğ yumu.rtanın en kolay, hazırlop 

yumurtanın en güç hazme.dildifini herkes bilir. Bunu isbat 
eden güzel tecrübeler de yapılmıştır. Bu tecrübelerde elde 
edilen neticelere göre 80 derece,:Je sıcak su içinde durmuş 
yumurta akından, muayyen bir miktar mide usaresi içinde 
17 ,4 milimetre uzunluğunda bir parça eridiği halde suyun 
sıcakh~ı arttık~a ve yumurta daha ziyade bırakı1:lıkça eriyen 
yumurta akının uzunluğu azalır ve azala azala nihayet hazır

lop yumurtanınki 7 ,4 milimetreye kadar iner. 
Bereket versin ki yumurta et gibi değildir. Çiğ .de içilir, 

rafadan yahut hazırlop olarak da yenilir .. 
Yağlar da çiğ yenilince daha kolay hazmedilir. Tcreya· 

ğın hazme.dildiğini insan hissetmediği halde, yemekleri pişir
meğe yarayan yağların haı.mından az çok zahmet bile çekilir· 
Orıldan dolayı, iyisi yemek sade suda haşlanarak yenilirken 

üzerine çiğ yağ koymaktır. 
Taze sebzelerin bazıları çiğ oldukları zaman kolay hat: 

medilir, çiğ yenilebilirse.. Fakat taneli sebzelerin tazesi de. 
kurusu da pi~irildikten sonra daha kolay hazmedilirlcr. Hele 
unlu yemekler pişirildi1cçe hazmedilemezler. Zaten hamur iş· 
terini çiğ olarak yemek kimsenin hatırından geçmez. 

Pirinç te unlar gibi... Pirinci çiğ olarak yemek kabil 
!değildir. Fakat yağla karışarak plav olduğu vakit, yağdan 
dolayı. hazmı güçleşir. Sade suya haşlanıp üzerine çiğ tere
yağı koyup yeyebilirseniz, acayip bir yemek olmakla beraber 
hazmı kolaylaşır. 

Yemişler bile çiğ olarak yenildikleri halde, pişirilince 

hazmedilmeleri kolayla~ır. Onun için midesi zayıf olan hasta· 
)ara yemişleri pişirdikten sonra yedirirler. Çiğ yemiş midede 

gaz yapar, pişmiş olunca yapmaz. 
Şu kadar ki sadece pişmiş yemek de doğru olmaz: Vita· 

minlcrden dolayı .. Vakıa vitaminlerin bazıları yemekler piş
tikten sonra bir dereceye kadar kalırlar. Fakat ne dereceye 

de daha çok vitamin bulunduğu şüphesizdir. 

da .daha çok vitamin bulunl:luğu şüphesizdir. 1 
Demek ki hem pişmiş, hem çiğ yemek lazımdır. Pişmiş 

yemekleri kolay hazmetmek için, çiğ olan turp, salata, yemi~ 
gibi şeyleri de vitamin bulmak için ... 

• 1 ... ... •• .. :;. • 

p"'t74 (Cj~---

- Dansetmem yorulup susa • 
mak için. Büfe bc.<lava diye ber - ı:\·ct ma-.kekrin natı allı lira amıı. ılü,,üniin ki ~R'Z tçtn varil ,r"" 

- f!Jt~ tıo,nma giden bir ayakkabı~, nlbayf't buhlum. 
- Fakat onlar sizin eski ayakk abılaruıı.ı! 

yukarıki salondan balo salonuna ıniyecck~iııi,1 - Fransız knrikatüı il -

ı:eçtim. 



ti~n bulunduiu mağaraya 
S l'arzan birdenbire yerine 
~r 'iiıip durdu. Hakikaten müşkül 
~;ette kalmıştı: Şimdi ne >·a· 
~~aranın içerisi meğer 
~finen an tehlikeli imiş. 

lı 'l'lrıa in kapısını beldiyen gori· 
~lıibi n Kaya Gülle mağaranın 
' ıannetmi§lerdi. Meğer o, S nıağaranın bekçisi imiş ve 
hr bü- ellerinde bulunduranlar di· 
la llay aorilmiı! 

·ili ~· İçeri girer girmez kendi. 
ıı. ~Y gorilin karşısında bul· 
t İti kapıdakinden daha rnüt
la~ }'ar,, cana\'ar gibi hayvan· 

l'\i~Ya yabancı girdiğini gö. 
~}la ~i bir a~ızdan homurdan· 
~~adılar. Ewell onların bu 
't~~an başı serseme dönen 

biraz durdu ve etrafına ba· 
~ sonra kendini topladı. 

~ CW1e: Onunla beraber çar:· 
ttt ~~ kendisine çok sadık hare.. 
~. 'llrı 'l olan bu f edaklr orango· 
~ 1ba~ında duruyordu. 

~ ~ ltrelc Tarzan, gerek Kaya 
~ , ~ dakikalan boş geçirmemi~ is erini müdafaa için plan 
ti~ tdı. Bu, ikisinin de gözle
. 'l''tvlerden okunuyordu. 
~\ ta~1:~arannı \'ermiş. yapaca~ı 
~tar tt "4lllll§, bir adam tavn ile 
~rafına ve kar,ısındaki may· 

~baktı. 
~ ~ta nihayetinde basa
ti-.cllr. ~ yükselen bir k~ 
~ hır \lnun en üstünde de taht 
~1 ~er Yapılmıştı. Burada iri 
~~ 0 ton oturuyordu. Bu her
ltq~ranın sahibi ve bütün 

'l'' arın hükümdanydı. 
•tı~ ~ tarafa doğru bir adım 
~ijltr loti~rin hepsi onun önüne 

() ve homurdandılar. 

}'a~ l'arıan, gözlerinde o, 
' 1)111 .. ~'rıtebilecek kuvvetli bakı~· 
t :-'"fa bak ) 
~lldit tı. Bu bakışta, hem 
lltr C>n \'ardı, hem de bir tatlılık, 
~~.bu bakışlan karşısın· 
:"<Qcii}'e ı.~~~ olmuşlardı. 

tib· -uar çarpışmalannda ol 
}'~ Kaya Gülle gene Tarza. 
-r-S 'tırıek üzere hazırlanmıe 
~' ona ıare yapmıştı. 

~ı ~Yan gözle bir baktı ve 
'l'et i kementıi ipe götüre
~ aldı. O zaman Kaya 

et" \1t bi lranın kapısına dolnı 
t ~ .: tı~hk attı. 
1
bitil\t :rıne, mağaranın i~i 

'!ar lca~ rııtı. Bütün maymun· 
·r · ~ ~ kotu~ya batla-
"fl~. 0ranıotarun etrafını 
il 

t~ Inalaranm sahibi olan 
.~.eler- de ayala kalkmqtt. 
ı(~ t)f~ o tarafa dolru atıl· 
~s kemendi maymunlar 
~ tr\ n üzerine fırlattı .• 

)l c \lvaffak olmu§lardı: 
~tnin kapıya dolru ko-

·--w b1f1D1 ma>:· 

munlan toplaması onun zeki bir tu. , 
.&ağından başka bir değildi. Bu su· 
retle maymunları kendi tarafına 

~kmiı ve tahtın önünden uzaklaş· 
t•nruştı, 

Tarzan da bundan istifade ederek 
jefine hükümdarını kemendine ge· 
;irmişti.. 

Maymunlar tahttaki hükümdarın 
boynuna kement geçince çıkardı~ 
boğuk Be$ler üzerine o tarafa doğ. 
ru koıuştuklan zaman Tarzanı kar 
şılannda buldular. Tarıan. kemen
:ii maymunun boynuna geçirdikten 
sonra sıkmış ve anide maymun!::ır 

hükümdarını cansız bir halde tah· 
tmdan a~ yuvarlamıştı. • 

Bunu görünce mağaradaki bütün 
n:aymunlar evvell deh~tten yerle. 
rinde dona kaldılar. Sonra hepsine 
bir tel&§, bir korku geldi ve bağn~a
ra!~, ters yüzü dönüp mağaradarı 

dışarı f rrlaj:lılar .. 

Pllnını iyi tatbik etmlı olan Ta:· 
zanla, rolünü mükemmel oynamı, 
olan Kaya Gülle. matctrada yalnıt 

Şen s6zler: 

Arkadaş 1 
lki ~ocuk arasında: 
- Bizim mahallede bir çocuk 

var, seni tanıyormuş. 
- Yalan! Benim sizin mahallede 

tanıdı~ kimse yok. Herhalde deli 
olaeık. 

- lyi ya işte! Senin arkadaşın. 
dır.! 

* * * 
Diğer iki çocuk konu§Uyordu: 
- Ben ancak tamamile zıttım o

::.·n çocuklarla arkadaş olurum. 
- Oyle ama, zeki insan o kadar 

az ki! 

Ya'an ! 
- Ahmet _çok müsrif bir çocuk. 

Llinde hiç para durmuyor. Eli çok 
açık! 

- Yalan! Geçen gün benden beş ' 
kuruş aldı. Hfila vermedi. Kee~ci eli 
açık olsa, hemen alndım! 

Fark 
- Trene kojln bir adamla kcvu 

~ygiri arasında ne fark vardır? 
- Beygir uzun müddet talim et· 

tikten sonra koşar. Halbuki trene 
)qan adam bu kO§Uya evvelce hiç 
lı:ızırlanmamıştır. 

Yazısız hikaye: 

Deline 
Peşinde 

No. 8 

<alınca biribiı lerinin kollanna atıl. 
lılar \'e Tarzan onun sırtını okşıya· 
;ak: : 

- Af erin benim Kaya Güllem ı 
1cdi. Bravo sana! Şimdi define ta· 

:.amile bizim elimizde. Gel bakalım 
~mdi, onu da seninle beraber bula. 
'ım \'e açalım ... 

( Dıvamı rıar) 

Belli 

- Galiba Dl'mirtldc11 geliyorsun, 
'1tğil mi? 

- Nedet. anladın? 
- Belli. Dün kendisine bir çift 

be.irs eldiveni vermiştim. 

Amma talihsizmiş l 

- Ayağımın birinde ayakkabı 
ekıik, belki bir tek ayakkabı çıkar 
diye denizi olta ile arıyorum. Fa
kat boyuna balık çıkıyor. Bende 
talih nerede!?. 

,-Bilir misiniz ~f 

Fil çarpışması 
Otomobıl çarpış 

(!t " ması, tren çarpış 
~ 'llası; tayyare çar 
~~j )ışması.. Bunlar 
~ ......... , . .•• :.. hergün işittiği· 

mız, guıougı.ımliz nakil vasıtası çar 
pı~malan. 

Bizdeki otomobil, otobüs gibi 
hergünkü nakil vasıtaları §eklinde 
baıı memleketlerde de hayvanlar 
görülüyor. Mesela Hindistanda fil 
:laima rastlanan nakil vasıtalarıdır. 

Fakat bilir misiniz, fillerin de 
;arpışması vardır. Mese:a fil üzerin 
Jekl ~adıra kurulmuş. gidiyorsu· 
.~uz. Birdenbire bir sarsıntı ile ye. 
inizden f:-larsınız. lfatta, bu çar
pışma çok ~iddetli olursa sizi ha· 
,·aya uçurur. 

Yere yuvarlandıktan sonra, hadi· 
,;enin ne olduğunu anlarsınız: üze. 
ındt: bulunduğunuz fil başka bir 
.ille toslaşmıştır. Bu, otomobil veya 
trende olduğu gibi kazara olmuş bir 
ıçrpışrna değildir. lki fil de biribi· 
rine istiyerek vunnuşlardır. Bu on· 
!arın biribirine kızarak yaptıktan 

'ca\'gadır. Hindistanda fil üzerinde 
yolculuk edenler de bu tarzdaki ka· 
ıalardan çok korkarlar. 

Çivi nasıl yapılır ? 
Çivi asırlardan· 

beri insanın i§i· 
ne en çok yara· 
yan küçük Aletler 
den biridir. Jlk 

tama.uan.a u.duğu gibi bugün dr 
çivisiz nf' ev yapılır, ne koltuk, ne 
mas.1, ne de bir makine. Şüphesiz, 
.. ivinın türlü türlüsü vardır. Fakat, 
ncrgün gördüğünüz, dıvara resim a. 
.ınrken, oyuncak arabanızın tekerle
i'ini mıhlarken kullandığınız çivinin 
nasıl yapıldığını acaba merak etti· 
TlİZ mi? 

Çivinin yassı başını ve sivri ucu· 
lu bırakırsanız onun ince veya k:t. 
m bir tel parça · ı olduğunu .:örür
ünüz. Yapılırken öyledir: t:zun u· 
~·ın. fakat sert teller halindeki demi 
; alırlar. Bu demir teli bir makine· 
d~n geçer. l\takineden geçerken bir 
alet onu kısa kısa parçalara keser. 
Bun!arın bir ucunu diğer bir alet 
İ\•ri'tirken, başka bir ilet de tepe. 

,ine keser gibi inerek ba~ını yassıl· 
tır. 

Tabii bu, gayet süratli işliyen bir 
'llakinede olur ve dakikada yüzlerce 
civi çıkarılır. 

Fenerli bahk 
_. • ~- Fenerli balık gör 

-=,~..: "ünüz mü hiç siz? 
S ~ ;elki çıngıraklı 

yılan gibi bu da 
tabiat in garip 

•naıt~ık.aı.ı:dan biridir. Fakat balı. 
ğın hı feneri kendisine herhalde yı· 
lanın ç:~ırağından daha fazla iı 

görfıyor. 

.5icak me.nleketlerin denizlerinde 
ra~ıyar. bu balığın başında inc.e bir 
hortumu vardır; bunun ucunda u. 
fak bir tomurcuk. hte bu tomurcuk 
losforludur ve karanlıkta qık net
rederek, balığın önünü görmesine 
yarar. Balık bu sayede denizin di· 
b;nde ve sahilde kendisine yiyecek 
bulur. 

Cücenin başına gelenler 

Bakahm ne çıkacak ? 
Bu halta sıze ~~ 
ne oa::.ıt şekildekı 
bofamaca eğlen· 
ce;erınden birini 
veriyoruz. Bu • 
nun nasıl yapıla 
cağını bili)·or • 
sunuz: 
Karmakanşık çiz 
giler arasında 

sal:h olan güzel 
bir ~y bulmak i· 
çin boyalı kalem· 
lcrinizi veya sulu 
boyanızı alıp res 
min başına geçer 
siniz. Çizgiler a.. 
ar.mndaki yerle· 
ri, içindeki ra • 
kamlara göre §U 
şekilde boyarsınız. imi~ gözleri boyamasanız da olur. 
l le işaret edilmiş yerleri penbe. Fakat bu r.ıkamın resim üzerinde 

2 ıeri sarı, 3 Jeri kahve rengi, 4 le. ka1ması iyi görünmez. Onlan da 
ri kırmızı, E leri ma\'İ, 6 ları koyu· beyaz boya ile örterseniz resim da· 
yf"Şil, 7 leri siyah, O la işaret edil ha güzel bi.- şekil alır. 

Ne garip ~eyler I 

• Cinlere inananlar! - Dünyada 1 kitaplardan mürekkep olan bu em 
t-irçok garip eeyler var. Fakat her- ler böyle ayn ayn binalar içinde 
halde en garibi, cinlere, perilere i· •aklanmaktadır. 

" nanan insanlann uydurdukları l'Y-
lerdir. ' 

Medeniyetten uzak kalmış, bilgi
si.; geri memleketlerde halkın bir 
takım batıl itikatları vardır. Bunlar 
dan biri, Afrika yerlilerinin dünya· 
da insanlara fenalık yapan cinlerin 
~.u~urunasma inarunalandır. Onlar, 
bu fena ruhların zararından kendi. 
!erini koruma1' için, sözde, bir çare 
bulmutiardır. Bu da, ııokaklarda, 
her adım bapnda bir, resimde gör· 
dülQnOz gibi garip heykeller dik· 
mektirl Uzeri hayvan kıllan ile kap 
lanmış olan bu "heykel,, de başı 
korkunç kafa §eklindedir. Yerlilerin 
it:kadmca cin söıde bundan korka. 
ca:: da oralara uğramıyacak! 

• norçlu adam! - Borçlularla a
la) gazetele!'de bir taknn karikatür· 
le:-e, fıkralara mevzu teşkil tdiyor. 

Tall.1t nt de olsa bizdeki alay pka 
hııdu.ıı•nu geçmez. 

Pakat, Çinde borçlulara vurulan 
damga rec;imde gördüğünüz eibi, 
ı: \18111 adamın boynunda maddt 
bir ~·ilk te,kil etmektedir. Hem de 
n- : ~r ne ezici bir yük! Bu, Çindt 
Ac!elt;r: nır adam birisinden ~ 
para aldı mı. boynuna bir cıendere 
geçirirler. Ad:ımcaiu borcunu verin 
ceve ~a-iar böyle gezer. Sokakta her 
güren onun borçlu olduğunu anlar 
ve uzun zamandanberi bu şekilde 
go;:;:enle"le "borcunu verememi~!. 
c!i yE' alay edilir. 

• Dünyanın tn garip lrütüplıant. 
si - Küçük küçük kulübeler halin· 
deki bu bir f\ğın binanın hepsi bir· 
cien bir kütüphane teşkil etmekte. ; 
dir. Burmadaki bu kütüphaneye 
1Unya11ın en garip kütüphanesi di-
' ebiliriz. Zira, hiçbir yerde böylesi· 
ı , tesadüf edilmemiştir: Kütüpha. 
redeki kitapların her biri ayn bir 
kulilbe içfndedlr. Buda dhılne dair 

• Bi11rOJU 10mpiyonu - Panter 
j .. nilen bu kaplana benzer hayvan 
çok hızlı kopr. Bilhassa, tutup ye
mek için bir hayvan kovalayac:aiı 
zaman adeta rüzgAr gibi uçar. O 
zaman sürati saatte 100 kilometre 
kadar vardır. Bu hesapça Panter 
çok siiratli bir trenden daha hızlı 
koşuyor demektir. Zira alellde tren 
!er saatte 60-70 kilometre süratle .,,, 
~I· t •. 

Oyun Ye etlenceler 

Çift mi, tek mi ? 
Burada bir resim var. Resme iyicıe 

dikkat ederseniz biraz şa§Il'JrSllUI: 
Acaba burada bir insan yüzü mfi 
var, yoksa iki mi? Bir de de9eniı 
hakla var, iki de. Çünkü resmin or
ta~na bakarsanız önden bir insan 
yUıü görürsünüz: Bapnm ortasın.. 
dan kaşlannm arasına kadar inen 
bir perçemle bıyıklan ve ince bir 
·akalı ile bir adam çehresi. 

Fakat resmi ortasından ikiye ayı· 
arak sağda ,.e solda kalan taraflara 

bakacak olursanız o zaman biri bir 
yanda." diğer bir yanda ilci insan yü 
ru görürsünüz .• 

HABEP 
ÇOClJI< Ş4 Yi"·"ASI 

Bilmec., lnıpomı 
6 MAYIS - 1939 .................... 

1 
l(Bihr«-1iı ll lncl ......... 



Açık alınlarJ kapalı enseler 
Gece ve gündüz tuvaletleı 

için modanın en yeni düsturu "A. 
çık alınlar, kapalı enseler,, cüm· 
lesiyle hülasa edilebilir. Bu tarz. 
tuvalet hem kolaydır; çok vakit 
kaybettirmez, hem de tabiidir. 
Hakikaten her kadın yüzünü çer. 
çeveleyen bukleleri çok kolay bir 

Eteklik modası 
• MakyaJ 

Kusurları saklayan 
kahn bir maske 

değildir ~ 
Kadın güzelliğinin en ın~ 

~ tarzda disiplin altına alabilir. Fa.. 
kat ensedeki saçlara istenilen tar
zı vermek güçtür. Onun için 
ensedeki saçları tabii şekillerinde, 
ve tabii uzanışlarında bırakmak 

'daha güzel olduğu kadar da da. 
ha tabiidir. 

meselesi cildin rengi ve yuınU~'ll. 
lığı meselesidir. Deri, ince, ) ~ 
muşak, iyi bakılmı§ bir halde ıı!' 
sıhhat ifade eden bir renkte 01 ı\i$ 
sa hatların intizamsızlığı ve. ~t" 

• kusurları, trpkı .sihirli bir elı11 

Baş tuvaleti için çok ehemmL 
-~-.,.._-....... ~--..---....... ...,.,,,.._....,."il yet1i olan bir nokta saçın kesiş 

şeklidir. Güzel bir baş tuvaleti 
yapabilmek için saçların mümkün 
olduğu kadar az olması icap ede
cektir. Bunun için berberinizin 
iskemlesine oturduğunuz vakit 
ondan başınızı mümkün mertebe 
küçültecek şekil.de saçlarınızı a. 
zaltmasrnı istemek doğru bir ha
reket olur. 

Kökleri kadar çok saçlardan 
terekküp eden bir bukle çok ağır 
olur. Böyle bir buklenin munta. 
.zam olarak durması imkansızdır. 

Fakat bu bukledeki saçlardan bir 
kısmı ince k e si 1 m iş olur. 
sa mesele değişir. Bu fikir esas 
olarak kesilmiş saçlarla istediğL 

niz biçimi kolaylıkla elde edrsi. 
niz. Yuvarlak !ıukleler, dü.z buk. 
leler, dalgalar, bukleler ve kabarık 
buklecikler yapzbilirsiniz. 

BugUnkU resimlerimizide 
c llzel haı tuvaletleri görilyorsu
llUZ. Bunlar kuşlar ve ıelofandan 

~içekler ile süslenmiı ve balo için 
hazırlanmıt başlardır. Bu kuşları 
ve çiçekleri çıkarırsanız mütevaı 1 
ve güzel bir gündüz tuvaleti oıu~ 

:ır"""""''""' Bu tuvaletlerin en mühim husus· 
yeti berberin yardımına muht<' 
olmadan yap:labilmesindedir. 

Selofandan yapılmış çiçek ' 
lerle süslil saç tuvaletleri bu se· 

-~ .... -c:ı tıe çok modadır. 

Bu sene gece elbiselerinde görülen bir ye. 
ı lik iç eteklikleridir. Ekseriya yırtmaçlı elbi
.lerin altına giyilen küçük farbalarla araların. 

dan siyah kadife dantel geçen bro.deri anglezle 
süslü bu iç eteği bir iç çamaşırr olarak telakki 

etmek doğru değildir. Bu ete)dikler ldaha ziyade 
elbise:-:in mütemmimidir. 

Gündüz elbiselerinin bazıları altına da iç 
etekliği giyilmeğt- başlanmıştır. 

1'°!dtnın en bUyük saacıett anal•k, annemn 
er. büyük saadeti yavrusunu sıhhatli görmek ve 
en büyük zevki de bu yavruyu süslemektir. 

Hiç bir anne tasavvur edilemez ki, yavru
sl!nu küçük bir bebek gibi .süslemekten, onunla 
adeta oynamal:tan zevk duymasın .• 

Ki:~ük bir kız çocuğu iken bebeğine eski 
kırpıntılarc.1:.n esvap biçen kal3rn, daha çocuk. 
ken tabiatın kendine verdiği en büyiik hasletin 
en büyük mazhariyetin ve en esas olanı konfek
siyonun sevkitabisiyle bu işi yapar. 

Ve bu kadın tabiatin ona verdiği en büyük 
.a-eyi başardıktan 90nra da yalnız bir vazife 
ve bir hrıyatt konfe~siyon .öeğil bir zev'k olarak 
da çocuğiyle me§gul olmağa başlar .• 

Çocuğunun hayatım vücudunda hissetm:: 
ğe başlayan ka:lının ilk hissi korkuyla karı~ık 

bir sevinç ve o intizar günlerinde en büyük 
meşgalesi gelecek yavruyu dünyaya gelir gel
meı: sarıp sarmalayacak çamaşırları, takkeleri, 
bezleri, ve ona lazım olan bütün bu şeyleri bir 
an evvel hazırlamak kaygusu ve zevkidir .. 

Eğer bir anne, çocuğuna lazım olan takım. 
lan şu rcı;imde görüldüğü şekilde hazrrlayacak 
olursa çocuğunun doğumun.elan bir sene sonra-

ra ka<~ar onun yeni hiç bir şeye jhtiyacı olmaz. 
Böyle bir socuk takımı yapacak iktidarda 

olan anne-Jere bu resmi örnek almalarını tavsiye 
ederiz. 

!Sayfiyeyi evinize nasıl 
getirebilirsiniz? 

İnsan, çok eski zamanlardan- ı lacak iş kalmamıştır. 
beri, yeşilliği, çiçekleri sevmiştir. Dikilen çiçeklerinizi her gün 
Yaz günlerinde sayfiyeye çıkamı- mübalağaya kaçmama1c şartiyle 

yanlar, şehir.de, apartımanlarm muntazam sulamak, ziyanın çi. 
dar salonlarında yaşamak mecbu. çeklere daha kuvvetli çarpmasrru 
riyetinde kalanlarda, ekseriya bu temin için beyaz kağıd keseler 
bahçe hasreti hissedilir. Fakat ev- yapmak unutulmıyacak tedbirler. 
lcrinde ufacık da olsa bir balkonu den1dir. Şeklimiz bu kağıd akisele. 
olanlar, ufak bir masrafla, bu baL rin ne suretle konulacağım gös
konu güzel ve zarif bir bahçe ha. terir. 

Tohumlarınızı seçerken tabii 
bu sene moda olan çiçekleri ara. 
malıdır. Çünkü çiçeklerin de yıl 

yıl değişen modaları vardır. 

!ine koyabilirler. Ve pencerenızı 

açtığınız vakit bir an için şehir

den uzaklaştığınrzı, kırların, tabi. 
atın ortasında olduğunuzu tasav. 
vur edebilirsiniz. 

B 
· · .. d . k B<:J1· 11ııı.rda yaratrlacak yeşll-

u mucızeyı vucu a getırme .k . . 
• • 1 k ·ık . · k b" ı lı ler ı~ın bilhassa sarmaşık mo. 
ıçın yapı aca ı ış çın o ır san-
dık e1'1e etmek olacaktır. Bu san. 
<lığın derinliği 25 - 30 santimet
reyi geçmemelidir. Bunun etrafı. 

na tahta bir sandık geçirir, ve 
bu sanl:lığr yeşile boyarsınız. Bu 
sandrğın eni 20 santimetre olacak, 
uzunluğu ise balkonun boyuna 
göre değişecektir. 

Bu sandığın altına açılan delik. 
lerle tıpkı saksılarda olduğu gibi 
suyun akması temin edilir. Bu 
sandığı balkona yerleştirdikten 

. sonra bunun iyi britoprakla doldu 
rulması icat ettiğini yazmağa ta. 
bii ihtiyaç yoktur. Bu toprağa 

tabii bir miktarda gübre ilave e. 
clilecektir. Bu hususta tecrübeleri 
niz yoksa bilenlerden izahat ala. 
bilirsiniz. 

1 Bundan sonra tohumunuzu ve 
ya fidenizi ekmekten başka yapı. 

masiyle imiı gibi kaybolur. 1'' 
Kadın muntazam çizgilerle, ,. 

. ·ıd ar ce yumuşak ve parlak hır cı b~ 

sında bir tercih yapmak ınec ~ 
riyetinde kalsa §Üphe y~lc çil' 
güzel bir cild, muntazam yuz: 
gilerinden üstün gorunur. ~ 

Onun için!dir ki Amerikaııta o'ı 
cildi dünyanın her tarafında ~· 
beğeniliyor. Bu beğenme ha~~ 
Fakat bunun sebebini Arnerı tel 
kadınların kullandıkları t~, 
müstahzarlarının memleketi ~ 
kullanılanlardan daha iyi oltı1~ 
da aramak hiç de doğru değOdi'.~ 

Amerikan ka.dınlarınm dabB ~ 
bir cilde sahip olmalarının seb\, 
derilerini temizlemeği iyi bil~t w 
ridir. Amerikalı ka.dın yüziifl e• 
temizliğine çok dikkat eder. }.!fır 
rikan kadını yüzünde bir sh·il~d 
yi, bir çizgiyi, ince bir çatlağı, P 
ra ile, ruj ile kapamağı kat'i)'>" 
düşünmez. 

Amerikan kadınının çok 11'~ 
olan düşüncesine göre, rnakİ~~ 
yüzün kusurlarını gizlemelt ı)< 
yapılmaz. Cildin taravetini j 

güzelliğini biraz !daha mü bal tı1 
ğalandırmak maksadiyle yapl~ 
Amerikalı kadının makiyajı ~ı 

1 kı k 1 bı·r -ıtf sur arı sa ayan a ın ı•-

değildir. ·ı~ 
Cildin şeffaf olması gtizelli ııı· 

değişmez şartı.dır. Bunun içl.ıı ~ 
da, makiyajın mümkün old

11f" 
k a d a r göze çarprıtl oJ 
cak bir şekilde olması noktası;t 
israr ediyor. . ~ halde, ma:'1 

6r 

dan evvel cildmıze bakmag1
, i" 

renmek şarttır. Bunun için e]ıtl 
de bir çok vasıtalar vardır. ,, 

Bir taraftan temizlik, diğer <' 
raftan gıdanıza !dikkat , ince 

1 
şeffaf bir deriye malik oltlla~rı-

. .. eıtııı 
temin eder. Fakat derı guz de'' 
nin tabi olduğu amiller sa ttV 
bunlar değildir. Güneşten, 1'1"~ 
gardan, ani sıcaklık ve soğı.ı , 
değişmelerinlden sakınmak .;e ıııı' 
dinizin tabiatına uygun oldıl.~ t,ıı 
emin olmadığınız tuvalet snıl~ 
zerlerini kullanmamak ta ıa~ı!',:S 
dır. Yüzünüz şayet kullandıg 1ıD' 
tuvalet maddeleri yüzünde~ıı? 
zulmuş ise bir cil.d ldokt0 1,rı 
tavsiyesiyle tuvalet maske 

kullanımz. ~ 

=================dı dası hiç değişmiyen bir çiçeıct~~~ 
Çan çiçeklert" yılın en ına. tı'' 

~içeklrri sayrlıyor. Bizim yerlı 
··dt (Devamı 14 üncıı 
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Yaptığı Heykele Aşık 
H~VKE~TRAŞ 

1 Çeviren: iLHAN TANAR l 
nan mermer heykele konu~a;ıı, 

ytirum ,.jİ. düşlinmeği öğretiyordu. 

I\ !adc:" şeklı y<ıratırken duymadığı 

l.>'r baş d.jnmesile, şaheserinin ma. 
ı1e' i tekarr iılünü serrederl:en, sa· 
natıni, heykellerim dü;ünmüyor, 
gc;ın:~ ı:-<ırab saatlerini, yaratma 
cınncılrtrrn;, seneler süren kı~ır ça· p lG:\lAL YON, henüz bitirdiğ: C:i.1. F~l<at b ycızhklaı gölgelere mu· uşm:.'arnu unutuyordu. Bunların 

heykelin karşısında, yüzün· kav'!Il'let e<lıyor, dn arlar matem ren hep,,inin üstüne çıkmı~. 0 cia Allah 
de tıpkı ılk defa gördüğü güzel bir .;in~ büı ıind:ıkleri halde mermer ~ibi caı !ı l>i:- m:ıhluk yaratmıştı 
şeye hayret, takdır ve hayranlıkla ~'.>V:l~ler ha a ışık saçıyorlardı. A· Aslr ge!ı!l;} tn ılhamı bekliyerek uy 
bakan bir küçük çocuğun ifadesine l<.ca Yarnnlık cazibe ve çıplaklıkla. kusuz knımanın. uzun geceleri de. 
yakın bir mana ile, adeta \ecd için· ıını cbar'i,, tttirnıişti. Grup, çıp lirtici azapl;:ır ıçinde çalı~tıktaıı 
de, gülümsüyordu. Heykel hakika- lak ı,;ı.c:ıı:~· .. mı kızıl alev rengine onra ...rte ·i sabah meydana çıkan 
ten çok güzeldi, fevkaıadcydi. Ken- ooyrvor, ~c[.asıerinin ü tünde göl· eserin ka,.~ı::ımda sukutu hayale ka· 
di elleriyle yaptıkları mabudlara ~e.e:- oyn:ışıyordu. Günün bu saat- pı'ınamn IıC ehunrniyeti var artık? 
tapan eski zaman heykeltra~lan gi· !erinde, heykeltras, onı.ırın, merme- Şimdi 0 , tu m:.ıcizcyi halkedın elle· 
bi, o da bu heykelin karşısında diz rin, ye! r.c.~k r:ıevc~d!yetin~en ayn r.ni /Cry~ı.undeki bütiin balçıkları 
eöküp taabbüd etmek istiyordu. hır , .. ırhkıa ka blerının attıgmı du 

1 
ycgur:ıc!lk, tıülun mennerlere bıçim 

Etrafında, rafların, kaidelerin üze- ~ a. ·Jı. .. .. . 
1 

Galateo, atölyenin içinde dola. 
rinde, uzakta, yakında, kimi mah· O nk~~m ruzgar hummalı bır ne· şırken, eski ebedi şekline dönmek 
zun boynu iğik, kimi me~ut ve mağ. fes ıibi ihtirasla esiyor, denizin a· imkanlarını hatırlatan mermerle· 
rur bir çok mermer heykeller daha s:ıl>ı k~mçtlayıcı sesi yakından geli. rin yan:na yal<Jaşmıyordu. Artı!<, 
\'ardı. Bütün bir gençlik deninin }'Orı!ı... bedenen olduğu ka.dar dimağen de 
ne;,eli ve acıklı hülyaları taş üzerin· l1smaly:;,:-ı, ş.._heserinin karşısın· inkişaf etmişti. ilk utanma hissini 
de canlanmıştı. En samimi arzula· da diz çükmtıştü. duyaralc, çıplak vücudunu bir 
nnı, smarını maddeleşmiş bir şe- - Er benim ebedi eserim, güzel tülle örtmeğe teşebbüs ettiği gün, 
kilde ifade eden atölyeye kimsenin Galatea! Canlanıp tia kendi güzel- san'atkar eserinin tamam olduğu. 
girmesini istememesi, buraya an. lı~ıini gbrPbilseydin ... Ye ben senin nu anlaı:lı. 
cak tecessüs yahut eğlenmek hissi dı' ,;(izclliğini yarattığım gibi i~i- Yüz~nün adaleleri ağlamak ih
ile sokulmak i tiyen yabancıları ni rJe, kall;ini, ruiıunu ve dimai:!ını tiyaciyle takallus etti. Damarları· 
mahremiyetine almak arzu etmeyi· da i~~iy~hilscydim!.. na, mabutlarının önünde dua e. 
§İnden dola)1yd1. Ruhunun en giz- '\'ere k:tpanaıak, heykelin çıplak denlerin YÜcudunu saran ürperti 
lı temayüllerini ifade eden heykel- ay~larmı öptü. Ateşli ba~ını onun yayıldı. Diz çökerek, kollarını §ah 
!erini adeta bir anne kıskançlığile se:- n bacaklarına dayadı. Sonra eserinin kuvvetli bacaklarına <lo. 
rabanci gözlerden saklardı. sert ve seri bir hareketle kaidenin ladı • 
Helkeltraşın çekiç ve keski dar- ü~rinde doğrularak yanan dudak- Ve rüzgarların ihtirasla estiği o 

heleri, b:ızı mermer kütlelerinin ü· !arını ~ •• ~·kelin nefessiz \'e dilsiz du· akşam, Galateo, tam bir insan, 
zerinde ancak pek dikkatle bakılın· daklanna dokundurdu. Bu, heykel- bir kadın ol:nrnın hıri'.a ve deh
ca c:ezilen bir kalça krokisi, bazısın- tra~m ilk a~k busesiydi. Gözleri şetini öğrendi. Denizin kayalara 
da i e sanki c:anatk~nn yaratıcı mu m&hcubıvetle k:.pandı. Fakat bir- ebcl:li masallar anlatan sesi ara. 
han ile inin cansız tasa, canlı bir den, ki: p~klerini hayret ~:e korkuy. aında ;yükselen baıka bir seG, san. 
mana verrneğe icbar eden ateşile ia cı:alacı: Heykel canlanmı~tı. Kı· atkarın sesi, aşıkların her devirde 
derin oyuklar açnu~tı. mıldı~ ordu. Yanakları ani bir kan ve her memlekette sevgilileri:ıi te-

Mermer heykelin, cenin halinden hücumil'! kıpkırmızı olmu~tu. Boy selli etmek için söyledikleri snda. 
§İmdiki mükemmeliyete ula~ıncaya nundar, penbeleşen ayaklarına doğ kat ,ebe.diyet yeminlerini teknrlı. 
kadar geçirdiği istihaleler a)TI ayn m bir canlanış ürpermesi dolaştı. yordu. 
taş parçalarının üstünde, tıpkı bir Kirpikleri ışığın karşısında sık sık Dalgalar, sahile gittikçe c'aha 
ço:uğun teşekkül edişi gibi, görülü. açılıp kapandı. hı.:lı ç:ırparak, hayatın boş!uğ'1nıl, 
yordu. Bir eser yaratmağa çalışan Pigmalyonun elleri, ya,·aş yavaş aşkın geçiciliğini anlatmak ar::usi
sanatkarın eziyetli me:ıaisi, ga • ısı::: 1• sertliğini kaybeden ,iicu· le çırpınıyordular. Fakat onlnr bu 
) et açık 'e ayni zamanda hazin bir dun ü .. ~irdf' dolaşıyordu. Heykelin dersi ıduymadılar. Duysalar da o 
şekilde tebarüz etmişti. s~ı;iarı kararmış, ~özleri denizin gece anlamazlardı. 

Ayni yaratma nöbetinin ateşi, ay· parlak!ığını \e rengini almı~tı. iV. Tabiat kanunu 

sana en büyük fenalığı yaptım: 

Senden ebediyeti çaldım.. Rüya • 
!arın, hakikat olunca kıymetlerini 
kaybedeceklerini bilmediğim için, 
sana hayat vermek istedim. Saa _ 
detin fazlası da keder gibi, insan
ları yoruyor, harap ediyor.. Az 
zamanda ne kaı:Jar değiıtin ! Gü. 
zel olan herşey ebedi olmalıdır .• 
Yarın, öbür gün muhakkak mah
volması mukadder olan şaheseri. 
min büsbütün sefil bir vaziyete 
düşmemesi için yapmam lazım ge 
len hareket te günli.:k saadetimi 
fedaya razı olmadığım için ancak 
bir tasavvur halin.ele kalıyor. 

Sonra başını ellerine gömerek, 
ağlıyordu. Artık elleri yeni §ekil
ler yaratmak ihtirasiyle titremi. 
yor. San'at, insanların tapmak, 
perestiş etmek ihtiyaçlarını tat
min etmek için u;•durulmuş bir al. 
latıcı rüya, diyor. 

Bu vaziyetten, Galateo da mü
teessircli. ölüme, çirkinliğe doğru 

gittiğini hissederek, (Kader) ila. 
hesi gibi mütevekkil ve solgun, 
heykeltraşın kendisine taabbüt et. 
tiği günleri düş:inüyor.du. Düşün
dükçe, yüzündeki çizgiler derinle. 
şiyor, gözlerinin altı kararıyor, 

yanakları çöküyordu. Gülüşü bi
le berraklığını kaybetmişti. 

Pigmalyon onu muhakkak ki, 
başka insanlarla değil, fakat mer
merlerle aldatacaktı.. Ne saadet, 
ne ıstırap bilmiyen o mermerleri 
öyle kıskanıyordu ki.. Hele o taş 
parçalarından birinin Pigmalyo. 
nun usta elleriyle ken.clindcn gü. 
zel bir şekil alıdığını görmektense, 
ölmeği tercih ederdi. Fakat artık 
mukadderata teslim olmuştu •. is
tediği zaman ölmek b ile elinde de. 

ğilcli. 

V. Hümma N !HA YET. bir sabah, mu. 
ka.cJ.i::leratın hazırladığı ha

dise vukubuldu. Heykeltraş, par. 
lak güneşin gözlerini yakmasiyle 
gene Galateodan evvel uyanmış 

ve her zaman yaptığı gibi, yan 
doğrularak onu seyre dalmıştı .. 
Birden irkildi: Güzelliği temsil 
eden kadının hiç bir uzvunda. te-nı şüphe \e btırabın hümması ile Fakat konuşmuyordu. Renkli yü

blribiıinc yakla~n. akraba olan bü zündr :'erin bir ha~·ret ifadesile gü_ 
tiın bu beyaz mermer kalabalığın lüyordu. Besikte yatan bir çocuk gi
içmde, güz~!llğinin cazibesine dal- bi elini uzatarak heykeltraşın saçı· 
mı~ gibi elindeki ~aplı aynaya başı. nı tuttu, çekti ve güldü. Berrak bir 
ru eğen lıakire Galotes'dcn daha gü- gülüştü bu. IIeykeltra;ın c:özlerinin 
zel bir heykci yoktu. Pigmalyon, o· mana:;ırı anlamıyor ve puruzsuz 
na, (A~) m sevgilisi (Hüsün) ün a!m yaziyetini kavramak gayretile 
tarif edilemb en cazibesini vermiş- km~ıyordu. Sersemlemiş gibiydi .. 
~. Ayaklarını basışındaki hafiflik .i\luhakkak ki fani bir hayat, cansız 
kamath imiş hissini Yeriyor, mide bir e~diyetten çok daha yonıcu· 

H EYKELTRAŞ, mabuı:ie. nasüpten, ahenkten eser kalma. 
sinin karşısında düşünü. mıştı. Günlerden beri tasarlayıp ta 

çiz~tlerinin yuvarlaklığı e~i Yuna~ dur. 
\CCı anru Jrntırlatıyordu. Kollar, Namütrnalıi ça!ı~alardan sonra 
öyle muhteşem bir d.1ire çevirerek yaratabildiği şaheserini kaybediyor
halkalanıyordu ki, bu dairenin içi. muş gibi bir \ehme kapılan Pig. 
ne giren scvg:li muhakkak ki oradan malyon, bu canlaşmayı sevinç ve 
ö'iı olarak ç1kardı. Ülüntüyle takip ediyordu. JUlhi 

l',t,malyon, mermer tozile Mla bir emirle, o, çamurdan değil, saf 
bembeyaz olan avuçlarına: ''bu ha· mcnnerden yaratılmıştı. Sanatkar, 
ı.:kayı, ölmege mahkQrn ellerimle ta~tan bir gövdeye can verdiği için 
ya."'3ttım?,, diye hayretle, şüpheyle kendbi kudsileşmiş hissediyordu. 
bal~~ı. Demek ki, insanın da Alla· :Umun gece. gözünü kırpmadan, 
hır dinden güzelliğin sırrını alabil- canlanan heykelin başında bekledi. 
mesi rnilrnkünmüş. Mermer heyke. G~nüı. ilk ı>ıkları atölyeye girer· 
le p~rmaklarile dokunarak hayale hn, GalotelXfa mcrn.eriı~<ten ~ 
kaoılın:ıdığma emin olmak, ebedi kalrnarnı-;t Ancak etınin fevkalade 

yordu.: bil' türlü tatbik edemediği hareke. 
"- Ey ilahi varlık, mucizevi ti artık yapmanın tam zamanıydı .• 

menşe'ine rağmen sen de ölecek. Onu uyandırmamağa gayret ede. 
ıin, tahayyül ettiğim ebediyetin rek, yataktan kalkarken, kendi 
yerine, toprakların içinde çürilye- kendine mırıldandı : 

cek ve böcekleneceksin.. Kendi " bu kadar - Ey hayat, niçin 
ilahi 1rnvvetlerimi meydana çıkar. zalimsin? Ne-den her zevk, her 
mak için seni ölüm kanununa tabi keder üzerimizde izini bırakma. 
kıUım .. Fakat şimdi pişmanım. •. elan geçip gitmiyor? Her güzel 
Ölmene tahammül edemiyeceğim.. rüyanın, hakikat olduktan sonra 
Senin yerine ben öleyim. • Benim korkunç, müstekreh bir ceset ha. 
etlerim çürüsün, böceklensin .. Sen iine gelmesi mukadderse, bi.z in. 
değişmemelisin .. Zaman sana tesir sanlara tahayyül etmek kabiliyeti 
et\Uemeli. .Ah, sana niçin aşkı, niçin verilmiş? 
.düşünmeği öğrettim?.,, 

Kalktı. Mermerlerin arasında 
Artık aşkın zirveye vasıl olduk- w •• 

k 1 d 
.. ü k duran agır çekıcı alarak uyuyar. 

tan sonra anat arını uş rere G 
1 

.. .. 
k ğ · d'ğ' .. 1 b 1 a ateonun goğsune ~iddetli bir 

yo uş aşa ı ın ı ı gun er aş a • .l be . d' d' 
P . 

1 
b' , kı:ı •..ıar ın ır ı. 

mıştı.. ıgma yon, ır ıan clt iılr 

.:özüyle canlanan heykelinin yü· 
zünde husule gelen en küçük bir 
değişikliği bile derhal farkediyor. 
du. Zaman zaman başını ellerinin 
arasına alarak "ô~ıklar kör oimah., 

Kadın bağırmadı. .Sadece, ka. 
pah gözlerinden bir kaç damla göz 
ya§ı sızdı .. Büsbütün harap olma. 
dan ölmek zaten onun da istediği 
şey değil miy..'.li?. 

sah~serini ~arattığına inanmak i ti· düzgün \e beyaz olusu. menneri ha· • diye inliyordu: "Kör olmalı ki, 
yordu. Ah, o tam&mlanmamış mer- tı.1ıl!yorclu. Dudaklannqa, kolla· sevdiğinin günden güne b:>zuldu
mer parç:ıh:rırun onündeki aczini. rında \C omuzlarının Ü.tüne dalga 

Pigmalyoı:ı, büttin gece başını 

ğunu, ihtiyarl:löıjı:'lı göreme:in !., 
rr.unaY) ile-;ir c.!ehi hayale hiç benze· dal :a dii!~uien Sİ"a~ sarlarında dün b hl . ~ 

J .. B:ızı fM' ~ 3r, g:>zlın:.i açhJı za 
miyen govdelcrin ka·şı:,ında elle · ya\'i bir fü un 'arch. llfıhe~erl · .nan, c:: e;~n;n üzcrınC:e tloğru 
ıu.in ac~mi.ec:•p d'mağının uyu--ur nı.dıc;· s. l,a)gu uz. c:akin ifadevi !şrak yanın ·a uyuy::ın Gnlatconur 
~ibi olduğu zomanları bu zafer da 1 :ınr::ık ~ 1zbeb0 k'erinde buımaı Ju•'al:bnnın ve gözlerinin ker.ar
hk«~marı b;'e ne drrin bir ı tırnb\, mumh.ncit.. larınd~!:i çizaileri, ~~zı~ın rntı
hdtııhf:>:-J.ı ... leyc!ana çıkan e..er· ı Der.; r-rckte 0 1an lnhiyeti gibi YÜ- rap1a bü::ül::ş~;nu, gevşeyen, car

it. ~.~fo~~nôa. b:S!ed;ği i~wc.al a:a m· .. u de, bcı:·m .bi~ ~e1e~~· . hazan ~ir kan ada!c.lerini, ::sabiyetten. yeis. 
~cikı nı:)bet51;.Jıgı;ı \•erdıgı hıddet •ı:\'t.ın ı.,cn.e ı gıbı de:; 'i'k mana.ar ı t:n titriyere!.< ııeyrcdiyor, uyuyan 
l : °lfi, ~ÖZ ya~}an, füfun ihtil~;'arır ''a ~t c:l~n filcl;5i hi,.,t min"atilr\ 0 ri ':.,dınm duyr::ıatlığı bir ıes}e: 

Cl."l bfrtt" a7aptı. ·e ' ''"'"i•·cıdu. ··- E:nn dilnynnın en büyü' 

kaldırmadan, clünyaya küsmü~ 

ü•lmuş gibi, bütün gece 
ve çekici ile, yaşamanın o gövde 
üzerinde çizdiği izleri düzeltme. 
ğe çalıştı. Yaratma ihtirasına, 

san'at aşkına yeniden yakalan • 
mışt• .. 

Gecenin harikulade sükunu 
'çirv:le, çekiç darbeleri, kah zafer 
naraları gibi coşkun, k~h hücum, 
yağma sayhaları gibi vahşi ve ha
ris aksediyordu. Kederin, ıstıra • 
bın, hatta saadetin mağlCıp ettiği 
etin, dünyaya gelirken ruhumuzu 
bir kefen gibi saran beşeri unsur. 
!arın yerini, asırlara mukavim, if. 
sad edilemiyecek kadar kuvvetli 
ve saf bir madde, mermer alıyor. 
:iu. 

VI. Keder ınelodisi 
S OLGUN bir şafakt, karan. 

lığı hafifçe dağıttı. Dalga. 
lar uyanarak hafif ürperişlerle ge 
rindiler. Durmuş kesik et gibi mo. 
raran gök yüzünde ıiyah kuşlar 
~ezindi ve bir ı§ık hüzmesi Galate 
onun boynuna, yaldızlı bir şerid 

gibi dolandı. n . Mucize lil _ Tekamül gurur ve saacletini tattırdın ... di-
yordu. "Hat1rası bile başlı h§ına A rOL YI:.DEK1 bakir şckıl!e. 

rin üstüne akşam · çöküyor-
p 1~.\1 \l. YON, küçük bir ço· 

c.ığa ders verir gibi, canla· 
bir sa2det olan heyecanlı dakil:a. 
lar yaşattın. Buna karşılık ben 

,!ibi bir köşede oturdu. Ancak ha 
ıa karardıktan ronra, öldürdüği 

nabudcsinin yanına yakla~abi'.ı:l' 

ve yeni mucizenin karşıs nda tit. 
retli: Ellerinin altındaki vUcud 
buz gibi soğuk ve sertti: Galateo 
tekrar mermer aslına dönüyor. 
du .. Saçl:ırı, ince damarlar gibi 
katılıp kalmıştı. Hatt4 yanağınc!a 
;nermerleş:niş bir damla göz yaş 
Jile varilı. 

O zaman heykeltra~, ebedi şah. 

eserini yeniden kazanmanın verdi. 
ği sevinçle, adeta hümmaya tu -

Pigmalyon. bütün gece heykeli 
tamamlamağa çal ştıktan sonra, 
yorgunluktan bitap bir halde, Ga. 
lateonun ayaklarının dibinde u. 

yuya kalmıştı.. Ortalık a} ,;, ıl' 
1 

d .. l"f ~ 
nınca uyan ı, yorgun goz • 
:.ığuşturarak heykele baktı: • ~ 

Hayır, muhakkak ki hfüii ı.:ıb 
lu bir rüya görüyordu. Karşısı~ 
daki heykel. Galateo değildi, ~ 
nun eseri olamaroı. Dudakları 8 ~ 
ile kıvrılmış, gözleri yaşaff11111 t 

yorgunluğunu, ıstırabını ifade 
den bir mana ile derinleşmi§ti· ·~ 

Çok keder çekmiı insanlar g~ı· 
gövdesi, iki büklümdü, başı g ııı' 
süne düşmüştü. Yanağında 

damla göz yaşı vardı • 

"rıf' Alla hı takliıd etmef e ve dU ~-
nın fani ve kusurlu mahJôkları r 
tapınağa kalkan heykeltraşı elit 
ve mermerler aldatmıştı: 

Bütün gece "kunursuz gii~: 
lin,, heykelini yap yorum :ı:arı~1 

t 

gayri ihtiyari, (keder) i tcı:f1S11 

den bir heykel yaratm ştı. ti, 
Ve Pigmalyon, keder beyl.<'d,t 

nin ayaklarının dibinde ne l<ll,1ı, 
ağlasa haklıydı, çünkü bir sarı 111' 
karın kafasındaki ideali yarat• ıt· 

ıcıs 
mak, çalışmalarının daima ·ği-".' 

hayallerine zıt neticeler verd1 rl 
hissetmekJ,e duyduğu ıstlrıı ı 
hic hir nan nıukayese edilcl11' 

Çeviren: ıı 
ilhan TA~/. 
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Akdenizin Ingiltere için 
kıymet ve ehemmiyeti 

Cebelüttarık, lngilterenin mükemmel bir 
silah ve mühimmat anbarı; Malta, Uzak 

\'AZ~ N: L. Buse '1 35 Yılını vahşiler arasında geçirm iş bir Alman seyyahı 

Reisin beş kızı birden bizim tayf a~arm 
atıllverdiler 

il 1 

uzerıne 

şark sahilleri için bir tarassut kulesidir 

rer Jngtıterenin Akdenlzılelft miihiııı üstcriıukn lldsi : :.\Inlta H~ I\ıbrı'!.,, 
1 •• cnJerric b' .ç buvlık ı~ yazıda Akdenizin b e 1 ü t t a r ı k t a tahkimat şan bir yolcu. dünyanın en kun·etli 
tile ha· de\"letın yolu olmak itiba· yapmaktan biran bile hali kalma· olarak mudafaa edilen şelıı i içerisin 
tt·.~ız Olduğu eherruniyeti tebarüi mı~tır. Burası Ingiltere için yalnız de buluııduğumı lıi~sctmcz bile. Bir 
\·et:ne ~'. Akdcnizdeki ltalyan kU\'. bir me\'kii müstahkem değil, mü· filcıyu att'§tcn ağızlarile biramla 
lllat ,.,'e ~eniz üslerine dair mahi- kcmmel bir silah ve. mühimmat an- denizin dibine indirebilecek ka-
lıı · t?nı,;tık B ·· \kd · · b d d 'ı.:l · k ı· · 'h 1 k tl' 1 l, k k 1 gutere . : · ugun t · enızın an ır a ~ · 11• gayet ·uvvct ı ıstı <ar ·uv\·e ı o an ,o ·aya arı 
llıi}·er . ıçın olan kıymet ve ehem· kamlarla ç~vril:-. .iştir.Kayalıklar ara insana en ufak bir korku \'Crmiye. 
d . ı ıle 1 ·1· • • e11Zd .. ı .. ~ ngı ız kuvvetlermın Ak· sında zetrı-dilmi~ uzun menzilli top cck ' ·adar şirin manzarahdır. 
lhAI "'il u~I,_ • • k c b l ' k k k ·"it ist· .1:;rını ısaca mütalea et lar bütün boğazı biranda ateş yağ. e e üttarı«ın te or usu 
l l}'01'U7 Sa·llgiJter. · muru içerisinde altiist edebilir. Af- Bır lngıliı d:ırbımeseli, "Cebelüt-

Aruntalarm bu Dunga.Dunga de 
dikleri bu toptan ;;''lı\Ct ayinleri 
yiizbinlerce ser.e za:-tırda Hindista 
na ve oradan da Krnıbaşlık, (mum 
söndü) ayinleri şek\i:,de bütün As
yap geçmişti. Yanı, in anlık son 
zamanlara kadar dini heyecanla ka. 

. rışan bu cemaat ha:i.1de şehvet ayin 
!erini terkedcmemı~!i;·! .. Görülüyor 
ki sonradan diğer ~ıtalarda gizlt 
bir mezhep haline intikal eden bu 
ananenin ele men~ci gene J\\·ustu· 
ralyadır: llk cedlerhr.izin vatanı! 

Bir farkla ki orada bu ayinler 
hala aleni Ye gayet tabiidir!.. 

Dunga-Dunganm h:ı kadar çir. 
kin YC hayvani bir ~ekilde hararet
leni~ini seyreden bizirrı gemi tayfa. 
lan hayret içindeydılcr. Bizim obur 

,Arunta rei~i İi'e rtraf ında genç lhti. 
yar, herkesin saadet ' e yaşamak ne· 
~esi içinde kayna~aıı bu hayYani 
kargaşalığını son c!r· ece mcmnuni. 
yetle seyrediyor, ı;üıleri şa~ılamış. 

mütemadiyen sırıtıp durarak yerin 
de kı\1r kıvır kıvram•;ordu. 

O aralık arkasında nafi( hafif şar· 
kı söylemekte olan lrn.Jarına bizi i· 
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miş oldwn. Zira l>aşc:ız, idealsiz, 
rehbersiz kalmış otan bu insan sü. 
rü!erinin hay\·ani ha}•atmda s:tadet 
aramaları, dünya yiı ~:ınde örnek o
larak yalnız hayvanları tanımaları 
felah bulmaz biçare\ikleri bana de· 

şaret. e.tmesin
1
mi? . . . 3ir ağ:ıç kiitiiğiinden yapılmış olan 

Reısın brş .mı bırden ~ızım tay· ı .. e uzak mesa/ckrc işaret verileceği 
faların üzerine atılıveıdiler.. zaman kullamlan biiyük davul 

• • • 

ldc k de_: Cebelüttarıktan PorL rika sahilinde sıkı~mış olan ve bo. tank kayalarına sürüne,n her çelik 
~~!unu~ cı~ o!an sahada Hindistan ğazm en geniş noktası olan Köta çizilir,, der. Cebclı.ittarık istihkam-
1ll<led· llh:ıfaza etmek mecburiye mevkii bile bu topların m" .::inden lan hiçbir şeyden korkmaz. Onu 
t~- ır, Vak· 1 """il illa . ·ıa ngiltere, kelimenin dı~arıda değildir. Şehrin ilerisir;ıde korkutacak yalnız bir sebeb vardır. Hiç şüphesiz bütün i:.~anhk yüz 
Iİ%ııir rıa~~le bir Akdeniz devleti ,.e tamamilc Akdeniz kıyılarında lngilizlcre ait olan topraklar üze- .Nefret Ye istikrah C:uyguları için- binlerce ::;ene, uzur. asır1ar bu hay. 
~Stl lııti[linkü Akdeniz dalgaları bulunan Rok kayalıkları baştan ba- rinde su yoktur .. Şehrin suyu ts. de son derece hazin !.ıir gece geçir· vandan daha a5ağı ve hayvanın sa· 

.akat buıı topraklarına çarpmaz. şa zırhlanmı5tır. Bu kayalıklar Cc· p:ınyadaki mcnhalardan gelir. Bi· adetine imrenen a5a!:ıhk dereceler 
l\itı "'°bes ~nizde İngiliz gemileri- belüttarık limanına y.::rle5cn bütün nacnaleyh Cebelüttankın karadan "anayurdun bir parçasıdır .. diye de bitmez tükenmez bir vahşet k8... 
~l\t, ln ~eve emin olarak dolaş· harp gemilerini tehdit edebilir. J3u ve denizden muha ara altına alın· buraya saldırtmağa tahrik edecek. busu içinde kimhili': r.e kadar çır· 
d01lraltıaJ111tcrenin uzak şarktaki kayalıklar, lspanya l'iarbi yüzün· dığı farzedilirse şehir ye istihkam· !erdir. Bu tahrik belki, 1 ·panyol his pınıp duıdu? Ve kim'.>' :r ne büyük 
an oı!inı e münakalatı noktasın· den sık sık adı geçen Linea şchrile )ar susuzluktan kırılır. siyatını müteessir edebilir. Çünkü kahramanların ne h'~yük gayret ve 

l! l\.lcdtniı·~ hayat meselesidir. yanyanadır. Kayahkl<1r ile deniz Daima uzağı gören lııgiliz!cr bu ispanya 1704 denbcri Ccbelüttarıkı cmeklerilc, ne kanlı ve müthiş ih· 
:alJcaıc ın üç methali vardır. Ça_ arasında ufacık bir balıkçı limanı ihtimali de dü1ünmemi§ değildir. unutmuş değildir. tilaller \":! inkılaplarla jn~nhk ya. 

llu Uç ' ~~elüttank ve Port-Sait. mevcuttur. Bu kayalıkların dığer ier. Bu kayalıklar arasında elli mil Akdenizin incisi : Malta vaş yavaş bu derkelerden kurtarılıp 
Ue l>oıı.it~alden ikisi Cebelüttarık ~bhesi ise Villrılar \'e hahçelerlc >'On litre s•J istiab edecek kadar de- Katmerli güllerle dolu gülistan- da medı::niyetlere gütüri:Jebildit 
d<ı~}'a h~ıd_e İngiltere doğrudan süslenmiş tepecikler halindedir. Bu ıin sarnıçlar yapmı~lardır. Kayalar lan yüzünden "Akdenizin incisi,. a· lşte cahil sihirbazların ellerinde 
. l~iı· akımdir. suretle Rok kayahklc.rının ıki CC'p. dan inen çimento borular bu sar- dıyla anılan ~!alta Akdenizin bu kalmış bu koca kıtalardaki insan 

11~ta ~~:r arr.eU bir millettir. His- hesi olmuş oluyor. Harp ve sulh nıçfarda yağmur suyunu to".l!ar. kı!;mında bulunan adaların en bü· sürülerinin ümitsiz fikirsiz, emelsiz 
~ler · n!annda katiyen yer ver. cephesi. • Sarmçlann kurulduğu yer !;UYU taz. yüğüdür. Malta adası Sicilya ile Af ye idealsiz hayatları hakiaten on. 
1 . 

1 
.~lız . Bunun 'çindır ki Cebelüttarıkı yikle şehrt' dağıtma~a müsait hir rikanın trun ort:nnda sayılabilir. l:uın 1 .kh obrak imrendikleri ve 

~... lllılletınin kuvveti menfaat görenler. kaf alarmda yarattıkları yerdedir. Her iki sahilden vüz kilometre uzak niimune aldıkları hayyandan daha 
ıı. "rnu · J d'l <iu~ .. c.araasmı çok uzak zaman gibi korkunç bir müstahkem mevki· Cebelüttarı:: harp limanına gelin- tadır. aşağı ,.e daha ıstırablı değil mi? 
tta tn ~~esi, hareketlerinde, a- le karşı karşıya bulunduklarını ce, tam bir filoyu tamamen hima- Burac:.ı uzak ~ark sahilleri ıçın Sabah olup da ortalık ağarmağa 
~le et t> ·lıkcli zamanlarda bile farketmezlcr. İngiliz tütününün ken ye edebilecek hir ta1"7.da yapılmış- lngilterenin tarassut kulesidir. ln. ila~ladığı zaMan korulara da~ılmı~ 
da~Oarbrneınesi ve milletler arasın- disine mahsus kokuc:ile mcş~-..ı lm· tır. l\1üdafaa~ı çok mük,.mmeldir. giliz ticaret filorn denilen muaz- cıian Aruntalar uyanmışlar, delikan 

ırneseı h'"k ·· · İ I ıı.. . anılır. u ·munc gıren so.. unan Cebelüttarık şehrinde dola· Belki ta~p \'(' ı\lmanya,lspanyayı ( Dt'vamı J.I ii11cüıle) 11lar aya çıkmak üzere hazırlanma-
• l:IQir 

111r> 1nı muhafaza etmesin- - ---------------------------- ----------- ---------- -

<la~~ı·· :;~ u;ta?k hayli eski bir zaman 
~de 

1 
ngıltereye aittir. 170.i ta

~d spa~ya \'erasct harpleri 
~ rıı;ıa: :rnıral Sir Jorj Brik ta- J 
~r· llu ta ~Panyollardan alınmış.. 
h. at~a . rıhte 1 ngiltere lspanva -

~ ·~· l~~k • k ili hoı ının A \'rupa muvaze-
fl' ı.~\\'etı· . duğunu his..~erek bu 
ô" 'Q 1 ı ·ı··ak rı.Sseı...... 11 ı kırmak lüzumunu 

şC' "\! ' "'1Ş Ve h 
ıı ~ ıllııaı arekete geçmişti. ı 713 
,. ~ har~n:ı.n Utreht rnuahedesile 

~e i~til'lk nıhay~t verildi \'e "lima- ı 
1 
... , , ~ " a.rnıarıle ve tevabi ile be. 
~- ' '--CbeJ··t •' , ltlevk . u tank şehri ve müstah 

tıi' ~~ll<iu.,, 11 
tamamen 1 ngilizlere ter 

tıı ı.. ~Uretıe ı · •~ 
.... b· !'llVvetr ngılterc A \'ruparun 
r 1tisini . 1 tabiye noktalanndan 
ırı' ta~rarı~~~&~I etn1iş oldu. 
,rı b· lrıa-1 , t \e l arıya Ccbelüttarık 

tr " 1 ere · ~ t~tlü h nın -~·erle~miş olmasını, 
1' ~tn trıc\'ki~ş gormediler. l\1üstah· 
il' \·~ 1 1779 dan 1783 e kadar 

~la eden b' h . tı.ıı dıl ~. .. 1
.'. arpte denızden 

,, d..ı '" • ... l3ı;tun hücumlar püı:kür 
ıi' ;:'ı>tı r..'" 'JU suretle Cebel üttarıkın 
dlr ·• '"Urtık .. 

~ •ı.~ hak un olmıyan bir kale ol-
•ıt• )·e ir.e ~ında cıhnn efkarı umu· 
~· ~~ lr.i:;ltc-rbır kanaat geldi. 
,ı<· ;)lt e Akel · · 
il'' 'tikt enızın bu kapı~ını 
,,ıı ~ t koy;~ \e buraya kuvvet:i bir 
r 1 i' ... u tan c:onra hareketini e,., rı}·e ~utürdii 

.:Jel" · 
\'a. Ultarı'c bir r ı't a·h 1 1 " lllüb· . •..; ı 1 •1rr.mat a n barıdır! 

'er 18 inci asırdanbcri Ce. 

HABER ' iN RESiMLi ZABITA ROMANI: 1661 

tam mamaya 

Korroborri 1\yinleri. hakiaktte. hir 
ıevi panayırdan başka lıir şey de
~ildir. Aruntalar bu ayinlerin de· 
vam ettiği 15 gün zarfında araların· 
daki bJtün dü5manlıkları, harpleri, 
didi~meleri tatil ediyor, hepsi bir a. 
raya toplanıp elbirliğile ve cemaat 
halinde yiyip içiyorlar. 
Arcıdaki fark bu pana}'Irda satı

lığa çıkarılacak mallan olmayı% 
bir de bu panayn'ların dini mahiyet 
te ol• ·şudur. Öyle bir din ki hayatııı 
!..inün cınayetleri hclfıl.! 
~itekim Korroborrinin ikinci .su

:oıü gene meydanda danslar başı · lı· 

ğı sırada Arunta kadınlan ara ı. 

da bir deği~iklik göze çarpmağa ti,, 
lamıştı. 

Kadınlar hususi bir grup teşkıl 

eJcrek erkeklerden ayrılmışlar, ga
yet mahzun yüzler takınmışlar. Ma 
tem kıyafetine ginr.iş olan üç kadı· 
nın etra!ında son derece hüzünlü 
bir şarkı söyliyerek danselmektey· 
diler. 

Matem kıyafetine girrni' olan bu 
üç kadının ortasında da Aruntala. 
ım en ihtiyar sihirbazı ayakta dur 
maktaydı. Ben bu hali görünce rnC"" 
mk eltim. Doho·Doho vasıtasilc A
runta reisine kadınların neye böyle 
aynldıklannı sordurdum. Arunta 
reisi lakayt bir tavırla: 

- Gece bütün kadınların vücut. 
lanna (trata) lar girmiştir! dedi. O 
nun için onlar bugün dua ile meş
gul olurlar .. 

Heisin (irata) dediği (çocuk ruh· 
!arıt idi! Yani cedler geceki reza... 
leaen sonra tekrar Arunta kadınla· 
rınır. karınlarına girmişlerdi. 

Ben: ·7 

- Peki, o üç kadın neye matem 
kıyafetinde? dire sordum . 

Reis: 
- Ha .. O üç kadın mı? dedi. Bir 

çok kadınlanl'l korroborri ayinlerin 
den sonra ye:ıi çocul<lan olacağı i· 
~in isti:·e.nler eski çocuklarını totem 
t'.ğacına kurban edebilirler! 

- O üç kadın çocuklarını mı kur· 
ban edecek le•? 

- E,·et! Kadınlar bu gece bizim 
yC'mcğin.ize iştirak ~tmezler!. Onlar 
b·t çocukları yiyecekler! .. 

- O üç kadının çocuklarını mı? 
- Evet!.. 
Reisin son derece lakayt bir tavır 

la söylediği bu sözler benim tüyleri
mi ü:-pcrtmişti. 

- Feki.. Bu üç zavallı kadın ken 
di !ı<.ıcuklarını toteme kurban etme.. 
ye mecbur mudurfar? 

Diye wrdurdum. Reis: 
- Hayır,! Kendileri arzu ederler! 

dedi .. Znten yenilerini doğuracak· 
!ar: .. Eskilerini totemlerine hediye 
c<kb:Jirlcr! 

- Şimdi rocukları öldürecekler 
mi? 
Ç-0cuk!arı kadınların kendileri 

ırıi öldürecekler? 
Heis tuhaf tuhaf gülerek yüzı.ime 

baktı: 

- Öldürmek ne demek? dedi. On
lar öim·yccek ki? Yanlarındaki si· 
hirbazı görmüyor mu un?. O onla. 
rın sihi- kuvvetilc ruhlarını çıkar 
tıp •· .teın1ere gönderere'dcr!.. Ç.0-
cuklar gene anneleri istcdıği zaman 
geri 3clebilirler!.. 

(Devamı ı:ar) 
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HABER' iN TARiHİ ROMANI~ Yazan: MlY!zaffer MLD!hfttt:nn 

al Hatun 
den 

Osmanı en zayıf gerin
vurmuş bulunugordu 

Osman, babasından uc memle.' huzur bir halde karısı Mal hatunun Selc.;uk hükümdarlığının enkazı - Mal Hatun, Osmana o kadar ilU-
ıtetlcrini tevarüs ederken, Selçuk hü yanına çekildi. na tcvarils eden, şöyle böyle değil, cakar bakmq~tı ki, hakan kıramadı 
kilmdarlığına karşı herhangi bir Fakat şeyh Edebali ve Derviş To muazzam bir kuvnt ve kudret e _ ve bu gö1Jerin manasile, 'Mal Hatu. 
suima.ksat beslememeği de bir miras rut çoktan Mal Hatunu doldurmuş- dinmiş olabilirdi. nun istediğine müsaade ediverdi. 
gibi tclil.kkl etmişti. Jar ve hazırlamı§lardr. Osmanrn bir jest için bu frrsatı - Peki, peki, dedi. J<.:vvelô. ka· 

Hakan Osman, bUtiln bu hadise- Mal Hatun, kocası Osman beyin kaçırması ve kendi başına bir ra - impederime söyle ve böylece i~an 

lerin pelt haklı birer teznhUr olma- boynuna sanlarnk: kip ve düşman çı.karmnsı hiç de doğ edilip Icab eden tedabir ittihaz 0 -

ama ve artık kendisinin de bu vazL - Benim aslan beyim. Dedi. Rab. ru olamazdı. !unsun (2). 

yelte istiklfü ilfın edip sultan olma- belli.lemin olan hô.liki fümm rüyanı Kaldı ki bu hiıdise ona Cenabı 
sı IUzumunn inanmış bulunuyordu, tahakkuk ettirdi. (1) hak tarafından bir rüya ile ilham .~eyh Edebali bu ~etice.}; öğren -
nma, hfili\ tercddildden kurtulama _ Osman duralamıştı. Ve filhakika olunmuŞ ve bu blr cemaat huzurun-1 dıgı zaman çok SC\'ınmiş ve derhal 
mıştı. Mal Hatun onu en zayıf yerinden da şeyh Edebali tarafından tabir o- bu haberi \>eşareti Köse Mihalc ye-
Şeyh Edebali bu vaziyeti tehli - vurmuş bulunuyordu. O, bu rüyaya lunarak bu yüzden Osmannı lzdiva. tiştirmfşti. 

keli buluyordu. Köse Mihalla bir ko istinaden değil miydi ki, Mat Hatu- cı vukubulmuştu. Artı.k bu emrivn- Evvelce de söylediğimiz gibi Kö
narıı çekilerek görllştiller. Mihal: nu tczcvvil!; ct.mlştL O halde Alla_. kii kabul lfızımdı ve tarih de bunu se Mihal, zat~n blltnn hazırlıklan 

- Şeyhim, demişti. lşi hakanın hm kendisine ilô.m ettiği istikbali icnb ettiriyordu. yapmış bulunuyordu. 

zayıf yerine tcmaıi ederek kurtar - nasıl reddedebilirdi? Osman Mal Hatuna dönerek: Ertesi giln enirl biat icra oluna. 
mıı.k lıi.zımdır. İşte Mal Hatun onu böylece can - Ne dUşllndOm bilir misin ha· caktı. Şeyh Edebalinln de tensib 

- Ne gibi'! evinden vurmuş oluyordu. tun? dedi. ettiği veçhile emri biat Oğuz han 
- MeselA Mal Hatun bunu pek Osman dUşUnllyordu. Mal Hatun, - Ne hakannn. töresine gört? icra edilecekti. 

dl! ba.2Urabillr. Ba'8ası sıfatlle kcn. hakanın karııı:sına dönülmiyecek bir _ Kabul edeceğim. Osman hazırlanıyor. 
dislle g!Sıilşerek,'hakaru ikna etme· emrivaki çıkarmış bulunuyordu. - Elbette Osman, bu senin si - fDwamı ıınr) 
si Jaznngeldiğini söyleyiniz. Fakat tarih bu cmrivakiden dola. liı.h hakkındır. Ben tarih bilmem. 

- Bize inanmazsa ve mutavaat YI mes'ut olacaktı. Zaten §ekil iti- Fakat ceddin de böyle mal sahibi (1) Şe~·h f::deball tarafından ta-
göstermezse Mal ne yapabllir? bariyle hakan Osmnnm, müstakil olmurştu ve bütün tarih boyunca ha bir olunan \"C eHelce yazılmı, bu-

- Ba.zaıı bir kadın ıbUtlln kuvveL olmadığı da kabul edilemez. kanlar, hanlar, hilnkii.rlar hep böy. lunan mrshur rüya. 
lerin üstllnde hUkmcder şeyhim. Osman, yalnız bir hürmet hissi lece arazi, kudret \•e saltanat sn· 

Köse Milıal hakikaten insan ha - olmak ve babadan intikal etmiş bu_ hibi oldular. 
leli nıhlyesinln asrrlıırtlanberl kur- lunmak itlbariledir ki kendislııi Bu fırsat değll, kırk ),lda bir hli· 
tulnmadığı bir hakikate işaret et _ milstakil bir emaret halinde telak- likln insan ayağına getirdiği bir ha
mi' bulundu. Netekim bu kadar bil- ki etmemekte ve dalma zaferlerden zlnedir. 
yUk tarih şartlan içinde kurulan lktisab olunnn ganimetlerin mühim 
Türk devleti de böyle ibir haleti nı bir kısmını Selçuk hükfimdanna tak 
h1ye zatı ile kadma sakalmı kaptır- dinı etmekteydi. 

Sen söyleme. Bu haberi beşare. 
ti Köse Mihal yoluyla tabilerine ben 
iblflğ edeceğim. 

(2) Ruhi bu müna"cbetle şunla-
rı yıuar: 

"Osman bey ,.e f'Cdadı bM ikut 
ld Sclçukilerln tlma.nn ve alüfelerln 
yemezlerdi, belki uc memleketin 
de küffara kılıç vurup gazaya meş
~I olup tayfalannı ınah ga.nlmet 
birle beslerlerdi. Selc;:oldlere fllcUm-
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kı çocuk! 
En müthiş haydutlara parma~ 
ısırtacak cinayetler işliyormuş! 

Bütün Fransada, biri belediye reisinin, biride 
zengin bir tüccarın oğlu olan iki küçük 

haydudun yaptığı işler hayret ve 
nefret uyandırdı 

Uüçük hayı1udlar: (solda) Dcno, (gağda) Sonio 

mıstı. Ma.hnza vaziyet ıılmdi değişmiş 

Mahnza Osmanm Mal Hatunun bulunuyordu. Osman bir sedire otu
teslriyle herhangi bir devlet 1.elne rup kendi kendine muhakeme etli _ 
kalkLsbğı görUlıntış değildir. yordu. Artık kime bağlıydı? Eğer 
Bura.da matlub olan, tamam.ile Os- Selçuk hUkUmdarmm esir dUetQğü 

manm hi.s.siya.tmı tahrlktL 11hanı lznm mevzub:ı.hs olahilirdl, a 

- Kadının devlet işlerine karış- le lntisablan olmağın mademki Sel nansada, Liyon \'ilayeU içinde sahibi bir tUccardır. 
ması caiz değildir Hatun. Sen neti- ı ı;uldlenlc ismi 8altanat bald idi. son aylar zarfında biribirlni takip ıı) 

Çilnkll ·Hıtkan Osman dn hAdlse- ma, Osman Selçuk hfiklimdarlığmı 
lerln meydana getirdiği emrlvakil lnknua eevkedcn bu Mogol baka_ 
görmiyecek biri değildi. nma bağlı kalmak veya ona tftbi ol-

Şeyh Edebali bw:ıu kabul ederek mak için bir sebeb görml.iyordu. 
mU.Saade 1stllll!aJ edip kizmI görme. Nihayet Mogol akmlan ve lstilA
ğe gitti. Köse Mihnl, Saltık da ha- lan mevzii ve muvakkat badi.sel er. 
kan oğlu Orluını alarak bir başka dl. Selçuk hilkUmdarlığı velevki böy 
yerde içtima edip e6yle bir karar le bir istila ve hakimiyet altında 

ittihaz ettiler: kalsa dahi, nihayet Osmanm Sel -
Bu cmrivakidf. Osman bey, Sel _ çuk hUkllmdarlrğı ile gayri müstn_ 

•uk hUkfi.mdan yerine gerek uc kil baldo bir emaret olıırıık kalnca-
mleketlerlnln ve gerekse Selçuk ğma dair bir ahdi yoktu. 

P'l''<uıatmm bakiyel memalik ve Osman da apayn bir devletçlktl. 
a :ı.kir ve hazinelerlnln varfs:l ola - Hele tarihin şu fırsatı karşısında 

cak \'e bunlarm Uzerine mtlııtakil - Ana.dolu üzerinde yegane ve en kuv
! n sultan ınasbcdilecekti. vetll Osmandr. BugUn Selçuk bil -

Bu itib:ı.rln onun kabul veya ade. kllmdarhğı inkıraz bulmuş, asker 
rr '· bulU dllştlnillmekslzln tertıöat dağılmıa, toprağın sahibi esir düş -
rı' nak ve biat merasimi bazrrlan- müş ve yani toprak sabibsiz kal _ 
mak gerekli görlllınUr.ıtU. mı§, hazineler yüz üstü kalml§, halk 

Köse Mihnl bu karan mtlteakip, ne yapacağını ı;aşırmış bir hal al -
~ltıkadar B§iret beylerine lca.b eden mıştr. 

talimatı verdi. Bundan Hlalett.ayin blr kuvvetin 
Osman da., !htı.l! kulaklarının 1 _ istifadeye kalkması Osman için bil 

Çhıde çmlıynn halkın sesleriyle bi- yUk tehlike tevlid edebilirdi. 

ce)i bekle! dımıyı saltanat t'ltmedl.,. Fakat çocuklarda ıoyguncul 
eden garib cinayetler Ye soygun - cinayet bir nevi vazgcçiınıcz 1> 

Çapraz eğlence: 

Soldan sağa: 

1 - Istanbulun meşhur bir iyi 
suyu (.Alemdağmda çıkar), 2 - l
ki ~yin orbm, • kadın 3 - Kilisc
le•"in hüyük!crinden - Elcezire kıta
smda yaşamı~ bir Türk ulu u. 4 -
Çokun aksi - pis (qfat halinde). 
:; - ~lilczıinden büyük, 6 - C'mu 
mi (umuma şamil) - 1 şçi. 7 -
Lekesi vlan (cıfat halinde) • bir ni
da, 8 - Tatil - lop!ama, 9 - Pis -
fazla, 10 - Azlık, 

Yuka:dar. a~ağı: 

1 - Merminin bir kısmı - ilgi, 2 
- Topra1dar - ezilmi~. 3 - Bunun 

c.uluklar olnwşfıfaknt .bilWn -Gayret-

lere rağmen fe~ıkala'1e üretkdrane 

ya::ııla.n bu işlerin failleri bir türlü 

yakal:uıamamıştı. 

la me~hur bir deniz vardır · üzerine , Fransa emniyeti umumiyesi buna 

iplik sanlan nesne, 4 - Kısırlık rağmen durmadan tahkikata devam 

5 - Büyükler - bir renk, 6 - ı\ltt.. etmiş ve nihayet soygunculuk va.ka_ 
k .. lı, 7 - l!clirnler. 8 - Bir Türk 
erkek :ıdı. - En ü t. 9 -- ~lı ırhla

nn allahlarında:1 biri (eski diniya· 
tında) - i~aret, 10 - Bir 2.c:ker cü. 

latınd:ı.n muci.ze kabilinden ağır 

yaralı olnrak kurtulan bir taksi şo

förü'1den öğrenmiş olduğu eşkiıl il-

1ut1mı - bir kazamız (~arkılarile zerine, nihayet fnllleri meydana çı _ 

m~hıır). l::ırmıştır. 

Fakat bu keşü, . o kadar inanıl

maz bir netice doğurmu§tur ki, bu. 

gUn bütün Fransa hayret içindedir. 

CiMyetlcrin ve soygunculuklann 

faili 19 \'e 20 yaşında iki gençtir ve 

hallnl almıştır. 

İki deli.kanlıdan 20 y~nd,.f 
ismi Lui Devo, 19 yaşındak~ 
mi ise Rene Sonle'dir. 

Bunların ilk cinayetine ı:eıı# 
emlak ııahibi olan PUio ile l>f 

kurban gitmiştir. 

Sonra taksi şoförU LljonU Ol 

dilrmeğe kalkan bu iki ço~ 
cinayetlerinde mu .. ·affak ola 

lar, yaralı olmasına rağmen 1 

can hevliylc ellerinden kurtuW 

tur. Daha sonra bir çüt.çl ve ~ 

bir adamın canına kıymak~~ 
kinmiycn iki genç haydud, te 

dildiklerl zam:ın biç telfış gogt' 

işin garibi bu gençler memleketin mişlerdir. 

' çok tanınmış zengin nilelcrinin ço -

cuklartdır. 

Birinin babrun belediye reisi, <li-

gunların muhakem~lne b~ 
!erde başlanacaktır. Bütün tf 
haklarında verilecek cezayı ııl 

ğcrininse bilyük servet \'C mevki 'a beklemektedir. 

10• & ~ • ~ ' \ <lr 0 JI ~~ 1 '\fi' ,' o. ., •, <6 J/"'f, -f$ ;J ı • , .. ~ .... ' • ı ,. ,. • ,- \ ,,ı • ,.,_•..:".t.\. -ı•,.tıı. •• 

HABER'in Edebi Romanı Evet, o konuşurken, bu güzel 1 - Muhakkak düğünüme gele- diiğün evine girdiği \'aKıt, kendi !Jalıikalara erişmek ga~Tetiyle hangisi daha kötüdilr farıcetıt\ 
gözlere dalmağı çok sevmişti. Ve ceksiniz!.. Muhakkak!.. Siz ol · üzerindeki elbisenin p.,ri§anlığını ylikseldiği bu yerde, hakiki şahi· bile... !' 
şimdi bu kapkara gözlerde tutuş mazsanız çok üzüleceğim!.. ar.lamıştı. 1 kdar yanında. bir toprak tümsc- Sevimin gözünde "Belli!·· t 
muş saadet bayramını görürken 1 - Peki, demişti. .Muhakkalt Ve .işte şimdi sırtında. bu elbi- ğindf'n başka bir şey olmadığını ten aksini düşünmemi§tifllı• 
onlara zannettiğinden çok fazla gelirim. seyi taşımaktan duyulan bir hi· g:,ri.iyordu. yen bir baloş vardı: (t 

kıymet vermiş olduğunu anlıyor- Düğüne gidebilmek, onun için cap içinde bu <lüğilndc bulunu - Hem Saffetin evlenmiş olma • - Ben Viyana dansına b' 
du. pek kolay bir şey olmamıgtı. Me ) ordu. E:ına f'inirleniyor, hem kendi bu lıyorum, dedi. f 

Bu kızı sevmi.5 miydi? mur arkadaşları: Güya gelin. o gelmezse çok ü- I devler arasında dolaşan cüceliği- _ Niçn dansctmiyorsunı.11 ' 
Evet. - Koyu renk elbise i'e dnhı ~iileccltti. Halbuki, işle onun öt?- ne lanet ediyordu. St' 
Bu anda bilatereddüt, bu sua- gidilmez .. En aşağı bir s"mokin lip gelmediğinin farkında bile ı ''Gelmeseydim,, diyordu: 'Gel- Sırtını sütuna dayayan '/ 

le böyle cevap verebiliyordu: lazım! df'ğildi. meseydim, kim farkına varırdı. bu suali işitmemeılikten g 
"Evet onu sevmişim!,, Dedikçe böyle şahs~ ve tele- O kadar hayatının bu mühim Saffet mi? .. ,, Niçin dansetmiyordu : .• 6fİ 
Kanbur bir milyoner kızını, fonla davet edilmiş olmasına hiıc.ısesinin heyecanlan içinde 1 Ha:,'lt gelmeseydi, çok iyi ol:ı.- Kimse gelip kendisini 

kendi patronunun kızını stvmck, rağmen gidcmiyccck olursa bu· kP-n~;nrlen geçmiş bir \'aziyette <'al<tı. kaldırmıyordu.. ,/ 
cll?Y 

muhakkak ki gülünç bir şeydi. 1 nun ne kadar köti.i olaca3'ını, c- idi ki. değil biçare bir muhasip - Değil mi Ali Bey? Halbuki bu gece penbe 
Yalandan değil, milyonlarına vet apdal gibi! .. Saffetin bunu ve riyaziye hoca51nın, daha mii - Sevim yine bir şeyler söyle si yüzüne pek yaraşmıştı· ıtıl~ 

sahip olmak, bundnn istifade et- farkcdcrck kendieinc darılacağı· him fiahsiyctlerin bile gelip gel - nıişti o~a ... Ve şimdi söylcdi,::ı Fakat burada herkes bit' t~' 
mek, onu soymak, onun sırtın - nı zannetmişti. Günlerce silrcn mediğini farketmiyordu. sualin cevabını almak istiyordu. tanıyordu. Böyle bir cerniYc ~ 

1 

dan geçinmek tçin yalandan öyle bir UzüntUden sonra memur ar- O lmdar çok, o kadar fazla ken - Evet S~vim Harum... cak bir iki defadır giren se' 
44 görünmüyordu. Tıpkı gUzcl bir kadaşlanndan biri onu bu dcrd· disiyle. Cavitle, kendi arasında- II d 1 '--t 11 tanıdığı insanlar pek azdı. - -

1 
· 1 • • - em sonra a amıK; \'i' ' 1' 

Halbuki Saffet övle vapmamıştı. kızı, tıpkı on parasız, babasız, ten kurtarmış, kendi Gimokinini tı f?~:.~rle meş~~ldü ~ı... . dancı hiç de ciddi değil... Yalsı 1 Esasen böyle olmasaydı ~~ 
..... k" .... d •1 · , d b kimsesiz güzel bir kızı sever g'bi \•ermişti. Bu simokin ucuz bir Dı•gune geldıgı dnkıkadanberı dah"' rok, SC\'IDe7. misinı'z. d b . . k" i . de btl ":J. 
yır ın yuzun e nası o.up a u. . . . . . t ·a b' k d'k"l Ar 1 j' . 1 .,. ~ en erı, sımo ın çrın cılv 
lunduklan herkese ha\.·ret veren gü· tam mnnasıle mul:nbılı'ld ... hıçbır erzı e, ucuz ır um"~tan ı ı ı sene erce, ener ısıy e. t.nhcm·; Ali havrctle dolu gözlerini Se- .. 1.. .. .. 1 b us ~er. 

b k b · . k · .-1 · b" · , · "")"" b · 1 "k 1 . 11 . gu unç gorunen a a r tO 
zel gözlerinde yanan bir dikkat \"C menfaat. c lem:y~n ır nşkln mış \e ço gD ı mLŞ ır sımoKın· mu u ve f"~ rıy e yu S" mış o cıı vimc çeYirmişti. Acaba küçlik t 1 Ilı 1 1 ın ns 
ek11 •1 h .. 1 . . . . onu sevıyordu di. l~endi vücuduna da tam uy-

1 

ğu bir mevkiden kademe kad'"'me taleb""'l. kendı·,,,,,·ınc neler ::ı.rllatmıa bs:r 1 tı 11
. saçbaln a ?ı~ riÇ~ 

z u ı e ocasmın goz ennın ıçıne 

1 

· 
1 

. d d"ğ" . 
1 

. . . .__ ·~ ır ng ı:r. a 1çesıntn -s ,ıı 
bak.ırak dinlemiı:ti. * * * gun ge mıyor u. '~ 1 mık"" ıa) ır 0 zırve za~n~~ı v- tı. Anladığı en son söze cevap I gibi dik dik duran riynzire ıı 

Ali ıflmdl hissediyordu. Bu gi\- Esasen trlefonda Saff Un se - Fakat Ali, bunu"l böyle 0 1 ..!u • ~1 mh.cv dıı.n yadvaş y:ıvaş a çı ı,:;ı verdi: 1tlliminin vanına gelip de 0 

1 .. l '--'- k . k' ü i 1 d d v k l . d .. r. Jf:ı h' ' f .. '·r•,...., "ll ıssc n·or u.. 1 B , . . 1 ·ı ' k .d 1 ze goz ere ır.u-.ma , o çır ın y · s n uy ugu vn ·ıt çın e mut- ,pmı e\'\'C, '\ ue •• · - en a:ınsctınc:mıı 1ı mem. oıımınıaz ı va... ı4f 

zil unutturan bir zevkti. hiş bir heyecan uyanmıştı. 1 mişti. Ancak bu simokin!c, bu Buraya geldi geleli, en yUks::k. Onun için hangisi daha glizeldir, ! (Devam• ı 



- Demek hala burada ? 
- Evet. Gece burada kalmağa 

oııu ikna etti 
Zil nı. 

1 çaldı ve gelen hizmetçiye : 
tif - Mis Farrenden buraya tcş· 

ctınesini rica ediniz. 
gö~etrdotel tereddüt etti, yan 
k z e Furlonga baktı ve nihayet 
b~rar vererek efendisine Çince 

0: ~Yler anlattı. Doktor Vang 

b. u dıkkatıc dinledikten sonra 
ır el . 

1 
13aretiyle yol verdi ve Fur-

onga döndü: 

li - ~o~ UzUldUm. Mis Farren 
d Yaretinızden biraz evvel evim -
en çıknıı3. 
- Size haber vermeden mi? 

ka;- liaber vermek istemiş, fa -
Old ~en o esnada dua ile meşgul 
detU~m için hizmetkar bir mUd
ltat klenıesini rica etmiş. Fa -
&lt.nı ~ beklemeğe razı olmadan 

111. 

h~ Alelacele gidişinin sebebi 
ında bir şey söylemiş mi? 

J;~ k":vet. Telefona 'çağınlm.ış. 
ba uııtuktan sonra hizmetkara 
ke 

11
: ~~lemesi rica.sile birisinin 

•i ~ lsinı çağırdığını, acele gitme 
l\te ırngeldiğini, çünkü bir hayat 
tu rtıat meselesi mcvzubahs oldu 

nu haber vermi§. 

'itti - 'l'elefonla çağıran birisi kim 
1? İs.im söylemiş mi? 
~ k":vet, M. Rişard Furlong! 

tı. long ha~Tetle gözlerini aç-

- Ben ona telefon etmedim. 
~ - 'I'eJefon etmediğiniz bura • 
de :eınıenizden anlaşılıyor. Ben 
h Unu anladığım için üzüldüm ... 

H A B E R - Aktam Poıtaıı 

-29- Nakleden : IF. K. 
yol göstermek ilzere burada bı • - M. Furlong! 
raktı, beni arabanızda götürmek· Kapıya koşarak sarstı, kilit · 
te bir mahzur görmiyeccğinizi lenmişti. 

Umit etti. Yabancı gelmemesine rağmen 
- Pekala. Gelin yanıma, Ne • tanıyamadığl bir ses duyuldu: 

reye gidiyoruz?. - Üzillmeyin Mis Farren. Bizi 
Meçhul adam, genç kızın ya - mecbur etmezseniz size fenalık 

nına geçip oturdu. yapacak değiliz. Uslu akıllı otu • 
- Streatham civarında. Oıye ira- rup canımızı sıkmn.zsanız mesele 

hat verdi. M. Furlong sizin ora- yok. 
da bir tedavi evinde bir hastayı Anjela cesaretini toplamağa ça 
görmenizi arzu ediyor ve acele lışarak sordu: 
etmemizi rica ederek sizi bekle - - Beni niçin buraya getirdi . 
mediği için özür diler. niz? 

Hareket ettiler. Meçhul adam, - Son giinlerde çok fazla mil-
tecessis olmağa başlamıştınız, ba 

Streatham civarına. yaklaşınca. 

k d h .. tkA "k"t t şınıza bir kaza gelebilirdi. Bun • ya a ar unne ıırane su u e - . . 
ti S tak. ed"l k dan korumak ıstcdıler. Küçük . onra ara sıra ıp ı ece ı . . . 

l h kk d k . h t k kızların vazüelerı olmıyan ışlere 
yo a m a ısa ıza a verme - . . -· 
l ikt.f tı· N"h t k rd t burunlnnnı sokmaları ıyı degıl . e ı a e ı. ı aye ı a · en • d. 
ha bir yerde, etrafı yüksek bir ır. 

Anjela oturdu ve sesirı gelduvarla çevrili geniş bir bahçenin 
ortasında kurulmuş büyük b!r diği duvara dönerek mukabele 

etti: binaya geldiler. 

Muvasalatlan bekleniyordu. 

Bayan Samiye kahvaltı ~psisi 
ni almağa gelen hizmetçiye: 

- Nasıl yeni gündelikçi iyi ça· 
lışıyor mu?. 

Diye sordu .. 
Bayan Samiye titizliği ıderece. 

sinde, iyiliği ile de me§hur bir 
kadındı. Herk s "A, Bay~n Sami. 
ye doğrusu çok iyi ve merhamet
lidir,, derdi ama kimse onun kim. 
lere ve nasıl iyilik ettiğini bilmez. 
di. 

Nasıl bir esas üzerine dokun -
muş olduğu mallım olmıyan bu i. 
yilik kisvesine bayan Samiye na. 
dide bir manto gibi ukıca bürün
müştü .. 

Ahbaptan ile görüıürken, hiz. 
metçilerine gösterdiği şefkatten, 

fakirlere yaptığı yardımlardan, 

merhametten, histen bahseder, 
gaddarlara, zalimlere hticum eder, 
dururdu. 

Çünkü bahçenin büyük kapısı 

derhal açılarak otomobile yol ve· 
rildi. Anjela, bahçe yolundan i -
lerliyerek arabayı binanın önün 
de durdurdu. Anjelanın yanında
ki adam hemen atlıyarak kapıyı 
çaldı. 

. - Kendinizi çok kurnaz sanı -
yorsunuz ama nafile ... Gitmeme 
müsaade etseniz daha doğru bir 
harekette bulunmuş olursunuz. 
Doktor Vanga nereye gittiğimi 
söylemiştim. Yakında dönmez • İyi kalbli bayan Samiye, kah-
sem polise haber vereceği mu . valtı tepsisi önünden kalktıktan 
hakkaktır. sonra, kimonosunu omuzlarına 

Kapıyı, hastabakıcı kılığında Meçhul adam giildü: 
bir kadın açtı. - Yalan söylemesini becere • 

- Mis Farren değil mi? M. miyorsunuz. Viktorya garında 
Furlong sizi bekliyor. Lutfen be· adamımızla buluşmadan önce 
ni takip ediniz. ne tarafa gittiğinizi bilmiyordu

Anjelayı birinci katta bir oda· nuz ki, doktor Vanga söyliyesi -
ya götilrdü ve eli kapı tokmağın- niz. 
da izahat verdi: Anjela dudaklarını ısırdı. Meç-

- Hastanın vaziyeti fena ol • hul adam devam etti: 

geçirdi ve dışarıda temizlik ile 
meşgul olan Ayşe kadını kontro. 
la çıktı. 

Ayşe kadın, ahbaplarından bi
rinin tavsiye etmi~ olduğu ellilik 
bir Anadolu bacısı iıdi. Soluk bas
ma entarisinin üzerine yamalı 

plvarını çekmi~. bir kuyumcu 
ihtimamı ile camlan siliyordu. 

13 

iyilik 
Yazan : Leman Karamanoglu 

Bayan Samiyeyi, mütebessaim bir iskarpinleri hatırlatmak için §im. 
nazarla keııdiaini ıeyrediyor, gö. diıde bir hastalık uydurdun.. Sen 
rünee, "dile benden ne dilenin!,, bana baksan a, ben a.damı tecrübe 
diyen peri kızını görüyorum, san- etmeden bir şeyler veremem .. He. 
dı. önüne bakarak yaklaştı ve le senin gibi mütemadiyen istiyen 
ipek kimononun eteğini öperek: sabırsızlara hiç •. 

- Sana bir diyeceğim var.. de. Ayşe kadının etrafı çizgilerle 
di. örülü mavi gözlerinden iki damla 

Genç kadının o gün keyfi yerin· yaş fttla.dı. Şikayetten daha bü. 
de idi: yük bir sükut içinde işine devam 

- Söyle bakayım, derdin ne. etti: 
dir? Aradan günler geçti-. Ayşe ba. 

- Bizim uşağın tabanları yere er görünürler.de yoktu., Bayan 
basmaktan yarıldı oda.. Senden Samiye sıkıca bürünmüş olduğu 

bir çift kundura isteyecektim. iyilik mantosunun omuzlarını 
Bayan Samiye bir adım ı:e- ı>ıktığını hisseder gibi , oluyordu. 

ri çekilerek: Bir sabah hizmetçisino : 
- Ah! .. Senin gibisine de hiç - Ferhunde, dedi .. Beyin san 

rastlamadım .. Ne oluyorsun dur iskarpinlerini bir kağıda sar da 
bakalım .. Hele bir senden mem· Ayşe bacıya götür .. Danldı galiba 
nun kalayım da sonra iste.. kaç gündür uğrailığı yok .. İşte be. 

Dedi. nim de kalbim böyledir. Dayana • 
Ay~e kadın şaşırdı.. O kcnıdi mam, isteyince vermemezlik ede

ana yüreğine göre, oğlunun yalın mem. 
ayak gezdiğini söylemekle her Sonra gayet büyük bir hare. 
şeyin olacağına kani bulunuyor- kette bulunmuş bir insan guı ı. u 
du. Sesini çıkarmadı. lşini bitirdi. ile ıezlonguna uzanıdı. Bir kaç 
Elli kuruşunu aldı ve gitti . saat sonra hizmetçi hanımının o. 

Eli boş gelmenin acısı ile odası- dasına giriyordu. 
na girdiği zaman, oğlunu yere o. Elinde gene bir paket var~ı. Sa 
turmuş, ayağına bir bez sarmakla mi ye telfişla: 

ır.eşgul buldu. - Ne o?. dedi .. Almağa tenez .. 

Oğlan yüzünü kırıştırarak: 

- Ahırda tabanıma bir çivi 
saplandı .. Çok canım acıyor ana!. 

zül etmedi mi yoksa • 
Ferhunde paketi açtı, içinde bir 

tek kundura varitlı. 

-~· ıs Farren sesimi tanırdı. duğu için odada lıPklan azaltmak - Makul olun \'e gerek sizin, 
'1~ 0.labilir. Fakat meçhul biri- mecburiyeti hasıl oldu. Lutfen gerek doktor Vangla Furlong bu
bi t.. l!ızin hizmetkannız imiş gi- giriniz. dalasının neler öğrendiğinizi bize 

Bir gün evvel viranelikteki ku. 
lübesinin kapısı vurulup ta, 
pembe apartımandan çağırdıkları 

nı söyledikleri zaman sevincinden 
adeta zıplamak istemişti. 

Dedi. o kadar canı yanıyordu 

ki ayakkaplarını sormadı bile .. 

- Hayır, efendim, dedi. . Bili.. 
kis çok memnun oldu ama, oğlu
nun ayağı kangren olmuı ta, ba. 
cağını ta kasığın.dan kesmişler. 
Ane kadın sade sol ayağının kun. 
duraıını aldı! 

ta?ııilefon ederek sizin narmnıza Hastabakıcı kapıyı açtı ve An haber verin. 
~aıı. Cl\1u vermesi de mümkündür. jcla _xan karanlık bir Odaya gir- Genç kız katı bir ifade ile ce-
~11\ ~ l!Öylediklerinizden genç kı· eli. Etrafına bakındığı sırada ka- vap verdi: 

ISttin tahkilc t 11 ' ' 'ti ~at a usu ennızc ı - pı arkasından hızla kapandı ve - Hayır, size hiçbir şey söy· 
hUsn ~t~ediği anla~lıyor, fakat oda birden aydınlandı. lcmiyeccğim. 
Ya, Unıyetinizden şüphe edemez 1 Genç kız yerinden sıçradı. Bu· - Terri Vansı kurtarmak ba-
lti b:vdi~ genci kurtaracak ye- lunduğu oda, temiz dö§enmişti. hasına da olsa bir şey söj'lemez 
Utnid· keşıfte bulunmuş olmaı , .. Bir yatak ve bir tuvalet masa • misiniz? 
lıt ~~.1.e koşup gitmesinden da· sile iskemleden ibaretti. Pcncc • Anjela tuzağa düşmedi: 

11 ne olabilir? reler yarı aralıktı, fakat dışar - - İstediğiniz mal fi matı polis 
li'urıong ayağa kalktı: dan kalın ağaçtan panjurlarla müdürlüğüne sorup öğrenin. 
~; lienıen polis mUdürlüğüne kapatılmıştı. Meçhul adam, sesinde, sinirlen 
)Iisl>F' korniscr Ridi göreceğim. Anjela odada yapyalnızdı. Hay diğini pek belli eden bir ahenkle: 
~eıtcı· arrenin taksi ile mi yoksa kırdı: (Dc\'lunı nr) 
~or 1 otomobili ile mi giti, bili -

musunuz? 

~!\endi a~basile ... 

İyiliği ile meşhur bir zengine 
yaklaşmak viranelikte oturanlar 
;.çin ne büyük bir saadettir!. 

Bahçıvan yamaklığı yapan oğ. 
J.u da bu sevince iştirak etmiş, ve 
erkenden annesi yola çıkarken ar
kasından: 

- Anne 1 Pembe apartımanın 
sahibine iyi kadın ıdiyorlar. Bana 
bir çift kundura iste .. YaJınayak 
gezmekten tabanlarım patladı! 

diye bağırmıştı. 
Ayşe kad n saf bir köylü idi... 

Günler ge~iyor, ayağı iyi?eıece· 
ğine büsbütün morarıyor, şişiyor. 
du. 
Ayşe kadın bir gün Pembe a

partımana temizliğe gittiği vakit 
bayan Samiyeye ııkılarak: 

- Hanım efendim. Bizim oğla. 
nın ayağı pek kötüle~ti .. Bir hasta 
haneye götürmek istiyorum.. El. 
bette doktorlardan bildikleriniz 
val1dır. Bana bir kağıt yazıverir 

. . ' mısın .. 
dedi.. Bayan Samiye sinirli bir 

Leman KARAMANOGLU 

1939 
RESiMLi HAFTA' nın 

tavırla : !taJyanca derslerini takip edlnlL 
- Sen de az kurnaz köylüler. Ba Jlaa.nı kolayca elde ed~ceksbıb. 

den değilmi§sin, doğrusu?.. dedi. 

haltk rlong ile doktor Vang kendi 
.\llj tnda böyle konuşurlarken 
hl : a Farrcn, küçük otomobili
tilld alabalığın müsaadesi nisbe • 
~atn e ~Uratıc, Viktorya gan isti· 
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~nde sürüyordu. 
~!!~.ela randevuya gitmeği rcd
~~t·'eti. Fakat düşününce vaz • 
'

1
' Zahiri istihzalarına rağ -

'1t '-'~ F'urlongun ilctidanna itima 
~tsin:11• Robundaki bir boya le
haltiıc:~ :7ansı korumak İ5tediği 
~a~ tını ortaya çıkarması onun 
li:teu ~ı \·e muhakeme kabi
~ittıd·nı isbata kifi idi. Furlong 
~Ufuı de.Tcrri Vansın masum ol· 
'Puçı tıu ısbata yanyacak milhim 
"ele :rı bulduğunu haber vere -
~e teke~dfsini çağırtıyor, gelmez
~a Çal Cl§ın__a işin içinden çıkma.-
Viktl§acagını bildiriyordu. 

~ll'ıa ~rya gannın otomobil par 
lUınıugı~iği zaman mavi kos -
~litıd lr adam melon şapkRsı 
1% e Olduğu halde yanına yak· 

~-:;e .Affedersiniz efendim, Mis 
....._;;: illi _görüşliyorum? 
....._ :S et. Sız kimsiniz? 

~?n "fen, M. Furlongun U§a'" 
. "end· b" 
~,~ le ırn. Efendim namına 

lefon et . . bow mıştım. 
~elcdarun k.~mdisine Furlongun 
lıgtrıı h uşagı Prat'dan t;ah~t-
1-11 ~ .atırJayarak müsterih o -

tlJela ~ 
..... ).{ ~arren sordu: 
....... s·. F'urlong nerede! 

~i~i b:den evvel gitti efendim. 
aceıe gi~da .bekliyecekti, fakat 

rnesı lizımını§, beni size 

değil, oh! Bir servet.. Artık ne 
ıiir yazacağım, ne de methiye .. . 
Hiçbir §eyle uğraınuyacağım .. .. 
Tenkitten uzaklaşacağım.. Bu 
&ervet ile şahane yapyabilirim. 
Yanılmamak için bir kere da. 

ha okuyalım .. Evet, tamam .. Ta. 
mam yirmi beş bin ekülük mü
cevherat ve inci .. On bin düka 
altını .. Altııar liralık elli bin e. 
kü .. Bunların hepsi de Milana 
giden Pastori yolu üzerinde 
Kamposanto kasabasının met. 
halinde, sol tarafta, sonldan 
ikinci evin bodrumunda bulunu
yor .. 

Arejo hastahanesinde sefalet. 
ten ölmü~ annemin ruhu için bu 
muazzam, muhte~em bir servet!. 
Artik tamamen zengin oldum ... 
Hükümdarlar 1 Kardinallar, pir. 
ler, san'atkarlar 1 Hepinir, hepi
niz:, Piyer Arateni hürmetle se. 
13.mlayınız .. Çünkü o herkesin 
asırlardanbcri. aradığı ve asır
larca arayacağı en muazzam ıah 
eseri, serveti elıde etmiştir. 

Oda' içinde gezinmeğe başla

dı. 

Sevincinden ellerini uğuşturu. 
yor ve mırıldanıyordu. 
~ Oh, oh .. Artık Perina ile 

evlenirim .. Rolan Kandiyano da 
bana Perinayı aldığım uman 
otuz bin ekü vaad etti. On sekiz 
bin ekü kadar kendi servetim 
var.! Ali .. O zaman tamam ıe. 

kiz yüz bin lira sahibi olurum, 
§airlikten vazgeçer. Kih Vene -
dikte kah Milanda, Hh Floran. 
sa da ve yahut Romada ya§arım. 
Hayır, hayır .. Romaya gitmem. 
Sonra Papa servetime oturmak 
i~in beni öldürür. Romadan baş 
ka her tarafı gezerim.. Para ile 
şairler, edipler tutar. Methiyeler 
yazdırır, mükemmel bir hayat 
geçiririm .. 

Sevinci biraz sükunet bulduk· 
tan sonra: 

- Bakalım daha bir §eyler 
var mı?. 

Diyerek elinde tuttuğu kağr. 
da doğru eğilıdi. Bir ka~ ıaatıra 

göz gezdirir gezdirmez sapsan 
kesildi: 

- Hay, şeytan hay! .. diye ba· 
ğırdı .. Ve ilave etti: 

- Alt tarafını okumasam ne 
olur?. öyle ya, mektubu başın. 

dan aşağıya kaıdar okumağa be
ni mecbur eden mi var?.. Oku • 
duklarım benim için kafi .. Mese· 
la .. Tamam okuyacağım sırada, 

kağıt ateşe düşmüş olmaz mı?. 
Maalesef mektubun ıon satır

ları Aratenin nazarlarından 

bütün cehit ve gayretine rağmen 
kaçmamış, onu istemiye istemi .. 
ye okumuştu . 

tıte aon kısımda yazılı olan• 
lar: 
"Eğer bu mektubum bir va

tandaım, bir ıairin, bir aana'tkl. 

mi bir kahraman tavriyle hava. 
ya kaldırıyordu. 

Dandolo: 
- Sizden çok rica ederim .... 

Y&zdıklar.mın bir kelimesini bi. 
le değiştirmeyiniz .. Namuılu 
bir insan mısınız?. 

- Tabii, tabii .. Fakat san'at!. 
San 'at! .. Fakat mademki israr 
eJiyorsunuz .. Pekala, sönük ol
duğu halde söylcdilclerinizi ay. 
nen yazacağım .. 

Dandolo başı ile teşekkür et
tikten sonra devam etti: 

"Rolan I Kızım ıize tamamen 
layıktır. Ecdadımızdan teva· 
rüı ettiği ..ahlaki faziletlerle do. 
lu olan kalbi büyiik bir fecWlarlı. 
ğll katlandı .. 

Dinleyiniz: 
Siz zındanda idiniz.. Altiyeri 
Beni ölümle tehdit etti, kork-

tum, .alçaklık etti • Ve 
itaat ettim. Gene onun emri ile 
Leonora ıizin kaçtığınızı, Arbk 
onu ıevmediğinizi söyledim. Da. 
ha ıonra ıızm ölmüt ol • 
rlt1aunuzu haber verdim.. Ve 
nihay~t beni kurtarmak için Al. 
tiyeri ile evlenmeai lazım ol. 
duğunu bildirdim. Kalbini. ben
liğini, ruhunu ezen bu fedakar. 
ltğa be-!'\İ kurtann.k için muva. 
fakat etli. F:wkat dikkat ediniz. 
Yalnız, ve r.ade Altiyerinin i •· 
muıi ta11mağa ruı oldu. O b. 
dar •• 

''Anladınız mı Rolanl Mak.o 
ıadunı izah edebildim mi? öl• 
mek üzere olan bir adamın söz .. 
lerine itimat ediyor muıunuz?. 
Evet, bugün Leonor, Altiyeri. 
nin iımi•.i taııyor. Fakat kızım 
aala baıkumandanut kansı ol· 
mamıtbr. Sizi ölmüt zannettiği 
gündenberi kendiıini tıpkı eaki 
devirlerde kocalarına öldükten 
ıonra bağlı ve aadık kalan dul .. 
lar gibi ebedi mateme bağlamıf. 
tır. 

Sizin yatadığınızı duyduğu 

ııündenberi iıe bu .adak.at dalw 
canlı, daha kuvvetli bir halde za. 
valımın kalbine yerleıti. 

tıte ıöyleyeceğim teYler .. 
Ben artık ölüyorum.. Leono. 

run Altiyeriııin yanmda &eçirdi
ii cehennemi ve ar.apla dolu 
hayatını .anlabnaktan acizim .. 

Bir gün, ikiniz de birle~cek 

miainiz, bilmiyorum.. Hatta ümit 
bile etmiyorum.. Hissettiğim ha. 
diae neticeai kızun için bir f ela
ket olacağmdan korkuyorum. 

Fakat Rolan hiç olmazsa u. 
:zaktan ve kalbinizden olıun kızı
ma ait biç bir ıüphede bulunma.. 
ymız. 

Ona hürmet ediniz. Onu tak
diı ediniz.. Çünkü zavallı bir 
kurbandır. 8-im, W..mm tL 
nayetlerinin ve kendi aadalcati
nin kurbanıdır. 

Elveda Rolanl Elveda Leonor. 
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Akdenizin lngiltere için 
kıymet ve ehemmiyeti 

a•mammmıı;ı;;;;•• Tam tc~kllatlı 4 • 

N~s~ ~ t!rn~Ji;y~ nam ~z!n:ış~r E V I 1 
'lPARlŞ EDJLECEK 1ŞLER1.N 1T1NAL1 YAPILMASINI 1ST1YEN 

EMNt YET CIL T EVINİ unutmamalıdır 
(B~ tarafı 11 incide) 

zam kısdretin gündelik volu üzerin 
de ördüğü örümcek ağı~ın düğüm. 
noktalarından birisi. 

yetidir. Bu ada bugün şarki .ı\kde. 

?ı~m. e .e utt~~ .ı sayı a?ılı~. Bu· ı 
ışı gorebilmesı ıçın vazıyetı mu· ANKARA CADDESi No. 84 • JSTANBUT .. 

· · C b l" k 1 · · 1 nerede olduğunu bil!yor musunuz? 

kemmeldir. Suriye sahillerile kar~ı ı Klasör, Albilm, Bezli zarf, Fihrist, düğtin da,•etiyelerl 

karşıyadır. Ç.anakkale ve Mısır yo· ••mmm•mm Yapım evi - ••ııı:ı•mazamm•••ı• 
lu üzerinde olduğundan şarki Ak. - Sevimli lsta_n_b_u-lu_n __ m_a_r_u_f_v_e_lr._a_·y-ük sayfiyesi 
denize hakimdir. ~lusul petrolleri. 
nin ihraç limanı olan Hayfayı ko· ı 
ruyacak bir haldedir. 

-.. 

Dişleriniz Pırlanta 

Dişleriniz çürümez, sağlam ka 
lrr. çırkin, sarımtrak lekeleri 
izale eder. Dişlerin çürümesine 
sebcb olan mikropların tohum
larını imha ederek disleri be
yazlatır \'C güzell~tiri~. 
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Akdenizin kalbinde bir nirengi 
noktası olan Malta, tabiye ye sev· 
lrukeyş mahiyeti istisna edilirse 
kıymetii bir toprak sayılamaz. Me
sahai sathiyesi ancak 250 kilometre 
murabbaı olan bir kara parçası. 
Ada en geniş noktasında ancak 25 
kilometredir . .r-.ıerkezi olan Lavalet 
limanında 25.000 insan barınır. Bu 
liman kayalık bir burun üzerinde 
yapılmıştır. Ve garip bir manzarası 
vardır. Adanın orta yerinde ise 
mütevazi bir şehir olan Sitavecia 
vardır. 

, Laranka adanın en mühim aske· 
ri limanıdır. Burası çok güzel mü. 
dafaa edilen bir liman halindedir. 

BOM ON Ti BAHÇESi ~ 
Açılmıştır. 

KOLL " . • -· • .._ ._,_.._,,_,u.' v ... v.' • . u-.L.r\•'-L1l.i!ı.' ı ) 
:\facun teksif edilmiş olmakla 1 tüp ihtiyacınızı uzun 
eder. 

Kelvinatör Frigorefikde dinlendirilmiş soğuk --~------~---~---------------------------
Tayyare merkezleri kurulınuş, kış· 
lalar yapılmış Akrostiri gölü deniz 
tayyareleri için mükemmel bir üs 
haline getirilmiştir. 

Ankara Birasının 
TUR K l YE 

İngiltere Akdenizde Cebelüttarık, 
Malta, Kıbrıs ü )erinden başka ~1ı· 

sırda lskenderi)ıe ve Port·Sait IL 
manlanna Filistinde Yafa üslerine 
maliktir. Lüzumu halinde Fransız 

limanlarından istifade edebilir. D e· 

Bomontl Bahçesine m-:ı.hsus (KOÇUK FIÇILARINI) 
Saygı değer müşterilerine takc'ime l:a§lnnuştır. 

ŞiŞE VE CAM FABRiKALARI 
Anonim Sosyetesinden: 

Adanın denizcilik noktai nazarın. 
dan olan büyük ehemmiyeti tari· 
hin en eski devirlerindenberi malOm 
dur. llk zamanlardan itibaren bir 
çok milletler Maltaya sahip olmak 
için kan dökmekten çekinmemişler· 
dir. Yunanhlar, Romalılar, Norman 
Jar, Aragonlar zaman zaman Adaya 

Ayrıca 'her türlü meşru~at ve eğlcneel:r 

PEK YAKINDA BUYUK SURPRlZLF..~ 

Paşal.ıahçe Şişe ve Cam Fabrikamız, Memlekette züccnci}' 
:carcti ile uğraşan herkese tek fiat ve müsavi şartlarla ~at' 
apmağa başlamıştır. 

Taliplerin aşağ ·daki adresimize müracaatları: 

mck oluyor ki Akdenizin her bir 
noktası İngiliz zırhlılarının top ses· 
terini i~itebilir. 

Galata Par~P.mhe Pazarı Samur Sokaijı iş lian 

Mkirn olrnu~lar, Kanuni Sülevrnan Sayfiyeyi evınıze 
zamanında Türk ordu ve don~nma. Devlet Dcmiryolları 9. işletme :'1iidıirlü{;'Jrıılcn: 

smrn önünden Radosu terkederek nasıl 
k Sirkeci - Edirne ve Kırklareli kısımlarında Danlivö ve dahi 

açan Radocıun namlr şövalyeleri · . 
de Maltaya sığınmışlardır. getı·rebı·ıı·r. sı·nı·z ?. li yolcu trenleri ile beynelmilel Semplon ve konvansiyonel trenle. 

rınin seyrüsefer tarifeleri 15 ~ layıs 1939 tarihinden itibaren de. 
Daha sonralan ?\fısıra doğru ''el· Ankara Radyosu 

J (B 1 I 8 · · • ) ği~tirilecektir. Yeni tarifelere ait afiı::ler istasyonlara asılmış ve 
ken açan Napol_\'On "'Ol üzerı'ndekı' aş ara 1 ıncıı..e :s C t · 6 5 39 

J • • • cep tarifeleri satışa çıkarılmıştır . umar esı - -. -
bu iskele}·i de Fransava nıaletm"<Tı' ranflllerimiz, kaldıfe çıçeklerımiz, 18 1 • • 1... .. _ . 

J ,,., Fazla tafsilat için istasyonlara miiracaat edilmesi rica olunur. . " ur" ıııuıığı ll:ı ıl here. 
ihmal etmemi~tir. sardonyalanmız ile gene moda çi. t i. ) Tahsin J\ar:ıkuş \'c nrk:ıd:ı,ıarı 

?\faltanın Fran!:a tarafından zap çekleri sayılan Pegonyalar da ge· * ::< ::: 1~1 l\oıııışııı:ı !ılı ;; ııolltıl...ı lıucıı~cıe. 
tından ronra Ada Fransa ile Tngil- rck göbekte, gerekse bu göbeğin r i) 19.15 Ttirk ıııiiziği (lııılk liirkii 
t d d . kenarlarını söyliyecek olan saksı. lc·ri \"e oyıııı h:ırnlnrı • SnıJi 'ı':ı"er 
ere arasın a aımi bir cidal mev. Muhammen bede)lcrilı> miktar ve vasıfları a~a~rıda va~·ı:ı uç grup Alum:ın ı 19.30 Türk mfa:,..ı Ç:ılnn. 

ı larda pek güzel yer alabilir. t; 

zuu o mu~tur. malzeme ve eşya heı grup ayrı ihale edilmek üzere 10 3.9JSJ çaıNtmba lar: \'cdlıc, Hıı~en K:ıın, CcYdct ı.-u. 
B a Resmimi.. bu bahçede çiçekler • 

u m cadeledc oon zafer !ngilte· günü saat (10.30) O!'l lıu;ukta Haydarpaşa gar binası cfoh: İr ıdeki ko· z:1n okuyan: lıliizeyycıı Scnar. 1 - . 
• ld ! arıldıktan ı:onra alacağı güzel s 1 • •ı s 1 • z · 

renm o u. ngiltere 1\faltaya yer· :ıı misyon tarafından c.~ık <'ksiltme usulile satın alınacaktır. · :ı ı:ı ııcşrcn. - - • up 11 .ı)anın · 
1 ki t. manzarayı gösteriyor. S.ılıa 5nrkı _ Semti dilctnı c bu ılcm. 
~me e ıcaret gemileri ıı;m yarı Bu işe girmek i "ıyerierin her grup hizasında '·azılı m.n akkat te. 

lıi b üçüncü resmimiz balkondaki J ırr. :ı - Dcılcııiıı • B.:,!crıiıı:"ır ~ar. 
yo a fr iskele, harp gemileri için minimi:ıi bahçenizde gayet güzel minat ve kanunun l-"lıin <'ltlği \ 'Csa ikle bırlikte ch.silt::ıc t;~ı.i ~aatinr 1 • lkıı seni :;cnliııı M' \'ell. 4 - huı 
c:ulh zamanında güzel bir istirahat kadar komisyona müıacaatları lazımdır. l i l ı lıil·ıızkiır şnr!; ı • :\c~~ ıle Hl'çı • ı 
1• çiçek tarhları taı:zim edebilmenize 
ımaoı temin etmiş oldu. Fakat Bu işe ait ,.ı::artnamelcı komis ,·ondan para sız olar~k dat;ıtılmak· önırurııfi. 5 - l.eminin • k11rdilllıica1 imkan verebilmf'k için hazırlan- J o 

J:cırp zamanında adanın Yaziveti tadır. k!lr şarkı _ nir kendi pibi zalimi 

t · mı~ bir tarh ör:-eğidir. 'ir\'lltİ. fi - Huıneli tiirkü!>P _ koyun 
gayet naıiktir. talyan yarun ada· 1 - Bir adet ''Elektrokardioğra ph .. cihazı \'C tcferrfüıtı muhammen 
c:ma . s·c·I ı 1 l v Q =r.w::c:nac;x;:r.:::=t::::ı:::ac:s:::::: ı..~..ı 1. 25 .. r.: l' beni ~· iik~cklcre. 7 - Halk türkii~ü • 
- • \C · ' 1 vaya o an yaınn ıgı y - 11 N p k ·· ucue ı • :.> ıra ve nl'.l\akkat temi natı 193 lira 13 kurı•:;tur. ikide ıurnum. 20 Mcnılıokt-ı .si\n n.~ıo 
zündcn Akdenizde bir harp vukuu u e C ii t İ a Ş İ~~ 2 - ..8ir adet (H:ıı;:.a yatağında istimal edilmek üzcıı.J Elektrik ~ı. :ıj;ı ııs Ye meıcoroloji haberleri 
halinde Malta adaq denizden ve ~ Diş doktoru :: motörlü ve çadır şeı.-ıın-ıC'oxygen cihazı ve t eferruatı: ,'\h•.h;.mmen be. 21J l:i Teın'il lGcyik :ı,·cı•ı . seç o~ 
havadan !tal"a t ) · · ı •• d ı· '"'10 ı · kk · 53 ı · ? 1 nınııl 'ı'nznn: Ekrl'ın flt-şit. 21.15 ~ n aarruz an ıçın en •

1
• Paznrdan ımı:ıd:ı Jıergün •ani •• ·: e ı ı ıra mu\'a · ·at tl';rıınatı . ıra .. 5 r:uruştur. 

k 1 h d n d b
. · • Eslı:ıııı, tııll\ ilfıl, k:ırıılıiyo • nuliul 

o ay c e er en ınsini tcskil e- ,, 9 dnn akşam 18,30 za kndar has· ·n 3 - Bir adet l\lct.ılxlizm bazal cihazı tekeile'di m"c:acı İl"' bcrabeı • ; ~ ' \'.: 1ironl hors:ısı Ubat,. :;!1.25 ~e . 
decektir. .ı tnlarını k:ıhul ''e tcd:l\·i eder. muhammen bedeli G:-1:; :I'<. muvakkat teminatı 47 lira G~ kuru5tur. .:ıclı pt;ıklar • ıı. 21.:rn luzik {Sn 

K1 bru, Şarki Akdenizin H Adres: Glata Tünel nıe)da/:ı ~ • (2748) n:ıl • llceılıovcıı Kreut1t>r • Snn:ılr 
Cebclüttarıkıdır n Tersane caddesi başındn 1 2 fi kı~mrın Ye ııh :ınn) :\ccıld Henııı il 

Kıbrıs, Suriye sahillerine, yollu ii:ı:Dr :\o. 11 rnıınyenelınnc .....:::= a: Göz Hekimi , • -mr'I\ t:ık. Ferhunde Erkin. :!:! Haftalık 
bir vapurla birkaç saatte "İdilecek ~~~ E. SADl TI:K D M R . A d 1 (orıık llckiıııı f poc;l:ı kuııı~ıı !crnehi ılilll'rleJ 22.:ıı 

b r. urat amı y ın t>n . • AJ ı.:ıııı~.·r A ı: ec>'ı'l'.""ı.u · r '" • kadar yakındır. Bu atla l878 h-ızi" .'.>.~Jızndeba,ı ('J'l:H \;\ ) " " •" ·' \llizik ı küı;ii' nrkcc;tr;ı . ~e : .. ,erıı• 
ranmd b . I T I . l' de<l' 1 l ırntrosund:ı hu gece · Tak-;im • Tıılirıılınne t'rrıı nn:ırlm:ın Takc;inı · Talimlı:ıne Palas :\o 4 \':'kıııl 1 - llrnlııın _ r.fornr rlaıısı 

... an erı . . ngı ız ~nn e ın . ır J '! Hmni)el ve ark ıı d ıı ~l:ırı reıcroıı: 4 laj3, Mııa\'l'nc: l'ıızıırd:ııı 
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\', '.", lı:ı "Venedik aııkları,, de. 
ne ı i'.iinize de veda! .• 

Bu mektubu imuLu!<en ölü-
yo • .ım.,, 

Dandolo azimkar bir sesle: 
- Bana kalemi veriniz. 
Dedi. Araten yazd·ğı kağıdı 

yaralmın önüne uzattr ve kalemi 
verdi .. 

Dan.dolo imzal<:ı1ı. tlzerindcn 
ağır bir yük kalkmış gilıi derin 
bir nefes aldıktan sonra yarasın· 
daki hançeri birden çıkardı. O 
anda de ruhunu teslim etti. 

Dandolonun s:iki'ıt ve si.ıkunet 
iç'nde ölümünü Araten farket
medi. 

Hayatta ekseriya bir faciayı 

gülün; bir vak'a takip cl:ier. 
Araten hemen, yaz.dığı mek· 

tubu almış, geriye çekilmiş, et. 
rafına bakmadan okumağa ba~
lamıştı. 

Okudukça yüzünil ek~idiyor .. 
Dudal:ları arasından manası an
laş lmaz sözler çıkıyordu.. Ni. 
hayet omuzlarını silkti: 

- Benim düşüncem de saç. 
ma değil mi ya?. Bu adamı ken
'dim gibi zannediyorum .. Zaval. 
hnın san'atten anladığı bile 
yok .• 

Araten aan'at kelimesini o ka. 
War pddetle ttU.f!u.ı ediyor
du lrl gören olsa: 

- Ne yüksek bir sa.n'atkar! .. 
demekte teredüt etmez •• Halbuki 

Aratenin sana'tla alakası, men. 
faati ile beraberdi. 

Yazdığı mektup üzerine ten. 
kitkar mütaleaları yürüttükten 
sonra Dan.doloya döndü. 

- Mösyö l dedi. Söyledikleri -
nizin bir kelimesini bile değiştir. 
miyeceğime dair verdiğim yemi
ne sadık kalacağım .. Fakat, be
nim fikrimi soracak olursanız, 
doğrusu ... a .. ne o?. Vay canına .• 
ölmüş be! .. 

Üstad Aratcn birdenbire sus. 
tu .• Dehşetle geri çekildi. 

Dan.Jolonun elinde yarasından 
çıkardığı hançer duruyordu. 

Yaşarken yüzünde göri.ılen 

azap izleri öldükten sonra tama. 
men geçmiş. yüzü sakin ve müs
terih bir hal almıştı. Dudakları 
üzerinde bir ne\•İ sönük telıes. 

süm belirmişti. 
Dandolonun ölmesi Arateni 

ıclaldığı hülyadan uyandırdı: 

- işte evimde bir ölü daha .. 
Şimdi ne yapacağım.. Ne halt 
edeceğim .. Bari Biyanka gibi bu
nu da uzak yerlere taşımc.ğa 

mecbur olmasam .. Fakat b'n 
ekü veren olur~a, evet. evet .. 
lbin ekünün hatırı için belki ya. 

rarım .. 
Dur bakalım, Dandolonun ce• 

binde son arzusuna dair :belki bit 
kağıt, veya 1.ıir vasiyetname fa. 
la,n var mı?. 

Ceplerini karıştırmağa baş-

lar1ı kor nun t.la ka~la:ımış bir kj. 
ğıt buldu. Açarak okurnai';a ba:j
la"lı: 

"Ben, Dandolo, bugün scya. 
hat için Vcnediği terhdiyorum. 
Pek çok ve müthiş düşmanl:ırım 
olduğ.ınu biliyorum .. Bu itibarla 
yolda kş ma bir fcl§ketin gel
mesi ihti:nal dahilindedir. I:ğcr 
bu fcl.ihet vukubulur ve ben .de 
ölJrsem, cesedimi bulacak kim
s;,~en en mukaddes insani his. 
ler namına a;:v.ğ ıdal:i arzularımı 

yapmasrnı !';ca ederim. Arzul:ı.

rım şunlard ır: 

l - Ven;:dikte, koca3ı b;ı~

k ıınandan Alt;yerinin sarayında 
otura:ı kızım I ... eonora müml:liıı 

olduğu ka..:lar ravaş yavaş ha. 
ber verilmelidir. 

2 - Cesedim Vcncdi~e götii. 
rüle:-ek ec:ı1adım olan Dandolola
hrın makberesinc defnedilme. 
liclir • 

3 - r:astori t:ı.rikiyle Milana 
gidildiği zam:ın Kamposanto 
kasabasınrn methalinde Eol ta. 
rafta gene soldan ikinci evin 
bodrumunda dolu bir çekmece 
göri.ılecel:tir. 

Araten gözlerini açarak bağır
dı: 

- Nasıl? Nasıl? Acaba yan. 
Jış mı okudum. Gözlerim yanlı' 
mı gördü • 

Meş'aleye yaklaştı .• Gözlerini 
iyice uğuşturduktan sonra ta-

~C7 

mamcn açtı .. I.:l'nd:ki k; ğı<lın ü
zerin: adamakıllı eğilerek ol.u. 
mağa devam etti: 

Eu çcl:ır.ecenin içinde beheri 
altı liralık elli bin ekil (elli bin 
ekü ! Evet, tamamen yazılı .. Elli 
bır. ekil, aldanmıyorum) on b:n 
d :.ka altını .. (aman Yarzbbi ! de. 
li olacağım.) ve yirmi beş bin 
e'>ü kryınetinde bir çok mücev
herat ve inci varl'.lır ... 

' Araten bayılacak gibi oldu . .' 
Bir fenalık hissederek bağırdı. 

\ 

Uşaklar koşuştular .. 
Şaır hiddetle yerinden sıçr;-. 

clr: 
- Ne istiyorsunuz? Niçin 

geldiniz? Sizi kim çağırdı?. Sar
hoşlar? Hırs zlar, alçaklar!. 

Uşaklar korkularından çil y:ı·ı 
rusu gibi dağıldılar. 

Araten yalnız kalır kalmaz ... 
Hemen kapıya koştu .. Arkasın
dan kit:.dledi. Sonra sol~un tc. 
bessümü içinde ebedi uykuya 
yatmış olan Dandolonun yanına 
döndü. 

-Evet, evet, }'anlış okuma. 
dım. Gözlerim ı;loğru gördü .... 
rüyada değilim .. 

Dandolo yaralı olarak buraya 
getirildi.. Bu muhakkak. benim 
gözüm önünde öldü. Elimde 
tuttuğum kağıt onun cebinden 
çıkardığım mektuptur. 

Bu mektup ise bir servet ıde. 
mektir. Hepsi hakikat, rüya 

·l 
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Polonya Danzig'teki hak ve 
menfaatlerinden vazgeçmiyecek 

Varoov -
t\azırı n a, 0 {A.A.) - Hariciye elan birini teşkil edeceği kanaa· 
lil ııııı h • Beck, mebusan mecli· tinde bulunmaktadırlar. 
ile aş fr.eyeu umumiye celsesin- Alman devlet reisi Leh • İn· 
tll1Jşt a ıdakı beyanatta bulun· gilfz anlaşmasını bahane itti· 
lJ~r: haz ederek bizzat kendisinin 

ta,,. uını dUsturlar, zaafa uğ- 1934 de bizimle aktettlği itil1· 
... ,~ buı 

letı 11 dl unmaktadır. Bir dev· fın meT"cut olmadığını bir tarat-
da11 d ~er bir devletle doğru· lı olarak ilAn etmiştir. 
tı, gfto~ruya başbaşa konuşma· Bu meselenin ballhaıırdaki 
baı 01' de Bık \'ukua gelen bir safhasına gecmeden C\'Yel mu • 
hı.ı8u ınuştur. Dize müteallik saadenlzle kısa bir tarlhce ya· 
L lllta )f 11adıı -&'e nce, cok vahim pacağım: 
tebeyelerın zuhur etmiş olduğu Bu ıti!Uın akdine ve tatbiki· 
~, de\~Un etmek icap eder. Ba· ı ne iştirak etmek şereflne nan 
tfnıe etlerle olan temasımız de- olmuş bulunmaklığım bana ltl· 
le c:ırnı~ ve daha kolay bir ha· ıa.rı tahlil etmek mecburiyetini 
de 111 nıııur. Dl~er bazı ahval· >Uklemektedir. 1934 ltilAfı o 
tilıte e, "•hlnı m UekUller baş· sene bliyUk ehemmiyeti haiz bir 

I rnııeur. hAdtse mahiyetini almıştı. Bu 
11riltere ile yapılan ıtnu ile lkl bUyUk mlllet ara· 

A l sındaki münasebetlerin tarihine 
'Veıt n Qfma 

.arak 'Yli tarih 1ıraslyle ele a· daha müsait bir cereyan ver· 
l.e 

01 
e'-ve1A. BUyUk Brltanya mek, hf'r gUnkll lhtildflara ve 

tıllı: an lttıAtımızı zlkredece· basman<' maksatlara hAklm o· 
lan muzrr havayı ortadan kal-

tııı~:•talı:bel münasebetlerimi. clırmak. asırlardanberl birik • 
\>e ta lba11ın1 ve gayesini tayin mlş ola o düşmanlıkların fcvkl· 
ttııı10"1 t etnıeğı istihdaf eden ve n*' yükselmek Ye mütekabil bir 
la\ırıılllası Yoluyla yapılan bir· hllrnıetln derin temellerini at· 
~ray temaslardan sonra, Lon· :nak teşebbUsUndo bulunulmuş· 
tııu11~ Yaı>mı" olduğum ziyaret tu . 
llıltde ebetıyıe, memleketleri • l"enulığa mani olmak l~ln )"a· 
rlldaıı il. birinin lstlklAUnln doğ· pılan her teşebbüs, dalma siya· 
'eQdld <lo~ruya ,.eya dolayıslyle si hareketin en güze l lmkAnını 
llıu~k e ll:ıaruz kalması haUnde teşkil etmiştir. 
btensı lbtı Yardımda bulunmak Son zamanların en t ehlikeli 
"~clld I>lne istinat eden bir ltll&.f anlarında, Polonya siyaseti, bu 
dıı\, l tetırmeğ'e muvaffak 01• prenslpe riayet ettl~lnl lsbat et-

1 oılştf r. Bu za\·lyeden bakılın • 
llgıı 

la.~ 11•1 iz başYeklll B. Çember· en, bu ltll!fın feshedilmesi az 
)'lla~ 6 nisan tarlhlndekl be· ehemmmlyet11 bir hftdlse değil· 
I~ 119 11, töre, JtllUın formu· dlr. Bir ltflUın kıymeti o ituA
llıı be Olduğunu biliyorsunuz. Cın \'erdiği neticelerle ölcülUr. 
~eııdı:ı'ııatın metnt hakkında 'l'arnf Pynden bi rinin takip et· 

1111 bYle muta.bık kaldık. t!li siyaset v~y~ hareket tarzı· 
tr'-ııı eYanatına iki hUk\ımet nm ltll:lfın prensiplerinden ay
t'ıarıda lktedllmlş bir ltl!Af rılmrş olması bizim bu zaafın 'l',if'' bakılabilir. veya bu gaybubetln matemini 
l.oııdr 1> ~dilmiş olan usul Ue tutmaklığımm icap ettirmez. 

;'tı1 'da Yapmı" olduğum et • Polonya - Almanya 
•r, .. caruenıelerın şeklinin iti· itilafı Sulha Yardım 
le •Ole h 
1 t:tııı uıust bir kıymet lıa· Etmişti 
•~e~ ı.ltte olduğunu burada I· 193 4 tarihli Polonya • Al· 

1 • 1ıı bı~ beyan etmeğl kendim manya itlllHı l>lr mütekabil 

1 lıoltı "'ılfe addederim. hürmet ve iyi komşuluk ltlldtı 
11tıııı ııra. efkArıumumlyesinln , ve bu itibarla deYl etimizln ha· 

111ı ~\" d~vlet adamlarında yal· yatma, Almnnyanm vo blltUn 
~t'eıe~llI>a siyasetinin umumt Anupanın hayatına faydalı bir 
lr 'ııı !!l'ine müteallik derin yardımı dokunmuştur. Fakat 

:)Ilı ta •tıt \'e kanayış değil, gerek slyasetimizln htirrlyetinl 
v' ~il btlıanda memleketime kar tahdit eden bir manada, gerek 
il ta111 Uyuk btr yUrek acıklığı bizden bir taraflı \'e hayati men 
~: 'U~e:~lr itimat ile hiç blr şe- !aatlerimlzle telifi kabil olmı · 
Ilı ~ bıl' ile geçlştlrmeksizln ve yan tednkflrlıklar talebinde bu· 
l'1 'k''ıışul>heye mahal bırak· luumak için bir Amil gibi tefsir 
ııı tıınııı.rı eaash bUtUn meselele· edllmeğc başlanıldığı andanbe· 

"' 01 kere etmeme medar ol· rl hakiki mahlyetlııl kaybetmiş· 
ilblld ... 'n bir hattı hareckt mU· Ur 
~ ı " etını · 

11rz11 ş olduğumu bllmes1 Şiıııdl tıalih atırdr.kl vaziyete 

ll lııtııtecıerıru. ıı gece m: 
~ ~I l>re l!re • Polonya mesat l.ıir - Almanya, Polonya - İngiltere 
ltııı;ıı. 1181 Plerı nl tarif ve tayin 

' d ı 'lletı anlaşmasını 1934 itilafını fesih \. 
lrıı.. ccslnin sUratle elde 

•ı, tıı "'in çin bir sebep addetmittir. Alman. 
~l.i 8.1110 e 1

lllkA.n hasıl olmuş lar tarafından hukuki mahiyette 
ııı lt~rtıe

1

lı Sebebi, bllhaSBa iki muhtelif itirazlar ileri ıürülmüı-
1 e,tleı~trln Avrupaya alt bUyük 
a. ~ h ili~ 

.. ~'""" · akkındakl ntvet ,.e •ar • .. rlar ., M Ü!~aaı:ienizle, hukukıinanlara, 
l:ı lllt et ının yekdlğerlne te· Alman hükumetine bugün tevdi 
~lbacı~ekte olduğunu açıkça edilecek olan ve Alman muhtraaı· 

ol etmemizdir. na vermi~ olduğumuz cevabın met 
€'1Yanın Tecavüz nine müracaat etmeleri tavsiye. 

~e lı:ı 'tle/i yoktur 3inde bulunacağım. 
trııtıı ııı ıtf11terenın, ne de Polon· Bu hadisenin diplomatik etkili 

lt ıırı l'llscye karşı tecnvUz e- üzerine uzun müddet nazarı dik. 
;a~ tır b('s lernedlklr.rl m uhnk katinizi celbetmek istemem ; yal· 
J ~~ • ı.~ k - . . 
~ •ıeıı:ıı a nt diğe r cihetten 1 nız, bu hadısenın bazı safhaları 
ar llc1 ı · · h · t ı t a· Al ~ e~et ınyattn bnzı esas lı .)lr ususıyet arze me: e ır. . 

ı '~ıııda I>renatıııcrlne riayet sa· man muhtrası metninden de müs. 
tar, llu kuv,·etıe durmaktadır· teban olduğuna göre Alman hükCı 
•t tıa mu · k d·ı · ı · · t •lya vazı olarak f'ran- mctı, kararını, a te ı mıı o an ıtı· 
~'t1ıı11, •etınıo zimamdarları ta· llfın mahiyeti hakkında ne ingil. 
v' 'n1,11 Yaı>ılaıı beyanattan tere bilkumetinin, ne de Polonya 

llr'o" •ıldrtrna ıöre Parlı ile hlikQmetinin mutalealarını tetkik 
ır "' a, ara k · • h b 1 · · · Q >ter nıız.dakl ltllAfın te· 1 etme sızın gazete a er erıne ıstı 
1''ttr_e~esıntn beynelmilel hA.· 'nat ederek, ittihaz etmiıtir. 

lc~tı~ ı::~ua gelen değişiklik· Almanya Sefiri Benimle 
bu' btı ıtı~~aYaınıyacağı, bilA· Görüımeğe Gelmedi 

ı.ı,.~111 11111 tın Avrupa siyaseti Halbuki bu cihet, bir guna müş 
en eaaaıı un.ıurların· küllt arıetmemekte idi, Netckim 

Sözün kısası 
1 - Polonya. deniz ticareti ve deniz siya

seti dolayısile Danzigteki hak ve menfaatle· 
rinden asla ve hiç bir şekilde feragat etmiye
cektir. 

2 - Polonya, Battıktan sürülüp atılması
na ka tıyen müsaade etmiyecektir. 

3 - Polonya, Pomeranya Voyvodalığı o
lan Koridorda Almanyaya her klaylığı göste
rebilir. Faka .. hakimiyetinin tehdit edilmesine 
razı olmaz. Almanya, burada tek taraflı imti
yazlar istiyor. Kendine hürmet eden bir dev
let, hiç bi~ zanıan tek taraflt imtiyazlar ver
mez. 

4 - İngiltere - Polonya anlaşması hiç bir 
kimse aleyhinde olmadığı gibi Almanya aley
hine de değildir. 

5 - Sulr, ancak sulhcôyane niyetler ve 
sulhcôyaue hareketlerle temin olunabilir. Po
lonya, bu esas dairesinde sulh müzakereleri 
yapmağa hazırdır. 

6- Polonya "her neye mal olursa olsun 
sulı,, taraftarı değildir. Çünkü, Polonya, teref 
ve namusunu her şeyden üstün tutar. 

' . ~ ' 
' ~ . . . 

Londradan avdet eder etmez, At- Mazide bu şehrin yalnız inkişa
man sefirini kabul etmeğe amade fı değil, hikmeti vilcudü de yega. 
olduğumu beyan ettim. Muma. ne büyük Polonya nehrinin mun. 
ileyh, bugüne kadar bu fırsattan sabında kain olmasına kati suret. 
istifade etmeğe lüzum görmedi. te bağlı idi. 

Bu hal, neden dolayı hai:ı:i ehem Buıün de bu şehir Baltık deni. 
mi yettir? zile irtibatımızr temin eden ne. 

Sadece muhakeme eden herkes 

1 

hir yolunun ve başlıca şimendi. 
için açık olan bir şey varsa o da fer hattının üstünde bulunınak-
bu kararın ne gayesi ve ne de çer. tadır. Bu, hiç b ir yeni formülUn 
çeveleri olmayıp, belki bizzat iti- dcğiştiremiyeceği bir hakikattir. 

da ayni müllhazalar dermeyan 
olunabilir. 

Bu, "Pomeranya voyvodası., 

kelimeleri üzerinde ısrar ediyo • 
rum, Zira "Koridor,, tabiri suni 
bir icattır. Çünkü, ötedenberi Po • 
lonyalı olan yalnız yüzde nlsbeti 
pek cüzi Alman kolonlarına 

malik bulunan bir eyalet mevzuu 
bahistir. 

Almanyaya demiryolu müna -
kalfitrnda her türlli kolaylıkları 

gösterdik. Alman vatandaşlan • 
nın gümrUk veya pasaport mua. 
melelerine tabi olmaksızın garki 
Prusyaya geçmelerine müsaade 
ettik. Otomobil münakalatı için 
de mümasil kolaylsklan tetkik et. 
mek teklifinde bulunduk. 

Burada mesele, tekrar meyda. 
na çıkıyor. Hakikatte mevzuu • 
bahsolan nedir? Bizim, earktaki 
eyaletleri ile muvasalalarmda Al. 
man vatandqlanna müşkülit çı. 
karmamız için hiç bir sebep yok. 
tur. 

Bizden Tek T aTallı 
imtiyazlar isteniyor 

Kendi arazimizde hakimiyeti • 
mizi de tahdit etmemiz için de 
bir sebep göremiyoruz. Birinci 
ve ikinci meseleye yani Danzlğin 
istikbali ve Pomeranya ,·asıtasl • 
le muvasala meselelerine gelince, 
Alman htikiimetinin bizden dai • 
ma bir taraflı imtiyazlar talep 
ettiğini görüyoruz. Kendine hUr. 
meti olan bir devlet, hiç bir za. 
man tek taraflı imtiyazlar ver • 
mez. 

Bu mlitekabiliyet nerede kal _ 
dı? Alman teklifleri bu hususta 
sarahatten mahrumdur. 

Alman devlet reisi, nutkunda, 
Slovakyada üç ta.raflı bir condo. 
minlum'dan bahsetti. Böy,le bir 

lafın aktedilmiş olması keyfiyeti Danzig halkının hakim ekseri. 
teklüten bahsedildiğini ilk defa 

olduğudur. Bu da, Almanyanın si. yeti, bugün Almandır. Fakat bu olarak Alman devlet reisinin 28 yasetinin maksat ve tasavvurları §ehrin mevcudiyeti ve refahı, Po
nfsanda söylediği nutukta gör • 

hakkında hüküm vermek bakımın lonyanm mekni iktısadiyatına 
dilğümU beyan etmek mecburi -

dan mühimdir. bağlıdır. Bundan ne gibi bir neti. 
yetinde bulunuyorum. 

Filvaki, Almanya hükumetinin, ce çıkardık? Biz daima katiyet. 
Evvelce yapılan bazı görüşme. 

mukaddemki beyanatlara hilafına le deniz ticaretimizin ve Danzig 
!erde umumi bir itilafa varıldığı 

olarak Polonya ile Almanya ara. deniz siyasetimizin hak ve men. 
takdirde, Slovakya meselesinin 

sında 1934 senesinde akteo~ilmiş faatleri ~ahasmda durduk ve bu 

yeniden mukavelevi olarak t.a.n • 
zim edilmesine ehemmiyet atfe • 
diyorsa, Alman hUkt'.imeti, bu hu. 
susa meyyaldir.,, 
Zannıma kalırsa, hattı hare -

ketimizi - esas itibarile - tarif 
ettim. Beyanatımın vuzuhu için 
işte bir hulasa yapıyorum: 

''Böyle bir itilafın akdine i. • 
mil, Alman şansöliyesinin nut • 
kunda ısrarla zikretmiş olduğu 
kelime olan, ••sulh,, olacaktır. 

Sulh, şüphesiz Polonya ılyase. 
tinin çetin ve bUyük gayretleri. 
nin hedefidir. Bu kelimenin ha. 
kiki kıymetini tamamile iktisap 
edebilmesi için, iki şartm yerine 
getirilmesi lazımdır: 

l - Sulhcuyane emeller, 
2 - Sulhcuyane hareket me • 

tatları. 

Eğer Almanya hUkfunetl, mem 
!etimizle olan münasebetlerinde 
bu iki prensipi tatbik edecek o. 
lursa, tabii biraz evvel izah etti. 
ğim prensiplere riayet edilmek 
şartile, her türlü mUzakereye gi. 
ri§lllek imkaru elde ed.ilml§ olur. 

Bu şekilde mlizakerelere giri. 
şildiğl takdirde Polonya hUkt\ • 
met!, i.detl vec;hile, son zamanla
rın tecrübelerinden de istifade 
ederek, bUyUk bir hüsnüniyetle 
meseleyi objektif bir şekilde tet.. 
kik edecektir. Sulh kıymetli ve 
arzu edilen bir ~ydir. Harplerle 
kana boyanmış olan neslimiz, 1Up 
hesfz bir sulh devresine !Ayıktır. 
Fakat sulhün de dünyadaki he • 
men bütün f!eyler gibi, fiyatı yük 
sektir, fakat ölçüsüz değildir. Biz 
Polonyalılar için her ne pahasına 
olursa olsun, sulh fikri mevcut 
değildir. 

lnsanlarm, milletlerin ve dev. 
Jetlerin hayatında paha biçilemi. 
yecek olan bir tek şey vardır: O 
da. geref ve namustur.,, 

Berlin, 6 (A.A.) - Polonya 
hUkümetlnln Alman muhtıruı· 
na cevabı bugUn saat 19 da Po· 
lonyn elcisi müsteşan taratın-

dan Von Ne lsszakere verilmiş· 
tir. 
Varşo,•n, 5 (A.A.) - Leh hU· görüşUlmesi ihtimaline telmih e. 

olan ademi tecavüz beyannamesi· sahada azimle duracağız. Makul dilmekle iktifa olunmuştu. kCinı etl, Bcrline verdiği muhtı· 
ni, Lehistanı tecrit etmek ve dev. ve uzlaştırıcı hal çareleri ara • Ba rarta ni s:ın 1918 tarihli Polonya 

şkalarınm menfaatlerini pa. 
!etimizin garp devletlerile normal makla serbest şehirdeki Alman . k 

zam mevzuu yapmak itiyadın. 
ve dostane tcllrikimesaide bulun. ekseriyetinin milli, ideolojik ve d w 

:ı a olmadıgımızdan, bu kabil gö. 
masını gayri mümkün kılmak ar. kültürel inkişafı üzerinde bile - . 1 ğ ğ 

nlşme eri derinleştirme e u ra§ 
zusundan mülhem gibi tefsir et. rek hiç bir tazyik icra etmek is. madık. 

mek istediğini bilmit olsa idik, bu temedik. Gene bunun gibi ademi teca • 
te fıı'rı· bizzat kendimiz roddeder. 1\1isal zikretmek suretile nut • \•nz misakının 25 sene için temdit 
d"ık. kumu uzatmak istemiyorum. Çün 

~t.hin.csi husu.su, son görü§meler 
Vaziyet hakkında sahih bir fi- kU bu misaller, hangi sıfatla 0 • :snasında bize milsbet hiç bir şe.. 

kir edinebilmek için her şeyden lursa olsun, bu meseleye karşı a- kilde teklif edilmiş değildir. Ge. 
evvel ''nihayetülemir mevzuu bah. laka göstermiş olanlarca kafi de. tı<! fl.ı hususta yarı resmi bir ta. 

recede malumdur. solan mesele, n~ir?,, sualini irad kım telmihlerde bulunulmuştur 
etmek muvafık olur. Polonya Baltırı Denizin- l·i. tn.nların Alman hilkfunetinin 

Bu suali sormadan ve buna ce· den Atılamaz rnilmtaz mümessilleri tarafından 

· Almanya dekl erasyonunun te· 
lif edHemlycceğl hakkındaki 

bllltin 1drt laları reddetmektedir. 
Bununla beraber, muhtıra, Al· 
man hllkümeti Leh ·Alman mU· 
nasebetlerlnin ahdi bir ıurette 
iyi komşuluğu eski dairesin.de 
yeniden halline ehemmiyet ver· 
dl~t tak~lrde, Leh hUknmeti· 
nln bu neviden teklifleri bazı 

lhtirazt kayıtlar altında kabule 
amatle bulunduğunu bildirmek· 
tedlr. Bu ihtiraz kaydı da bir 

vap vermeden Almanyanın Polon Fakat madem ki hattı hareke. varılmış olduğu muhakkaktır. de\'letln isteklerde bulunması 
yayı alakadar eden meselelu hak- timize riayet edeceklerini beyan li'alnıt bu görüşmeler esnasında 
kındaki beyanatının esas·nı layıki. ve ' 'bu eyalet şehri, hiç bir za. görıişiılen mevzulardan çok daha 
\e kavrayabilmekliğimize imkan man Polonya ile Almanya ara • ileri giden bir takım t~lmihler da. 
yoktur. sında bir ihtilü.f mevzuu teşkil el- ha ~ apılmıştır. 

l • miyccektir ... mütaleasmı serde • lcabında bu mevzua yeniden 
Danzig !t1 ese esı den Alman devlet adamlarının e :rdct. etmek hakkını muhafaza 

Garbe karşı hattı hareketimiz· müteaddit beyanatlarından son _ ediyorum. 

ve d 1ğerinln bunları tadllslz ,., 
ka)·1ts11 ve şartsız kabul etmesi 
şeklinde müzakerelerin mevzu
ubahis olamıyacağını tasrih e· 
dllrr.ektedlr. 

Muhtıra, 1934- anlaşmasının 

istinat ettiği esasları hatırlat • 
tıktan sonra, o senedenberl Al· 
man ·Leh mUnasebetlerlnin bir 
tarlhceslnl ve Leh hükömeUnln 
g6rU~melerden kaçmadıl'lnr 

kaydeylemektedlr. 

den evvelce bahsettim. Şimdi ra Danzig'in Almanyaya ilhak e. Alman faDSÖliyesi, söylemle ol. 
Dantziı: serbest ~ehrinin istikba. dilmesinin istenildiğini öğrenmiş duğ.ı nutukta, kendi tarafından 
line dair Almanya tarafından ya. bulunuyorum. Madem ki serbest bir fedaki.rhk olmak ür.ere, Po • 
pılan teklif meselesine, Jomeran· şehrin mevcudiyeti ve hukuku • lonya ile Almanya ara.snıda mev
ya Voyvodalığı vasıtasiyle Alman nun müşterek garanti edilmesine cut olan hududu katt olarak ta. 
ya ile şarki Prüsya arasındaki mu dair olan 26 mart tarihli tekli • nımak ve kabul etmek teklifin. 
vasalaya ve Polonya ile Almanya. fimiz cevapsız kalmıştır ve ma _ de bulunmaktadır. Burada itiraz r OC U k 
yı müıtereken alakadar eden me. dem ki bilakis bu teklifin müza. kabul etmez olan malikiyetimizi V 
selelere temas eden mevzulara sı· kereden imtına mahiyetinde te. hukukan ve fiilen tanımak mev. bDlmecemlz 
ra geldi. lakki edilmiş olduğunu öğrenmiş zuubahsolduğunu tebyin etmeğe Bir adam murabba ışeklindeki kü-

Dantzig hakkında bnz ı müta. bulunuyorum. Hakil:ati halde lüzum görmüyorum. 1mdi bun • meslnln etrafını çeYirmek Uıere 40 
hazalarla söze ba~lıyacağım. Dant mcvzuubahsolan ne::lir? Sualini dan şu netice hasıl olur ki, bu metre tel almıotı. Fakat bu telle 
zig ı;~rbe.st şeh.ri '! ersai~le~ mua. I irat etmek i~in kendimde bir mec teklif dahi, Almanyanın Danzig çevirdiği sahayı kUçUk buldu ve iki 
hedesıle ıcadedılmış değıldır. Asır buriyet hissediyorum. Asla teh. ve otomobil yolu meselesindeki mU!li bUyUtmek arzusuna kapıldı, 
lardanberi mevcut bir h'~iıedir. dide maruz olmıyan Danzig'in taleplerinin bir taraflı olarak hemen nalbura kofarak bu lfl yap
Dotrusunu söylemek lizımgelir. Alman halkının hürriyetleri mi, kalması keyfiyetini değiıtiremeı.. mak üzere 40 metre d&ha tel &ldı. 
se, esbap ve avamil bertaraf, bu bir nüfuz meselesi mi, nihayet Bu milllhazaların ziyuı altın- Fakat adam aldanm11tı!... NL 
hAdiıe Leh ve Alman menfaatle· Polonyayı Battıktan 11ürUp at • da benden Alman muhtırumın çin? ... 
· inin müsbet bir şel:il::le tefsirinin mnk meselesi mi mevzuu bahis • son fıkr115ına bir cevap vermemi, tate bunun cevabmı verirseniz bl. 
neticeaidir. Dantzig'de~i Alman tir? Halbuki Polonya, kendisinin hem de hakh olarak beklerainiz. rlnclye bir dolma kalem, ikinciye 
tacirleri Polonyanın denizaşırı ti- Baltıktan sürUlüp atslmasına as. Bu fıkrada şöyle denilmekte - bir ktıo çikolata, Bçllnellye pıa 
careti 11.yesinde bu §ehrin inkita- li. müsaade etmiyecektir. Pome. dir: kilo çikolata ve ik1 yQ.z k11çtık oku. 
fını ve refahını temin etmektedir. ra.nya voyvodalığımızm içinden "Eğer Polonya hükWneti, Po. yucuya muhtelif h~ ,...._ 
ler, Y,&P,Ila.cak mOnakalAt halr1rtncSa lonr.a -AlmanJ'.& mftnıeebetmm 111.ı 



H 'KB E R - '.Akpm Pn.rı .. ı 

Hazımsızlık, şişkinlik, bulantı gaz, . JNKIB Az sanlık, safra 
sancı, mide bozukluğu, barsak ataletı karaciğer 

1 ( Mı• DE ekşilik ve yanmalarında ve bütün MiDE, BARSAK bozukluk 
larında kullanınız. HOROZ markasına dikkat. 

Son derece teksif edilmi ş bir tuz olup yerini tuta mıyan mümasil mustah 
zarlardan <!aha çabuk, daha kolay, daha kat'i bir tesir icra eder . 

Gençler! 
~izi en fazla düşündüren Ergenlik_ 
re (Yüzünüzdeki slvllceler) e kar-

ı
şı yegine çaresi olan VlROZA'yı bir 
defa tecrllbe ediniz ve alacağınız 

neticeden hayret edeceksiniz. 

YALNIZ 

• 

Jyi eder 

Dudaklarınızın güzelliği ancak ' 

RU j"GU/1 A"RE,, 
Kullanmakla temin edilebilir 

Bu sabit ve iz bırakrnıyan eşsiz Fransız müstahzarını tecrübe 
ediniz, ba~ka ruj kull:ınmıyacaksı nız. Ufak tübü her yerde 35 
kuru5. Büyuk tiıbü 100 kuru~. Re şanj 70 kr. 

Her güzel kadınuı yegane düıünceıi 

cins 
latife verdiği vadi tuttu ve 

tutmaktadır. ._ 
Ne mübalağa ve ne de 

inkisarı hayaldir. 

KREM PERTEV'in 
Cilde yapacağı tesir her 

hangi bir kremin işi değil
dir. Binbir isimle türlü mü
balağa ile size teklif edilen 

kremleri ihtiyatla 
karşılayınız. 

KREM PERTEV'in 

• .. 
1 

Şöhreti beyhude değildir. ......................................... 

1 Dünyanın her A R T •. 
tarafında tanıLnıJ 

Tahta ve kumaş 
toz boyalan 

ARTİ BOYAl..ARI 

Her kadına yarıyan kuma~ 

boyalarıdır. 

MARANGOZLARA Ai~ 

tahta boyalan 

Arti BOYALARI suda ve ispir. 
toda erir. ispirtoda eriyen ART! 
tahta boyaları Neftli ve Çin ver
niklerde renk verir. 

ARTI BOYALARI 

Roblarınız - Bluzlarınız 

sökmiye hacet kalmadan bo
yanması kabildir. 

l"lln • Pamuk - ı·arı) ün, 
ipek, ve saire boyar. 

satıcılardan isteyiniz. 

•• Viyanada Profesör Dr. VAGNER'in formülü • 

• 1 
ilacı 

c l 

Bütün n1ünevver anneler FOS FA Ti N' i bilirler. 
FOSFATi N : 

Fo<ıfath, \'itanılnlf bir gıdadır . 

F o s F A T • N 1 • • 
Çocuklıırm, 3 aylıktan itibaren tagaddllerinl ka..,rlar. 

F o s F A T • N 1 • • 
ı:rı kunetıı ço<'uk gıduıdır. 

F o s F A T • N 1 • • 
Renksiz yanaklan pembelestirlr. 

F o s F A T 
a 

N 1 • 
• 

Canlı, kanlı, kU\ vctll ya\'rular yetiştirir. 

FOSFATIN: Fransadan gelir, taklitlerinden sakınınız. 
FOS FA Ti N FAL YER markasiyle isteyiniz. 

. . • ' ' • .. *· ., ' . . , • ...,,_ .. ~ . • 

Ademi iktidar 
ve ~en ®e~şelkDD~lne IKaırşı 

6 MAYIS - 1939 

YENİ BİR TEN 
GÜZEL.LİGİN 

doöru atılacak 

Bunıtulr.lar 
iule e:hlebilir. _ 
Viyaaa Ünivel"lituindn hir Prole 
Biocel - Tabir ettikleri Gençlil'İll 
ıip bir uasunınu ketfetmitbr .. 
uvber halihaurda penbe renkteki 
kaloa Kremi terkıbinde mevcat' 
Cildin bu yegiae uasurunu akşalll . 

yatmaııdaa evvel tatbik edı 
Iİ:& uyurken, o ; cild•. 

bealer •• feDç!e' 

Semeresi 
rayet emin ve 
memnuniyet babtdır. 
40 yatlarında gör_ünebilirler. 
izlerini gidin:rek bır Genç kızırP 
ıel cildini ikame eder. Cıldıo o. 
olan Tokalon luemioin semeruı 
yanı bayrettir. Memnun kalına1 
paruıoı geri alabilirler • 

En hoş ve tabii mcyva u 

!erinden yapılmıştır. 

Taklit edilmesi kabil ol 

bir fen harikasıdır • 

lNGlLtZ KANZUJ{ 

ECZA!\TESl 

1 BEYOCLU • lSTAT\'13 'li••••• rabletlerl hcı: eczanede arayınız. :Posta kutusu 1255 lloıJJlob ......... ~ •••••••-'! Yara ve çıbanlan ıderhal geçirir. Her eczahanede kutusu 
50 kuruıtur. .J _.-


