
Son Havadisler 

AKŞAM POSTA 
' • u ... 2 ... : 

-=====---Telefon: 23872 Sene: 8 • Sayı : 2593 29 N İ SAN 1939 C U M A R T E S l İLAN İŞLERİ: Tel. 20335 

Almanya, Leh is tana nota verdi 
la<®rDörnı itc§lc§llFIFUI~ 
f ülk rürnı<dl~ nıtilÖ? 
lngiliz garantilerini 
A.lmanyaya karşı harp 

tasavvuru salJıyor 
liyde Park, 29 (A .A.) 

--Be 
1
. ... Yaz Saray ıekreter-
ıgı tchliğ ediyor: 

Varvova 29 
hU1trı... ' (A. A.) - A1manya 

... eu v 
~ıı v ' nrşovndaki maslahatgü 

"Hitler nutkunu soy

lerken Ruzvelt, uyuyor· 

du. Mumaileyh saat 8,20 

de (mahalli saat) Hitler 
nutkunu bitirirken uyan
mıştır. Reisicumhur, nut
ku t efsir etmiyccek tir. 0 

fırsattan .istifade etmemiş, bilakis değildir ve Polonya ile yeni bir iti
bu hususta Berlinin yaptığı teklüle. laf akdine, bu itillifm her ild taraf 
ri deddetınlştir. Urnaı aaıtnsfyle dUn Rayhr;ıtagm iç. 

ndan 
naaebeue . e.vvel Almnn - Leh mü- 2 - Polonya hükfımeti, UçUncü 
dair bi !'inin heyeti umumiyesine bir devletle 1934 tarihli itilafların 

için de sarih ve mecburi bir taah

hüde istinat etmesi eartlle, hazır. 
dır. 

lduht:~rnuhtıra tevdi etmiştir. ruhuna uymıyım siyasi bir taahhU-
... ada n u Emin bir menbadan öğrenildiğine 

lti!ınekt . e ce olarak ı;ıöyle de. de giri§Illiş ve bunu yapmakla bu 
l Cdir: ltilfıfları bir taraflı ve keyfi ola. göre Almanya tarafından Polonya 

tne_.ı; 7°1onya hUkftmetl Danz.ig rak hUkUmsüz bırakmıgtrr. koridorundan hariclez memleket im 
fa ~~ı hnkknıda Milhne bir itila- 3 - Almanya hUkfımetJ, bununla tiyazmdan istifade etmek eartile 
lcat•ı ınası ve Leh hududlarm.m beraber Alman - Leh münasebetle. geçmesi taleb edilen yolun genieli-

surettc A, -gatanu .n.ımnnya tarafından rine karşı tarzı hnrcketinl esaslı bir gi 25 kilometredir. G h 
..._____ edllınesı için eline geçen eekilde tadil etmek tasavvurunda (Deı:amı 5 incide') um ur 

IIitler nutkunda ~~!~~ıi!~~ 
neler söyledi ? Ank;:~"zfy~~~~lara 

l verdiler 

eh koridorunda 25 kilometre genişliğinde bir ;:;;~~~u:::~7.~~: 
ıı.,ıı arazi parçası ve Danzig şehrini istiyor ;::~b~u::~~~S"1~::1k~:;E 

~Cİchtan'. 28 .. (A.A.) - Bugün Hitl'!r, demiştir ki: 2 _ Hariciezmemleket im- bir çay ziyafeti vermi§lerdir. 
lcr 

1 
g da soylediği nutukta Hit ''Sar'ın Almanyaya avdeti Al- tiyazından müstefid olmak şartilc Çok eğlenceli geçen ziyafet 

Mane\'ra yapan J..ch SÜ\'arl1erl 

'Tür k Sovyet 
müzakereleri 

Ankarada başladı 
Hariciye Vekilimiz Anadolu klübünde 

misafir şeref ine bir ziyafet verdi 
Anlrnra, 28 (A.A.) - SoYyet. Sovyet bayrnklariyle donatı!. 

ler birliği IInriciyc Komiser mış olan istasyonda. hariciye 
muavini ekselans Potemkln bu vekili ŞUkrU Saracoğlu, harici .. 
sabah ekprese bağlı hususi va. ye vekll.leti umumf kA.Ubl Nu .. 
gonla şehrimize gelmiş, ve TUrk, '(Devamı 4 üncüde) 

• n ·ı· 1 rırırn f gı ız - Alman deniz ititafla. manya ile Fransa arasındaki ara- "koridor,. dan geçecek bir Alman sırasında bayan nönü de salo-
kat .... eshedildiğini ilan etmiş, fa- z\ meselelerini tamamile halletmiş otomobil yolu ve şimendifer battı na gelmiş, ve küçük ynvru]arla l ş aı ır kô IE r <dl lYı n IFD a k lYı m d a ra 

~:::~b~:s:~~~~ :}:;:.~~ntzig'inAlmanyaya te<. ·s ·ir s·~~;d~t m;;;;raresi Emir Abdullalun 

~ 
l'r~n lf.l;ıl:oıJ2::!:~1i· .. •ıı.:..~.-\..ı!&~-4 .. , . ...ı 

· a T lt\adf ' unusta, Trab1mıgıub lıudu ılu boyunt'a tstlhkim1armı müte. 
Yen tah1dnı etmektedir. r..csim ılc tel örgü geren Fransız mUstem. 

'---- Jc.ko asker lerl görülüyor 

Neşriyat kongresi Salı 
N . günü açılacak 
eşrıyat sergisi de Uç hafta devam etmek Uzere 

ay başmda açılıyor 
( l' azısı 4 üncüde). 

Kutup yolile büyük. oğlu mem-
Amerikaya uçtu le~'!timize_ ·-~~lig~r 

kadar gidemiyen tayyare Reı_sıcumhurumuz ınonunu~ fahrı 
---.--K d d b .. yaverı olarak ordumuzda staJ görecek 
~VrUpa şampıyonasında ana a a mec urı Amman, 28 (A. A.) - Emir Ab. ğu olarak nckadar popliler olduğu-
1 ki g Ü re~çi m İZ ı·n·ış yaptı dullah Hazretleri Reisicumhur lnö- güzergahtaki Arab fıleminln cnn-

"S nünUn fahri ynveri olarak Türk dan nlkışiyle sabit oldu. İki knrdeş 

•
1
k

1
• n C 

1
• Q 1 d U ordusunda staj görecek olan Emir (Devamı 4 üncüde) 

Nevyork, 29 (A.A.) - Prince Naip şerefine dUn akşam veda z.i-
A vrupa güreş ııampiyonası mUsa- Edouard adasından ''Caııadian yafeli vermiş ve genç emir sabah 

bakaları dün gece nihayet bulmuş- Press,,e bildiriliyor: merasimle ve haJkm tezahüratı ara 

tur. 
Dün gündüz yapılan müsabaka

larda Mersinli Ahmet rakiki DanL 

"Moskova,, tayyaresi saat 1 e 

doğru (Grinviç saati) Saint Lau. 
rent körfezindeki MisLOU arlasmda 

markalıya tuşla, ağır sıklette Çoban 
Mehmet rakibi Macara ve Yaşar ls- yere inmeğe mecbur olmu~tur. Bu 

sındn Şam, Berut, Trablus yolu ile 
Ankarnya gitmek üzere hareket et
miş, kendisine yaver Sıdkı ve bir 
po1is refakat etmektedir. Te§yi me. 
rasimini Emir Abdullah ııereflcn
dirdi. Türkiye başkonsolosu Knra
sapan, hükumet erkfınr, lngiliz ko. 
mutanı, mızıka ve nskcıi müfreze 
vardı. 

veçliye sayı hesabiyle galib gel~- ada Prince Edouard adasının takri . 
!erdir. 87 kiloda Mustafa Çakmak ben 200 kilometre şimaliııdedir. 
rakibi İsveçliye hükmen mağlO.b ol- AJınan diğer bir mesaja göre Sov. 
muştur. yet tayyarelerinden biri hafifçe 

Emir bu vesile ile oğluna ı;;unlan 
söyledi: 

Akşam yapılan müsabakalarda 
ise: Yaşar rakibini tuşla yenmiş, 

Mustafa da İtalyan güreşçi Silves. 
teri mağlüb etmi§tlr. Çoban :Meh
met Estonyalı Kotkasa yenllmiştl.r. 
Neticede biz.im takımdan Yaşar ve 

J Mustafa keneli sıkletlerinde ikinci
liği kazanmıılardır. 

"- Bugünden itibaren benim de
ğil, lnönü'nün oğlusun. Alay komu. 
tanına sel~ımt sl5yle ve kendini 

yere inmeden evvel adanın üc;tünde Emir değil, asker olarak tnkdlm et. 
dolaştıb'lnI ve motörlc ·ini l iyi işle. Büyük Atatfirklc aramızda. başlı-

yaalanmı~tır. Bataklığa inen tay
yare hasara uğramıştır. Burada ta
mirine imkan görülememcl<'tedir. 

Miscou adası halkı, tayyarenin 

medibrini söylemişlerdir. ..an dostluğun Türk - Arnb dostlu. 

Mevlot kandili 
Jstanbul Müftülüğünden: 
2 Mayıs 939 salı günü Rebiul. 

evvel ayının on ikisine müsadif ol
ma'lda önümüzdeki pazartesi gü.. 
nü akşamı (Salı gecesi) mevlidi 
nebevi olduğu ilan olunur. 

Bugünkü sayımız 

41<6 
Sayfadır 
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ıçın Yol yıapılması 
sabır tazım ama ... 

Yazan : SUAD DERVIS 
' 

I• STANBULUN her tarafında, İstanbulun güzelletn1eıini 
istihdaf eden bir faaliyet göze çarpıyor. Şurada bir bi

na yıkılmakta, burada bir sokak açılmakta, öte.de kaldırımlar sö
külüp kanalizasyon tertibatr, beride bulvarların ortasında tarh

lar ·yapılarak çiçd:ler, fidanlar dikilmektedir. Bütün bu manzara
lar btanbullunun tenkidini değil, takdirini kazanmağa ]ayık man~ 
zaralardır. Fakat bu tamirat neticelendirilinceye ka!:iar geçen zama
nın uzaması tstanbulun bazı semtlerinde sokakta yürümeği dahi 
imklnsız bir hale getirmittir. Bu vaziyetten en rahatsız olanlar da 
bucünkrde Ankara caddesinden her gün ıeçmeğe mecbur olan, 
orada çalf!an vatandaşlardır. 

Bir yevmi ıa.ıeteden öğrerulik ki, bu tamiratın sür'atle yapıl. 
masını istemek bir htanbullu sdatiyle hatalı bir harekettir. 

Şehrimiz çok zengin değildir. İstanbul belediyesinin bütçesi 
gayet dardır. Bir i§in beş gün yerine iki günde ıbitmesini istemek 
o iıi hazan yüzde yirm: beş daha bahalıya maletmektedir. 

O halde şehrin hem medeni bir şehir çehresini almasını, hem 
de bunun ucuz olmasını istersek, sabretmek, tamirat geci~.iyor di. 
ye tikayet etmemek mecburiyetinde imitiz. · 

Bu yarıyı makul bulduğumuz için haftalardanberi Babıali 

caddesinin todarını yutanlar ve bir kaldırımdan öteki kaldırıma 

geçmek için ip carnbaılarını kıskan'dıracak maharetler göıterenler 
arasmda olduğumuz halde sustuk. 

Fakat bn 'liöytc susup, şi'klyet etmediğimiz' için İstanbul be. 
lediyeıi de bizi liıiraz fazla ihmal etmiyor mu ? . 

Tamirat, uzun ıilrsün, eğer bunda 1ehir bütçesinin bir kazancı 
varsa, her fstanöullunun bir kaybı var, demektir. 

Ankara taddeıi Uzerindeki dükkinların, gazete, idarehanelerinin 
ve yuihanelerin içitHe bir saat rahat bulmağa imkin yoktur. Pen. 
ecre, kapı kapansa, havasızlıktan insanlar bunalmaktadır. 

Efer belediye bOyle tamir gören yoİların iki tarafında oturan, 
yapyan vataridaıtarın bl.iyük bir hüsnü niyetle sabretmelerini iıti. 
yorsa, lutfen b6 yolları daha sılC sulatsın. Çünkü hakikaten bu toz, 
duman insanın sabrını tUketmektedir. 

lran elçisinin 
Türkkuşunda 
· tetkikleri 

Aiıkata, 29 .... ı İl'atl büyük elçisi 
Halil Fehmi dün Tü:kkuşund3 bir 
saat kadar tetkikler yapmıştır. 

Türkkuşunun Etimesuttaki kam
pını gezen elı;;i planör inşaatı fabri
kasını ve Türkkuşu mektebini de 
dolaşmış ,.e bu arad:ı bayan Sabi· 
ha Gökçenle görüşriıuştfü'. 

EkselAns Halil Fehmi mektepteki 
d~ftere intıbalarını ~u ~tırlarla kay 
detmiştir: 

- 2 ürdi bihişt.13J8 hrihine te. 
sadüf eden 28 nisan 1939 tarihinde 
Türk Hava Kurumu Ba~kanı Bay 
Şükrü Koçak bize kurumun bütün 

teşkilatını göstererek mufassal iza
hat \·erdi, gerek kurumun gerek tay 
~ are alanının, gerekse Tür.kkuşu 
mektebinin mükemmcliyetj hakkın. 

da ne söylesem hakfü:at yanında 

hafif kalır. Dost ve kardeş İran dev 
leti Türle kardeşlerinin dahilt ~a
det ve terakkisini her zaır.an gönüL 
den temenni etmekle zevk duyar ... 

Afyon mübayaası 
Toprak mahaulleri ofisinin eski 

afyonları almak kararı üzerin!! iki 
üç gUn içinae ofise tahminden faz'" 
la müracaat yapılmıştır. Ofis Pu
nun için lstanbulda bir depo daha 
tesiıine karar veımittir. 

Valinin elektrik işleri 
mUdUrlUgUnde tetkikleri 
Vali ve belediye reisi Lütfi Kır

dar dün elektrik işleri umum mU. 
dUrİUğUne git.iniş ve yakında bele
diyeye devredilecek olan idarenin 
çalıtm& ve teşkilatı hakkında umum 
mildtlr Xadri Mualuoğlundan :izahat 
almJttJr. Lutfi Kırdar idarede u:run 
mflc!det kalmı.ttır. 

Umumi vahlikler ihdas 
edilecek 

Ankara, 28 - Dahiliye velci.lcıti
nln, umumi mll!ettlşllklerin yerine 

Suat bERVIŞ 

Denizyollarında 
yeni teşkilat 

l<aarosu 
Açıktaki ·ınemür1~rdan 
eskilerine iş verilecek 
Denizyolları umum rnüdürrüğü 

ve Limanlar umum müdürlüğü teş
kiJatlannın kadrolatı hazırlatımı~

tır. 

Denizrolları umum müdürü lb· 
rahim Kemal ile muavini Yusuf Zi
ya Kalafatoğlu kadrdarı Ankaraya 
götürmüşlerdir. Haber \'erildiğine 

~öre Denizbank ı.:.mum müdürü Yu· 
uf Ziya Erzin zamanında mart ba_ 
5ında şubeleri lağvedilerek açığa 

;1kanlan 13 memurdan eı;kidenberi 
deniz müe-.!'ese:erindc çaiışmış olan
lar yeni kadrolara almm:ıkta. buna 
ı ukabil Denizhan.km teşekkülünde 
teşkilata giren yeni memurlar da a_ 
çığa çıkarılmaktadır. 

Diğer taraftan Ortaköydeki yük· 
sek deniz t;careti mektebi teşkilatı 

da değiştirilmektedir. Mektep mü. 
dürü Zeki ,·ekruetin davet! üzerine 
.-\nkaraya gitmiştir. Mektep önü
müzdeki ders yılından itibaren bir 
meslek mektebi haline konulacak 
ve Denizyollan umum müdürlüğü. 
ne bağlanacaktır. 

-0-

T ozkoparan asfaltı 
Belediye Uç senelik bir yol inşaa. 

tı programı hazırlamaktadır. 

Anltara cadde.ııinden başka bugUn 
den itibaren Perapalas arkasındaki 
Tozkoparan yolunun da asfalt ola
rak in§asına başlanmıştır. Vesaitl
nakliye İngiliz sefareti önünden a
na cadde~i tıikip ederek işllyecek.. 

lerdir. 
Bundan başka maarif mUdürltiğU 

binasından Yerebatan sarayına doğ 
ru olan cadde de asfalt olacak ve 
Yerebatan civarmdaki ahşab bina
lar istimlak edilerek cadde geni3le
tilecektlr. 

Birçok" yeni yol inşaatını havi o
lan Uç senelik program belediye 
masraf btttçcsile beraber şehir mec. 
Usine ıevkedilecektir. 

kaim olmak bere 17 umumi vali-
6 

_...,. .... .__ .... ___ ..., 

llk ihdas etmefe karar verdiği ve 
bunun lçln bir knnun lAyihuı hazır 
luıdıfı haber verilmektedir. Li~i -
ı.,..... NJDer .. ,.._ wıtle- j 
ı:ek~ l 

1 Mayıe Bahar nayıam 1 
giinii göğüslerinizi Tiirl 

fcı.artr Cemtretl rozetlyl.- 1 

~.ü.Rl•e•ynlnJ ..... w .................... ~~ 

29 NiSAN - 193§ 

- .. 
::: Çocuk Haftası dolayml1e dün İstanbul 44 Uncli lllunckfrbdc bir ):< E\'\'Plkl gün Anlcarada yapıl dı~mı hlhllr<liğlmtz 

cay ziyafe_t_ı _,_·e_n_lnı_lş_tı_r_. ____________________ r.ı_r._ı·_k_cz_. _n_a_n_kas_ı_w_n_u_m_i _h_e_~·e_ti_to_pı_a.n_tı_s_ın_d_a_n_b_l_r_g,,;,.ö_nı_"n._ü_' ,_ •• _. __ ___, 

Adana ve lzmire 
tayyare seferleri 

Pazartesiden itibaren 
yo:cu nak:ine başlanıyor 

Şehir bütçesi 1 " Müstehcen ,, 
tablolar meseles 

1944 senesine kadar üç Vak alet lzmitten 
izahat istedi 

lzmit. lzmit nıüdd<'ıumumili Pazartesi günilll':ien itibaren 
Ankara - İstanbul • Izmir ve Ada
na ıehirleri arasında tayyare ile 
yolcu nakliyatına başlanacaktır. 

Her giln sabahları İstanbuldan 
9.30 da Ankaraya ve Ankaradan 
16 da da İstanbula birer sefer ola. 
lacaktır,. İltanbuldan kalkacaklar 
Ankaraya 11.30 da ve An karadan 
kalkacaklar da İstanbula 18 de 
varmıı olacaklardır. 

20 milyona çıkacak 
Belediyeye devredilecek idarelerden 

ilk senelerde 
çok kar ahnan1ayacağı 

J. a ından müstakil r E'S$aınlar ser 
~binden mü•tehcen kdy :·ıl kaldı. 

1 

• l ı b • d. . .J J • ,,,cıl 'an bazı ta:J oıar a ı--csı ııo a · 
tdh·e dahqiye \'e m·1arit ,·r1.:Alt 

j "rİ . ~ehrimizdn1;:i ·e mi rl;:ıir~lerdt 

İatanbuldan İzmir ve Adanaya 
yapılaca)( seferler Ankara üzerin. 
den olacaktır. 

Ankaradan her gün 15.05 de 
bmirc ve 14.45 de de A\:tanaya hi
rer tayyare kalkacaktır. Bu tay • 
yareler.den hmire olanı 17.55 de 
ve Adanaya olanı da 16.55 de yer
lerine varacaktır. Her gün Adana
dan 9,10 da bir tayyare kalkacak 
11.20 de Ankaraya :varacaktır. 

Büyük Millet Meclisinden bu gün 

!erde çıkması beklenen bir kanunlc 
1stanbul belediyesine geçecek olan 
İstanbul tramvay, tünel ve elektrik 
idarelerinin ne şekilde işletileceği 

ve şehre ne gibi faydalar Lemin o
lunacağı, mevcut borçların itfası, ra 
pılması zaruri ıslahat üzerinde be
lediyede hUmmalı bir şekilde tetkik_ 
let yapılmaktadır. 
İstanbul tramvayı, elektriği ve 

tünelinin ilk seneler için ~ehre bir 
gelir lemin etmesine imkan görüL 
memektedir. Umumun hizmet ve 

anJaşı ~ı yor 
zikredelim ki belediye~ e gecen i 
Iarelerden tramrny şirketinin \'a 
.-idatı e~.kisine nazaran bir hayli düf; 1 

mil5tilr. 930 sene11inde 3,002,000 li- ı 
ra gayrisafi ve masraf çıktıktan 

sonra 467.000 lira safi varidat te
min etmiş olan tramvay şirketi son 
yıllarda 236.000 lira safi Yaridat te 
min etmekteydi. 

Kadın çoraplarında 
sağlamh.k 

istanbuldan Ankaraya gi.diş 21, 

gidiş geliş 29. 7 5. Adana ya gidiş 

35, gidiş geli§, 49,35, bmire gidiş 
33 ve gidiş geliş 46.55 liradır. 

menfaatine çe.4§mak Uzere kurul -
muş olan yabancı şirketler ~un se- ı 

nelerdenberi vazifelerini o derece 

Fabrikalar çoraRlarr 
d h k 

' 

1) "j .il ı!l a a a ın 
ihmal etmişlerdir ki bunlardan şim yapmak istiyorlar 

-0--

Almanlar sun'i yünlü 
kumaş satmağa 

çalışıyorlar 

di değil, ancak dört beş sene geç. Çorap fabrikatörleri dün Tica
tikten ve milyonlar sarfolunduktan ret O;lasmda toplanmışlar ve ima.. 
sonra istifade edilebileceği ilk tet. litın sağlam ıekil.de yapılabilme
klklerde anlaşılmıştır. Bilhassa e - si için alınacak ted ' .. irleri görüş -
lektrik ancak dört sene sonra şeb- müşlerdir. 

re tamamen faydalı ve iyi gelir te. Fabrikatörler, sağlamlığın ka-
Almanyada sun'i yün apan fab-ı min eden bir müessese haline gele- dın çoraplannı biraz daha kalın 

rikaların şehrimize gelen mümes- bilecektir. Tramvayın ise kaç mil- yapmakla kabil olacağını söyle • 
silleri Türkiyeye gönderilecek yon lira sarfile ve kaç sene zarfın_ 1 mişler ve bunun için nizamname
bu gibi kumaılar için az resimli da şehre faydalı olabileceği daha u-1 ye kayd konulmasınr istemişler
bir gümrük tarifesi tatbiki için zunca bir tetkik ve hcsab işi teşkil ı dir. 

hükftmetimizde temaslarda bulun- etmektedir. Netekim belediye Ter- Önfünüzdeki hafta bir toplantı 
mak üzere bugünlerde Ankaraya kosun alındığı günden bugüne kn_ daha yapılacak, verilecek karar 
gideceklerdir. dar, yani 1933 senesindenberi ıslah vekalete bildirilecektir. 

--o-- ve tevsii için 3,000,000 lira sarfet- --o--ihtisas vesikalarmdan miştir. Daha da 5 milyon lira Eıar- K 1 t kt k 
fma lüzum görülmektedir. Adalar e epÇ8 8 ırma 

harç ahnacak ve Bakırköye verilecek sulara alt İSfemiyen maznun 
Ankara, 29 - Doktor ve kim. tesisatla beraber bu sarfiyat 10 Tuğla çaMığı iddiasiyle Sul. 

yakerlerin ihtisas vesikalariyle, milyon liraya çıkmış olacaktır. tanahmet birinci sulh cezada mu. 

küçük san'at mekteplerinden ÇI- Belediyece yapılan tahminlere hakem! edilmekte olan Osman is. 
kanlara verilen §ahadctnameler- göre yeni Uç kaynak, dört beş sene minde biri dün mahkeme sa. 
den, ebelere ve sünentçilere veri- sonra şehre senevi 5 milyon liralık Jonundan ç 

1 
k ı n c a bilek-

len ruhsatnamelerden hususi has b' l" t · d kt' B ı d' ır ge ır ernın e ece ır. e c ıye !erine kelepçe koymak isteyen 
tahanelrin açılması için verilen bugün 6 milyon liralık bir varidat jandarmalara. kızmıt ve "bana ke. 
müsaade vesikalarından ve fenni t · t kt di '~ hl ı·r 1 ·ı emın e me <' r. mu e ı ı;r tı - lepçe takamazs nız, müddeiumu-
gö:ı:lükçülilk ruhsatnamelerinden !erle bu gelirlerin 10 milyon lira~·a mi gelmeyince kelepçe takmam . ., 
tescil harçları alınması kararla§. çıkarılması mukarrerdir. Bu suret- diye bağırmağa başlamıştır. 
m ş ve bunun için bir layiha hazır- le bir programla belediye 'a~idatı Osman ellerine zorla kelepçe 
lanarak meclise verilmiştir. 1944 senesinde 15 milyon liraya çı- geçirildikten sonra jandarmaya 

Liyihaya göre, doktor ve ki:n. karılabHecektir, Böylece lstanbulun karşı gel.diği iddiasiyle üçüncü C'e 
yakerlerden birinci sınıf ihtisas hususi idare ile beraber varidatı 20 1 za mahkemesine verilmiştir. 
harcı olarak 15, sıhhat mektebin. milyon 814_000 liraya ytikselebile_ 
:len çıkanlardan 2, ebe ve slnnet- ::eği ümid edilmektedir. 
çilerin ruhsatnamelerirı.:kn de bir İstanbul belediyczi, yeni idarele- 13 Yaşında katil oldu 
lira tescil harcı alınacaktır. ri alm::ıkla elektrik şirketinin satı-

Hususi hastahan:lerden 20 ya-ı nahnma bedelinden maada tr;mvay 
tak!ıya kadar olanlardan 20 ve da. şirketi için l.n:o.ooo ve Tünel şir. 
ha fazla yatakhlarclan 80, umuma ke\i içi'l de 175.000 lirayı Belçika
mahsus bakteriyoloji ve kimya la- -da Sofina şirketine ödemeği kabul 
boratuvarları açacaklara verilecek etmiş olmaktadır. 

ruhsatnamelerden 20 ve fenni Bir misal olmak üzere şunu da 

gözlük satıcılığı mUsaadenamele -
rinien de 20 lira harç alınması ka 
rarıa,mıştır. 

Tenten amca 
hoırsı~ 

Konya, - Ilgın kazasına bağlı 

Argıthan nahiyesinde Ayşe ve 
Sultan isminde iki lçöylü kadm 
bir hayvan rnesel::sinden kavgaya 
tutuşmuşlar, bu S[rada hadise ye. 
rine gebn Sultanın on üç yaşınöa. 
ki oğlu Mustafa brçakla Ay!)ıcyi 

kalbinden vurarak ö~ıJürmü~tür. 

Küçük katil ile anaı:ı tevkif edil
mi~lerdir. 

1'ıat b!<>mişlerdir. 
lımit müd leiumumi~i: ir. hazı g 

eı ]er aleyhi ne da\'a 8~ h ~ ı haJ,kt 
Iaki haherler doğru ~ıkmanuctır· 

Altı yaşlnda katı~ 
Bir çocuk kardeşini 

kaza ile öldürdü 
Şilede Memnune isminde ciört '" 

ında bir kızcağız, iki yaş biı"1J 
olan kardeşi Sadedcün tarafın<İ11 

tabancavta kalbinden vurularak ısı 
1ilrülmüşt ür. 

1 Hadise oyun oynarkçn vul.ua gc 
J!.1i3tir. Altı yaşındaki Sad~~din, b 
bas~ın tabancasını sandıklan çık 
rarak oynaır.ağa ba.,!amış ve l u 5 

rada dolu olan silah ateş LJıır8 

ku~un tesadüfen :Ucmnuncnin tn 
kalbine isabet etmiş ve zavallı rr' 
rucağı cansız yere sermiştir. Jt 
darma h:idi'3e tahkikatına başlatll 

hr. 

Pamuk mahsulümüz' 
islah tedbirleri 

2903 sayıl pamuk ıdah kanun 
nun ikinı,i maddesi mucibince s 
pamuk tohumu eken bölgelerde ç 
şidi ziraat veka.Ietince tayin ve 
lan edilen pamuklardan ba~ka d 
ğer çegit kozalı pamuk tohumu 
çekirdekli pamukların bu bölgele 
sokulması, bir yerden diğer bir ) 
re nakli ve a1tm satımının ya 
~dilmiş olduğu tamim edilmi§tir. 

Seyhan bölgesi ve cenubu ş 

vilayetlerinde Klevland, Ege böl 
sile (Antalya, Muğla dahil) Trak 
ve Marmara havzasında Akala 
Kars mmtakasmda da Rus çetl 
pamuklar yetlgtirileceğtnden b 
mmtakadan diğerine orada yetil 
rJmlyecek olan pamuğun soku 
sı memnudur. 

Demif ve deniz yollarıyla yapı 

lacak her nevi pamuk ve pamuk t 
bumu nnkliyatında behemehal 
halH ziraat teşkilatmdan veril 
olan vesikalar aranacak ve ei 
nakledilecek pamuklar mmtakal 
aykın düşüyorsa naklolunmıyacak 
t.fr, 

Herhangi bir müsaade kağıdın 
ikinci bir defa kullanılmasına ıneY 
dan kalmaması için üzerine tarih 
damga basdacaktır. 

-0-

Rüşvet suçlusu 
bir polis 

Köprü polislerinden Sabri hal<' 
kında, Vangel isminde birisinin bit 
iişni yapmak üzere kendi~inden otı 
lira istemek ve almak suçundan ta
kibat yapılmaktadır. 

Müddeiurnumnikte hakkındaki id 
diavı reddeden Sabri yedinci sorgtl 
hal;imliği tarafından tevkif edil' 
mi~tir. 
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zaten Bir celep et f igatlaı z 
gazın tenezzül eder diyor 
Narhın kalkışı ınünasabetile et fiyatlarında tenezzül 

olacağını söyUyen kasaplar ve celepler, 
?f:Q(l.':t·ta rfair:- bunun sebebini de izah ediyorlar 

Bi~üess~1:n 
Be!ediye ikti..at müdü.lüğü, yap 1 ı::plnr topluluğu aza~mdan bi· 

tığı tetkikat nelic:!,inclc et narhmır ı :ie diyo• ki: 
ka!dınlma ınja daha büyük hayıı ' ~'arlı krulanca et f ıyatlarında 

d 
\'e fayda olduğuna kanaat getirmi a 1 \'e bu lüzum h<!kkmda karar istih 

S ı:ııın ~ıı:cı.ısı I> , .. ·al için keyfiyeti bdc:liye daimi en 
. ı a llın • U~l\Ulll<!I C\ ı .. . b'l .. . . 
"'~ rıtlını l>e .• 11 .. 11111 :.:u:n::nıne ı c.ırm· tır. 

•tın~ğ 1 .. ~ erııış 'e · 
ttrııış: /Ji ~. 'arnr 'crrııı~. <.,:oı. i, i 1 Beldi} l! daimi encGmenincc k:ı. 
"r· IŞ!iırı/ere · " · · ı. ·c '·aıJ 11• _ vı llc, e:;ki /Jıırıılıi rar ıtlthd7.': dan rnnra et ııarhı kal. 

1isb~t <:iz biı: tcreffü olacağı tclılikc·i 

• ~ :.iıuyor-.c.lcı. 1 Ialbu!d bu tamamile 
~ n!>i:;dir • 
~,arh k::ıD':mca, et fiyatları da u. 

.u..:layacnUır. Bunu"l eb:!binc gelin 
:e. oı tada ;belediyenin ,·azcttiği \'e 

"I •1 ' 0HUk ı,· • 
:ır "ah;ı fen 1 .ti. ır allıtı. ll:ııt:i hcl· !:a.:a1•tır. '3ı.. ınüna ebetle '.1zi) e: 1 ,,ı,,ı; ş;ka1 ~hiz a1mağa 

11 1l~· 1 ı · t·uııku" /J ı · la a ollJu :u 1 ,'. urıı ııcc:c et:afında alaka:la:farla g(j, ü ;tük · . ,J bir fiyat cet \'eli \arken bunu 
mecbur 

~•lınılorıı çııı llıJna" l>l'k un • . , • 
\bdtr • .ı, biı: ııe\ 1 :ıt 1 1 

• 
1 

- Celep Ha ·m dı~ or .o: ııç bm c ıt.dirmck btemez. Tabii 
ı· , i 1 • • • :ı :ı ı v.ın ı. . , · · · ·ı l · 
'1r hasın·" 11.iıııit.l'ııı Fill/eu'rndc "Yazııı fazlı:ı et "ar{ıy<m o.maz H .ır kazanç zi hnıyctılc bı .1 \IS bu fi. 
~nu '' tcıhvi ı ı · · k J k · ·ı ır 1 l .. 1 .. ld ~ k d l essc~cııı · l'ı ı ırıc!,ıe uhlıığu ga:ıptır .·ı ba ı · ı-tı ba .ılı c a )U • ·a; ardan nl.ım,wn o ugu ·a ar 
~ler hastnıı~~;aı>ı~ı 111.erinJr "\'l'rl'ııı rııe\· imde d~ha a:-tar. J:clc ma) ı· f.ıt,) :ı satm:ık i ter. 
tı.:sına uzutür··,d.'\c hır le. ha lııılun· ı ayı içind~ hol m'ktard:ı kuzu g.:l llalbu!d ~imdi iş scrbc; .. ttir. Bu· 
lı ııorc · .. 8 . ~. ı:ıtırırıı.l.ı l. ıhlığı d'W' .ı , f'f b' 1·1 ı · ·· ı .. · · ı ti !~ h · ır ı,ı,,111 1 • • - ı~ı ,·e ~a.rn ha ı ır et te a'" o ·mn en guzc numunesını mzu e p· 
t ıısıaıı· a, ıu kııı.J .. r :ı;ıır 
enıadi~c 8a tutulnıu5 oldııı1uııu ıııiı· lunduğu ı;;n ~?~ır, korun dana rt. inde g0riirüz. 

; r " nı:~ıhııtntatııı1111111 lll' liııuıııu !erine ';:a ~ı raz!a rağ1 et ka'maz 1 80 kuru~a katlar çıkan kuzu eti 
,, 

1111 biJıJigı:ndc Lir ~ry 'iv\ lt·r Ut•_ et !iyatl:m, talcb~:zlih.ten dolayı iJugı.in 43.30 kuruş aıasır.cla ~atıl
<>lr lı~ 1 ne Sure 'C ı·ı .· . . .. 
ıa "5 nlıktarı 1 eııı 1 cı ın \'o- zaten ,·az ree\'<"m\erın<le tcnczzu 

maktadır. Hem de naz ve i::>tiğna il<: 
alınıyor. Yanmdai,i dü::kanın 40 
kuru~a verdiğini goren ka~ap, tez 
gahtarhk yapmak urctıle müşteri· 

sini kaçırmak Ltemiyor . 
Simdi bütün etle:-de \'aziyet bu 

merkeze gelcccl,tir. !\lahaza r;yle 

diğiniz gibi bu et fiyatlannm te
nezzüiüncb m:!vsimin de tesiri ol· 
mıracak <l:~ildir. Ama p,örrcekci· f 

niz ki kı.:; mc,·siminde de fiyatlaı ı 
ancak bi.;z tereffü gö tere~k. fakat 

hiçbir zaman narh derrce-inc r;ıkmı 

yacaktır .. , 
•et: Narh \'a:-ken et pahalrhğınc 

'-ebeb bunu gö~teriyorlardı. Ş'md• 
kalkıyor, eğer gene et yükselirse ba. j 
kalım bu scf er de ne <:ebeh uydura· { 
caklardır. :\llah ,·ere ri<' insaflı ha· 

reket edip narhı ,uatmaya'ar. j 

1 kat ktnı .•le iflııı.ı · edl·rh•r; d" • 

ı lır etse ılcız.m.ıl', .ıuşf,üıılııJ.:lc il e .. r. . . . 1 ş c ı· m . 1 m e ss ı' 11 e rı' n ,· n Jıı küıııe nıc~. Z:ılllı 0 ·ııucı.:sc~l'\c :"'.1ahaza bız kryfıyctı hu no1\ta ... U 
~"nuıccc:C~vı ndı kuııu, kcıı lıir.ıı ,İü· dan mütalea edecek dt!!•fü. Et üze _, 
~llllareuı doıs.a~uı, lıi•: olıP:ız,,ı >ul.·_ rindcn narhın kalkma ıncla elbette • ı • b 1 d 
i~~~'Uesi, n:r',l~rdi; çı ":. ı ıtıi~l.-1111 büyük biri abet \'ardır. Du yalım seç. 1 m es 1 ne aş an 1 
de 1

' ahlakı ,.ek Ahııı.-tl ' 11 '°) lr.tlıi;ı peraken:leciler ara ında ıkğil. ayni 
hatırı tnaııe\I •lıhk ıı ııliıgu 

~Orfin, k~~~~r. . /Ju~ .. iiıııereııi uılı, z~manlda lopt;.ırıc.ılarl <ırka~mda .. da Bu n , .. u.111essiller iş verenler 'e ı"şçı' ler 
11nı ku n Hıbi '}t'~ ıcı ıııuı.tl'li'ı· bır re rnbete zemm o aca · \'e WJre • 'c- rtarın ık . 

la 0 . • 1\"rı ı.usı:ınclcrc ceksiniz ki şehir daha ucuz et ·ye d ~, k "ht"I "f 1 d 
JC'tc lclk~lbi 1~~ 1 cl'i lemin Clkll .rcr- m,.1. ı'ın!-:anlarına kaHmıra!\tır. arasın a Çlf\aCaı 1 1 a ~ar a 

ı· 1 t1·ıh· ı:.r. • 
lır Dk1t IJ,,~·,.,;;,;·:ok ~nkı'>ır. . Zatrn dikkat e<lc:-sck mmıyy:cr. l l "f - • .. ki 
feı l:ı..;,l~ıı ~1'//. /erlruı <fı \Cl"llll' lck. vazİ\.·et \'e mec:mriyctle·r·le p.eraken" uz aş ırıcı vazı esını gorece er 
1 

1 ıı ,1 uiı; u 'ıw,ı.H :ıılı da pek 
11 ;ı r 

11 
ı.k() "\ u' .ı., ı.eliıııcsı, lıü· deciler yalnız narhın gosterış tara· lş kanunu hüklimlcrina göre ı Bir iş yerinde çnlışmaktn olnn iş. 

~ 'ıc ı· 'k · d' lrı ~·ır. (,. ri t t 111 ll·r rılıi. fcıı.ıına fmda idiler. Yok~a kem• ·c;ız l) e, j n~c;rcdilmiş, olan iş ihliliflannın çiler nrasında elli kiııiye kadar iki, 
ı 11

' lı n · n ıır ırı.ıhllık lıınııııış· rahut üzerinde marka ı kalmamı~ !.alli nizamnamcei mucibince iş ka. elliden iki yüz kişiye kadar üç, iki 
1 ııı ık 1 sı.ı 1, klh:ır 1 ir li"ııı kul. ı 1 b' t d' 1 
ı r •~ ı c,ı 11 ı . . .. eti chıha y·;ksc~{ nar l 1 ır e ıye nr.ınu tatbi.k rdill'n bütün iş yerle- ~iizden bine kadar dört ve hinden hr 1 c ıılı; ,u,lı· lıu~ı;:ı 
l111oı~ı ~•ıl,ı nı;1 , 1ı ·ıııeıı "lkılı.ılar \Here!;: riyatı cenc istediği hacldr 
:-a " crı.1· tıı:ın <.I 1

• "\ u' ·'·· keııııı~"''ı ne ~etirmckteydilcr. 
:; 1~ ~ ba ~~,':ını onu h.ıtıı-l:ıı ,.c glii_ Bunun seyyielerinden biri herke. 
1 •ııı lerıı- ını. Ym·:ı, .. u~ı ırın lııırııı- sin eti narhtan aş:::.ğı değıl mutlaka 
llıaııı r ır; inı;nıılar ·! .. luş dcğıldir 

rinl!c i~ç~ mümessillerinin seçilme • yukarı sayıda işçiler için beş "mü. 
sine başl:ı nmıştlr. Her iş yeri iş da. mc:ssil .iııçi,, seçilecektir. Bu müme!!
iresi 1st3 nbul bölgesi amirliğine siller İ!l \'erenle işçiler arasında çı
hangi gü:nlcrdc işçi mümessili seçi- kneak tek başlı veyahut toplulukla 

';ı • 111 oı · narhtan \'ukarı alma~ı oluyordu. lece>ğini 'hildirmcktedir. 
11 ılcınck ~rı.luklnrı ~erll'l'l' "Yu- • ___ _, __________ _ 

l tile ıııuı • hı~· tle in::ıııLfiın lıa~si_ Halbuki şimdi et narhı kalkınca. K .., ha d b' 
Cnk, Larj ,cna~in ı.lcl!ıtı.Jir. Olıhı ola_ kuzu fl\'atlanndaki tenezzül gibi agıt ne e ır 
(IL.tk •11fcs ti · ı ı ı• •ı · d b"' ··k d ·ld' ı. nıtır'j c 1•1 er.... ..ı) "ı- umt:.m•vctle et fiyatların a uyu evrı 1 
o~~ lıcrfı ıtıİ~:ıl~s~~" lıırıırıı~l o~uııı, fa- tenezz(ıllcr olacaktır. UuıTÜn ~chriu 

lll\·n .. c'" saıı,lıı hır ıııluın, l w k 1 
·~rfku;· ~11zünc iıiraı eırııiş. ihtiyacını beleganmabe ag ·arşı ı-

kamyon 

iş ihtilaflarını halletmek için iş ve-
renle veya vekili ile konuşup anla. 
§arak meseleyi uzlaştrrmağa çalış_ 

mak vazifesini yapacaklardır. 1ş ve 
ren işçilere vaki ()lan tekliflerini bu 
işçi mümessillerile mliznkerc ede
cektir. Arada ihtilüf çıkmaması ça-

'e ı..n 11 .... 1c~ııııc.,ini le Lc·vcnıucnıi~ \'acak kadar ha\'\·an ke;!mi o1mak 
ğ " ıır · · d kr:. relerini iş verenle mlimessiller be _ 1 nı, lı:ııı k' ınc<'burıl et söstı•rıneı..li ta y~ bunlann da c:atışa arzın cı ••1 • 

Lüleburğa:z.:lan mezbahaya ku
zu getirmekte olan şoför Vehbi
n:n idaresinı:leki kamyon Kağıtha 
nede~i Sünnet köprüsünda dev. 1nan1 .. b ıu ·ı hl)~ le ınücssc'ielcr :w , d · b ı mak rabcrce araştıracaklardır. - .. c1 ~ fi derccde pcra.,en ccı u.un • •ril;niştir. 

1 ~unu., so, ~dıyc ıçirı bir ,·ııllfc olılıı_ ta~lır. /...aten dikkat oıunur~a gfirül. eıçl mümessillPri iki ı>ene için se 
• llklı, r k.) Crııiş. Jlıı lııısuı.,ta ılu çuk .. .. . .. '.· .. . Şof.0.· r v. ehbi kardeşleri K .. azı.mı çilcccktir. Bu iki seneden sonra ye_ 
•abıı ıı at 'cf/·ııt k il 1 k mu.;tıır kı lüks me\ k1Jer mu~tesna, '-1 Ş k ı.:r 

ır , • e ıııc' gene ·:ı- 4 ve .r: useyın ev et ve -;ı useyın ni seçim yapılacaktır. 
1 cıu <1' ~ııııku bııbu ~r/kuli, culut şrf- ticaret merkezi olan yerlerde \'e ka· isi:nlerind:: iki kişi vücudlarının lş,.·ı 
lı' 'loruz , 1 l d l l k'I - " mümessillerinin seçimi işi 
L~r ncq ı · ı c ıu11t:ır hıçbir ınııı:ın 1 saplarm çok bu un u' arı me\· ı eı muhtelif yerlerinden yaralanarak ı ti .. 
•ıır <le, ı.· u lif .lı:ıtıra ı,cıirnıiyor. ~e- dr fivatlarda adamakıllı bir tcnez· J tun memlekette mayıs sonuna 
l:\IAtıarııını~esız, ~ ok~ııl, ihli rnr, :ılil "l . .. ite'," olunur Şi§li Çocuk hastahanesine kaldı - 'rndnr tamamlanı\lış olacaktır. 
"'i ıa o n · .. zu muac: .. ı.. · ı 1 d il 0111 ı:ııınd.ı şdk:ıl ı.:ıısll' > _.. b I ırı mış ar ır • 

~ ara ~cfJ.:nıe,··· 1 1 k 1 •1• - • 'aı htan fazla\'a degıı azı arı • •mn<.lil'k · ı il< c ili ıı >ı ır. · •w ---o--
llıi~, Li 1 

• ~11\·lıir nd.ı 'rnrnr verilme· kemiksiz \'CSaireyi narhtan cksıgr 
tıiın :ı'kı~ nıunasıbi nraııırorrııuş. Be· :;atmak \'aziyetindc görünürler. 
'es~l"c lın;_:ı dn lıir :ıd r.ctdi. o ıııiics_ Bu ticarette pek tabii l";ir haldir. 

Bahar bayrarnı 
mü naseaeti le li:ıııı :ı acak kı'rı1s ı· ·-· h' \,, lr, ı .. ı.ı . csı oıını)n~ı n. :-\arh olunca mü~tcri ictc·lıgı ır 

'\ltıı~ 
1 

c~ı1ı~r :ılınıyor Doı.:rıı~u il Türkiye İş Ban'cası lstanbul 
lıcrıı :: ~l~r C\'i il 1 olmaz, J;cııı 

0

ııuın, kas..ıptan alabilir, ama. narh ka {JP şube:.inde:ı: 1 Mayıs pazartesi 
l''lı.Jcr >ır lulı:ıf hir ~ey ... Fakat kim da yerine bir reka':>et me\·zu olunca bahar bayram. münasebetiyle Ban 

~alnız. ~ı;,~rlıhüntle )nlnız ynşı):ııı. o takdirdz mü~te!'"İ ke ~ine uyg~n kamızla Galata. Beyoğlu. Şubeleri 
lrcs~c~ . . ins.ınlarılır. 9 lınlılc o ~atıc yar.an ka~abı tercıh edecektır. ve Beya- t Ka.:l:ık" U k " • a-

tııl? Clc \nlnı 1 1 •. 1 •1 .. ı , oy, s uuar 
. \'al ı z nr wı l cnı l'mt•z I3u da peral·enclccileri tela~a dücii. · l k l bulunacal•tır. lı•Lı ~ ııı7. ıkta ı.Ju-,kı,ı .iik ikizlik. , '. • :. ıans arı apa ı ' 

lı~ıı· ııurc gidecek 1 ' kt -cc~!< ,.e et fiyatlarında tenezzulc• ---<>-
. it nı ıır ımına yo · ur; . • . 

1 ·~ 'I \' unze~ılif:i hoıır:ı ·cıircı:eği: m :-tur edecek bır amıl o ur. Yumurta ihracatımız 
:t.o t''i a:~ı:t:ır ı:, i ndı, hir rnlı:ıı I~u şerait altında toptancılardaı 
lıı~ de ,/."0~~ıın d:ı gelclıllir: lııı, fi ·:ıtııırı düşürm~ğe mecbur kala 

1'cklir ııcc .ıude('cl, lıir şey değildir .. t"l·larclır 
c Ol<J ;11ııı1111 :ıd111 lınrikııl:ıııc hirf "~. d' · h t b b'z·ımle P""' • uı.:u 1111 d 1 • . ~·rr. ı mu a a muz. ı ~·· Y'<lıhc ı ı ııı l'lnıl\oruın; hıçl ~ 

hJ 1 sız. lıtını.Jaıı r;ok J.:İIZl'lı ıııuna~İ" Ç· !c.'~ UCUZ a:ma~a Ç3lı~acak o)an 
ıuıuıı· ı ·r ' · 1 1 1 ' · aı.11 11111 ·• ıı ır. ı::ıkııt r<ılııı:lıır füıi• 1,.ısı:plardır. h.a~ap ara ce ep erın 

dıı.ğı111u Ş~fl.at 1'~11111.çı ıulınılnn iyi ol_ b•: \'~ziyetleri, halka yarıyacaktır .. , 

Yu:nurta ihracat rarz gittikçe 
artmaktadır. İtalya, Almanya, 
ve Yunanistana bir haftada 150 
sandık gönderilmiştir. Almanlar 
60 marktan İtalya ve Yunanistan 

da 23 liradan almaktadırlar. 

Şantaj suçlusu 
oldu 

mahkum 

Orozdibak müessesesinden 
tehdit yoliyle rüşvet almak iste. 
diği iddia e-:lilen Ömer Lutfinin 
temyiz.len nakzedilen beraet ka· 

rarından sonra ikinci d:fa görül
mekte olan muhakemesi de dün 
bitmiştir. Ömer Lfıtfi mahkeme tl 
rafından bir ay hapse ve 20 lirada 
ağır para cezasına çarptırılmıştır. 
Fakat cezası tecil edilmiştir. 

--o--

Maliye Vekili şehrimizde 
Maliye Vekili Fua::l Ağralı bu 

sabah Ankaradan şehrimize gel-
miştir. 

_______ .. ___ --""!~············----
1 

Hadiselerin ihtarı 
Yazan : M. DALKILIÇ 

"1 - ~.uııatyaı.Ja oturan 15 ~·a~larıntlaki :Xecdct babasına 

nit 5-0 lira~ ı ıılaıak ortadan ~:ı) bolmuştu, \ aııılan tahkikat Dl'

lİl·~inı.Jc t;O('U •tm )len.inde o uui;u anl:ıl)ılıııı~ 'c Istanbula ı;c
tiı iıınek uzcrc ~·ula çıkarılmı~ır.JI 

":! - Kul.lk,ızua 9 nuın:ıraıı c' de oturan 5 ~-a..~larmılakl Or_ 

Jıaıı, c' inin l'İ\ aranda o~ narken üstü ~a~·rıınuutazam ıourettc 

ôrtiılmii~ bir ku) uya tlü mü~ 'e baygın halde ç-ıkanlarak h~· 
tnnl·~ c k:ıl<lırılnıı':)tır.,, 

"3 - füninönilmle tlcnlzllcn ı,:ıl<arılnn l'eı.edln lG ~·aşlıırın. 
da S:ıb:ıhaddlne n.it olduğu anla::ıluıı~tır . ., 

".J. _ Sadl~·e adında bir lıızııı idar~lndcki bi iklct, cadde
dt! dolaşmaktıı olan !\"!lüfer ı,.,nılnde bir kızla :Xeu.ad adında 
ufak bir çocuğa ç-arıımı~ \e lki,.,inin ~·aral:ırımıu;ına ~cbeb ol. 

: 
: 
: 
i 
i 
! 
ı 

mu:;.hır.,, ! 
"5 - Topl•apıcla Millrt raıJ<lc~inde )larikanın bir buçuk 

~:ı~mılaki c;oeuh'U \:ıhnan Falkin idare indeki tram,ay altında 

lml:ırak feri bir surette ölıniı::tür.,, 
"6 - ı··<'nrrcle oturan Hi yn,ım1a :Xebahat, :Fenude ı;cz.er

kcıı ~lclınıl'I i minde biri t:ıra[ımlan 11..,an leca\ Ü7.Üne uğramı,_ 

tır.,, 

"i - Bo1.laf:rn kemeri Ü7.r.rlmlc uç-urlma uçururı.en 

:\l:ılıınud h.ıııiııdcl.i çotuk c.liiı;mü~ 'c ağır &uret1e yaralanmı~· 
tır.,, 

Uu ıınc:ıl. gucte .. ütunl3rına geçebilen 'aka) iı..llr Ye "'Chr}n bir 
U) lık, lılr lıartalık, hadi eler! değil bir günlilk :r.abıta nkalarıdır. 

l~n kiiçiiı:;'ii lıir buçuk ya rnda , ·e en büyüğü 16 yaşında olan 
8 ç-oru;ıın ba::ın:ı ı;clrn bu haıln nkayl; üzerinde bü~·ük bir h&!lı;a
~iyet Ye alakayla durııluıı dü,iinülecek bir memleket da' asıdır. 

GC'Çı·ıılerde hu <iÜtunda (l•;sraren~Iı me!>'ull;yet) ba.5lığı altında 

lıu ı.uyular nıcseıe~tne bir ncbıe tema'I elmi~tlk. AC"ı 'e müessif bir 
' ınisaliıı l.irkaç ~ün iı;inclc ft'kr.rrür edec<'ğinl bekleml'miştlk. Ye bek· 

h•nwdiğimll halılı• hu arı Ye müessif ml ... allt>rln tekerrür cdect>ğine 
dl' ~ini' 'üpbc olın:ıclı;ını tekrar e(leref;l7.. Ru hadiselerde, Türlt ço. 
('U1t ıliln~·asının muht:ıç bulunduğu alaka 'e n~db~lcrln en acı ihtar- i 
lan milnıl"miçtir. 

t.> )a~ıntlal,i ~ecde:i baba-.ıııın 50 lirasını ahp bir meçhul ser_ 
ı;üıc;;.t c .,c,krılcıı ruh, 16 yaşındaki Snbahaddinln ölümüne st-beb o· 
hın rıılıfur \'c nihayet J.) y:ı.~mdaki ~ebahatin lisan tec•nUz.Une uğ • 
ranıru mı ir:ıb ('t11rcn ruhi halet de J;l'ne bu rulıtur. 

nıı hlr ;;iinün vııkaları blıl üç noktalna1.ıınn muhakemesine sc\·-

1,eıll~ or: 1 
l - Çocul• tcrblyc:-.lndc tnnı rotamızı bulmadık. 

2 - O~·n:ınıak 'e ;;eımrk Ju1kkına en çok ~:ıhlb \'C muh~ bu. 
lurı:ın çncu~a yer hazırlamadık. • 

3 - Ana 'c babalar çocuk ycUştJmı~ ,.e ~ocuğa masruf olarak 

ihtimam 'c itina hakkında hrnli1 kafi derecede müc,hheT. drğildlr
ler. 

':tıJıuuJar . ık :uk tarihlerde blr~ok Türk ,.., rularmı nnıum nlifus 
J,uılro ıı iı:inılen koparıp gömmekte bulunduğu ha1dc hila biz ç.o<'uk 
bııhcr:eriııiıı ııeredt' olmn ' irabı nibi birtakım form.alltclerle meş. 
ı::uliiz. ll:ilii ço<·uğıı rl'miyelin matlup Se\ Iyeslnc yük!'leltmck için 
gt'rekli 1 edblrleri alını~ drğillz, terbiyeyi ft>lkinlcr için hail ıtstemll 
'e pro;;rıımlı hlr ~nlı .. ına planı haıırlamış'{leğilb:. 

Yt• nihnyct ı:ocuk bakım ,.e itfna<ıı hakkında bili. Türk analan· 
nı 'e h:ıbalannı kafi ı.Jcrcl'eclc teçhiz etml5 bulunmuyoru14 

B:ılıçcsl olmıyan \"C sokakta o~-namak meeburlyetinde ka1an ço. 
<·uk rlbdte bt...ildet altında, trannay altında, otomobil altında kal· 
m:ık tehlikesine maruzdur. 

lfahçesi olııııyan ~euk, elbette Boılağan kemeorfnden dü§Up 
parçalanmak tC'hllke .. inc ve nihn~ et arsaların birinde bir türlü li.ıe • 
ri k:lyıatılamı~nrıık facialara snhııe olan bir kuyuya dU~ek tchll
kcsinr nınru7lhır. 

,.r. nihayet ,,ı,.,tenıle terbi~ e cclilmt>ml, bir yavru elbette bir .er. 
~liz~t <ıcn]asıııa dü~elıiJC'cektlr, ve elbette §orada burada llf ata. 
t•al•, ıar ahlnral•tır. 

Ye ''lm:kri b5) lt'yml'j,J gibi l•ötü n ııaklm bir tcsellJ iç-inde bu.. 
lunan kiir rehil, ~auulann prnccrt'den dÜ!!ÜP ölmelerini, lcuyud& 
boğulmalarını, M·dan cc~etlcrinin çıkarılnıaıımı, h&§lanarak ölml'81-
nl mazıır ;:;iirt'rektir .. 

Yani t:O<'llk lı:\lıı;clr.rl, ı:o<'uk <1ine~alnrr, terbiye ~erleri, terbi. 1 
ye ııroıı:"•:ınd:ılnrı, çocuk konfrollarr, mekteblerde çocuklar Jçin me\' : 
<·ut tr.Jılil>eleri ta)·in 'e temsl'i bir şeklide ~ö teren filmler ve saire i 
~ilıi bir nn <'H el iftihazı Iamnı;rlen tf'dbirler, her gedktiğl zaman i 

, iç-incit• hu \"f' bunlara bcnzl'r farialnr doğurauktır j 
. ················································ ............. -...... -:.... ........................ . 
Refi Bayar istifa etti J Belediye cezalarr 

Uzun senelerdir Milli Reassü
rans miklürlüğ:inü yapmakta o
lan Refi Celal Bayar ldünkü mec-

!isi idare toplantısında istifasını 

meclise vermiş ve kabu !edilmiş

tir. Refii Bayar sıhhi sebeplerden 
dolayı istifa etmektedir. 

Beyoğlunda 173 
kişi} e ceza verildi 
Son bir kaç gün içinde Beyoğlu 

mm takasında 17 3 kişi belediye 
zabıtası nizamnamesine muhalif 
hareketten .doalyı cezalandmlmıı
tır. ~:ıırnnc <I 0.~ncıtı) orıını. hiç olııı:ızsu.l \ 

~ıışa ı cgıt \'~; "Bııradıı iıısnnhırt ... ~ ... :?...,,:."'. w Y ~7'"1'!'-4'J~hl'I f'' '(~~:l.i':~~-"l!lllW.IF~ 
•cnzctılir,.tler J:ibi lı'r hali ~ok.I 1 b 

. • , • • • . ' 1 ' . Bunlardan 21 i cc:Jddeye toprak 
ve kum atmış, 2 si mezbaha hari. 
cinde koyun kesmiş, 22 si caddeyi 
işgal etmiş. 9 u müstahdem defte
ri tutmamış, 5 i otomobille cadde
yi işgal etmiş, 4 ü etiket koyma. 
mış, 14 il caddeyi kirletmiş, 30 
u muayene cüzdanı olmadan ça. 
lışmış. 9 u vaktinde dükkanını 
kapamamış, l Ü ev bacasrnı temiz
letmemiş, 4 ü otomobille memnu 
yoldan gitmiş, 4 ü kapaksız çöp 
kutusu bıralcmış. 2 ai mlliiaadesiz 
bisiklete binmiştir. 

Nurullah ATAÇ Şirket Vl~!Jrıarl eyaza 

Ecnebi mem!eketlerden 
Sı Q~tirilen Çuvallar 

İ hhı:ye V kAI • 
tkctı e a etı ecnebi mem-

erden 1 
~Ctıj ge en kullanılmış ve 
kırnınÇ:vaııarın veba hastalığı ba
tltlrna an sıhhi temizliğe tabi tu. 

sını ka 1 
,,.,ıı... .. rar aştırmı~tır. Çu-
ftnnt • 2 Yüklendikleri iıkelelerde 

bır ta d 
Ve ora1ak' rz a temizlenecekler 
hu,taki ı ~o.nsolosumuzun bu 
lilrd,r sertıfıkasını havi olacak.! 

• • 

boyanıyor 

Ş IRKt:TilL\ l l\İYE, §lrllet 'apurla· 
rından on lld ini be~ aza boyatmnğa 

),aı.,r , ·crml'}. 
noyam:ık ılo;ru de~il lıizrl', h<'yaz bir 

a<;tar \cya muka\\11 ı;('çirmt'li! 
('linkli, sonra yazık olmaz mı? Mt'st'lfı 

I>rııiılıark Yapurlarında olduğu ı;ibl bl'r 

ua~ka..'11 gelip de beğenmesin 'c bu sefer 
de ye_şlle boyn.nıaKa kaJksml 

F:ylsl m1, a<;t:ır söküliir, y('n1 btr astar 

takılır, olur biter. 
Zatf'n bu ,·arurlann na!>ıl rlı;a astarı 

yüzlerinden pahalı oldu. 

Çivi fabrikasının sesi 

A Y\',\!\'S.\R.\ YL.\ Defterdar a,ra<;ın. 

dnl\I ı;h"i fabrik,asının ~ürüıtü .. ün· 
den !'jil,iı~ et olunmu!:ö, l>l'll'dl) e de tahldkata 

başlamı~. 

Fabril\anın küıia<lı mUrıa ebctile bazı 

çh·i kr_-.cnlerin feryadı azaldı, fabrlkanm 

~eıd a~ ba<ıtT. 

Fnldltnnın ı-;c.<;i, <.İ:t('k aw:larının si. 

nekleriııl ıııi ürküttü dersiniz! 

Sirkeler 

T ı\IIA:\DIOR ı..ll'rc::·.i :amam olma

mış bİrkelerln "atışa çıkarılmıyaca

f;ı hakkında belcıliyr. ı.abıta tallmatnam<.>sL 
ne ~·eni bir maı..lde ilin·e cdllmi tir. 

J1u maddeye ~öre sulu bir haldr !'Jatı-

şa çıkarılan "lrkelrrln üzerine "sulu sirke_ 
dir,1 IC\hac;ı konaral<mış. 

Bu l~in de çek kuynıiunu nrtık. Bu-
na <fa "'uluhık ~!reli. llak<ın:lar mı ya? 

Kiip cılrkec1en ıı:ıhalı. 1\csliln sirkenin 
ldlplinc z:ır:ır Yermemesi l~ln sıı1:ını)·or, ne 
~aıısııılar'~ 

Mim 
Ayrıca 939 ekmek, 152 francela 

musadere cl:lilmiştir • 
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Neşriy. at kongresi Sallrtürk - Sovyet l 
.......... -. ~ .. . - ' . .. . .... ~ .. 

müzakereleri 

' 
Bugün iPEK ve SARAY sinemalarında 

günü açılacak _.-. Bastaratı 1 jneide 
man Jıleneınencioğlu, harlclyc 
vekilleti teşrifat U. mUdllrtı Fu. 
ad Şe.,·ket Keçeci, Ankara VaJI 
l'e Belediye reis munvini. mcr. 
kez kumandanı ve emniyet ilL 

Hayatınrzıda hiç bir vakit gülmediğiniz .kadar gülecekııiniz. 

Neşriyat sergisi de Uç hafta devam etmek üzere 
ay başmda açılıyo r 

Ankara, 29 (Telefonla) - Neşri~ j lif encümenlere ayrılacaktır. 
yat kongresi 2 Mnyıs Salı günü &a. Kongrede resmi ve hususi birçok 
at 10 da Çocuk Sarayı salonunda 1 milessoselcr murahhaslarından baş. 
Ba§\'ckil Dr. Refik Saydamın mu-

1 
ka vekaletin davet ettiği kUltür ve 

him bir nutku ile açılacaktır. ynzı adamları da iııtirak edecektir. 
Kol\gre umumt heyet halinde açı-1 Diğer taraftan kongre milnase

Iacak, sonra encümenlere ayrıla- betiyle hazırlanan nc§riyat sergisi, 
caktır. bu ayın birinde açılacnktır. 

Kongrenin tetkiklerine arzedile • Sergide 10 yıl ir;indeki nc.'.)riyntı 
cek mevzular ovvclô. encümenlerde gösteren hususi ve rcsmt birçok e
müzakere olunacak ve alınan ka - 1 scrler teşhir edilecektir. 
rarlar esbabı mucib<'li birer rapor- Sergi teşhir ve çalışma kısımla-

rektörU ve Çin mrıslahatglizarı 
ve Sovyet bUy1lk elı;iliğl erka.nı 
turafından karşılanınıo;trr. Mu • 
zika Sovyet ve T'lrk marşlnrmı 
çalmış, bir askeri krta seUlru 
resmini ifa ctml!;t•ı. 

EkseHlns Po~cl.'lkiı·, gard~ld 

husust salonda kendtıulni knr· 
şılayaıı vezat n:ı 'ıir müddet gö. 
rUştUktcn sonra dı•ğruı·a Sov • 
ret sefaretine gitmiştir. 

MEŞHUR ARŞAK PALABIYIKYANIN EN NEFlS KOMEDISl 
la umumi heyete verilecektir. nnı ihth·a edecek satış pavyonun. 

Kongre basın ve yayın, satı§ iş- da teşhir edilen kitablan yüzde .20 Ziyafet 
lrri enrlimeni, edebi millkiyet en..1 teru:ilii.tla almak kabil olacaktır. ~nkara, 28 (A.A.) - Sovyct 

AYRICA: PROG~AMA iLAVE ıQLARAK: 

t'iimenl, gençlik ve çocuk edebiyatı 1 Sergide günlük, haftalık neşriya- Hariciye l\omiser munv1ni n. 
encllmenl, mükafat, yardnn ve pro- 1 tı takip etmek imkfınlarını vere • Polemkln snat onu otu;ı;da r!yn. 
paganda i§lcıi encümeni, neşriyat cek bir p:ıvyon da bulunacaktır. seti<'umlıur .kürlcıiUf' glc.lerel\ 
programı encümeni, ve tercüme iş- j Sergi 1 mayıstan 22 mayıs pa~r 

1 

defteri mahsusu iJnüa ve nılL 
Jeri encümeni olmak üzere muhte- :ık!}aınına kadar devam <'decek~ teakiben harici)"~ vcl"·ll ŞlHo·li 

FRANSIZCA SöZLU, ÇOK HEYECAN':-1 MACERA FiLMi. 

ELM AS HIRSIZLARI 
Bugün saat 1 ve 2.30 da tenı:iJatlı matineler. Saat 8.40 da iki film birden 

------- ·---

1 n g ilte rede mecburi askerlik !:~~~O~!~.~~~ll~In~~·;~!~t ~~~~;l~ 
3 AHBAP -Çh VUŞLAR A k d 
HARBE GiDIYOR n ara a HALK ve sus sinem111annd• 

i"Öıterilmeld 

tir. 

etrafmda gazetelerin mütalaaları Hariciye Yr>li.ili bu 7Jyare:ti 
bi:::-.at ziya.Te. ctmd~, Bas\ elcll 
Doktor Refik Saydam d:ı lrnrt 

· Londra, 28 (A.A.) - Oxforıd 1 sinin hakiki fikrinin yabancı 'mem- oırakıoak surcLiyl1 lacle ctmlş

Eminönü hlalkevinde 
gece dersleri 

Eminönü Halkevinden: 
ı - 1lk tahsil imtihanlarına ha-

üniversitesi talebe birliği, mcc. leketlerde istihfafla karşılanması- lerdlr. zırlık .kur;Su 2 mayıs 939 salı ak. 

buı'i dkerlik hizmetini tasvip C· na imkan verilmemesi lüzumun - Saat 13'de Hariciye Vekili şamı saat 2.15 de açılacak ve salı, 
ıdep bir karar suretini 326 reye dan israrla b1hseylemişlerdir. ŞUkrlı Snracoğlu tarnfınılnn ınL per,embe, cumartesi akşamları 
karşı '23 reyle kabul etmiştir. • Mecburi askerlik hakkında A. datir JJJ. Potcmkin" ecrcfiuc -A. aynıaynı saatlerde derslere devam 

Muhalefet gösterenler de nu. vam KamaraııırJda cereyan eden nadolu lrnliibiinde bir yemek ve. olunacaktır. 

tuklarında entellektüel bir rnüsa- müzakerelerin ertesi günü, muha- rilmiş Ye bu ziyafette Dahiliye 2 - Millet mektebi (B) kursu 
lcır..~tpcrverlik gösterdikten baş. lif matbuat müstesna olmak üze. \ 'ekili Faik öztrak. muhaberat imtihanlarına hazırlık derslerine 
ka, mecburi askerlik hizmeti usu- re, gazetelerin fikri, hükumet ka- \· mUnnkaH'tt Ycldli Ali Çetin· 3 Mayıs 939 çarşamba akşamı saat 
Iünü değil, hükümetin politikasını rannda isabetin sabit olduğu ve 

1 
e • I1 ... VckAleti \'Q 

80
,._ Z.15 de ba..şlanacak 'l/e pazartesi, 

tenkid etmioı.lerdir. ı bu vaziyette nazari mahiyette her' ka} a, ar.ıci I) ckA h zır bulun çarşamba ıakşamları aynı saatlerde 
ı< • • •• •• •• • f ,-et sefaret er "nı n - d d"I kt" Birçok hatipler, İngıhz talebe. turlu munakaşalar bır tara a atı. " evam e ı ece ır. 

Vugoslavyada 

Hırvatl arın lideri 
Maçek 

Başvekil oluyor 
I..el ~rat 29(Hu u i) lJırvatlarla 

Sırıtl r ara ıncln ::w senedir clcl'nnt 
<''itp duran anhı'""ıunzlıi;u nihayet ,.e. 
r JaüşUr. Jlın nU:ır lideri doktor Mn. 
tekle Brı~\·ckil S\·ctkovit Znğrcpte 

lılr ililafnnme foııal:ımışl:mhr. Dok. 
tor l\lrıte': Prens Pol t:ırnfındnn k:ı. 

bul edildil,tcn sonr:ı p:ı,ı:ır Fıii. 

nü Hın-ol mebıı<illırını toplıyımık iti. 
IMnamcnin mt>lnini bildireocl.tir. Mc 
bu l:ırın tasvibinden sonr:ı ıitililfı~. 

me ncşroluııncnklır. \'eni teşkil elli_ 
lccck muhtelit lmhinc :ınlnşınn)"t tat. 
bik s:ılı:ısın:ı koy:ıcııklır. Hırv:ıtl:ır. 

dan clört nıııır yeni knlıineye gire. 
cek Tc Mlchf ilıtim:ıl do1:tor Maçck 
n:ıŞTel.il olaaktır. 

ı k "k k · • • b 1 k muşlardır. Her r·= kursa J<ayıtlarını yap. ara gecı me sızın ışe aşa ma uu 

münasip olacağı merkezindedir. ------------- tırmış olanların yukarda gösteri. 

Filhakika muhafazakar gazete- Abd 11 h • len ıgün :ve saat1~8e evimizin 
ler, muhalif partilerin mantıksız - Emir u a 1 n Cağoloğlu binasındaki dershane. 
lığını kayıtta müttefiktirler. He- çinde hazır bulınunaları rica olu. 
le liberal partisinin muhalefetin - o ğ 1 u g e 1 i yor 
den bahsedilirken, Loyd Corcun 

l la$l01a h I ıncıdı 
dün akşam hükfımet lehinde ka- mana V"' 

millet için bu hldlscnin .. 
yıtsız ve şartsız reyini kullandığı 

1c d d·ı k _,.3. şUmulti azimdir.,. 
ayrıca ay e ı me t~.ıır. b d tt itiba-"' Emir Naip u u an ....... 

Times gazetesi, başmakalcsin~e Suriye, LUbnnn resmi mahfilleri '"c 
muhalekte karşı en . uzla~ıcı bır halk tarafından kareılanacak ve 
lisan kullanıyor ve .dıyor kı: . fir clil clt Teisicumburlann 

nur. 

----o-

~apudarda i!kbahar 
tarifesi 

Denizbankm -şehir hatları illd:ıa. 

har Ana':folu, Adalar -ve Yalova 
tarifesi bu sabahtan itibaren tat. 
hika ba~lanmrş bulunmaktadır • . . .. I nıısa er 

Müzakere llerled~çe,. işçı .partiSJ· :zi:ırafetlerinde bulunacaktır. 
nin mecburl nskerlık hızmctme. mu-

1 
--o--

halef ette kat'iyyen samimi olmadı. Suriyeden geçerken Yakalanan iki 
ğı intibaı hasıl _oluyordu. Bazı sos- Şam, 28 (A.A.) - Maverayı mütearrız 

yalist uzanın, hükümetin usullerini Erdün Emiri Abdullah Hazertle- Sular idaresi anahtarcısı Durmu-
tcnkid etmelerine rağmen, partileri. rinin staj yapmak jçin Ankaraya şu gece karanlığında bıcaklıı ynra
nin kararını istemlyerek kabul et- girmek üzere bu gün §ama uğ. Iıyanlann Cemnl ve nrkadll§l Salih 
miş oldukları a§ikılr olarak görülü- rayan oğulları Emir Naip Hazret- isimlerinde iki kişi olduğu ıanlnşıL] 
yordu. Jeri Suriye hudU'duna geldiği da. mrş. suçlular ·ynkalcınm r tır. 

Tayrnis'in muharriri, Çörçilin hü. kikadan itibaren her geçtiği yerde --o-

kümete kayıtsız ve §:ır11ıız müzabc- 1 pek parlak surette istikbal 'iai1. Rigo1etto Operas ı 
ret etmesinin meclis Uzerlnde yap. ı miştir Uzun zaınandnnbcri Ç<'llışılnn 'Ri-
tığı kavvetli hıtib:ıı ehemmiyetle Ş · h • b ·· t ın· ve gö 

. am 1c n ugun ar ı - golctto operası temsili 2 mayıs 
kaydeylcmektedır. b .. k" . r:ilmeıniş bir gün yaşamıştır. Şeh salı günü akşamı l<)'an.sız Tiyat. 

.. 't .... ~ t -~ • . • ~ •• ... .. • '·. 

DANSTAN iŞ.l..ENMIŞ BtR ESER. ... 
MÜZİKLE SUSLENMIŞ BİR FANTAZI •" 

NEŞ'E iLE öRULMUŞ BiR FiLftf .... 

GINGER ROGERS ile FRED ASTAIR'in yarattıit 

UÇAN V ALSLAR 
L A L E Sinemasında 

llugün saat 1 ve 2.30 la ucuz Jıalk matİMSİ. 

Bugün matinelerden itih:ırcn 

TA sinemas~nda 
2 büyük ve güzel film birden 

ÇÖL KIZI CEMiLE 
Pek mükemmel Türkçe sözlü ve şarkıla film. 

ı K \ T I A 
1
) A N 1 E L L E D A R R l E U X'un en güzel filmi 

Tenzilatı fiathr: ı 5 -20-25 LC!~_alar 1~ kuruf 
Bugün saat 1 ve 2.30 da. tenzııatlı matineler 

a,QWSCSlWiZSU .................................... 111111~~ 

1 i SUGON 

MELEK 
SİNEMASINDA 

Nefis ?rkı ve hafif muıiki ile ıüs lii, 

zevkli • ince ve eğlenceli bir filın. 

(Fransızca sözlü). 

Dansing Melegi 
Baş rollerde: 

SlMONE SIMON 
ROBERT YOUNG. DON AMECHE 

Ayrıca: Paramunt dünya haberleri ve MIKl ,ytAVS. 

Bug:in saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matine. 
Daily Telegrap~~· udi~~ b~ "1:~ı- rin mcdhalinden otele kadar 7 da- rosunda verilecektir. yette '1!1111etin goster gı ır ıgın, , _ 

EP!ili',.EPE!MY:pee i'"I _ ______ ,..J 
mubalefdin hattı hareketlle khli- kikadan ibaret olan mesafe erkek, Misafir olar.ak şehri~dc b~1- ı p *A Mi Bugün S ~ jK ~ ~ '(( ~ Sinemasında 
keye düşmt?miş oldnğunu tebarüz kadın, çoluk çocuk onbinlerce haL lunaEn kElcn ~ar:r.asR~ blartıttoonrou lu'.' - , Mevsimin en büyük A~k Filmi 1 Hollywood'un bütün yıli~ 
ettiriyor ve di'"·or ki: km iroihamından ve mütemadi al. yas onomı ıs ıgo e • 1 , • • • • H A N E 

" ak b. b nü. 1 c ktır Bavan Karakaş GOETHE nın en hı:ıı;ı cscrı Ş A d 

l Parti zıddiyetleri bir tarafa bıra_ ltrşlarından dolayı .an~ . ır u. . n ° ~. .. · · v E R T E R'in AŞKI Ç 1 L G l N L 1 K L A r 
;& ~ kılırsa, dünkü mllzakere memleket çuk saatte katedilcbılmıştır: Cıld~.rolunu O)~*:.acakt r r. R.' De. PIERRE • RiCHARD 1'amnmcn renkli,, en çılıırtı, 
~ ·Jnüdafe.ası ve yabancı memleketler Karşılayıcıların büyük bir kıs- 'marKı tenor rolunu ~]a:aktıı: WILLM ve ANl'ltE 1 en faz!a danslı ve şar&o• 
~ hakkında n1mnn tnnhhütlcrin tatbi- mı at üzerinde ve ellerinde kılıç 1 •. M_:ıest~o l{apoçellı ıdaresmde 

1 
y E R N A y t~rnfır:dan Revü Filmi:ıd2 ~ kı için ittihaz edilecek trobirlm- olduğu halde bütün yol boyunda buyuk hır orkc..;tra ve çok km·. 
5 8 30 

d . 1~· • • r.·ı ŞAHANE ÇILGINLIKLAR 

YEGANE 
ÇARE 

1 Kn~ 

NEOKALMiNA 
ıdır. - w •• 

Dün ve yarın 
tercüm e kültiyatı 

61 
62 
63 
64 
65 

16 
17 

7 nci •enden 
4i il - 67 • 7 kitıt;) 

VikoRtun ölümü 
Leneit 11. 
Liza 
Eı.•lilik 

Giz1i Pamuk harbi 
Bizanı tarihi 
i cnyolbeoa A vrupa 

30 
1. 

1. 
2C 
50 

ı. 

60 

460 

tr b. k h t• b temsile uarc · n. ı.;.uınc.ı ı·ı ·11 
hwmsunda herkesin müttefik oldu.. kasideler okumuşlardır. :·e. 1 ır oro e~·e 1 u 1 rm»•rı«:!t'IWlll!ra lirine" Fi!rı:ı: VERTER l!9 
ğunu snrih bir surette göstermiş· Bütün erkanı hükümet ve aske- ıştırak edcceklerdır. 

tir. Ti müfrezeler iitikbal merasimine . ---<>-- 1 
News Chronicle gazetesine göre iştira'k etmişlerdir. Sır haflada 39 kaçakçı 

: d<>, avam kamarasında veri~n ka- öğle yemeğini maiyetleriJe bir. ya1ta:anrlı 
1 rar takip edilen usuller hakkında likte Reicisnmhunın nezdinde ye. Ankara, 2S (A. A.) - Geçen bır ! 

ciddi görUş ihtllliflannı ortaya koy. mişlcrdir. hafta içinde gümrük muhafaza teş. 
-:nuştur, fakat bu ha1, lngıltercnln A!<Şam yeme~inde Fransa fev. kiliı.tı: Cenub hududunda otuz Ur, 

ntün kuvvetini terazinin kefesine ka!ade komiserinin davetlisi ola· kaçakçı, iki bin dokuz yüz on kilo 
koymnktan imtina etti:":;"ini tnzam- caktır. . gümrük kaçağı ile yirmi dört tiıı:k 
mun edemez. Emir Hazretleri yarın sabah lirası, altı altın lira, iki tüfenk, 

Yeni neşriyat Halep yolu ile Şamdan hareket elli be~ mermi, sekiz kesim lıayva-

Kiralık ! ~ ::>nak 
Sevimli ro:n'l:1cımız ve kıymet· 

li cdföimiz Yak:.ıp Kadriyi tan mı. 
yan yoktur. Yakup Kadrinin en 
kuvvetli es.rlerir..den biri de, hiç 
şüphe yok ki "Kiralık Konak,, ad. 
h roman~:lır. Evvelce eski harfler
le ve fld ayrı cilt halinde çıkan b:.ı 
krymct.li eserin hiç mevcudu kal. 
mamı~tL Bu dzia REMZİ KİTAP 
EVI "Kir:ılık Konak'' ı tek cild 
hali~de bastıraral: piyasaya çıkar
dı. Bu edebt abideyi blitün okuyu. 
<ularımıza t avsiye ederiz. 

edecektir. nı ile altı kaçakçı hayvanı. 

---o--

Uşakta bir yangm 
U~ak, 28 (A. A.) - Çar§ıda. U

lucami kar3ısındaki berber dllkk".i.. 
nmdan bu gece saat yirmi Uç bu· 
cukta lıir yangın cıkmış, zabıta ve 
itfaiyenin valt.iindc yetişmesi ve iyi 
.çaJ~ma.cıı neticesi nteuin ~ka bir 
yere sirayetine meydan vennooen 
yangın söndliı'UlmUştür. 

Ynngında. berber dükkfulı te.ma
men, bltL'.}lğinde bulunan eczruıc 

kuımen yanmı§hr. 

V.an bölgeisnde altı kcıçakçı, elli 
ldlo gümrUk ve inhisar kaçağı. 1 

Ege mınlakasındn: lfora sulnrı

mızda avlanan bir yabancı ile bh 
b31Tkçı sandalı ele geçirmiştir. 

--o-

Müreftede şarap 
istihsalatı 

Mürcltc, 28 (A. A.) - 938 yı

lında.ki ı;arab istihsaliıtı 2.448.00C 
kiloyu bulmuştur. Deş aylık şr.rap 

ihracaturuz da bir milyon ili.i )'Üz bin 
kilodur. 

Muhataptan <.dre~ıeriııın OJreııılcmemc .. inc bınacn ek -rru· 
dan doğruya :t.~hli.~ edilemiy:!n tah.ir m:ticc:crini lm.i ,a. 

l\1ahalk::.i rakanın ası'aca~ı yer.. Talik~ 
Keçecı Piri HmJwy \'apur ı kclesıne 29·1-
Piri Pa~a Ilalıcıo~lu \1lpur i~elesine ,. 
Sütlüce Sut:ücc vapur i"ke!e:ine ,. 
Yahya Kahya Yahya Kahya camii kapmmı •• 
Sururi J\ynalı Çe;me yokuşu başım .. 
Camii Kebir Camii Kebir a\iiu una ,. 
Hacı Ilı.isrev Hacı IIÜ)rev camii J,npısına .. 
Küçük Piyale Piyale fırka ocağı önüne 
Çatma Mescit Çntma l\Ie.,cit camii ı.apısma 
Kadr l\Iehmet J~adı l\Iehmet Polis karakoluna 
Kasımpa:a ~ubesi rna!1alHHı içinden tahrir edilip ahip!crl :ı 

!ermin öğ:enilmeme::ine binaen doğrudan doğruya tebliğ cjıl 
tahrir neticelerini ihtha eden birer \•arak-anın hizalarında yazılı P1 
lere asılarak bugün kazada ilan Olunduğu, 2901 sayılı arazi t 

kanununun 8 inci rnadd!'"İ mt•cibirıre ilan tarihinden itihare:ı tir 9 

çinde vaki tahrire itiraz cdebilel.-ekıeri alakadarlara tebliğ olunu~ 
(1.) (:C-1" 



JI 

,. 

5 

~ u:@ ~ ~- ~ m=~ u-H H_@ 
3 l) Baştarafı l ıncidt den uzun senelerdenberi beraber 

bıad~ha~tzigtde Polonyanrn ık- yaşamağa alışmış milletleri biri. T c§) lh1 tr @l lil) cdJ ~ k an 
atid rının tanınması ve bu birlerinden ayırdılar. En ufak ik- ~ 
ihde serbest bir Polonya lima. tisadi ihtiyaçları nazarı itibara ~ ~ 

ası, 
4 _Al almadan neler yapmadılar! 

tati tah . ~n • Leh hudutlarının 1'.Iesuliyet demokrat sulh dik • ç D t 
ı d•d.nin tanonnum tatörlerinin omuzlarındndır. Al. g ~ O 
~ ;: 25 

senelik bir aa:mi teca. manya bugün demikrasilerin. ta. 
• ısakı akdedilmesi kmdrkları vaziyet karşısında çe. 
u - l> , 

Slovelt olonya ve Macciristanın 1 kinmiyecek, korkmıyacaktır.,, T u·. r k a s k e r 1 e r ·, 
l · devletine ·1 • Almanyadan lti~ı . . verı en garant1ye Bitler bundan sonra Yahudi 
l'a... crının kab 16 k. b Al 
·-'lll sı u ı, u man meselesine temas etmi • dünya h" 

lÇERDE: lıliyttini 
0

~:~~\tl~enn;eki haki- ihtilalınin bir Yahudi ihtilali oL Le ıs ana nota fevk a 1 a"" de a 1 k 1ş1and1 '-ırı.'lıu e 6' manasını ta. dugu· na jcaret ettikten sonda sö. 
n eder ~ . Başlarafı 1 uıcıdt 

l>olon • zilne şöyle devam etmıştir: Berlin 29 (A.A.) _ Alman a. • Şehrimızde ehlivukuf tarafın' 
liflerde ~~iuaşağıdaki mukabil tek - Demokrat sulh diktatörle. jansı bildiriyor! İngiltere harici- M a1· este Şahin şah' hey etimiz tetkık cdılcn mu taJ...ıi r am an. 

1 _ .,.'1. nmuştur: rinin yıkmak istedikleri, müstem d'l tabloları rapo la bı:-lıktc l mıtc 
L u ıll tl ye nezaretine dün tevdi e ı en d 1 d l . 1t0tı:ıiıcr'. e er cemiyeti yüksek lekelerini elinden alıp iktısadi azasına memleket"ım"ıze ast ug" u- gon enmıştır. ın1 D Alman muhtarasında Alman ve • U ted 'nk ıA d ı · 15 ~sı, n antı:ig'den geri alın vaziyetini altüst ettikl<'ri bir mil nı\ersı e ı ı dp ersen 

ingiliz donanmaları i~in 35 - 100 baren başlayacaktır. 
2_1\ . leti yepyeni bir devlet olarak di. nisbetini ve bahri inşaat hakkında nU gösteren iltifatlarda bulundu Dumıupmar )atı 

liyat i~i o~ıdordan yapılacak nak. rilttik. . malUmat teatisini derpiş eden 1935 ı l ·• ta~k? ıllL.t<teı e t 

liitlcrn olaylık gösterilmesi. Şimdi Avrupa devletleri ara • . k Tahran, :!S (A.A.) - Anadolu Ajan 1 Sruıcağımız eğildi, kardetı ordunun ctatrıtılmaktadır. Bo .. a acak b.ina g · 
L l> ı tarihli deniz muahedesinın artı rş • 
"'ltt1 • '. 

0 onyanın İngiltereyc sında mütekabil bir hürmet ve sının husus! surette g!Snderdiğl muhıı._ ba§buğunu hürmetle seltımlıyor va lecck ) ıl koy ) atı tnekt"b; olar.ı 
J gırı~t··· muteber olmadıg·ı bildirilmekte - k bl ıt h tarihli A. ~ ıgı taahhütlerin 1934 anlaşma üzerine kurulmuş bir biri bildiriyor: sonrn ye pare r gran parçasl n. ıdare edılecektır. 

bili te}'f lrnan - Leh itilaflarile ka_ muvazeneden bahsediliyor. dir. DUn öğ'eden itibaren biltUn Tahran llndekl Jutanın başında ilerliyor. Ar. • • c~rıyat kongresı 'llurahha !arı 
ı.. ı olınadığını ilave etmi .. tir. Alman milleti başkalarının sö. Bu karar, lngilterenin takip et- bUyilk askeri geçit resmini görmek kadan Fransızlar, sonra da Sovyet > ann Ankara) a gidcct.klerdır. Ne 
ctıtıer b l' • kt" D h" tiği muhasara politikasının neti. 'çin Ccltıllyo alanına dökUlmUştU. Ue. murrezcsl geçti. rıyat sergi i pazartesı saat 11 de 

l'aııs f '. eynelmilel bir konfe- zile hareket etmıyece - ır. a ı • cesidir. rck ynyan, gerek otomobllle yollardan Şimdi kardeş lranın şanlı ordusu açılacak a}m gun saat 17 de bır 
dtrcı. ıltrın.i reddettiğini beyan e. li Ye harici siyaset bakımından gUçlUklc geçlllyor, karlı Elbnız dağ'. geliyor. General Sakaklnln takdim et. tanı,_ma ,..dyı .,:erılecektır. 

~ de t Muhtarada, Almanyanın 1935 U"' b k ı d dü h tarafın • ır· .. Al rnı§tir ki: kimsenin emirlerile hareket e - lanna sırtını dayamış alanın, durt ta_ b· u 0 or u, nyıı.nın r • • \'ali konağı cadde irun ge1ıi5le-
.,, ,...,, muahedesinin evsafa ait tahdida- ı llakl WtUn ordularla boy ölçü eblle ' 1 llıe hu·· .. nya, kendisini bir mahke~ miyeceğiz. rafı halkla simsiyah çerç 'eıenm • tılrne ı ıçın 1 edek Subay O\U unun 

zu • h k d tına riayet edeceği ilave edilmek.. bulunuyordu. c k, \'atanını b<>.r türlU tectn llzlerdcn dl\ arının '\ ıkılması bsi dun ıha e c. re"ck ol runa "ıkarmr11. gı·bı" g"o'ste- Sar'm Almanyaya ıl a ın an t tabii k k d tıı ~ • 
~ ;ı; l' • tedir. Almanya hükumeti, tngilte. Hıı.'ılıı.rla sUslenmlş geniş trlbUnler. tıı.mnmllc masun u ece u re dılmiştir. rltıs.;ı ht~. beynelmilel bir konfe- sonra Fransa ile artı~ hiçbıreltop re arı:u ettiği tak.dirde, yeni bir de bUtün heyetler, yüksek devlet me. bir ordunun yüksek bir numunesidir. • Nişanta~ındaki lS inci mektep 

Ctktı'r ,! ır zaman i~tirak ctmiye rak davamız olmadıgını evv ce murları yer almıştı. AlahazrcUn hu. BUyUk alan alkışlarla. çınlıyordu. Ve bahresını'n gcnı~tetılm"'"; ırı'n cı.,:ar-
"' k ~ 1 ld deniz itilafının imzası için müza- k biri ötckl d :ı.- :ıı --= :ıı dc.,lct.d a at Ruzveltin zikrettiği söylemiştim ve bunun böy e o u. susi pavyonunun sol tarafında kuru. alaylar önde sanca lan n en dakı bazı bınalarm istimlaki karar. 
erde h ... t krar s"ylüyorum kereye girişmeğe hazzrdır. lan saltanat "adırında lran imparato. daha muntazam, biri 6tekind n daha 1 "tl'rnc'" n er birine garanti gunu c 0 • 1 35 " a~mı~tır. 

ge h Muhtarada Almanyanın 9 rlçesı, Mısır Mclıkesı, Prens s Fevzi. heybetli, bbaşkumd andanmın t önUnyUdekn • 13ec:ıktasta Akaretler bınalarımn 
dt•Ictl aı:ırun. Şu şartla ki, bu Küçük memleketlerden sorduk. - d · · k Şahi "h k lan " damdcinerlcr geçiyor ve u or unun yara ıcısı " - . bo 
d er b tarihli muahe eyı ımza etme su. ye, nş .. m ız e sek bnabu"', kaıb·ı lfUharlarla dolu·, hep bırden bej rengıne ) anma ı. oı:ruy ' u garantiyi do ... grudan Hı'ç bı'rı· Almanlar tarafından b h • f t d B d lunda da hU ~ & ı E 
l ~ a Alına d rctiyle tngilterenin a rı te evvu. o uruyor u. u ça ırm so - evıtıt arını. utanını ve büyük mille_ l \e kaldmmlar~m~ da ) apı ma~ \ 
ttin a nya an ve her .dev- tehdit edildiklerini söylememiş • kunu kendiliğinaen tanıdığı hatır- ttin G"eneraller, daha Uerda ise Mısır kaftan ıstenmı tir 
ttk"b'ılrı·zu cttigi müddet Vin mü. lerdı'r. Bu m"mleketlerı'n istikla. askerlerinden başlıyarak lnglllzler, tinin şanını yUkselünek 1c;:ln kurduğ"u • B z t~ b. d Tonru 

.. Yet ;ı; "' latzlmaktadır. bUyillc eser nl selAmlıyor. ugun ~y ın wurnun a ,_..~ 
taJc iıteın l' esasına müstenit ola. li tehlike altında değildir. Almanya, İngiltere hükumeti. bizim askeı ler, Franszzlar, Sovyet Daha arkadan mükemmel motörlU atış. talımlcrı oldugurn.J~n dcr.ız \ e.. 

1ngiJj e ıdirlcr . ., l\facarlar, Yugosla\'lar esasen nin kendisine karşı dostane bir müfrezesi ve lran askerleri hazır- kıtal r, tanklar, baflf muharebe ara. saıtının açıktan geçmesı bıldırılmış· 
tının fe:\.:- Alınan deniz itiHifla. bizim komşularımızdır, onlar tarzı hareket takip edeceg·ini ümit dl. b ları. tayyare toplan da geçti. tir; . 

1 
d 

d 9411 h k ·· ı Şehlnşahm pavyonunun sağında Daha c\'\'cl geçidin bidayetinde önde Saldıray denıza tı gcmımız un Ctn;.tir. a kında Hitler cöyle hakkında biltiln bunları soy eme- ettı'g·ı· ı't"ı'n bu suretle hareket et • ha zda rıkmıc tec ubelen 'apıl 
, :s :s heyet azasına ve vezirlere ait trL TUrk tayyarelerin!, bunun arkıı.ııından vu n :ı.- :ıı • • • 1 
l"ou· •. ğe dahi hacet yoktur. mı"c:tı"r. d ı Ukemmel ha··ıı. filolannı mı!;tır 
"• :s biln ve diğer tribünler 'e nihal et ı'tlnın m • " • tııı, .. 11 _ ıı - Alınan deniz itilafla- Romanya ile de esasen anlaş • Almanya, ingı"lterenin menfaat ;>rettik, DanisgAh dağının arkasın. De\ erek kazasına gonderilecek 

.. , ..... ,, b 1 hem yanda, hem kar§ıda çepeçcnc De k 'ı~ ld k ~tbtıab'andığı §artların, İngiliz rnış u unuyoruz. mıntakalarına ait işlere hiçbir za- dan ç kan tayyareler rnuntıız'am for. resmi evrakın vre • LJVngu a 
ll?Jt nın ve ı u· k 1 man karışmamıştır. Halbuki ln- halk bulunuyordu. mnsyon halinde alan ufuklarında al. kaydilc se\ki alakadarlara b ldırıl-A.~ ng ız ma am arı Benim en büyilk hayat ~dea - Gell;ıl §iddetll alkı§larla kar§ılana.n çaktan uçarak Elbruz ıstelerlnde kay. mi~tir. 
lcri tar ilnyaya karşı ittihaz ettik lim §udur: Vaktinde parçalanmış gilterenin son haftalar için.de itt~- Majeste, 1nnındıı veliaht ~ldul!'u halde lıoluyordu. • Dun ,ilayet parti ·merkezinde 
laıtırıı~t hareket neticesinde uzak olaıı Alman birliğini y<?nidcn te. haz ettiği siyasi kararlarla İngı· atla askeri teftiş etmiş ve lran ıı.ske. Bu sırada. bir hafif filo da. çok rna. bir toplantı yapılnu~. h.adıkoy haık 
tete hüıtı! olduğunu bugün İngil- sis etmek, milletimi birleştirmek liz matbuatının tarzı hareketi 1n. rının bUyijk başbuğunu set!mlamnk harem nkr:o~i ,hlffipr).cr1 yaptı. Dört evi binasının ın~at pro1e en uze. 
'ih keyrurnctine bildirdim. Bu fe. istedim. Ve istediğimi yaptırrf. giliz siayestinın başlıca düşünte. lçln bütün yilreğlle haykırdığı kura. saat suren bu geçit \!snasmdn kırk bin rinde konu~ulmuştur. 
leaİdir. :aı'Yeti, bir izzetinefis mesc.. Bundnn sonra Tnijlctimin rcyiı • sinin Almanyaya fiili bir harp aç lar A.!akı çmlatmıştır. lran askerini G"ÖrdUk. • Türkiye, Yunani tan \t: Bul :ı. 
u unu la b 1n ._.., f""--l t • Alahazret otağına döndükten sonra Hepsinin ytlzlerl yağız, vücuUnrı ristan arasındaki mti~terek Dem r-

t bir BilaJı n eraber, gilter topladim ve ekseriyetle bütün mak olduğunu göstermiştır. Juymctll bir muhabbet jesti olarak d~ ve yayla çocuklarında olduğu gf_ yolları tarifesine Yugo-.Ja..,}a da 
Cet lcaını:y Yarıpna gimıeğc ha. Almanlar Anschluss'u knbul et • tngilterenin son zamanlarda gi. yanlanna heyetimiz reisı All Rıtna bl kıvralt ve tenasüplU. Adımlan sert, girmistir. 

Ii· iltağını ümit ediyorum.,. tiler. ri§tiği teahhütler kendisini, Al- Tıı.rhruıla Orgeneral Kılzım Orbayı ça tıı.llmlcrl mUkcmmcl, techlzıı.tı modern • YalO\anm Bursara bağ.anma ı 
flın ~~erf, Alınan _ Leh itil~flan- Bunu müteakip ecnebiler elin· manyanın ihtilaf halinde buluna. ğırmak lfltfunda bulunmu,tur. ve tamdı. Bu ordu ııe yalnız ırnnııtıı.r dolayısile Şehir mecl:•inde '\alo' a 
.._. eah d. de bulunan Almanların istikbali. bileceg·i her mıntakada, İngiliz Evvcııı süvariler clddcn mahnretıı ve dört kardeş mlllctııı bUyilk Şefi de. kazası namına bulunan Om r Çallı, 411.Uıtı,.:ıe e ıldiğini bildirmiştir. k k 'eli B l. 
1 ... Yh menfaatleri ihlal edilmemiş olsa binicilik numaraları yapmııı ve ço ğll, fakat Iranın bUtUn dostları, ar_ Kıtapçı Halı n ur a \: ı ayetı na. 0

nya t ' l934 tarihli itilaf, Po- le me§gul olduk. alkışlanmıştır. Dörtnala koşan atlar de lcri ve sağlam bir sulhu seven her. mına ıntihaplarınm tccdıdi lazım. 
~rtı'lt lllat'a!ından ihlal edi)~iği için Bizi bir eşkiya haline sokup bile, Almanyaay karşı harbe gir. üzerinde mütemadiyen ;>ere atlayıp ı, s, bütUn dünya iftihar cdeb ıır. gelmektedir • 
Ya hUkuUtcb~r olmadığını Polon. §uraya buraya saldırını§ gibi gös mek mecburiyetinde bırakmakta - yeniden atına binen, ağzında kılıç lı. GC'ce GUIUstıı.n sarayında lran hn~. • Son gunlerde ka\ urma, sucuk 
llliıtir ltletıne bildirdiğini söyle. termek istiyorlar. Halbuki ÇCko. dır. rıldıık gibi dönen, dört atı birden şah met ve saltanatının bu kıymetli sem. \e peynir gibi gıda :-n:ıdaclcrınden 

· Slovakya bizim memleketimizle Böyle bir muhasara siyaseti takip !andırarak Ucrllyen, üç at üstünde Pi. boll.lnde Mısır Melıkeslnln davetlisiyiz. zehirlenenler çogaldığı dan bu mad 
b lfitler ı bolc.,vik arasında bir köprü idi. etmekle lngilterc hükumeti 1935 rıı.mlt halinde ilerllycn ylğltl rl yalnız Bnhc;:e yollarında bu sefer MıBir ns. deleri11 !;Jkı kontrolle~c tabi tutul-lrlcıti ' talya ile Almanyayı r- lranlılar değll, fakat bizler, bUyUk l. iter! ri dizildi. Venedık fcner)lc parıldı k ı tı 
tiııi karen bağiann çöı:ülemiyece. Onlar bize kar§I, emniyetimize tarihli deniz itilafının esaslarını rımın dostları ve kardeşleri de gl.lğsU. yan bahçede Mısır, TUrk ve lngillz m~s~~7~~~~~~~t~İ a l!nda dun } a. 
/\rna.., Ydettikten sonra Italyanın kar~ı silfıhlandırılmış bir tehlike bir taraflı olarak orta.dan kaldır • muz lftlharla kabarmış olarak seyret. muzlkalnrı mUnavebe ue çalıyor. Çifte pılan sıkı bir tef tı~ nrtıccısinde bır 
Cdcrckubtluktaki harektini tasvip idiler. Biz bilakis orta Avrupayı makta ve bu suretle gerek bu iti- tık. merdl\'enıerde Mmır hassa süvarileri, çok dükkanlar cezaland~rılmı;tı~ •. 

uras t birl""'tirmek istedik. laAfın gerekse onu itmam eden Mlııllne ancak Elen efsanelerinde ka'wercngl ytlzlerl, lnrmızı mnvl par. • Kurbalıdercnın temı.tlenm ı ı-'.•haaın ~nın talyanın hayati ""' 
il d h· lnrriltere \'e Fransa, ltalya ve 17 - 7 • 9l7 tarihli beyannamenin rastlanan bu ccntaureiar clddcn hey. lale clblııelerı, mızrnldan ,.c geniş kab rı'ıı hazırlanan kesi{name munaka-

tir, a ıl olduğunu söylemi§ t> k d k bcUlydi. Dörtnala giden atlar Uzcrin. zaıı kılıçlarlyle birer bronz heykele :ı.- -
Almnnyanm ~imdiye a ar yap. ahkamını hükümsUz bırakma ta- .. a~ a konmuştur. }1· de tUfenklerlni ve kUçUk mltralyvz.. ben?Jyorlar'. ; 

l itler bund tıklarma katiycn itiraz edemez. dır. ıerlnl maharetle kullanarak yerlerde "''uzlk yaldızlı kubb terde hafif na"' • Fılorva gazino unun elektnk ~po.. '.. an sonra, Alman - "" 6 • ~ b led' 30 
" nıun ler. Etmiye hakları yoktur. Çün· Lehı"stanın cevat: l serplll kUçilk balonları pnuatabllmek, m"lcrlnl aksettiriyor. Sa"' tıı.rattaki \e dıger tesi atı içın e 1) e tıııda asebetlerinin ''istikra· ~ b 

~:. n hah kü onlar tatmin edilmiş millet - Var411ova, 28 (A.A.J _ Hüku. DlIZl'aklarmm ucuyla yerden kUçUk snlonda Kraliçe Nazlının riyaset ettiği bin lıra a\nmıştır. 
""': " setrniı ve şöyle demiş- .. ~ ı M ba kl kaldırabll dl K • Belcd;,, e, sulandınimı~.jıkeler-lerdir. Bizler ise kürreiarz uze. met, taraftarı Express Poranny ran "e ıSir yra annı • ziyafet sonıı ermek tızcre r: ırmızı 

" k k Ukemmcl erlerin yap gı ı ,,,., .. yUzJU hademe le hamız·ı sı'rkelcrin uzerlenne cıns.. A.1 ... ,._ rinde yacamak hakkını istiyoruz. h ı me nnea m • şal\'a~ıar ym § ya&~ • 
tr ...... uya 1t 1 ':i gazetesi, Dantı:ig meselesinia a cnğI .şeylerdi. lerln hizmet ettiğl sofrada herkes §am lerım bildiren etiketler koruna mı aa,ll:l k· ' a ya ve Japonya Al f b l'ğt d'ye yalan · · k b 1 

a ı t man sc er er ı 1 şartlanrun Polonya ıçın a u e Daha sonra karşıdan bir suvar! ala. pnnya kadehleri elde ayaktııl r. MU. kararla.tırmı~tır. . - . llltdenı· . C§rikimesai, hakiki bir • d ı -
Yet söyleniliyor. Almanya geçen se. şayan olduğunu tasrih etmekte- yı ilerledi. Eski sancağmı Şahlngaha zllc düt;-Une ı.ştırak eden bUtUn mlllet. • Belediye ıktbat mu ur ugune 

adaleti · ın ve dünyada nizam ve ne de bir tek insan seferber et. dir. takdim eden bu alaya Prenses Fe,-zı_ ıerln milli marşlarının esas nağmele. ta\ in edılen SaHetin ~a.ıı günu 'azı-
~tl~ i.daınesinin şartıdır.,, medi. Bu sulhperverane muvaf • Bu gazete, Polonya hükumeti- yenin ism.l ve onun bayrağı verildi. ıinrlcn mUrekkep bir senfoni çalıyor. fesine babhyacağı haber \ erı}m(k-

1 ltı 28 H d k t Bu merosimi mUtenklp asıl geçit ba~. Taht salonunda dıı.vetlller hazır, iı.:c. tedir. ıı.11 lla' - itler bugün açı. fakıyctlcrl kıskanan emo ra • nin iki senedenberi serbest şehrin ladı. rlııi bir siyah ve beyaz senfonisi arada • ltl~i,·e mektebinin ;ık mezunl::\-eiı~l Y§tag~ toplantısında "'Z lar bı'zden nefret ediyorlar, bizi · · • · t • t'bak J ı ı 
·"'U. e el "' • bir rejimını yenı vazıye e ın ı Kp"mizı _ Mavi elbLselcrl içinde unırormaların s.ırmaıan sanki bu ikl 1 n:ı 2 mavısta diploma an \Crı e-

.... Jı.. eıni.§tir ki : kıskanıyorlar. Bu Çekoslovakya etirmeğe hazır olduğunu hatırlat. bronz yilzlerl parlıyan Mısır hıı.ssa ala esas renkli senfonlnln muhtellf cUmle. cel.tır. Mektepte ta~ra ıtfa' elerin-

b
"elt lle~~rıka Cumhurreisi Ruz- meselesini parmaklarına dolaya- tıktan sonra şöyle demektedir: yma. mensup sUvarl ve piyade ·murrc. lerlni birbirinden ayırıyor. C"n de 7 talebe bulunma! tad;r. 
ır tel 

1 sahsına mahsus garip rak dünyayı kana boyamak isti. Daantzigin ayn bir hukuk sta.. zclerlnin geçi§! cidden gUzcldl. Bunu BUtün kadınlar Mısır sarayı proto. 
i~ .... ,..gt-af gönderdı". Bu telrrraf '-'enler bunu harp sebebi yapmak d p 1 n lngWzlerin muntnza.m yUrilyil§ll takip kolu mucibince beyazlar giyinmişler. 

•• ~ ı:.- " tüsü olması lazım ır. 0 onyanı cttl ve §lddetle al~lanıyordu. Erkekler de fraklı. Gcnı: evlller alkl§. 
Ra kar:Y§tağı içtimaa çağırma. istiyorlar.,, hakları tahdit edilemez ve kontro- Bunlardan aonnı boz bir kUUe halln_ lar arasında ilerliyor. Bu çok gUzcl 11l?ı fi~ .verdim. Alman halkı. Avrupa sulhi\ için yapılacak la tabi tutulcimaz. Tadilat ancak do takım kolunda Mchmetı;lklerimlz çiftin y0zıertndo heyecan \'e sn.ad t 

re \·e11n nı ~ıp cevabımı ona gö. şey ,tek zaruret Danzig mesele - Dantzigin Milletler Cemiyetin.. ilerlemeğo başladı. önde §anlı sanca. okunuyor. Blraz geriden imparatoriçe 
!Son ek ıstedim • sini demokratların değil, nasyo- den ayrılması üzerine salahiyetle- ğuıuz Türk ordusunun kardeş ırana ve Mcllke Nıı.zlmm oı'\.o.smda Şabin. 

dola, .. bayın tarihi hadiselerinden nal sosyalizmin görüşüne göre lerin yeniden taksimi meselesinde sclA.mmı ve muhabbet hislerini getiren şah geliyor. Prenses Fevzlyenln beyaz 
c: •11 

U ce halletmektir. Burası nasıl olsa bölUlt gllrUnUr görUnmez herkes ayak. haşmeuı gelin elbisesinin Uzcrlnde 
aktll" vap ehemmiyetli ola. yapılabilir. ta kardeş millet, karde§ Türkün sem_ dört kaskat hallnde pırıldayan bir ger 
. lloli.t'k Şraki Prusya toprağıdır ve Dan- Polonyanın tarzı harketi bu- bolUnU durmadan dinmeden alkl§la_ danlık var. DUğUn hakkında yıızılmıo 

tı J\ını 1 
a hayatına girelidenbe- zig meselesinden dolayı mesul O- dur ve Almanyanm onun azmini mağa başladz. bir ltasldeyi dinliyorlar. ı 

elde et an milletinin hürriyetini lan Almanlar değildir. Koridor nazarı itibara alması arzuya şa. Sonra büfe açıldı. Bu esnada Ma. 
§Ullrntd~ekten başka bir şey dü. Almanyanın, kendisine has olan yandır. Halihazırda Almanya ile cihetinldeki arazinin hukuki statü. jeste Şahinşah, heyetimiz reisi Al! RA. 

, ._, 
ı.Giyjme meraldı 

llayan~ara 
A ,·rııpndnn hu us suretle c

tirttığım )nılık ıııodcllcrınıı 1 ır 
cıern görunüz. lstc~'<'nlrrc pru • 
, 11511 p:ıtrorı çıkıırılır. 

[)iplonı Tu:i 

tıı. un 'h 1 b t h' .. 'l 11::.kada dır na Tnrhan, Orgf'neral Kiı.zım, Refet "' Ve .k · meın ekctimizin poli. yoludur. Danzig ser es §e ır o. Polonya arasında hiçbir müzakere su ı e a " r · k ı 
tıı.. 1 tısad·ı ı'stı·k1a· lı" ı'çı'n çalı§ 1 k Al a\•det edecek kt d' Fakat mu" Nutlrun metnı" Amerı·kaya Cnnıtez, Bu yaver Celiı.lle ldarei n ı>nr'ı Kn·'ııı Tcrzıl"ı· · Akııdcını· ... , ''e b - yava t e ır .. .. u "' ' U ara man " - cereyan e meme · • d<ıh ctmln, hepsine ayrı avn çok lny. 

3 ~ na çalı ı k 1 · b' · b t' d b'ld. "ld" ~ " ~ınden. Be~oğlu Parmakkupı 11' 

1 

YAVUZ SEZEN 

n b:ı"k r en ııç ırza. tir. Yüzde yirmi beş nıs e ın e zakerelerin tekarr ba§almasz an - ı ırı ı m tıı ,.e ltardeş Türkiye hakkında se. 
1 w·.... "li a ınııı tl . Gayret apartmanı. Turk OIOl'\ 1 ıso"Ye k e crın haklarını Polonyalı ile meskun olan kori • cak bu sasa göre ve bu hudutlar Bcrlin, 29 (A. A.) - Alman)a- nlU ılr sözler söyllyerek bııha blç:nmez ustünde 

liarp ~ bir adım atmadım. dor Almanlara aitttir. Danzig ve dahilinde mümkün.dür. Bundan I nm İngiltere ve Polonynyn muhtı. ı.t ·ta bulunmu ı rdır. !..------------..: 
'oııta d .zamanında \•e harpten 1 k b" başka bir müzakere zemini intiha. ralarz Londradaki Alman)a ma la. ·: ,, Y nM gene; c\111 r saray ooh_ 
~ "'U aıına milletim İ"in doğru Danziğe giden bir yo mu a ı - " t dl d'l ç: 3 n ı Zı ı Uç: Jcard ordu mUmes • 

.. , sa .., linde Polonyalılara yirmi beş se.. bı mevzuu bahsolamaz. hatgüznrları tarnfınaan v . cBı • ıll ı k rl<.'rln, sıra ile :Mısır. Türk sır ve bugUnkU lran Prensesi hıı.llnd , ~lnı\lş :.at esası dahilinde ku - nelik pakt teklif ettik Polonya. hü Çünkü bu mesele, Polonyanın dıği esnada Alman'a hu tümrti \, 1r n a k rlerlnln orasından geçe_ 1rnn mllll mnr§l ile karşılanmış vn 
~. ır sulh Un teminini iste- kumeti bunu reddetti. Baltık denizindeki hayati menfa., !indeki Amerika ma lnh tguzarın"' re c o tımoblle binmiş ve arkada diğer Mermer Sarayın kıı.pılArı dfut gU 

Alınan . . . . Leh 1 aleriylc ve asırlardanberi coğrafya llitlerin nutl,unu te,di c'mı \IC bu 
10

· > ı ~ oı u~u halde Mermer Sa. dört gece sl\ren lıa§metu ~nblr 8~0 
l}ı Old .. Inillctı aleyhinde bir Danzıg hıç bır uu~1an. . o • ı ih ve iktısad bakımından Polon nutl un Hu vcıun M • aıma bir cc· ı n· ıı ı nmı Ur. . 1 dil@nünd n sonra bu me~r ve s -

ıtr1 Ugu zaman siyaset adam. mıyacaktır. Ben vnzıyctımı de • tar v • •• .. ı , b k 1 tf . 1 bildirmiııtir. hl rın r s r:ıy kapısında dUnkU Mı. 1l çiftin tızerlne kapanmı§ • 
neden it' 1 ~· t" k d v.1. yaya baglı olan Vıstulun munsap, 'ıı tc ı e ıgın ıraz etmediler? Ne. gış ırece cgı ım. 



Aslted.k 

Italya 
Akdenizde ne 

yapabilir? 
Beynelmilel umumi dikkat hlı.la 

.Akdenizc doğru çevrilmiş olmakta 
devam ediyor. Akdeniz ve Akdenizc 
bağlı Adriyatlk ve Ege denizleri Uç 
büyUk devletin nakliyat yollarını 

teşkil eder. İngiltere, Fransa ve 1-
talya Akdeniz yollan vasıt.uilc 

dünyanın diğer kısımlarına bağlı . 
dır. Avrupa, Asya ve Afrikaya b 
denizle bağlanır. 

Akdenizde mühim alakaları olar. 
bu Uç devlet bu deniz ilzerinde biı 

çok esaslı noktaları tahkim etmiş _ 
ler, deniz üsleri, tersaneler, istih
kamlar, harb limanları, yapmı§lar
dır. 

Eakiden Akdeniz kıyılan denince 
hatıra güneşli plajlar, .su kenarında 
çakıl taııiariyle oynıyan güzel ço
cuklar, portakal ve limon ağaçları 
altında geçen tatlı qk ııaiıneleri 
~cllrdl. BugUn bu denizin umu _ 
mi manzarası çok değişmiştir. Şim
di bu denizin ortasında serpilmi§ 
deniz Uslerinden sık sık uçan tay
yarelerin gürültüsü i.ıitillyor; kı -
)1ılardan, toplariyle atet açmağa ha 
zır harb gemilerini görmek mU.m. 
kUndür. Martılar ve beyaz yatlar 
bu denizden çoktan uzaklqtı. 

Akdenizde alakadar olan Uç bü • 
yük devletten ltalya, bilhassa Ar
navutluğun işgaliyle, eskidenberi 
Akden.izde haiz olduğu hakim mev
kii bir kat daha takviye etmiıtir. 
Asıl 1talyadaki Speçiya, Napolf, 
Trant, Bari ve Brendizi limanları 

milkemmelen tahkim edilmiıtlr. 1 -
talya Akdenlzin garbındaki Sarden. 
ya ve Pantebriya adalarile, Fra'nııa. 

nın Afrika mUslcmlekelerile olan 
mUnakale,ini daima tehdid edebi -
lir, İspanya harbindenberl İtalyan 

kuvvetlerine üs hizmetini gören 
Mayorka adası da Akdenizdeki 
Fransız gemilerinin vaz.lyetinl hay
li mUııkülleııtirmiştir. Sardenya ada 
111, Fransanın Korsikayı tahkim e
derek bir deniz üssli haline getir • 
mesine mA.ni olmuııtur. 

Akdenlzin cenubunda Trablus, 
Bingazl, Tabruk limanlarile Trab. 
lusgarb arazisi vardır. Bu arazi 
hatlariylc Fransız müstemlekeleri 
arasına girer. Yani Trablus, Tunwı 
ve Tabruk Mısırı tehdid eder. Tra-
blus ile İtalya anuıında bulunan Si
çilya adası tabiye bakımından Mal
ta kadar mühimdir. 

. -· 

Ka.ılos aclaın 

HABER - AkJam Posten 

48 Saat süren 
güzellik kraliçeliği 

.... ; . ' ... 

Yivyan Romans ve Jan Gaben'in çevirdikleri 
filmler Fransa ' da en fazla hasılat getiriyor 

Vh ya.n Romans ,.c Jıın Gaben, ı:e' lrtliklerl bir filmde •. 

Son günlerde Fransada, film çe- bir mUcadele devresi geçirmiştir. rolünU oynayan Mi~el Simonu öl • 
virten eirketlere dair neıırolunaıı bir Vivyan bir aralık Paris güzellik kra dürmüştür. Pepe lö Mako filminde 
kitapta, Framıada en çok hasılat ge !içesi d-.: ilan edilmiııti. Fakat jUri Jan Gaben daima kanunun elinden 
tiren filmlerin Jan Gaben ve Viv. heyetinin bu ilanı her taraftan itL kaçan bir cani rolünü oynar. Polis 
yan Roman.sın çevirdiği filmler ol. razlarla karşılandı. İtirazlar bil - kendisinin izi üzerindedir. Arkada
duğu yazılryor. Bu iki .sanatkardan hassa iki noktada toplanıyordu: şım, polise haber verdi zannile ya
birisinin oynadığı her filmin neka - 1 - Paris güzellik kraliçesinin kalar ve zavallıya tehlikeli anlar 
dar haaılat getirdiği malfım değil. Parisli olması lazımdır Halbuki geçirtir. Yakalanınca da polis me-
dir. Fakat bu iki yıldızın film çe - Vivyan Parisli değildir. murları önUnde kendini öldüıi.ir. 
vinne tarifeleri bellidir. Jan Gaben 2 - Bir güzellik kraliçcı:ıinin Yıldızın mukavelesine koyduğu L 
her film için 1,200,000 frank, (bi. mutlaka genç kız olması şarttır. kinci şart.sa çok sevdiği yeğenleri. 
zim paramızla 60.000 lira) Vh·yan Halbuki Vivyanın iki yaşında bir nin stüdyoya alınmasıdır. Gabcn iki 
Roman! da 800. 000 frank (bizim çocuğu vardır. film sahnesi arasında bile yeğcnle-
paramızla 40,000) lira alır. Jan Ga. Bu itirazlar karşısında Vivyanın rlni ok§amak ister. 
ben be§ altı senedenberi yıldızdır. güzellik kraliçeliji ancak kırk se - Vivyan Romansın mukavcle!ine 
Onun için aldığı para çok sayılır.az. kiz saat sUrebildi. Sonra bu unvan koyduğu şart ise sevdiği adamla be 
Fakat Vivyan Romansın muvaffa- kendisinden geri alındı. Sonra Ga- raber olmadıkça film çevirmemek -
kıyeU çok yenidir. Bundan beş altı zino dö Paride revU figüranı olarak tir. 
ay kadar evvel, Vivyan, bir sinema tamamiyle çıplak bir halde sahne. Vivyan Romansın aşk masalı an. 
mecmuasmda "figUranlık yapmak ye çıktı ve §Öhrc Uni gllzcllik krali. latılmağa değer: 
ilzerc sinema yıldızı aranıyor., ser. çeliğinden ziyade bu hfıdisedC'n al- lP.32 yılında Jorj Flnman isminde 

levhalı bir makale yazmış, bu ma -dı., · bir delikanlı vardı. Bu delikanlı bir 
Adıiyatlk denizine gelince, met • J G h d ı· Wo d . .. . i . ' . 1 s· w kalede de halinden acı acı şikayet an a en c genç ıgın e çımcn- gun ış çın "'fışe • ımonu görmcgc 

halinde bulu.nan Korcu adası ~tis. t w d · · 
etmiııti. Yıldız bu yazısında: "Şir _ ocu çıragıy ı. Sonra da demirci gıttı, Mışel Simon, delikanlıda sine. 

na edilmek eartiyle bu denizin bil -

tün tablt Uslerine ltalya hakimdir. 
Bu deniz tam mana.sile bir İtalyan 
gölü olmu§tur. Korfu ada.smın Ak
denizc hikim üç devlet tarafından 
nekadar ehemmiyetli telikki edil -

meai icab ellisini bu mUtalea aapçık 

ketler ismimi afişlere büyük harfler çırağı, makinist yamağı oldu. Daha ma için bir istidad gördü ve o eıra
le ynzmağı hiç unutmuyorlar, fakat sonra tiyatro aktörü olarak sahne- da çe vrilmekte olan "Diııi köpek' ' 
senaryoda rol vermeğe gelince, ye çıktı. Reji.sörler onu sahnede be filminde bir rol verdi. 

Çocuklardaki 
peklik 

Yazan: Or. G. A· 
Küçük çocuklarda pt 

çok görülür ve anneleri~ ~r 
ıilcayet ettikleri bir ha!dır·b'1· 
bebl, yeni doğan çocu~un llf' 
saklarmda küçük adaleler . . 
nüz iyi teşekkül edem~ 
den barsaklardaki hareketi" 
pek zayıf olması.dır. Heniil 

yıf bir halde bulunan ~" 
adalelerini harekete get~ d 
için çocuğun kz.raciğerııı 
safra çıkması, barsaklarka dl1 

b'r rapların ifraz etmeleri 1 

annesının südünde yetişecek kadar hormon bulunması U 
zımdır. Bunlardan herhangisi eksik olunca çocuk ~ek~ 
tutulur. Annesi de çocuğunun her gün hiç olmazsa bır. 
dışarı çıkması mutlaka lüzumlu olduğuna kanaat geur 
olduğundan çocuk pekliğe tutulunca telaşa idüşer. ·~ 

Vakıa çocuğun her gün bir defa dışarı çıkması i)''p 
Günde iki üç defa çıkarsa .da hiç fena değil. Çünkü çoc\1 ot 
barsakları zayıf olmazsa midesine giden gıdaları çocuk ııl' 
mıyanlar:lan daha çabuk çıkarır. Çocuk olmıyanlar da ye 
len bir şey - normal halde - ancak yirmi dört saatte Ç ]ıtıO
halde, memedeki çocukta sekiz dokuz saat sonra çık•':dit 
nun için çocuk günde üç defa çıkarsa hiç merak etmem~b t 

Fakat günde bir defa çıkmazsa da, telaş edecek bir! 
·değildir. Çocuk olmıyanlar pekliğe tutulunca kanları ıe pı 

lenir, diye zihinlerde yerleşmiş olduğundan, çocuk t::ı 1, 
lik olunca kanı zehirlepir diye hatıra gelir. Çocuk olrnıyaııı 

. h' ı dik c • barsakları sağlam kaldıkça - peklıkten ze ır enme "' 
halde, yalnız süt emen çocuğun pekliğe tutulunca zehirle 

mcsine bir sebep olmaz:. ·~ 
Çocuğun pekliğe tutulması herşeyden önce kendı &I 

verilen gıdanın azlığmdan ileri gelir. Ea:idiği süt az ~ııııı dl' 
elbette dışarı çıkamaz. Onun için çocuğun bir gün hı~ 
şarı. çıkmamasından telaşa düımek lazım gelmez. Ertesı ~ 
beklenir. Akşama kadar gene çıkmazsa o vakit çare aramalı 

Hem de çocuğa linet ilacı, yahut müshil ilaç vertn' 
hatta lastikten şiringayla tenlciye yapma.dan önce aıııı~ 

kendi haline ldikkat etmelidir. Belki kendisi de peklik çe ti' 
yor? O vakit kendi yemeğinde etli ve unlu yemekleri aı:al 1'. 
rak yeşil sebzeleri arttırır. Kendisi pe'klikten kurtulunc• 
kadar memedeki çocuğa da küçük bir paçra sabundan fı 
koyar, yahut çocuğun orasına biraz giliserin koyar. 

Bunlar yeti§meyip te çocuğun dışarı çıkması düzelrı'lc 
hele çrkan maddeler kuru olursa o vakit tenkiye yapma\< ~ 
tıra gelmeliıdir. O da ilkin yalnız kaynamış, ve ılık su ile ıt 

ti 'h .. d sol1 p lır: ç aya a'kadar 15 nı ayet 30 gram ııu, uç ay an c 
100 gram, bir yaşın.da olunca 150 ıram. Fakat bunu 1' 
gün tekrar etmek zararlı olur. Çocuk bununla çıkmağa ~ı" 
şınca bir daha kendi kendine çıkama~Y •ve b~yüdü~~ vakıtif' 
peklikte kurtulamaz. Sade su da peklıgı ıeçırmek ıçın ye 
mezse içerisine bir kaşık giliserin lcatılır. 'fC' 

Emzikle beslenen çocuk peklik olunca südüne bir k~ 
ka~rğı laktoy, şekerli ıu katmak kolay olur. Bu ıekerh .. 

- d .. k .. ...,f<ıJ dan meme emen çocuga da meme en once verme . mu ... 

dü~ , 
Çocuğun karnına hafif masaj yapmak ta çok defa faY r 

verir, fakat büyük barsağın geçtiği yola dikkat ederek: ~~ 
nın sağ tarafından ilkin aşağıdan yukarı, karnın yukar1•

1 

gelince sağdan ıola, sonra soldan yukarıdan aşağı. 
1 

Çocuk biraz büyüyüp tc sütten başka bulamaçlar ~ 
meğe başlayınca, bir çoklarında peklik kaybolur, çünkü b~ıı' 
maçlar ca sütten ziyade artık madde kalır ve çocuı 
dışarı çıkması kolaylaşır. el. 

Bir yaşına gelince pişmiş yemişler, yemişlerden reÇ 
ır.armalat, bal yedirmek pekliği geçirir. Bir buçuk yaşına S 
lince de yeşil sebzelerin başlamaları yedirilir. Çocuk ıncrtl 
den kesildikten sonra pekliğe tutulması, çok defa, yumurt 
nın fazla ye·:lirilmesin<len ileri ıelir. ~ 

Her halde çocu'klara müshil ilacı, hatta linet ilacı içirtıl cJl' 
tc çok ihtiyatlı davranmak lazımdır. Yediklerine dikkat e 

0 
krek onlar nizamına konduktan sonra peklik geçmezse. l' 
vakit bile müshil ilaç vermeden önce hekime danışmak 1 

zım olur. Müshilden fayda ıetdiği kaıdar zarar da gelebilİ!· 

-------- --- -=------
Sinema Küçük 

Haberleri 
gösterir. 

ltalyanlann 

en kUçUk rolU bana veriyor- ğendilcr ve "Herkesin talii var • Flaman bu rolü muvaffakıyetle 
lar.,, diyordu. Fakat aradan geçen dır,, is imli bir film için Fahneden başardı . Delikanlının önU açık gö
birkaç aylık kısa bir zaman içersin- t;ckip aldılar. Jan Gaben 35 y:ışın. rlinUyordu. Eu sırada Flamon ka • 
de bu hakııızl}k tamir edilmiş bulu. :ladı r. dın yıldızlardan Marez ile tanışlı, 
nuyor. Şimdi Vivyan Romans da Bugün Jan Gnbcnle Vivyan r.o - scviııtiler. Fakat bu ııe\•gi uzun ıilr. * Önümüzdeki sinema mevııımı 

Akd"nizdeki nüfuz "Tlansı p ..... s si ı b' tU m"'d' a·ş k k b' t b'l ·,,.ı·n Amerı·kada ''etro Gold"ı·n 
mevsimine yetiştirilmelerine 

"' ancak beğendiği ve istedi6i rolleri ' ... n ız "'Cmacı arı ır r- • ~ ı, ı ve maşu a ır o omo ı ,. N - • -

11ahası bu kadarla kalmaz. Bu deni. 1U payl:ıc;amazlar. Ii'akat he r il:i .\'ll <ıeyahati esnasında kaza,·a ugwradı • Meyer stildyolarında hazırlanan alıyor. J 

zin ııarkında \'azlyetlerini tahkim L Vh•yan Romans sinemada muvaf t.l ızı'l, mul::ıvelclerinc ko~ m"k is~e- lar. l\aza netice.sinde kadın öldü, filmlerin başlıcaları ııunlardır : 
le, Ml!llnn, Filistin dolayıııile İngil- fak olmadan cv\'Cl u~uıı ve şid<lctli rliklcri birt:ı':•n f"rl'ar rnrdır. ~re .lelikanlı knzaı1ız kurtuldu. Vallas Beri, Spcnııer Trl\.'!li ve Ro-
terenin, Suriye dolayıııHe Fransa - ~ela Jnn GabC'!1, ancr'· :c"'r r'ncl" k:ı Za\'allı artiı;tin ölümUnclen ımnra bert Taylor tarafından çevrilen "Eu 
nın menfaatlerini lehdid edebilecek poları yapılmıştır. til ııahncleri bı•lı•.,. - n filrı!er<le l::ıtil Flaman bir daha film çevirmedi. yoldan bir atlı geçti,. Greta Garbo-
blr hale gelmişlerdir. İtalya hUkümetl yalnız Radoeu rolünU o 'l""m~k ı;:ırti:•lc rol a'ma. Fal•at stüdyolara girip çıkmaktan nun "Ninocka,, ııı, Glark Gebl'in 

İtalyanlar bilha.ua bu maksatla değil, Kalino adasını da mUhimm:ı• ğı kabul c:". r. vazgeçmi;, değildi. 1ııte bu sıralarda "Coni'nin aşkı,, Eleanor Povel'in 
on iki adayı tahkim etmiıılerdir. E- merkezi olarak kullanmak masadi- Filhakika şimdiye kadar her fil. tanınmamış bir figüran olan Viv - "19·10 melodisi,. Jülvern'in meşhur 
ı:e denizindeki ltalyan adalarının 1 le icab ettiği şekilde tahkim etmiıı _ mlnde Jan Gabcn bu cinsten bir rol yan Romansa rasgeldi. Kadına rrh. romanından alınan "Deniz altında 

en ehemmiyetlisi Radostur. Burada tir. O)'nam:ştır. En Eon filmi olan "Gü. bcrlik elti, na .. ihat \'ereli, .. Vivyan yirmi mil seyahat., Rildyard l\:ıpling 
ehemmiyetli bir İtalyan garnizonu Bu ıuretle 1t:ılya Ege denizinin neş doğuyor,, da da bir adam öldür- yıldız olunca hc-r filmde Flamanla in meşhur romanından çıkarılan 
'"ardır. İhtiyaç halinde İtalya bura. methallerinc c!oğru bir nğ g:rmi~ rn" sahnesi \•ardır. beral.ıcr bulunmağı ııart koymağa "Kim,. ve Siyenko,·iç'in "Kuvadiıı,, 
da çok .aktarda ihtiya t kuvveti, n vaziyetle bulunmaktadır. Bu izahat Zolanm meıshur eserlerinden alı- başladı. Flamana yıldızın filmlerin. Cilmlerinin de 1939 • 1940 ainema 
alltaıMa 1111111 8111ee1r 1ta~ Te rı- Akdeniz yolları Uzerinde bir tesir nan "Nefsi emare,, filmindcyııe Jan de evvela aııistanlık, sonra da tek-
da leva.mnmt toplu bir halde bu - yapabilecek deniz ve kara üslerinin Gabcn çok gilzt~l bir boğma Ye bir nik müşavirliği vazifesi verildi. Da- mcmiıı olduğundan kı~a bir zaman. 
Junduratıntl'. ~tf!n bu makutla a- t-hemmiyellnl meydana çıkarmak _ de bıçaklama sahnesi yıı.ratmış, Son 1 ha ııonra küçlik roller almağa bıııı- 03 o da yıldız payesine ytikselmcğe 
dada geniş k1'lalar ve mUhimmat de tadır. buse filminde de bir a.sker kacAiı ladr Ve istidadı da tamıı.miyle ııön . başladı. 

lacaktır. 

* Aıııklar filminde akrobatii' 
lar yapan Rey Boljer oldukça t 
m13 bir karikatliristtir. Filrıt ç 
diği vakit, İıii olmadığı eallııt 
geyet orjinal karikaturlerini )' 
tır. 

* Hedi Lamar'ın meşhur bit 
bek koleksiyonu vardır. Bu > 
hemen her gün koleksiyonun• 
bir bcbcık ilave eder. Bu suretl 
yeksiponundaki bebeklerin 1111) 
be1 bini a~:nı§br, 

* Amerikan polis hafiycd 
Karter'in maceraları bir filıtı 
halinde çevrilecektir. Bu seril1i 
filmlerinin 19!0 yılı başlangıcııı' 
dar yı-tiştirilebileceği Umit ('611 



r ~ 
,,_ andan Ta 
"'l, bir " rıan elindeki ka- ı 
11e ,,azıdan o 

• defincn· rangotang so-
~l'e BerdiJe~ kapısını tutan go. 

No. 7 
Ilı bir h · Canavar, Uzerleri- . • 

hıı iltI Y baınıede boğın:ı.k iste. bıh:, her halde çok planla hareket. 
bıağı a ancıya b k etmek ve bUtUn zekıilnrmı ~!etmek 

fıp olacağını hl u adar ça- lazımdı •.. 
~ 'l' ç ummuyor- Bu mağaranın içini bir kaya kUt-
lA.ı _ arza.nın ft'e . lesi gibi kaplayan, en aşa.ın s~klz 
~r t "' geçırm k · · 1;;• 
\ Cö ehlilteli bir 

8 
ah e ıçın metre boyunda, iki metre yUksck • 

bıııze aldığı defin e~: .. ate çık. liğinde bir hayvandı, Bundan yüz 
. ıınu c .uu adım ö- bin b'ltt Yordu. ken . !erce sene cwel yaşamış ve bu-
c~ lllıduğu :ınağ disine, defi. glln yer yUzUnden cinsi silinm~ o -
eı~"~rı Ortadan kara! knpısmda lan bir takını .Çok iri cUsscli hay _ 
"'lllJ ol ar ınnaya var 
'lltnı an, dostu • vanlar vardır. Bunlar, dünyamız da 

<e d a)ı Uınıaı ~~n~otnngı_n ha gençken, llzerlnde yUzlcrcc met 
e lrlr e..,11edı ve bir v bu asını okşadı .. re boyunda agaçlar, otuz, kırk mct-

ltı~ te~rikinden · Kaya gullc re boyunda oUar yet.işti~ çağlarda 
'tt,~ tibi gUJU:ın ~~nundu ve yaşarnl§lardır. Yer yüzU bol ve gür 
~'.~gibi~ )ordu. nebat yetiştiremez olduğu için bu 
ll'ılı d '-e fedakar areket eden hayvanlar da dünyamızd:ın xavnş 

l3 a anlıya &rkadll§I sanki ynvnş çekllmlıılcrdlr. 
l'lı.\t0 r:ınuş gibi ona· 1 · r ı~ • dostu:ın, · şte, Tarzanın dcfıne mağarasın . 

tllred~ck kap! · dedi. Seninle da kaflı~tı~ h~·van bunlardan 
ta . şl.rndt • anlan, gorltleri, biriydi ., .. • • 

Pıaı a önUınU:ı:dc define - • .. . r..., ~ > 
~'fut ~tş but Onun ıçın, ıarzan gözlenne inrı -

cer:.ı~. unuyor. Ellini- n~ınıyordu ç·· kU bUtU dU • it auıuz aerv t . un • n n) nnın 
'l'~- 01tıl'!a san de ten, işine ya. hiçbir yerinde bulunmadığım lıllm-

-'-'lll d a a veririm 1 tan' efiney0 b · · • erin kati olarak söyledikleri bu liay 
eh.... '°nra 0 _ • u kadar yak • \•nn burada nasıl yaşıynbilirdi. 
"JJ.IYor . • .. Ja girmekte ace s k · · lifi tiblydi. Elini • a rn bır ıskelet olmasın? 

"1s bir Beye f 
1 

n altında Tarzanm aklından bu düşünceler 
en "e aza ehemmiyet 
tavl'iı kendisini bilen bir 
bir "~ı kayaların Uzerinde, 

Yette duruyordu. 

• 'tat~ • • 
•lıı aya Guıı 

tındu v . e ne de olsa bir 
e e ınsan .b. . lQ j'ecan1 h1s gı ı düeUnce -

t'.tıin bul~ len Yoktu. Derhal 
'llldı. duğu :rnağıı.raya doğ 
~il d , a bu 
~ !'asa ilk g· ctsur arkadaşına 
dttı 1dn t:erı trnıck §erefinl ver -

• ~ girın çekildi, onun arka _ 
. t " eye hazırlandı ... 

;,. '""aYa G· 
• ili 11 .. lillenin içeri ginno 

b .. eriye d v 

1\.. lr Oid ogru bir adnn at-
~ vqll U. 

ı· ~ 11 
hetnen k 

ı:ı da ar asından giren 
, orang 

e tetil otangın geri çekil. • ><rı~ E'df 
l::araııı::n ... 

. :la ııe otd!çl kar~nlıktı. Kıırşı -
/\ ~Ya cuu lhınu ıyfce göremiyor 

L ~an ,... enıu gözleri her halde 
"~ aozu 
ti ltI, tehlikna~n daha kuvvetli 

~el'lılıı. eyi Tarzandan ev -
~ "'il Ve h 
'l', ~tu. crnen olduğu yerde 

~ b' ~ , ır lk" 
taııtığ 1 santy<' sonrı:ı, göz 

' ~arıı18 a dahn ziyarle nlıştığı 
,~ı.ı.. ı::nı biraz daha iyi görebi. 
«<LI: 

a{11~l'ada onı v 

~ ırtbı ara dogru bakan 
Parta~·nn il . . . . 

" tı ırı göz var-
ıı, bir 
l'tllt cana vardı! 

Ilı ' «;ok bU ilk arların ) bir hn)'\·an ! 
~tl!ddUt ' ltaplanlann üzerine 
~ etnıeo • • Utuıt1 l'n atılan ve elin 
'Ilı cı erıe, l:aynJarla onlnnn 
~ en. Tar 

' ıı.a\'arıa b uın, kn?'§ısnıdnki 
~· ö . aşa çıl:'.llnıyacnğını 

1-e hu InrUnde ilk defa, korku 
t. e, tereddüt içinde kalm .. 
~ıı. ~-

"~?anla \>e 
il daha gorille çarpl§mada 
:ı.,... ceaur d 

"UIJed avrannırş olan 
11.t.Jhıta e bu canavara kal"§ı ile

~!. llu Ya cesaret edemiyor gı· 
~ Ratip • 

l:l:ıUcadeı ve iri cUsseli hay. 
eye ~ek olsnlar 

Oyun ve eğleeceler 

Burada güzel bir resım goru· 
yorsunuz, değil mi? Bir atlet, e
linde sopa ile yüksek atlıyor .. 

Fakat, dikkat ederseniz, bu res. 
min hep harflerden ibaret oldu. 
ğunu görürsünüz: Atlama sırığı:ıı 
H hadi, sporcunun elindeki sopa
yı İ harfi, ntletin başını O, boy· 
nun ve bir kolunu P, diğer kolunu 
V, bacaklarını da A harfi teşkil 

ediyor. 
Sizde acaba böyle, bazı harfleri 

yanyana getirerek güzel resimler 
yapabilir misiniz? Bir tecrübe e
din. Bu sizin için güzel bir eğlen. 
ce olacak.. Arkadaşlarınıza da söy 
leyin. Hatta bir kaç arkadaş bir a
raya toplanıp harflerle resim yap· 
mak oyunu oynayabilirsiniz. Kim 
daha ~abuk bir resim çıkarırsa o 
birinciliği kazanır. 

~ ................. ~ 
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.(Bilmecemiz 15 inci Sayfada)~ 

Ş!n sözler: Ba a·hm ne çıkacak? 

il 

,,şinde 

Mübalağa ı 

iki arkadaş konuşuyo.-du: 
- Istanbul çok ileri bir şehir ... 

Tramvaylar, otomobilleı, hatta yer 
1 altıı'ıdan giden tünelleri bile \'ar ... 

Karşısındaki mübalfı~'tlcı bir a -
1 Jamdı: 

- O bir şey mi! dtd;. Ben Av · 
rupada gördüm: Yerin üzerinden 
bile giden tüneller var!.. 

lki çocuk arasında: 
·- Benim annemin çok güzel 

,açları var. Yatarken, bozulmasın 
::Jıye bağlıyor. 

Otekisi daha üstün çıktı: 
- Benim annemin saçları daha 

Bu hafta da si. 
ze gene daha eğ

lenceli bir ''Baka
lım ne çıkacak?,, 

oyunu veriyoruz . 
Geçen hafta da 
anlattığrmrz gibi 
bu resimden iki 
resim çıkarabile

ceksiniz: 
Evvel§, resmin 

üzerine bir ince 
kağıt koyarak iJd: 
resmi boyayacak
smız. Bunu bo
yarken, çizgiler a. 
rasrndaki rakam
ların birler hane

1 
bir şimşek sürntile geçti. Esasen 1üı.e], dedi. O kadar güzel ki yatar· 
daha fa:ı:In düı;:ünecek zaman de • ken, bozulmasın diye. çıkarıyor. sini göz önünde bulunduracaksı 1 BOYA LiSTESi 

@idi. Harekete geçmek lazımdı, Uzun müddet kapıyı çaldıktan 

Tarznnla arkadaşı orangotangı sonra nihayet hizmetçi geldi, ev sa 
harekete geçiren yine o cana\•ar ol· hibine kapıyı açtı. Ev sahibi hid 
du. 1 dctle: • 

O iri g5vdesi, korkunç başı ile on. - Uyuyor musun? diye bağırdı. 
lara doğru ilerliyordu. Yerinden, Yirmi defa kapıyı çaldım! 
bir kaya yığını gibi hareket etmiş, Hizmetçi itiraz etli: 
Tarzan adeta mağara yıkılıyor san- - Mübalağa ediyorsunuz:, efen· 
mıştı. dim. Ben saydım: Tam on dort de· 

Üzerlerine doğru gelen canavara fa çaldınız ... 
karşı kendilerini müdafaa etmeleri Hizmetçi çok kıymctlı bir vazo· 
lazımdı. Tarzım, bunun için her şey yu kmnrştı. Bayan hiddetle ba . 
den evvel mağaradan dışarı çıkmak ğmyordu: 

liiznngcldiğinI düı;ünmüştil. - Ke~e on tabak kırsaydın da 

Hemen dışan fırladı. Kaya GUlle 'lu \'3ZO)'U kırmasaydın 
de onun arkasından çıktı :ı·c bir may J:Iizmetçi: 
mun husueiyetile, Tarzanm yaptrk.

1 

- Peki, bayancığım. dedi. Gele 
lnnnı taklit etti, cek sefere on tane tabak kırarım .. 

( Deıramı ı·ar) Merak etme}in ... 

Ne • 
garıp 

nız .. 

Mesela ıçıne 51 yazılı haneyi 
mi boyuyorsunu:ı:? 51 rakamının 

birler hanesi hangisi?. 1. Resmin 
b:>yama listesinde 1 ne renk bo
yanacak? KuI'§uni. O halde, ora
sını, ilk resimde, kurşuni boya
yacaksınız. 

Bu suretle devam ederı;cniz .. 
Güzel bir resim boyayıp meyda. 
na çrkarmı§ olacaksrmz. 

Gelelim ikinci resme: Bunu, 
resmin aslından yapabilirsiniz. 
Bu sefer boyarken • rakamların 
onlar hanesini (Yani mesela S 1 
y il z ı l r haneyi boyarken 5 i) 
göz önünde tu.tacaksınız ve ora· 
sını 5 lerin boyanması tazım gc.. 
len sarıya boyayacaksınız. 

· -=-

(! Kadınlar a:'aSJ. - Hind Ok- 1 ray üzerinde fayton bundan tam/ ~ Zırhlı pehlivanlar. - Güreş 

yanusundaki adalardan birine yüz sene evvel Avrupada şehirler ve boks oynarken yaralanmak ih. 
"Kadınlar adası,, ad nı veriyorlar. arasmda işliyen arabadır. FaytonJ timali olan sporlardır. Fakat bok. 
Çünkü oraya g~:lecek olursanız a. dört kişilikti ve atla çekilirdi. On. sörler ellerine eldiven taktıkları 
dı:da bir tek erkeğe tesadüf ede- dan sonra atla tramvaylar çıkmış, halde güreşçiler başlarına, dizle· 
mezsiniz. Hatta on altı yaşından daha sonra elektrikle tramvay icat rine, göğüslerine hiçbir şey giy· 
daha yukarı erkek çocuk ta yok- edilmiştir. meden çarp•şıyorlar. 

O - Beyaz; 2 - Açık yeşil; 

4 - Kırmızı; 6 - Kahverengi: 
8 - Açık mavi. 

1 - Kurşuni; 3 - Koyu yeşil; 
S - San; 7 - Siyah. 

lflll!lmııınııınıııııınnz11a11111l!Dlllihtt:BJllllımtıımı 

t-Bilir misiniz ~I 

Gan kurtaran 
tüfenkler 

Tüfek, taban
ca, her zaman bir 

• insanı veya bir 
hayvanı öldür _ 
mekte kullanıl-

maz. İnsan hayatı
nı kurtarmak için 

f1111anılan tüfekler de vardır. 
Bunları tahlisiye işlerinde 

fıllanırJar. Mesela, deni7Jde uzak 
ta birisinin boğulmak üzere oldu
ğunu gördünüz. Oraya kadar en 
sür'atli vasıta ile bile gitseniz ge~ 
kalacaksınız. Kendisine bir yar. 
dım göndermek l~zrm. Ne yapma. 
lı?. 

tşte burada, ucuna cankurta
ran simidi bağh bir ipi yüzlerce 
metre mesafeye atan tüfek işe ya· 
rayacaktır. Mitralyöz gibi bir 
namludan çıkan sivri bir demirin 
ucuna ip, ipe ide simid bağlanmış
tır. Mesafeyi ve hedefi tayin ede. 
rck tüfeği atar)ar.J,p ve can kurta· 
rak simidi ooğulmak ütere olan 
adamın yanıbaşırta düşer. O 
da buna tutunarak kurtulur. Son 
ra sandalla gider kurtarırlar. 

Batmak üzere olan kayık ve 
küçük gemilere .de ayni şekilde 
halat atılır. 

Patinaj yapan horoz 
Bu horozun a. 

\:. yaklannda teker • 
~ lekler görüyorsu-

.. nuzc değil mi? Şıı§• 
mayın. Sahibi, siv. 
ri alullrnm biri o. 
lan bu horoz mü-

kemmel patinaj yapıyormuş 1 • 
• Adam, hayvanı ~ok seviyormuş. tur. Orada her işi kadınlar görür, 

bakkallar, bütün satıcılar hep ka. 
dm dır. 

* inanılmaz b'.r rakam! • - Bununla beraber, Çinde pehli • Her zaman onunla meşgul olur, 

Yalnı:ı:, senede bir ay orada ef· 
kek görebilirsiniz. Bunlar zı:iada
ld kadınların kocalan, babaları. 

oğulları, kardeşleridir. 

Onlar, senenin on bir ayını a. 
dadan çok uzaktaki bir şehirde 

geçirirler. Kendi adalarında ya· 
pılacak iş olmadığı için hayatlan· 
nr oradaki işlerde kazanırlar. 

* Ray üzcrir:de arn'ba. - Loko. 
motifin icadı nakil vasıtalarında 
büyük bir terakki noktası teşkil 

eder. Fakat, raylar üzerinde bu·, 
bar kuvveti ile işliyen bu nakil 
vasıtasının icadından 60nra het 
yerde tren yapılamamış, trenin 
yalnız rayından istifade ederek c. 
nun üzerinde bayağı arabaları iş

letmek düşünülmüştür. 
Burııaa resmini gördüğünüı 

Evini:ı:e sekiz kişiyi yemeğe da· vanJar, güreş ederken, başlarına yem verir, eliyle okşar, severmiş .. 
vet ettiniz. Bunları masaya nasıl ve göğüslerine zırh geçirirler, a. Bir gün horozla kendisine daha 
oturacaksınız? Onlara kırk bin y~klarrna, yere düşünce a~ı~asın 'I hoş bir eğlence temin etmek isti. 
şekilde yer verebileceğinizi söy- dıye, kalın ve yumuşak ldızlıkler yor. Düşünüyor, taşmıyor, niha. 
!ersek inanır mısınız? Fakat. bu giyerler. Ufak tefek insanlar olan yet hayvan için muvafık ( 1) bir 
bir hakikattir. Sekiz kişinin yerle. Çinlilerin pehlivanları her halde spor buluyor: 
ri, yanrana gelenler her defasında bizim hiç te şişman saymadığımız Hoı:ozun nyaklar.ına uyacak §e
başka biri olmak üzere oradan ora kimseler kadardır. Onun için, gü- kilde patinaj tekerlekleri yaptırı-
ya 40 bin kere değiştirilebilir! reşirken, bir yerlerinin incinme- yor. Hayvanın ayağına bu teker. 
İnanmazsanız tecrübe edin!. sinde korunmakta her halde hak. lekleri geçirdikten sonra onu evi. 

* En küçük yavı-u! - Hor hay. 
vanın yavrusu doğduğu zaman 
kendisinden çok ufaktır. Fakat bir 
cins kahverengi ayı vardır ki, o. 
nun yavrusu, doğduğu zaman. 
öteki hayvanların analarına olan 
nisbeti itibariyle, en küçük olanı· 
dır. Bu ayının yavrusu dünyaya 
gd:iii:ri zaman 500 grnm ağırlığın· 
dadır ve annesi onu ağ:ı:rna alaralc 
dolqtrrır. 

lan var. nin taşlığına getiriyor. Yerleri iy-

* Saçlarmr yapış.taran kad.nl\lr. 
Buda vahşi memleketlerin bir ade
ti .. Afrikada yaşıyan bir kabilenin 
kadınları saçlarını başlarına zamk 
h maddelerle yapıştırıyorlar. Bu 
onlarca güzel bir ~uvalettir. ve saç 
lan ba~ına kel gibi yap·§an ka
dınlar çok güzel olduklarını zan
nediyorlar. 

cç yıkıyor, cilalıyor. Ko\'alayınca 

horoz koşmalc istiyor. Fakat aya
ğındaki tekerlekler kaydığı iç.in 
hayvan · orada patinaj yapmağa 
mecbur oluyor. 

A:iam buna sekiz ay devam et
miş. Ondan sonra horoz mükem. 
mel patinaj yapmıya başlamış. 

Şimdi, kendisini kovalayan ol
madığı halde bile düz yerlerde 
hep patinaj yapıyormu§. 



Meyveler 
ve güzellik 

I 

B UGON de, meyvaların sıh
hate ve güzelliğe olan 

faydalarından bahsetmek istiyo
rum. Bu mevzu bütün kadınların 

alaktl!ını üzerin.de toplayacak ka
dar ob emmiyetlidir. Bir kaç sene
denberi meyva ıuyu bir tuvalet 
losyoau ıibi hemen her evde yer 
aldı. Pıkat h enüz bütün kadınlar 
bu mevzu üzerinde tamamiyle te_ 
nevvilr etmiı değildirler. 

Gece 
' tuvaletlerı 

Meyvalar hakikaten birer gü
zellik ilAcı mıdufar? Bu basit fa_ 
kat çok ince suale verilecek cevap 
evetten ibarettir. Fakat bu evetin 
bir takım şartlara bağlt olduğu

nu ıdı unutmamak lazımdır. 

Bu şartları tesbit etmeden evvel 
hatırda tutmamız lazımgelen bir 
nokta var: Yeryüzünde çirkin ka
dın çok azdır. Yalnız kadınların 

mühim bir kısmı güzel olmak için 
ellerinde mevcut olan imkanlar-
dan ve elleri altında hazır duran 
vasıtalardan haberdar değildirler. 
Meseıa bir çok kadınlar cildleri. 

t Uıl\ 

Evimizi nasıl döşeyelim ? 
Bazı apartmanlarda geniş salon - üsliıbu bu fikri uyandıracak ve bir heli geniş bir odayı gösteriyor. O _ dir. Bu mobilyanın çok sade olması 

' lara rastgelinlyor. Bu salonların salonun iki tarafını ayn ayn iki turma odası gayet ince bir zevkle onları, ekseriya eşyayı hayli pahalı 
bilhassa ayn ayrı iki yere bakan maksatla kullanmamıza imkan vere döşenmiş ve icabında aynı odanın satan mobilya mağazalarından al -
pencereleri olduğu vakıt bu salonla cektir. misafir yatak odası olarak kulla - mamak ve marangozda yaptırmak 

n ayn iki odaymış gibi döşemek bu- Apartmanımızın diğer odalarına nılması imkllnları da gözönünden imkanlarını da verir. Mustatil şek. 
günün zevkine çok uygun olan ye _ ve ihtiyaçlara göre bu parçaları sa- uzak tutulmamıştm. !inde bir masa tam orta yerdedir. 
niliktir. Hatt~ bu ayrı dö§cli iki lon ,.e yemek odası, yemek odası, Her iki parçada da e§yanın yer - Duvarın kenarında çok basit, üç 

nin şeffaflığından bozukluğundan 
parçayı ayrı iki oda gibi kullanmak ve oturma odası, salon ,.e oturma !eştirme yerlerini tayin eden pcnce parçaya ayrılmış bir btife vardır. 

şikayet ederler. Fak::t bunlar do-
da mUmkündUr. odası, yatak odası ve çalışma odası renin vaziyetidir. Pencerenin ser _ Büfenin yan tarafları çekmelidir. 

mateo '3uyunun her cilde şeffaflık 
Ayrı iki oda dediğiniz vakıt; sa- olarak kullanabiliriz. Hatta apart - best kalması ve bu suretle kolayca Ortasında üzerine ince tel çekilmiş 

··ıassası veren bir eksir olduğunu 
!onun bu iki parçası arasına tahta manımızda ayn bir salondan başka açılıp kapanması, hem asri zevkin, bir kısım vardır. 

oilmezler. 
bir perde çekilecek, yahut hiç ol • geniş bir oda varsa bu ikinci geniş hemde hıfzıssıhha kaidelerinin ica- lskemlelere sağlam bir kumaş ve-

Bu noktayı işaret ettikten son. ..h 
mazsa bir paravana konacak veya odayı sandık odası ve çocuk odası bıdır. yıs pandozet geçirilmiştir. Bu ku -

ra meyvaların hassalarını birer 1 • 
müteharrik perdeler konulacaktır, o arak kullanmak da mümkilndiır. Yemek salonuna tahsis edilen maşlar zevke göre açık veya koyu 

birer ~özden geçirebiliriz. manasını çıkarmamak lazımdır. Bun Burada görülecek rcshnler, bir kısmın mobilyaları düz, sade ve ba- olarak seçilebilir. Pencerenin her iki 
Portakal lann hiçbirisi yapılmıyacak, yalnız kısmı yemek odası, bir kısmı otur - sittir. Aynı zamanda çok sağlam - yanındaki düz ve sade süporun üze_ 
Portakalın güzellik üzerine o. mobilyanın vaziyeti, manzarası ve ma odası olarak kullanılan iki cep - dır ve faidesiz teferrUattan azade_ rine mevsime gö~e bir lamba veya 

lan tesiri çok eski zamanlardanbe- J çiçek vazosu konulabilir. 
ri hesbefüdir. Mısır kraliçesi Kle. ı -· Oturma odasının mefruşatına ge-
opatra cildinin şeffaflığını ve lince o da basittir. Fakat buradaki 
parlaklığını temin maksadiyle dai· c .~ eşya da şekil dört köşe değildir, mü 
ma portakal suyu içerdi. Meyva qf devverdir ve daha ince bir zevke 
halinde portakal yemek barsak lbtJl deliilet eder. 
tembellikleri için en iyi ilaçtır. .Buranın orta yerine Ustü menner 
Çalışmıyan barsaklarrn güzelliğe bir masa konmuştur. Kanapo ve dL 
ne ka.dar zararlı olduğunu her ka- van pamukludur. Yastıklar çok zarif 
dın bilir. bir şekilde işlemelidir. Kanapenin 

Portakal yiyenlerin yüzünde 
sivilce, kırmızılık olmaz. Her ye
mek üzerine portakal yiyenler şiş
manlamazlar ve vücudlarının te
nasüb5nü muhafaza ederler. Ye. 
nilecek miktar bünyeye tabi ise de 
ekseriyetle günde üç portakal ye· 
mek ve her sabah ta üç portakalın 
suyunu içmek bu rejim için kafi. 
dir. 

Limon 
Limon tababette bile kullanılı

yor. Romatizmada, boğaz nezle
lerinde limonun muzadı taaffün 
ve yara kapatıcı tesirinden istifa-

Sorunuz 
cevap verelim 

ve saten blUzı=lan teşekkül edecek 
bir takımdır. Bu elbiseye bir de 

kısa etek iliive ederseniz yalmz 
düğün için kullanmakla kalmazsı
nız, bir çok vesilelerle gündüz de 

• Kasımpaoıa L. H. V . ....- Bütre. giymek imkanını bulursunuz. Bu de eülir. Güzellik bahsinde ise :ı ~ 
nizin rok mahdut oldugwundan, fa- takımı hazır clbiselerinizden de 

kusuzluk, yorgunluk, hazımsız. 

lık gibi). Fakat izalesi de çok 
kolaydır. Bir yumurtanın beyazı
nı köpürtünüz. Yüzünüze sürü. 
nüz, yirmi dakika kalsın .. Bu müd 
det zarfın.da karanlık bir odada 
hiç bir §ey düşünmeden gözleri
niz kapalı olarak yatınız. Bu mas. 
keyi beş ldefa yaptıktan sonra de-

limon, cildi beyazlaşt·rır ve zayıf. ~ 
kat bir düğüne gitmeğe mecbur çıkarabilmeniz imkfını vardır. 

bulunduğunuzdan bahsediyor ve 
Jatır. 

Limonun ı:ayıflatıcı hassası gö-
• ,.; rmk lradar f.ularlır. Ken. 
tfrlerinl faslı şişman bulan bayan
lar, .-lmlt limonla vücudlarma 

(Devamı l4 üncüde) 

çok muktesVJane bir tuvaletin ne 
olabileceğini soruyorsunuz. Bir 

düğünde giyilebilecek en ekono
mik elbise uzun etek, krep ceket 

rinizin gerginliği tamamiyle ge. 
·r~onya, Ayşe T. - Yüzünüzün 

çer. 
derisinin gerginliğinden şikayet 

o:Jiyorsunıız. Bu gerginlik muhte. 

lif sebeplerden ileri gelebilir. (Uy-

"' Gurbettte bir kadın imzasiyle 
aldığımız mektub sahibine : 

arkası kütüphane vazifesini göre -
cek bir rafla süslenmiştir. 
Aynı salonda bu iki parçasına 

aynı manzarayı vermek için duvar
ların aynı renkte olması, zemine 
döşenilen halıların bir örnekte bu _ 
lunması ve pencerelerin aynı perde
lerle kapatılması şarttır. 

Size maatteessüf müsbct bir tav
siyede bulunamıyacağım.. Sıhhat 
meseleleri üzerine uzaktan çare 
söylemek doğru olmaz .. Orada bu
lunan mütehassıs bir doktora mü
racaat ediniz. 

• Ankara Suzan L. C. - Dok. 
tor, çocuğunuza meme vermenize 
müsaade etmediğine göre çocu -
ğunuzu sterilize ııütle beslemeniz 
1aruridir. Sterilize südü yeni doğ. 
muş yavrular için mütekasif süde 
tercih etmek gerektir 

J Baharla beraber gece 
Jetleri büyük ve urıııı 
bir tahavvül gösteriyor· 
mecmuaları bu mevsiJıliD 
tuvaletlerindeki esasın 

olduğu iddiasındadır. 

meselenin hakikatini i~ 
mek 18.zımgelirse bu 51 

yalnız görünüştedir. :filli 
bir bakışta çok sade g 
yeni modeller bir hayU r 
li teferrüatı ihtiva cdi)-o 
Gecelik roplarm belden,> d 
kısmı tamamile vücudo iti 
ediyor. Faknt aşağıya do~ 
tikçe genişliyor. Bu ınod~ 
deki roplar giyildiE;ri \'ll1' 

riyc ince bir kumaştan ,.e 
hakkak yeni dikilmiş iç 

1 
"' t şırlan şarttır. Çok gcnı,, 

!erle, bUzgülU yahut vol 
teklikler çok modadır. 

Modellerimiz, bu yeni 
nın en iyi örnekleridir: 

Soldan sağa doğrU: 
Gri ve siyah faydan 
rop. Bu robun Uzerindelti 
lerin bazıları mercan re 
ipekle iki defa krodedir. ~ 
askısızdır ve bir plise jle 1' 
lıdır. 

2 - Tafta bir zemin uıe 
siyah ipekli vuvaldcn . ...1 
rop. Etek tamamile bilır 
dür. Tafta zemin bu roP1; 
tatlı bir ipek sesi verit· 
kumaşın çıkardığı tatlı b 
bu sene çok modadır. 

3 - Muslin zemin nıe 
çok ince beyaz danteJA.daJlt 
celik tuvalet. Korsaj ve e 
kalçalara kadar olan kısfllle 

·ı .. d ~t mamı e vucu e yapışır. 
kalçalardan sonra genişlet· 
saj önden ve arkadan ııs1'1 

tutturulmuştur. Gerek bil 

!ar, gerekse kemer katın 



Benim görüşüme göre i 1 f 1 \ • 

Galat as ara g-Fener . . ii~mlnpor maldclmle~.ıen ZCk• ~,... Arif, Orbn, KU<Uk O<hnn nZ•kl .•• Müaatııe!;· ~.rı .. ~ o..r.:-1 ~ . 

Demırspor takımını tanıyalım kombinezonu 
:F TUrk futbolünun en ~ do\'f.rlerinl hatırlıyanlar Galatasaray. 

ener kombhıezonunun futbol sahasmdald müsbet rolünü de unutma... 
~lnrdll'. 

Gıı.lıı.tıı.saray • Fener muhtelltınde yer almak için kaç futbolcü 
ca.tı(a ba3Ia cnlışmııs, yine bu muhtelltte oynıyanlar futbol meraklıları· 
:na ne e\inçll günler yaşatmışl&rilır. Her Od klilb idarecileri doı;t
;:ıanıu mukavele ne değil, sporcu söztinün ahlan lmzala.rdan ~ok 

Ynıctıı olduğunu filllyatla göı;tcmıl;ılerdl. Ylno o znmımlar Galata.sa. 
l'ay • Fenerbahçe rruırınm krltlkleri on beş gUn en·eldcn başlar, heye· = h~.tal~rca devam ederdi. İstanbul futbolünün bugünkü uvallı 

nl Rordüktcn sonra maıjye taha.ssllr duymamak elden gelmiyor. 
ld S~neler \·ar ki kun·etll taımnlara müteba.sslr kaldık, seneler , ·ar 
};' tnlllı taknn galibiyetini göremez olduk, ~eneler nr kt Galatasaray • 

1 
eııerbaJıçe maçlannm heyecanını duyamaz olduk. Mütekabilen yapı. 

ban idari bir hnta bu kombinezonun borolmasma sebeb oldu n bu kom. 
~C2onun bozulmasJle lstanbal fotbolü, daha doğrusu Türk futbolü 

01 
enıe kademe gerllemeğe baŞladı. Bu gerileme böyle de\'am edecek 

. llı'sa lstanboI tnkmılan istifade etmek için ecnebi takını yerine An· 
kara talaınıannı htanbula getirmek lü7.uınunu hlssede<.'ekler. 
b~tboı meraklılan ı;ihıcl futbol seyredememektcn müt.e\'ellld bir 
lh1w hk itinde ya\·aş y&\'B.Ş ye nihayet büsbütün stadlard. ' U7.akla~· 
~ Olacakıardır. 
N1b ~erkczt A nupanm en kuvvetli on blrlnl bir araya getiren Sla.Yya 

lert, line bu iki klUblimllzün yetlşttrdlğl kimselerdi. Bu iki klilb 
~YJ'ı birer kuTI"et olduğa gibi bir araya geldikleri zaman Türkün 

Ü nğnrtnn TUrk mllll talmnmı ortaya koymuşlardı. 
gilıı Son zamanlarda tenll eden mağlnblyetıer Ye futbol sc\.iyesinln 

11 den gtine dü~esl, ecnebi temas noksa:iılığı dolayıslyle i:<'knlk oyu· 
tın Yerine mıı.bello oyununun kaim olması n yine ecnebi temas nok. 

saııııb'l dolıı.yı lylc mall müzayaka., klüb idarecilerine bir der" \'Crmltı. 
&e,h 

018nları unutmak suretllo Cl'!lkl dostluğu ihya etmeli ,·e yapacaklan 
er h · 8 rtkett.e, verdikleri her sözde hUsnUnlyctlerl bir ınUeyyede ol· 

Jlıalıdrr, 

Çok nıuıı zaman getmeden göreceğiz ki, maziyi gölgede brra.kacak 
~erler Galatasaray • Fener muhteliti için mukadder olacaktır. Blzlm 

a&tfmlzco Galatasara.y ve Fenerbah~enln Türk spol"UDdakf rolü: 
mıeaı dost olmak, fakat ezen rakip kalmaktır. 

Adil YURDAKUL 
....___-----~~~~~ Beyne lmilel g-Ur-eş_K_o_ş_uc_u_Se_m_i_n 

kongresi lstanbuluk amatör a antrenörü oldu 
azı mühim kararlar Türkiye milli takımı atletlerin _ 

Verdi den ve halen Tilrkiye 100, 50, 4X 
l' Os.ıoda bir taraftan Avrupa giL 100 metre rekortmeni eski ve kı:y
ee 6:.unpiyonam yapılırken, bir ta. metli atlet Semlh Türkdoğan, kendi 

:tan da beynelmilel güreş tede _ arzu ve müracaati ile genel direk
Yonu kongresi toplanmışt.Ir. Kon törlUğün tasvibi Uzerine, İstanbul 

:~Ye 17 milletin murahhası işti- bölgesi fahri antrenörlüğüne tayin 
:ru etnuş ve ~n.ğıdakl kararlar ve.. olunmuştur. 
~Ur Bu kıymetli atletimizin kendi is-1 . 

l't>.A - Miisabakaya davet edilen giL teğiyle ve tam amatörce bu büyük, 
~""""'l, bir dakika zarfında mindere yorucu vazife)'i üzerine alışı Tilrk 
e;ıez.se ınağlflb addedilecektir. atlet.Izmi için bir kazançtır. SemL 

A - 1941 de Fransa sergisinde hin sportmen hareketini takdir e-
19'7;Pa blrinclllklcrl yapılacak ve der, vazifesinde muvaffakıyetler te-

3 de ltalyada olacaktır. menni ederiz. 
~ 

1 
- Beynelmllel nlı:anınamede ya --o--

l'ı acak ta M •d k bUt dildt, Uç lisan üzerinden ısıra gı ece 
tiı-. Un nıenılekctıere gönderilecek -

k 
4 

- Y~den minder ve yan ha- atletlerimiz 
h e:tı:ı.l lisansı alacakların nerelerde ve 
angı be . 

tıkı Ynchnilel maçları idare eL 

5 
erı tesbit edilecektir. 

l1id - Beynelmilel federasyonun ye. 
da en intihabı 1940 olimplyntlarm

Yapıla.cnktır 
6 . 

cb• - Bazı memleketlerde ha.kiki 
l'Ul adda nıinder kullanılmadığı gö

dUğUnden her yerde asgari 6X6 
Cb'ad d 

7 
nı a minder kullanılacaktır. 

11 
b - Olimpiynddıı mUsabak.alara 

a ah on birde ve gece saat )irmL 

~lnnacaktır. 

14, 19, 21 mayıs tarihlerinde ML 

sırda yapılacak beynelmilel atle _ 
tizm müsabakalarına davet edilen 
Türkiye atletizm federasyonu en i
)i derece alan altı atle~le bu müsa
bakalara i§tirakc karar vermiştir. 

Türk takımı ııu şekilde tertib edil_ 
miştir: 

200 ve 400 metre Gören, 110 ve 
400 manialı Faile, 5000 ve 10000 
metre Riza Maksud, yüksek ,.e liç 
adIDl atlama Pulat, gülle ve disk 
Yusuf yahut Arat. 

~-
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a· - Aman çabuk olalım .. gelen !er var. nnğml::!ım da bizi istirahat 
r ıy,.,, !a1mnlar .. Düştiiğiimiiz anla şılmasın. 

Milli kümenin şamp!ıon namzedi nasıl bir takımdır ? Nasıl oynar ?!.. 
Bu seneki milli kUıne ~lannda _. • ...._ . 1 • • ;~ sene yapılan milli küme ma~-

blrdenblro birinci plAna geçen Ye • ~ t ~ q larır.da All!lancak kalesini mtL 
tjampiyonluğun en ku\.'VCtll namzet- ~ dafaa ederken gördUğUmUz bu 
!erinden biri olarak mevki alan AD. oyuncu o vakltki noksanlarının 
karanın Demlnpor takımı dUnden mühin bir kısmını teHifi etmiş 
ltlbaren nehrlmlzde bulunuyor. yerinde mlidahaleleri, isabetli 

Bugün ilk maçını Galat.asamy, plonjonlarıyla Uzerine aldığı va-
yarm da Udncl ve son maçını Fe. ziteyi başarabile<'ek bir hale 
nerbabçeyle yapacak olan Demir· gelmiştir. BugUnkU mac;:tn De-
spor takımını, okoyucula.rmııza iyi· t ~ \ mirspor mUdnfP""'nT kimlerin 
<.'e tanıtmak hem faydalı, hem de l ., {) teşkil edeceği kat'ı olarak kes. 
enteresan olaca.ktır. hte bunun l~n- tlrilemezse de mevcut eleman· 
dir ki aşağıdaki sahrlan yazıyoruz: Demirspor moa\inleri: Şemsi, İbrahim YO Kamil,.. ları nazarı dikkate alarak bu 

Takım: \hattın Nuri - Şevket Yeyahut 
Bu sene Ankara şampiyonu nın clıı iltihak etmesile kuYvct- Şevket - Gazi şeklinde olması 

olarak mUU kümeye iştirak e~ li bir manzara arzcden Demir- da muhtemeldir. Her iki şekiL 
den Demirsporlular bu karşılaş spor muhacim hattı fırsatçı, de de tamamen anlaşmış, tec-
malarla flk deplasman maçlarL bir oyuncu olan 1skenderin rUbeH oluncular olması itibarL 
nı şehrimizde yapmaktadırlar. de sağaçık mevkiinde oynaması le güvenilir bir manzara arzeL 
Takım şimdiye kadar dört maç sonradan iyi bir şekilde fay· mcktedlrlcr. 
yapmış bunlardan UçUnde Be- t dalanmaslle ve daima ha • 
şiktaş, Galatasar ay ve tzmirln zrrlayıcı bir eleman olması. 

ateş takımlarını gUzel ve fark- solaçıkta Zekinin her Yakıt Ye 
1I neticelerle mağlfıp etmiş yal· her an sert inişleri ve güzel or. 
nız Ankara ikincisi Ankara GU. talayışlarlyle kale önlerinde 
cU ne yaptığı karşılaşmada be. mUsaid fırsatlar ihdas etmesi. 

rabere kalmıştrr. kUc;:Uk Orhanm da soğukkanlı 

mUdnhalelcrilc bu manzume de 

Maçların ehemmiyeti: 

Oyun tarzı: 
Ankaralı futbolcular, devam. 

it ve lyl bir çalışmanın neticesi 
olarak futbol teknlğlnl kavra
mış oyun tarzı ve hesaplı oyna· 
mak bakımından blribirlle 1yi 
bir şekflde anlaşmış bir vazı -
ycıttedlrler. 

Şunu da lcayıd ve işaret e
de:yinı ki Demfrsponın şehrimiz 
de yapacağı bu karşılaşmalar 

senenin oldui;"U kadar mtm kü
me ınaçlarmm da en ehemmL 
yC'tli oyunlarını teşkil etmckte

ycr alması Ye nihayet Anka - dir. 

'l ~ lnmı teşkil eden oyuncu la_ 
:ın en 1'.arı:la nazarı dikkati celb 

eden tarafları nefes kabili -
yetlerinin yerinde oluşu ve yUk 
sek bir enerjiye de sahlb bulun-

Spor bütçesi 
darlığından 

Bazı federasyonlar bir
leştiriliyor teşkilatları da 

bu sene yapılamıyacak 
Bu sene beden terbiyesi biltçesi_ 

ne malt zaruretler dolayısile ancak 
350 bin lira kndar para ayrılabil -
mi~tir. Tahsisatın azlığı tlolayısiyle 

bu sene teşkll!t kadrosunun ancak 
dörtte birine indirllm~ zarureti 
hasıl olmuştur. Bu sebeb dolayuıi
le adedi ona kadar varan federas_ 
yonlarm futbol, ellree, atletizm, de. 
nizcllik, bisiklet ve eskrim olmak ü
zere altı grupa indirlmesl kuvvetle 
muhtemeldir. 

Yine bu sebeblere mebni bu sene 
mahalli beden terbiyesi mUdUrlük_ 
leri teı;ıkilltmın tehlrl ve binnetice 
spor mükellefiyetinin ileriye taliki 
mevzubahstır. 

Son zamanlarda tahaddüs eden 
bazı hadiselerin önilne geçmek üze 
re pek yakında ıbir futbol hakem k" 
mitesi kurulncakt.Ir. Şimdiki h--· 
merkez istişare heyeti bu komi. 
nin nizamnamelerini tetkik etmek. 
le meşguldür. 

Beden terbiyesi genel dlrektörlil. 
ğüne ge]('n 52 vilayetin spor bütçe
leri tetkik olunmaktadır. 1darei hu. 
susiye ve belediyeler bütçesinden 
tefriki beden terbiyesi umum kanu. 
nunun ahkamındnn olan yüzde iki 
ve yüzde dörtlerin yekünu bir mil
yon lira kadar olmnktadrr. Halbuki 
vilayetlerin buna karşı hazırladık. 

ları umumi masraf bUtçelcri iki bu 
çuk milyon lirayı bulmaktadır. 

Merkez tarafından hiçbir muave. 
net yapılmıyacağma göre her bölge 
kendi gelirinin yekünunu a§mıyan 

ğüne gelen 62 vilayetin spor bütçe
nin yüzde .sekseni inşaata tnhEis c 
dilecektir. Kalan kısmın yüzde 3:5 i 
ücretlere yine yUzde 35 i spor faıı.. 
liyctine ve artan da malzeme ve 
sair masraflara tahsis ve temini 
lamlm edilmiştir, 

ranın en mUkemmel ve en mo· Puvnn hesabı ile bugUn en 

Demirspor kalecisi nıtmi 

muş olmalarıdır. Bilhassa. bu 

sene gerek toplu ve gerekse f er 
dt bakımdan tam::-manssH dl 

niWr merkez mubaclmi Orhanı 
da elinde bulundurması Demir. 
spor muhacim hattı İstanbul ta. 
kımları için dnimf bir tehlike 
haline getirmektedir. 

Muavin hattı : 
ya İbrahim, 

gun bir halde bulunan Demir_ ve sola da Tahsinln E;eçmeslyle 
sporluların rakip oyununu bo. teşkil edilecek olan muavin 
zan, mütehavvil ve seyyal bir hattı ferdi bakımdan ziyade 
oyun çıkarmaları d:ı. gilzel tn_ toplu bir halde varlık ,göstere -

raflarından biridir. bllmektc dir. 

Takım oyuncuları: Bu hattın en iyi tarafı ve 
tutturduğu temposunu bozma _ Demirspor takımının Galata-

saray karşısma çıkaracağı mu· dan idare li bir oyun çıkarma-
hacim hattı en kuvvetli bir th. s ıd ır. 
timaıe göre şu şeklide olacak. 

tır. 

tskender, Arif, Orhan, Orhan 
ZeJd. 

Fenerbahçeli kUc;:Uk Orha. 

Müdafiler ve kaleci: 
G~latasaray karşısında Dc

mirspor kalesini İzmirli HilmL 
nin mUdafaa etmesi kuvvetli 
bir ihtimal dahlindcdir. Evvelki 

T1fJonya vtliahdi11in koydr1ğr1 bir kupa için ]aponyanm en meş
hur J,. • .Jzliı'anları araswda biiyük gii reş miisabakaları yapılmış tıe 11ctice· 
de Devaminato isminde bir pelzlfra tı biiWn ral..'iplerini yenerek lmpayı 
kazanmıştır. Yukariki resimde galip pelzlivam göriiyorsmmz. 

iyi vaziyette bulunna Demirspo
run bu maçlarda alacağı netice 
şehrimizde olduğu kadar An _ 
karada da geniş IJfr al~ka uyan 
dırmış bulunmaktadır. Bu mU. 
n 'ls• l}etlu şehrimizde yapılacak 
maçları görmek Uzere Ankara.. 
dan kıı.lnbalık bir meraklı kitle
si ac Şt!hrlmize gelmiştir. Bun· 
lar ar.ı.sında futbol federasyonu 
asbaşkanı Ziya Ateş ile lıazı 

Ankaralı gaze tecile r ve bölge 
antrenörü do kafile ile birlikte 
gelmiş bulunmaktadırlar. Bun
dan başka futbol fedf' ra~ronu 

re.isi Druıyal Akbel ile Anka· 
ra futbol ajanı da bugUnkU 
trenle lstanbula gelcc~·cıeı·dlr. 

--<>-

Beşiktaşın itirazı 
Demirspordan Orhanm 

mektepli o l duğu 
iddia edi liyor 

Anknrada Demirspor maçı ile 
milli kilme deplllsman maçını ya
pan Beşiktaşlılar, Demirspordan 
Orhanın mektebli olduğuna. itiraz 
ctmiı;ılcrdi. 

Beden terbiyesi umum müdürlil. 
ğü keyfiyeti mekteb müdürlUğün • 
den sormuş ve verilen cevnbdıı Or
hnnm henüz mektebdcn kaydını sil. 
dirmediği ve tasdikname almndığl 
bildirilmiştir. 

Şu hnle göre B, J. K. nlin buma. 
çı bükmen kaznnacai;'I pek tabii gö
rülmektedir. 

-<>-

BarutgücU sahasında 
Yarın Bıı.rutgücü snhnsmda şu 

maçlar yapılacaktır, 

1 - Fatih Hnlke\.i - Barutgücil 
B. takımları, snat 14 de. Hususi 
surette. 

2 - Bakırköy halkevinin tcrtıö 
ettiği Hnlkevlcri kupa mnçlarmın 1.. 
kinci haftası. 

Fntih - Bakırköy Halkevleri tn
kımlan arasında, saat 16 da. 

lrlanda - Almanya 
karşılaşıyorlar 

Alman milli takımı ile bir hazır
' ık maçı yapmak için davet edilen 
Evertonun bu oyundan vazgeçmesi 
dolayısiyle Almruılar İrlanda milli 
taknnrnı bir maç için çağmnı§lar. 
dır. Mnç 23 mn)',stn Bremcn şeh
•inde yapılıı.caktır. 



Gıınç kı:ıdın, aıka eteği uzun, ka
palı yakalı, der ve uzun kollu, ye
gAne ısfüıU belindeki beyaz kadife 
gUlden ibaret ıslyah ipek kadife bir 
akşam elbisesi gfymi§ti. Entesinde 
buklesiz bir topuz halinde topİarian 
saçları, maklyajıız solgun yüzUyle, 
ince arif für kadındı. Geçirdiği bil· 
yük fellketi yUzUnUn solgunluğun. 
dan ziyade gözlerinde okumali müm 
kUndil. YüzUnUn diğer parçalan 
gay~ s&kliı, dOnuk bir nıana ifade 
ettlii halde badem biçiminde çekik, 
Yetil g6zleri sanki oahsiyeUne ya. 
hancı blr hareket ve canlılıkla ya. 
nar, tutuıur gibiydi. Canııız aanıJa
bilecek kadar doru beyaz ince par
maklarından, hareketaiz, zayıf vilcu 
dundan, kansız kUçUk ağzından çe. 
kilen blltUn hayat, sanki gözlerinde 
toplan.mi§, bu ikl yeşil yuvarlağı a. 
labikllğlne parlatm11tı. 

But meraklılar aruında gözleri
nin çekik oluıunu, ıuun seneler 
Çinde yaşamış olmasına atfedenler 
bile vardı. 

Çinden, küçük oğluyla beraber 
lngUtereye avdet ettikten ıonra, 
ıazeteler, egkıyalar tarafından öl
dllrUlen ıenç doktor Allen'in zevce
sinin çocuğunu haydutların elinden 
nasıl kaçırdıfmı, yabancı yerlerde, 
Çin kırl,rmda, h_,~arca ıaklana • 
raJc, yan ag blr halc;le blr JdSye 11Uca 
ettiklerini uzun uzun yazmqlardı. 
Madam Allen'ln ~eıaretl, bUy1lk fa. 
clanm karııaında ıöıterdlği meta· 
net fevkalade takdir edilmJttl. Bu 
gece kadınlar btrllfl tarafmdan ve
rilen akıam yemeif de onun ıerefi
neydi. 

Doktor Allen•ın a.llesl, İnglltere. 

de aylarca lıabeM!lz, mektubsl1% me. 
rak içinde oğullarının ve gelinleri
nin akıbetinden bir haber beklerler 
ken, gUnOn birinde aldıkları bir 
mektupta doktorun evinde eşkıyala
rın hUcumuna uğrayıp eu·asımn ve 
paruınm yağma edildiği, kendiel· 
nin ö!U olarak evde bulunduğu, ka. 
rısmm ve cocujununaa bilUin arq. 
tırmalanr rağmen b'ulunamadtklarr 
yazılıydı. Bu haber doktorun ve 
genç zevcesinin ailelerini çok mü • 
teeeıir etti. Doktor, alnmm orta
sından giren bir kurıunla ölmtlştU .. 
Fakat ıenç kadın ve çocuk, ortada 
olmayışlarına göre klmbilir ne it· 
kenceler içindeydiler, eıklyalarm 

aruında neler çekiyorlardı. 

Birkaç ay sonra bir lngiliz tile • 
cardan aldıkları bir haber, onlan 
hem fqrrtmıı hem de cox sevindir. 
ınişti. Tüccar, Çin köylerinden bl • 
rinde beyu bir kadmla çocuğuııa 

teeadlif ederek, doktor Allen .. ın zev 
cesi olduğunu öğrendiğini, kocası 

gözlerinin önünde öldUrülen genç 
kadmm çocuğunu ve kendisini Çin· 
li hlznıetçiainin yardımı ile 'kurta· 
mağa muvaffak olabildiğini, §imdi 
lnglltereye .dönmek için paraya 1h. 
tlyaçları olduğunu yatıyor ve ad • 
reslt>rJnl veriyordu. 

Bir ay sonra ailesine kavu,aıı 

gen.ç kadın, tüyler Ur,pertici mace
rasını şayanı hayret bir metanet 
ve ıoğukkanlılıkla anlattı. Sanki te 
eıııUr duyma kabiliyeti yok lomuş 
gibiydi. Yüzü daima solgun, hare • 
ketsiz, gözleri pırıl pırıl Ye canlı, 

bUtUn varlığım genç oğluna hasret· 
miııtl. 

Güller ve krlzantemlerle sU!ılen • 
mi§ sofrada her zamanki donukluğu 
ile hemen hiç konuşmadan, sorulan 
suallere tek kelimeyle cevab veren 
il.ya\ bdtf• e1bhıeH ıcnç kadınm 

diyetinden habemar defllmit gibJ 
dalgın bir hali vardı, Vatanına d(). 
nünce tuttuğu kUçUk evf, o evin bir 
odasında, pembe yorğanmm altın • 
da uyuyan oğlunu dUeUnUyor, onun 
bllyUyUp mektebe gideceği, büyUk, 
çok bllyllk bir adam olacağı zaman
lan hayalinde canlandınyordu. 

Çin de Bir 
Cinayet 

Birden, sofrada ısol tarafmda otu. 
ran bir ndam, Çinde bulunduğu e11. 
nada Hnrbln'e gidip gitmediğini 

sordu. Evet, yeni evlendikleri za -
man doğru Harbin'e gitmişlerdi. Ne 
sofuk bir kasabaydı. Ay 11ığmm al
tında sonsuz gibi görUnen çırılçıp
lak beyaz tarlaları timdi bile Urpe. 
rerek hatırlıyor. Hele bir gece, yi. 
ne böyle mUthit eofuk bir ıece, e
vinde yapayalnız, hutanede gece -
yarısına kadar çalıtan kocaamı bek· 
liyor. Seıleri boğan, yutan bir lır. 
tına ..• Yabancı bir memlekette tek 
batma. olmanm ııtırabıyla uykuau 
kaçan" ıenç kadın yatanııyor. Elin. 
delr.1 kitabı bile okuyamıyor. Has
tanede, bir iaaanı ölllmün elinden 
kurt•rmak için ufrap.n, bUtUn is
tirahatini, zevklerini feda eden ko. 
caımı dUtllnUyor, Doktor, sık sık 
geceleri çalıımağa mecbur olduğu 

için hastaneye yakın bir ev tutmuş. 
!ardı. 

,. .... ' .................... - .................................. -............... '' ... ' ' .. 
Çeviren 

tuttuğu tabancaya bakarken, re\'ol
ver kullanmasını kendine onun öğ. 
rettiğlni dUşUn!llU!itU. 

I ......... ~.~.~ ~.~ ....... I..~.~·~·~·········I Galiba olduğu yerde yıkılıp ba • 
yılml§tı. Gözlerini açtığı zaman, ih_ 
Uyar Çinli kadın kolunu ıarsarak: 

Doktorun rengi yerine geldi: diizgün cildli, saçları baııına boyan· "- Çabuk, lıllasua, diyordu, ça· 
"- lıılUkemmel cevab vermillln. mış hissini verecek kadar dUz v<? buk gelin. Ben çocuğu alıyorum. Sb 

Senin kocanı yalancı çıkarmıyacağı· 
nı ben zaten blllrim. 

Henüz altı aylık evli oldu klan 
halde, daha birçok buna benzer va
kalar olmuştu. lngiltercden Çine ge 
lirken vapurdaki genç dul, l<onuıs • 

b b muını caz;b buh.lui;J biı Fre.ıısız 
O gece, el~nde. bir klta •. so anm kadmı daha vapurda sıcaktan uyu. 

kal'fıamda otururken ~ telefo- yama~ığını aöyllyerelı: kamaralan
nun ziliyle rcrln~n ıu~r~m,tı~ B~l· aa sabaha karşı feltllğl geceler 
ki kocasıdır Umidlyle telefona .se _ ' 

Şanghaydakl eamer kız, Londra • 
vinçle koımuıtu .Fakat tel~fondakl dakl sanım ve daha bir sUrU 1lidL 

ses yabancıydı: seler o anda birer birer aklında» 
•- Affedersiniz madam, elzi ra. geçmiıti. 

hataız ediyorum, fakat kwmı me • "- Anlamadığım bir nokta var: 
rak ettim de... Gallba siz gençler 

Genimle niçin evlendin? 
eilenceye dalıp saate bakmağı u -
nuttunuz. Fakat zevciniz kızımı evL Doktor güldü: 
nizde bir akşam yemeğine davet e. "-Hata mı etmişim? Bak mil§. 

parlak, çok genç bir kızdı. Zeki ve de gelin. Kalkın çabuk! 

neııeli olduğu için, çocukla çabucak Ka~anın ne faydası vardı. Ne. 
anlqmııtr. Fakat birkaç zaman son rede olsa yakalanırdı. Fakat oğlu
ra ınnardı ve kıyafetine fazla itina nu öyle ahl!ksız bir babanın yanın. 
etmeğe başladı. da bUyümekten kurtarmt1'tı ya. Kcn 

Bir giln ihtiyar Çinll hizmetçi: 

1 

disi mahkum da olsa, çocuk 1nglltc
"Bu fena bir kız, demi§ti, evinlzdC' r~de tem~z insanların yanmda bU _ 
tutmaym onu!,, l yü.yecektı. ,; • 

'Fakat bu sözleri genç lCadın 'k1s. ! Çihli illııdiH, oliub dmt«lltai!1fını 
kançlık sebebiyle söylenmiş adde - ı gördükçe, ell~riyle sokakları gös.te
derek ehemmiyet \•ermemişti. rerek bir şe) ler anlatmak isti) ro. 

Sofrada, muhavere, siyasi mev • 
zular etrafındaydı. Bir iki sözle la

Mütemadiyen: 

"- Kaçalım, kaçalım, diyordu. 

kırdıya karıştı, sonra yine daldı, Nihayet kadının, ö!Uden değil hay 
kendisini Tien.Çin'de evinin yabani dutlardan kaçmak istediğini anlı • 
yaseminler sarılı geniş balkonunda 1 yabildi. SUtçUnlln oğlu bir çeyrek 
gördü. Sıcak blr gUndU .. Öğle ye _ evvel onları aşağıki köyde görmUş 

meg·inden sonra "ocuk uvumu•, ih. kili vaziyetleri ne gilzel idare edi- " J " 

tiyar Çinli kadın mutfakta çorab Ö· 
derek alıp ıötUrdUğU zaman, geç 
kalmıyacağını söyledi de .. onun için! yorsun. 

tU. Neredeyse buraya geleceklerdi. 
Hemen şimdi kaçarlarsa, belki kur 

lnıanm blr tek kızı olmak böyle iıı· , 
te, mP.rak etmemek elde olmuyor. 

Genç kadın hiç !eısinl çıkarmadan 
avukat Rradleyi dinliyordu. Erkek 
suaunca birden: 

Kolunu uzatarak, karısını kendi· 
ne doğru çekmek istedi. Kadın nef_ 
retle geri çekildi. 

rUyor, doktor odasında yarı kitab tulnbilirlerdi. 

Derhal çocuğunu kucağına ala -
rak, evin arka kapısından ihtiyar 
Çinli kadınla beraber kaçmışlardı. 

Henüz birkaç adrm ilerlemişlerdi k1ı 
atlı haydudların gelmekte olduk!" 
rını gördUler ve derhal fundalık!• • 
nn arasına gizlendiler. Eşki)•aJJf 
doğru doktorun ölüsUnün bulundll• 
ğu eve saldırarak yağmaya batla ' 
mııılarrlı. 

Eııkiyalann taarruzu onun cinli• 
>etini örtmüı, çocuğuyla beral>E'' 
lngiltereye dönmesi lmkinını te ' 
min etmişti. 

Saklnndıklan çalıların içinden Jeti 
ranlık basınca yavaş yavaş c;ıkrıtlf' 

lar ve tam Uç ay izleıini bclU et • 
rJcdcn kö.}lerde dolaşmışlardı. Si' 

ı;aıetede .doktor ~ilenin hal dudlat 
tarafıqdan öldUr.üJdilğUnU ve .kart -

kıyı. çocuğunun da kaçırıldığını o• 
kudu. O lngiUz tUccara rasgelrnest'• 
belki hala Çin köylerinde buluna • 
r.aktı, 

lıskemle gıcırtılan, genç kadınJll 
dalgınlığını dağıttı. Ziyafeti tertib 
e{len cemiyetin reisi ayağa kalka • 
rak nutka başlamıııtı: 

"- BugUnkU toplantımızın se • 
bebi, Çinde haydudlar tnr:ıfındall 

uldUrUlen muhterem doktor Allenlrı 
zf'vcesini, bu büyilk felaketten dO· 
la~·ı taziye ve gösterdiği metanet 
"e ceısaretten dolayı tebrik etnıt~ 
arzusudur . ., diyordu. 

"- Neleı ıöylUyonıunuz kuzum! 
Benhn evimde ziyafet yolı: bu gece! 
Kocaırı h&ıtanede çalıııyor. Kızınız 

burala değil! •• 

"- Pek all, fakat küçük bir eğ
lenceden ne çıkar? Hastanede iıılm 
olduğu yalandı. İhtiyar Bradley'in 
telefon edeceği hatımna gelmemiş. 
ti. 

okuyarak, yarı şekerleme yaparalı 
tembelleşfyor,. Dıııardan gelen ka _ 
vurucu meltem evin içine badem çl· 
çeklerinin kokusunu dolduruyor. So 
kakla hiç kimse yok ... Evin etrafın. 
daki tarlalar bomboş ..• Çocuğun o 
dasına baktıktan ısonra, kendi de 1 
yatak odasına doğru yUrUyor. Fa 
kat bu ses nedir? Bir dere çağıltıs 
gibi qerrak kahkahalar nedir? Ay· I 
ni kahkahayı, çocı,ık uyanı~ken bal" 
çe<Je de duymuştu. ,Ama ııimdi kU_ 
çUlt uykuda .. , Kimini~ gUIUyor :şim· 
di? 

iki yeni Fransız posta pulu 

Demek arzusuyla ağzını açtı, fa· 
kat kendini çabuk toplaclı: 

"-Biraz evvel yola çıktılar, Mil 
ter Bradley, kwnız neredeyse eve 
relecektir. Merak etmeylntz. OUle 
gtile. Dedi ve telefonu kapattı. 

Doktor, odadan içeri rtrdiif za • 
ınan, Jcadm hl11 telefonun bqmda, 
donmuı glbl hattlı:etıılz duruyordu. 
Erkek gayet neıeliydi: 

"- Hlll yatmadın mı? yaramaz 
kız! Beni bekleme demiyor muyum 
ben sua ! Hiç böyle soğuk ı6rme. 
diın. Hastanede epeyce uğrqtık bu 
gece ama, hastamız da ölmemeğe 

karar verdi. İçecek bir l§ey nr mı? 
Seninle birer ..• 

Karıaınnı bembeyaz yUzUne ba • 
kmca llkırdııı yarım kaldı. Genç 
kadın gayet ısoğulckanlıltkla, tane 
tane konuıuyordu: 

"- Biraz t'vvel Mlııter Bradle~ 

telefon etti. Kızmı merak etmiı O
nu e\•den alırkerf, erken dönecefiiıL 
zl ııöylemifain ... Hava da pek sert 
Telefon 'tmeden duramanuş. 

Doktoruh yUzU defiltL Bo~k biı 
'9Sle: 

"- Şen ne cen'b verdin! 
Diye .tıöi'du. 

Çocuğunun dolmasını beklemekte 
olmaa& hemen erteli gtln alleıslnln 

yanına dönecekti. Çocuğunun hahn 
için tahammUl etti. Harbinde itte o 
b6yle bir cehennem hayatı yqa • 
tnııtı. 

Sofrada yanmda oturan ad1'ft'I 
Harbin hakkmda bir ıllrU manuıs 
sualler sorarken, o hep, evllUk ha· 
yatmm bu acı hatıralarmı dUıllnU. 
yordu. 

Harbinde bqlıyan ihanetlerin 
arkası blr tllrlU Jr.eallmemlttl. Dört 

Tekrar ayn{ gillilf, bu ıefer -daha 
kuvV'etli ve uZtın, doktorun yatak o. 
dasmdan geliyor. 

Genç kadın kapının önünde du • 
raklıyor. Nasıl Olm\11 da gimdiyt 
kadar farkına varmamıatı? İhtiyar 
Çinlinin kapalı ihtarma, kızın ıiia. 

lenmeaine rağmen nasıl hiçbir şey 
ıene 110nra, Tien-Çin mıntakuında sezmem~ti? 
tenha bir köye tayin emri geldiği 
ıaman ımç kadın adet1 sevindi. '!Her yeni hAdisede bUtlln eaki va 
Belki 0 ıaa köyde kocuı yalnu kalan da hatırlardı. O gün. de ayle 

ken41aiyle meıgul olurdu. oldu. Evindeki dadıya \'aruıcaya ka 

Tien.Çin'de kendilerine tahsis e· dar tenezzül eden bu alçak adam, 
dilen ev gtlzeldi, Yabani yasemin oğluna nasıl bir baba olabilecekti? 

sarılı genif balkonları vardı. Bahçe- Birkaç sene sonra aklı erince, o da 
de çiçekli ağaçların arkaaından ba. biltün bu rezaletleri görecek, anlı-, 
tan gUneei seyretmek, top top çi- yacaktı. 

çekli kiraz ağaçlannın mehtab vu • 
Oda kapısı kilitliydi. Genç anne, 

runca beyas 'tUller giymiş periler gi. banyo odasının kapısından lç<'rl J( 
bl aıra sıra dizilişleri, doktonı oya· 

rince, doktor da Çinli kız da ea"ır 
lar, eviyle alA.kldar eder gibi olmu: 

dılar. Doktor ağzını açmağa vakit 
tu. Hem de köy o kadar kUçük ve 

bulamadan, kanemın •ltığr kurıun t~nhaydı ki, birkaç mişyoneı-den 
alnma girdi 've derhal ölmesine &e· 

~· konuşulacak hemen hiç kimse beb oldu. 
yo'k gibiydi. 1 

İhtiyar Çinli hlımetı:ileri, çocu • Çinli kıı h,.me.n ka~mıştı. Zaten o 

lill!rnrc!all ~ fada lı_ftt! buydu. .._ l\'.ızmın nf'redeyıse evde ola . 
Etratıaı ana dekolte kadınlarm cafını, biru evvel ikinizin beraber 
ve siyah etbfısell erkeklerin mevcu ~ buradan çıktığınızı ~yledim. 

~un arkasından koşacak, onunla o:ı. kıza bir şey yapmak niyetinde d~ğil 
nıyacak kadar çevik olmadığı için, di. Asıl mücrimi öldfirmüştü. Yerde ı 
cll'ar k<Sylcrln birinden genç bir. sırt Ustil, gözleri tavana dikilmiş o. 
Çfn!l lı:rz getirttiler. Krema rengi, !arak yatan ölilye ve hllA. elinde 

Fransa P.T.T. idtrrtsi 18 uisandmı itibaren tcdaviilc iki ytni pı l 
çıkamıışlır. 1 ·ukarda re~mlttiui gördiiğüniiz bu pullan11 birisi 2 
bank 2:; santimüktir. Ve /\·fvyork beynelmilel 5ergisi münasebetile Jıa· 
zırlammşlır. ikinci pul i5e 90 santimlik oll',f> iizcrinde Fransızları~ 
meşhur K/nnanso zırltlı!ı ile bu biiyiik siyaset c.lamımn kendi rcsm:ııı 
taşımaktadır. 

/'11/ 111cra!:Uarıı1111 J:ohksiyo11/ar11ıa if.-i pul dalıa i/ctve edildi de
mektir. 
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Cebeiüttarıkın kilidi 
TANJ~~ 

muhtelif. 
tnilletlerin milli marşları duyulan 

O, sokaklarında \'AZ ı\ '1: L. Buse ' 35 Yılını vahşilar arasında geçirmiş bir Alman seyyahı 

Obur bir re'.sin sayeslnde, Arunta kabilesinin 

şehirdir 
• 

acaıp Qir 
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T anjerde belediye zabıtasının başında bir İngiliz yüzba-

fertleri hemen k3milen güçlü kuvvetli, 
adamlar kesilmişlerdi 

şun, gümrük kontrol unda bir italyan subayı, ma İyctinde
k~ bölükte beynelmilel jandarmalar olan bir İspanyol ku

mandanı bulunduğu görülür. 
l 

--vvvv""rv\..~AJl.AA..hJ\~~~'U\u~~~,..,..,..,.~VVVVVV'\A<rv\..fV\..IV\..AJ>..AA.AAJV>JV'OVVV\. 

'as k he to eski :r.amandan~rl 
d l beJınııeı bir lhtilif mevzuu • 
ıır. ısoo t , c J arihlndenberl ı-·ranııa. 

21 
srıanya Fas t.opraklan ü:ıeri

ın: ııahtp olmak için mücadele et-
1 lcrdı D ı r. aha ımnra bu ihtilaf& 
ıı;iltere . 

hat 'e Almanya da müda • 
ı4 tıe :~~istir, 1910 da FL<ı lhtl • 
Jıı ~ uzundcn az kal m bir A ,. 
~ 1 hl • 1

312 
ıar tıkuaktı. Nihayet 

dadır, silahı da sol omuzunda ta~ır. 
Bu iki böliığı.in beraber geçit res. 

mı yapması hayli garıp bir manza· 
ra teşkil eder. 

-41110-

D;.. :it bizim gibi yaı ı b::-y:ız. 

rarı urd .. mmı ıı:akyajla !\lelfıncı::ya 
incam • "ıdinjPki yabancıları, hatta 
kendilerirı<leI' bile bu a) inlerde sır 
o'an ~eylere hakanları derhal öldü· 
rüyorlardı !.. Gariptir ki dini , c 
mukaddEs uiarak her türlü rezaleti 
irtikap eden hu insanlar. böylece 
gayet d'.! n,L;tca ~ıptırlar!. . 

Fakat ~~ketlerin, sabunların \'e 

büyük ı\ 1;nsen c kutularının hatırı 

o kadar '!:>üyüktü ki Anınla ka'Jile
sinin reU o1an Batu-Maha ele lc-•·ı sen~Inde Fa.<ı lhtilifı hal-

"ı nıı.. 1 
taı 

1 
·• ya nrz Tan~r ~hri bu 

•<ı hldc h ıı,lını n arlç bırakılarak b(>y. 

()'- leJ lıJareye malik bir <1ehlr 

ri muntazam. etrafı yeni binalarla 
çevrilmiş bir meydandır. Burada 
çocuklar kokularile meo:t oldukları 
çiçekleri satarlar. Köylüler getirdik. 
leri piliçler, yumurtalar ve scbzele· 
ri için mü~ten ararlar. İhtiyarlar 
azametli yudumlarla kal1\ elerini j_ 

çerler. Bilezikler şıkmlar. Örtülü 
kadınlar beklerler. Sucular, kebab· 
çılar, portakalcılar meydan üzerin
de açları doyurur. su.;uzların harare 
tini teskin ederler. I Iiç ağzını aç
mıran ino:anların yam ba~mda Ra. 
'i:E'r e ki zaman masallarım anlata· 
rak dinliyenlere ibret satarlar. 

Bu mılktler \'e ırklaı me e!e ... indc 
mevcudu elli bin kadaı tutan Arap
lar hariç olmak üzere miktar itiba· 
rile t~panyollar ek•er:yeti teşkil e
der. 1200 Fransız. 800 lngiliz, 800 
ltalyana mukabil 10 yahut 12 bin 
t~panyol 'ardır. 

bizi kardc~ olarak kabul et mi. 
Şehirdeki .\raplar arasında de· Bunları nc!·r.,:-!<'n, hangi omıandar 

Yam eden kabile kav 'alan yüzün- topladığımızı sormaktan kendini a· 

/1 Ji ra/:ıs!art dmilm o,.·ımlarında )'C1 lilcr bir kmt siiriisıi 
temsil ederek acı acı bağrışırlar. 

h z";wmıı:ı:t 

'«l'ak ~ 
..ı.t kalmıştı Bu bilha.oı; a 1n ..... e . -
'raıı .rcnın ısrarile oldu. f.'ünkü 

8111
dJcr tanı Cchelüttankın kar ı. 
adı~ B 

ku • • ura va. n•rJc~tlrile<'t'k 
ka '''etli tqplar. S;pte boğazını 

Par 8 .. t·· 
haı.tn: u un deniz medhallerlne 
l bulunan İngiltere bir ka. 
• a Par ' 
de !:asınılan ibaret olduğu hal· 

ııırf k he as ·erlik h:tlnmından e • 
~ın'::11Yetıı olan ,.e Seııte boğa -
hest n Jngillz gemilerinin ser _ 
beı . g'tınestnl temin eden Cc • 
,,._ .uttarılun tnm k:ırsı!llmıl:ı w: 
"'l>Jt&ta, ~ 

lıı hakim Tanjer me\ kllnJ 
c kinıs 

l~ıo b eye bırakamazdı. Onun 
te•-ı Urada beynelmilel bir ld& • 

" tercih et1i J\ • 
lııl tadan çok uzun seneler ı:~ -

5 olrnru ~ • eb 'ilft& r&Amen TanJerln bu 
ğıı~hliyeti bugün ekııllml!J dc
li(J r. AHupada. blriblrlne :ııd 

~ıı:~~~~~n te~kkUI eder gibi gö. 
re ugu bu flon günlerde lngilt~. 

nleyhta g~1 n del Jetler Tanjf'rl ele 
tık '1nck 'e bu suretle Cebf.llitta
~IUııı ehenımlyetlnl azaltmak, ln
J~ z, Fransız donanma.<ıınm At
Jfüı den1zı kaııılanndan Akdenlze 
J·o ip t•kınasını işkal elmtk isti. 

r ar. 
lfa11· 

Ceb~ı . 8 ntane' nı yapmak üıere 
deıı Uttarın eh arma hareket e • 
ll.ıık Alnıan filosunun Tanjen 
..... er çıkararak bir <'mrh ahi lh 
1.1,.5 e.:ı • 
ler ele tıccğine dair olan rh ayet • 

8 
ort:ı.yn atrlmı,tır. 

tecıı:~llbarla bühin düıı~ :ı. ~aıc· 
gönde TanJere birer muhabir 
bııı ntıeği lüzumlu 'e faydalı 

mu ı · te..'il ~ardır. Her Auupa gaze. 
ilde T . 

1uıııar :ı.nJerden yazıJmış mele. 
~tı a rasfgcllnlyor. Günün mev 

u sa· ı ~ l 1 an bu ~bir Jıakkında 
llrf.Su\'a . h • 

.rl>ıj r ın USU!il muhabiri 
er Keseı•ı kı n gazetesine yazdı-
ınekhıb • 

§ehrı u, TanJer ıchrlnl "' 
tin n 5011 \ azlyettnl anlathğı ı . 

Qkuyu 1 
d<.>~ ru aramıza n&kJetmlye 

&er buluyoruz . 
13a,.lik 

dazıı Pazar \e Küçukpazar mey-
tin :rı ara-:ındaki me afede bu ~eh. 
,, barıp ve . . 1. • 
Jetini mır ı gıbı <'lan hü,·L 
dı.ır n gorrnek, anlamak mümkün. 

~~'ahu k~sa me af eyi dolaşan bir 
~dinnı· §ehır hakkında tam bir fikir 
a ış olur. 
u Şeh' \aıip ır halkının has as Ye muz-

ki ı:e noktalarını, ne şehir etrafında 
hık ~ış Plajlarda; ne meddicezir ile 
tı.ı lee en ma,i denizde; ne Okalip· 
kukur'. !:anılar 'e defnrler:kn ald.:ğı 

}U ' .. k 
\e k /U · eklerden şehre getiren 
h. 0Pure k .. ·· ·~ d opure eS<:n rüzgarda, 
1 e !ieh. 
a~1nd~ rın meşhur Herlrnl mağara 
~~·ı a. bu'mak kalıildir. Bu şehrin 
lllı berı \•e elemleri, yalnız \e rat. . u, k . 
'1ııcı u \C ku~uk pazarlar ara· 
ti ar: dolaşan sonsuz insan kafileh.·

&u ınaa gezinilirkcn <iğrenilir. 
<lutuYÜk pazar, yerli ahalinin otur· 

"' ek" bcı 
1 

1 Şehrin kapılarının yanı 
• na;ı olduJ,~a ceniş, hududu gay 

den biribirine öldüresiye düşman· '.amamı~tı. ı d ı> ı · · :: ar ır. JUO ::ır bırıbirlerile klan lar 
dır . .\ralanndaki mevzii kavgalar 

Büvükpazar, mü:ıhasıran sokak bazan bı·r harp ... ,.ı.·11·r: ı· alır I'uç··k Batu.Mahanın bu soru~undaki halinde. i\Cnr küçücük gruplar ha. 
J - :>"= • • \. u • zaafı va kal ar _,·akalaınaz. 1 >oho·Do. ,. d . . 

kah,·elerile dolu bir me,_·dancıktır. pazarda l>ı"r ktırc:unla parr·ılanmı~ " ın e y.:ı~arl"r. Bızim mı~afir oldu· 
' • '' i hoya he.11eıı şu et.\'abi Yermcsini ~umuz \C lo•tluk muahedesi akdet. 

Burada öğleye ve guruba doğru gc. aynalara "ık ık ra":ıtıdinir. Bu ay· so"',·lcdı"m·. ·v· . 1• b 1 b " tıgımız .· an u grup.arın en ü· 
len A\·rupahlar me,·danlardakı" ma· nalar r-nkak uz·· erı'nd0 ı"kı" du··,.man 

J .J\J ... " - Bunları topladığımız ormanı yük'er1ı1dend:. 
salara dir ~ek dirseğe oturarak gü. kabilenın karşılıklı yaflım ateşleri. krndisıne ~i<\l'rken go .:--receğiz! Bunların tutcmleri Hindistan 
nün haberlerini miinaka.a ederler ni ... netice idir. J>u ·•a."uıı· a!arı ı\runt·,ı reı·ı ~on · · v ld v · · k 1 • ., • ., cc\•ızı agacı o ugu ıçın g~re re-
,.e siyasr ihtiraslarını anlatırlar. Grçenlerde İtalyan halıriyclileri· derece :cvınr!c '"bize her türlü hiz. is ve gerek kızlarının ba§lann<la 

lki meydan arao:ında işsiz delikan nin hücum ettikleri İspanyol tel. met için kı?!cırını memur etti! insan saçlarından yapılmış kil • 
lılar ,·e genç kızlar ağır adımlarla r..rafhane .! de bu meydana ?ilişik· Avustura:rada en çok İsmi geçen çük birer Hindistan cevizi ağacı 
yürürler. t~r .. B~.~~~un: Ha~~·~~ bahrıy~lıl::. Aruntalann tek bir kabile olduğu vardı .. 

Beynelmilel şehirde rının kullıy etlı za~ ıa ... e tardedılmı~ zaıınolu.ımr.c:ın. En·elce de izah et· Hu . \ru•t<.larm reisi Ye büyük 
intizam ti. Fakat bugün Franko hayrağmı tiği gibi ornd:ı henüz kabile hayatı dostuın·ı5 o1an Datu·l\taha ise u-

Bu şehirde İngilizler ve l spanyol. ı. panyol ınüesseselerinin hep i tize· dahi teş~k;.ül etmiş değildir . zun boylu, geniş omuzlu, geniş ve 
tar, Franc:ızlar ve Jtalyanlar, Porte· nnde dalgalanıyor. Fakat buna rağmen Anınta en yuvarlak kafalı, kafası kel gibi 

saçsız, gözleri patlak patlak, son 
kizler ,.e Belçikalılar yanyana ya. Zaman değişiyor geniş sahaya yayyılmış olan insan. derece obur bir adamdı. 
şarlar. Sokaklarda gazete müvezzi· Frankonun zaferinden sonra ~e- ______________ __;:......,.._,...:_ _______ _ 

leri, her dil~r. gazete isimlerini bi. hırcleki 1 panyollann bir kısmı 
ribirine karı~tırarak l1aykmr. Bu· r-.l<'ksikaya, diğer kısmı Amerikaya 
rada belediye zabıta .. ı'.'lın başında gitti. Bir kısmı Fransız rnüstcmle· 

bir ln.~iliz yüzba51 ma. gümrük kelerine geçtiler. Fakat ekseriyet 
kontroluııu idare t"Jf'n bir İtalyan ~ehirde kaldı, hattfı Frankoııun 

subayına, bir Franc::ı:ı: polis komL burada te~kil ctti~i i-::ıtalara yazıldı. 
serine, maiyetindeki bölükte beynel Ve İspanya cumhuri) etçisi .olmak 
milel jandarmalar bulunan bir Is· 1 "Uçunu affettirebilmek için Franko
panyol kumandanına rastgelinir. cu 1 ~panyollardan daha fazla Fran· 

Şehirdeki iki jand.mna bölü~ü- kocu ke ildi. 
nün i:vni vakia beynelmilel jandar· General Frankonun zaferinden 
ma bölüğüdür. fakat münha~ıran beri, Tanjerdc L panyollar 'e 1 taL 
yl!rli neferlerden te ,ekkül eder. Bö- yanlar "yaşasın Franko, ya~asm 
lük bir Fran ız te~rnıeninin kuman· Musolini,. diye haykıra haykıra, 

dası altındadır. Ve c;iit.hmı sağ o· memleket sırf kendilerininmiş gibi 
muzunda taşır, ikinci bölük bir le:_ okaklarda dolaşıyoriar. 
panyol kumandamı.ır. c:nri altın· Şehir tamamile anormal gtinlrr 

yaşıyor. Bir sokakta İtalyan milli 
marşını, öteki yolda l\1arveyyezi, 
diğer bir meydanda da Enternas. 
yonali dinlemek her rfakika kabil· 
dir. 

Şehirdeki insanlardan bir kFmı 
Almanların burayı İ§tı;alini çok ya. 
km görürken, mukabil bir kı·mı da 
bu işgalin hiç vaki olmıyacağı ka· 
naatindedir. Bana kaiırsa Tanjerin 
yakın bir zamanda bir taarruza uğ. 

Şehre l..ir h "ic•ım rıyacağını gb ... teren k<ıti bir alamet 
olacak mı ? yoktur. Fakat ~üphc iz ki sehrin 
Ş~hirde lspanyol ve ltalyanlann her gün parlak Ye bulutsuz semasın 

halka telkin etmcğe çttlışlıklan ka. da tehdit i~aretleri görünüyor. Is. 
naat, çok kuwetli olan Almanyanın panyol Fa ·mda Frankôcular boyu· 
yakında şehre hlıcum edeceği mer. na km Yet tah~it ediyorlar. Alman 
kezindedir. Fakat yanı ba~larında filosu .\kcleniz kıyılaı ma doğru ini. 
Isp:rnyaya ait toprak:ar üzerindeki yor. Fakat bu dakikada dünyanın 
sefaleti gören halk bir Alman işga· tehditten uıak nere:.i \ar? Bu tehdi. 
imi memnuniyetle karşılamıyacak-1 din hrr yerden C\ ,·el Tanjerde pat· 
tır. layacağma ne ile hükmetmeli? 

--------~-----~~-~--~~--~--~~-~-~--~~~~----~~-~~· 

'-K~·-z~·-n_G_ö_a_~_e ___ H_A_B_E __ R_'_IN ___ R_E_s_ı_M_L __ I _z_A __ e_ı_r~ __ R_o:_~_A_N_ı ___ ı5_9_ı 

Obur olmak bu adam için böy
le kıtlık içinde bir ülkede ne ka • 
dar büyük bir felaket olacağı 

tahmin olunabilir. Adamcağız bu 
yüzden. bol bol yiyecek bulabil 
mek için bütün eh-ardaki kabiie
lerle mütemadiyen harbctmck 
mecburiyetinde kalıyordu. 

Sırf kendisine bol yiyecek bu • 
labilmek için! .. 

Batu-Maha bilhassa bala bayı • 
lıyordu. Avustralyada bal yctiıı-
tirmesini bilmiyorlar. Fakat ya
bani bal arılannın ormanlarda a. 
ğaç kovuklarında yaptıklan bal 
peteklerini haftalarca aradıkları 

vakidir. Büyük bir petek bulun . 
ması ekseriya da bir felaket olu
)'brdu. Zira peteği kapışmak için 
biribirlerl. i öldürdükleri ~ok 
vaki olan bir şeydi! .. 

Batu-Maha ise bir ay bal yeme. 
di mi, kuduruyordu. O vakıt 

Aruntalan topluyor, bütün or -
manları haraca kesiyor, adeta bir 

- Bal harbi! .• 
Açıyordu. 

Batu-Maha onun için benim bil 
yük kutular içnde getirdiğim 15e
kerlere bayıldı. Onlara şu ismi 
takmıştı: 

- Bal yemişi! .. 
Güzel isim değil mi? 
Maamafih böyle obur bir rcimn 

sayesinde bu Arunta kabilesinin 
adamları hemen kamilcn gli<:hi 
kuvvetli, adamlar kesilmişlerdi. 

Nihayet dostluğumuz kafi de
recede ilerledikten sonra Doha. 
Doha vasıtasile konuştuğumuz 
reis Batu-Mahaya yakında Kor • 
robosri ayinleri olun olmıyacağı • 
nı sordurdum. 

Batu.Maha: 

- Evet, var, dedi. Hem en bil· 
yilk Korrobosri! .. 

Bu büyük Korrobosri ki Arun
talar dört senede bir bu ayinin 
en mukaddcsini yapıyorlardı. 

Batu-Maha: 

- Pek çok kabile davet edil. 
di, dedi. 

Ben bunu öğrenince çok mem -
nun olmuştum. Doha-Doha ile he 
men bu a\ inde bızim de bulun-. . 
mak istediğimizi , eğer buna mü • 
saade ederse o vakıt kendisine 
hediyeleri getirdiğimiz ormanın 
yerini söyliyeceğimizi, bizim top 
ladığımız \'e yalnız kendimizin 
bildiğimiz bir yerde sakfo.dığımız 
hediyeleri de kii.milen kendisine 
getireceğimizi söylettim. 

Obur reis Batu-Maha uzun u
zun düşündü, ben herüin bu tek 
lifimizi kaU suretta redd:..tme -
sinden, doğrusu, çok korkuyor . 
dum. Zira o takdirde bu ayinleri 
görebilmemize imkan kalmazdı. 

(Devamı var) 
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HABER'IN TARlHİ ROMANj: 39 Yazan: Mu42affer MIYlhftt~nn 
Boenosayreste dans etmek 

için çok gençmiş ! Acaba bununla Anit~ Osmana ait bir 
suikast mı · lıazırlıgordu? 

Arjantin polisi başlarına bir de bekçi koy~ 
kızları hemen memleketlerine gönde 

I<'ilhaklka Osman gibi at tizerin-1 ığunu anlnmı§ ve bUsbUtUn tirkrnüş- gidiyor ve bazen de bir külhanbeyi şimdi kılıcı ile ikiye biçer ve bu kili 
den inmemiş bir harp ad:ımmın da tU. gibi naralar atarak herkesi iz'aç cdi- tahhğının C(lzasmı kanilc ödclirdi. 
ha genç ;>·aşında yorgun düşmesi Yalnız mektubun bir kaç kelimesi yordu. Bir aralık Tekfur haykırdı: Kalktı, bir şey söylemedi \•c ka-

du ünlilemez. fakat bu yorgunluk çok manidardı. Bu kellinelerde Os- - Arkadaşlarım, beni dinleyiniz! 1 rısmı, Ani tayı, Köse 1Uhalin kansı 
biraz da maneviyatında idi. Mal marun .hususi hayatınn ait luızı ma- Herkes sustu. Osman, Köse Miha1, ve kızını ve diğer harem t.evabiinı 
Hatun kaç kere onun yeni bir sa _ lümat mündemiçti. Orhan ve beylerde susup Tekfura 1 toplıyarak döndil. 
vıışa çıkışmdn, gizli gizli ağlamış, Aceba Anita bunu ne için yazmış- ba1.-tılar . .Aceba ne diyecekti? Şu sı- Böylece Bilecik Tekfuru da Osma
zayıflamış, hırpalanmı ve Osman tı ? rad:ı denecek ne olabilirdi ? Cifeleıs- nın ağyarı olmuş ·ve o da diğer T'(!k-
her dönüşünde çok sevdiği karısı Köse Mihal, iki cami arasında mlş eğlenc~in bir an lıilirllmesin- furlara i§tirak etmişti. 
Mal Hatunu biraz daha ihtiyarla _ kaluııs bir binamaz :halinde idi . .Ar- den baı,,ka ynpılacak hi~ bir şey ol- D ı.r.d· . bill K" .. 

1
.h 

1 mr ve çokmüş bulmu§tu. tık §lipheleri 'tahakkuk etmiş bulunu mad1g1 şu sırada sarhoş T<ıkfurun . aff k 
1 

t N d" . 
1 

. u , ... ıseyı mssa os<.' " ı a _ ı ıza.lıa muv a o amnmış ı . c .; c Osman, Mal Hntunıı da hak ve.ri- yordu. J.'nkat bunu Osnınna nnJııt- ne saçmalıyacagı cidtlen mern.1a mu- T kf b"" 
1 

b. 
• . • . / . . durup dururken e ur, oy c ır yordu. Bu itibarladır ki artık ken- ma&"ll ımkan yoktu Ve hele §U istı- cıptı. h" b 

1 11 
d 

• • . adise ikama se ep o muş, yı nr nn disi bir kenara çekilerek, bUyUk bir .rahat zamanında hakanın başına 1 Tel:fur 'kelimeleri ngzmda gevelı- • b 
1 

d - h 
1 .. . . .. . b~. i hUrmctknrı u un u~ n:.ı:nna hüdise tnallük Hmediği takdirde is- tekrar boyle bir üzUntulU mesele çı- ycırek : 

1 ti h t d k Mal H t nil b k ak l . db. ı· b. h k E d dl O l' . ti dil uzatmıştı ? rn n c ece ve n ıı e a~ arm , uç le le ır ı ır are ·et - en, e . amanın ve ımme 
başa lralncnk, devlet unıurile me§. olmazdı ve belki de aksi tesir ederdi. snyılırım. Onun her savaşında en 1 Sıtmalı memlekcllerdc!d rarn' 
gul olmı~acıı.ktı. Halbuki bunu yapmamak, bu kızı kıymetli hazinelerini beklerim. Kaç !ıklar na.BJl yalnızca sıtmar.n r 

Nihayet güvendiği bir de Köse bu vadideki mesaisinde tamamile kere ha~ ntıruı, saltanatına vaki -0lan nun:a, Köse Mihal de her hi....:.. 

'.Mihal vardı ki, bihakkın kendisi ka. hür \"'C .serbest brrakmnk olacaktı. 1 taarruzları ben önledim. yalnızca Anitaya atfetmek tara. l J\vr.upalıların yazl:lığı zabıta 
dar devlet işlerinde hassas ve Jrnn - Daha tehlikeli şeylere teşebbtis et- Omnan Köse llilınle baktı \'C bil· iltizam etmekte idi. O cmindil:i bu 'romanların.da, Arjantini bilhassa 
disinden çok daha müdebbir ve u- mesi mUmkUndU. Hele Osmanın ha- tün Türkler birbirine ba,kıştılar. Ne i işi hazırlıyan )ine o terü tnzrı ncvci- buranın merkezi hükumeti Boe- alışmışızdır, 
murdide idi. Osman Eskişehir:e dö- yatından bahsetmiş olması Köse Mi- halt ediyordu bu herif ? ı \'an olan. fnkal Türk içinde beslenen 
nerek 'Mal Hatuna bu kararını sö~·- hali büsbütün lıuylnndınmştı. Aceba Hiç koskoca !Cmir \'e bey Osman süslü ve güzel bir ejder bulunan A· nişleyip şümul almasına bir lüı lü Tangoları, kitareleri, . ~•..,( 

rı ve enteresan kadın tıp--lerken Köse l.Uhal da gizlice Arap bununla Anita Osmnna ait bir sui- için bö~·le laflnr S!lrfolunabilinni jdi. I nita idi. I~lbette ona l>u ynptıkl:ırını tahammül edemiyorlardı. Nihayet ..-. 
mc.ıbur bu güzel memleke~-Saidin takibine memur ettiği ada. kast mı hazırlıyordu veyahut hazır- Osman ea~rmı.ş _ve kızdığı za.man-.

1 

k:ir komayacnklı. hakları da yok değildi. Çiinltii Os- !' 

- ~ it · ı b' "k - · · 1 ·· k kikat hiç te roman m mını gormege g mış '\'C filhakika anan ıı· su1 astı mı kolaylaştırı- !arda oldugu gıbı elmacık kcmıklen N" k' Gü dU 
1 

k 
1 

. man, yurdunu tevsı ıç n once en ısa . 
bu kağıdı ele geçlrmeğe muvaffak yordu ? yanında nabız atar gibi muttarit bir k ıtc ~ n. .za pm o una gıre- merhalelerden yürümcğe mecburdu. nin gösterdiği gibi lileğil.clır. 

re veroın etmışt ı : ~ olmuştu. ÇilnkU son günlerde Anitanın sa- hareket başlamı§tı. • Yani onun ynpacaf;'l §l'Y bilhassn ~u ArJ"antinde kanunlar, uıa. 
~ rlf d - Allaha ,.e haknna kasem cdl'-

Amn, kiığrt :midede ve barsak1ar- rayda pek az kaldığı ve daha ziyade ,Je susma ı vesöyledi : rimki bu kahbeııin canını cclıenne. ufak tefek Tekfurları ortadan kal- ler ve zabıta, beyaz kadın tı 
da yemek kırmtıları içinde pek peri §urada burada dolaştığı ve bazı cı•- - Şimdi, meclisiniz huzurunda h 

1
• dırmak olu~ordu. Binaenaleyh snlta- için hiç şaka götürmez, ciddl 

,me göndereceğim. Osmnn a a d:ır-
§Bn bir hnlde)di. Bundan bir netice !erde geç vakitlere kadar .kaldığı Osmanın benim ellini öpmesi lfı::mı nalları tehlikede olan Tekfurlar, bit- mu··c-..lcle a,..mı,Jar:dır. • ~ 

benin nereden geldiğini fnrkedcmi- cu..ı :s :s çıkarmak çok güç olacaktı. söylenmekte ldi. Bu hareket belki gelir değil mi? Bu kadar iyl~le- tabi hakan Osmana dost olncnk de-
Sonra kclimclerde rumca idi. Köse ba.41kası için mühim değildi, ama. Kö rim ve himayem karşısında Osman yor. ~llerdi ya ? İşte bunun en güzel bır 

lılilınl için bu daha isabetti. Çünkü se M.ibal jçin fSllYant dikkattı. ı bunu ~·n,Pmahdlr. Günlcr g.cc;iror, fak:ıt Tekfurlar (Devamı t•ar) de hepimizin pek iyi tanıdıl' 
kendisl de az çok bu dile :ı:akıftı, ma Mahau yeni bir hidise, Köse .:Mi- Ve hakan Osmana dönerek : arasındaki iğbirar atcııl gittikçe ko risin meşhur zenci daneöıii 
hnza ndıımlarmdan hu idle tam mıı.- hali biisbUtUn bu kızın takibine SC\'· - Osman, diye hay!urdı. ÔJJ ba- yu;Iaşıp dal budak sarı)wdu. ( ı) T:ırihi o mani cnl'ümcnl. Os- fin Bekerin ba§ına gelen 

nasile vakıf birini de :>anına alarak kdntiş, büsbütun huylandırıp, sinir- kalım elimi ! (l) ı Tekfurlar, Osrna.mn bu kadar gc-
1 
mantı ~aribl cilıl: J ıı:ı~,ra 536. dır. 

bir gece tnbesabah bu mektubu oku- lendinnfc: '\"e :kendisinin kafi olanm"a Önce hakanın biraderi Cündüz- " h f nırıd' 
" " Jojcfin, geçen a ta ya mağı:ı Galıştılar. cağını dil.ş~rek ~ıem arkasına alp yerinden fırlıyarıık 7ckZuı un U- Çapraz eyf811 C8 : çok genç ve çok güzel Macat 

Rösc M1ha1 okunabllcn keli.mele- muakklplcr koymuıı, hayatmın her zerine yüryüdil \"C hn~ kırdı : Yukardan a~ai<ı: . 
zıni:lan mürekkep bır trup rin verdiği manayı hayret ve deh- saflııısmı takibe başlamış. saraya - Bire melun, kendinl' gel. Kar- A 

şclle görmüştü. ÇUnkü Anita bin da bir cariye göndererek ,.e bunun şmdaki büyük Türle haknnı omuın 1 2 3 4 5 " 7 8 9 10 1 - Türkiyenin ~imc.lindeki bU- ğu halde Boenos yrese g 
.. k 2 Her~·e ı" r. hal<l'tnt mt··ı- Buranın. en büyü~ tiy·a· tro~ıar beş yüz süvari ile'! Sorgun .köyü Ye kabulünti 'Mal Hatmıdan rica ede- §ahtır. Bilakis istünyı kw:ur edip • yu • su, - J\ ' • ' _ 

• 1 'Jd ·n s 1.0 birinde ılk ı;alıştıgı gun, ı...-,J Tarnklı yenicesine yapılacak hareka rek Anitanm 4!aray iı:;indeki ahvalini mübarek ellerinden öp. Yoksa onun ı san şe.{ı e verme - ıçı e u 1\ - deJJl""1. 
b. k 3 B" k d d ki Macar kızlarının çocuk ~ tı dahi bildirmişti. Ama, bu hareket de gözden karırmam•alı. ynnınd:ı boyun eğmesini sana ben 3 nan ır ·ap, • - ıı ·a ın a ı -

" ..... b" · kadar küçük oluıu Arjantin knran, mektup hadisesinden çok Hakan Osmanla çok sevi t.iği ma- , öğretirim. 4 Mısırlıların AllahJa, ınc!< I' ırı, -1 - • 
1 · · K d 1 ..... 1 ı b" · 5 sinin nazarı dikkatini çek~~ sonra olduğu halde bunu Anıta o za- lüm alan Bilecik Tekfuru, (lncipına- \'e fakat çok muciU teeı;cilf bir Cj '-Or - om,u e\ el er 0 11 ırı. - ....-, 

d t kk. zefin Bel:er ve kızlar hemCJI -.. 11 ırandnn nasıl bihn~ veya nasıl öğ- Tm) da hakana bUyiik bir ziya- hıidisenin vul:uuruı ge)h Edebali ma ' Bır ırk (I\:afka ) a .\ mı· eme ·ın. ı1r,,. 
1 ı ı ı kola ~ağrılnutlar, kızların --.~ '"nişti. ? ıfet vermişti. Bu ziyafette Kö~ Mi-1 ni oldu. O da yerinden ftrlı) arak 7 dir) - çinde para sa ;ıam:ın nes.. k , .. 

k 1 kağıtları tetkik edilmiş ve.. ı ~ ös:.- Mihıı.l hayretler içinde kal- hal, .baltanın oğlu Orhan \'e bUtUn Gündüzalpı önledi ve bir elile de 8 ne. 6 - B~pz - yere ça ·ı an yon. ,-

1 ~ Arjantin kanunlarına gore, ı. Filhakika Anitnnın tahmin et- aşiret beyleri, kumandanlar hazır Tekfuru yerine Herek : 9 tuimuş odun. 7 - 1\Izntlc •et - aga. . d . . . ıaı-a1' 
8 \ 7 00 1 vcyinlerın en ızınaız o ,i ı•cGhlJe Tekfurlarm Osman nez- bulunm~lar ve h:ıtta kadınlar kıs- - Alazurdur, sarJıO§tur, aklı peri- •o bey (az tüı'kçe). - e rece 

tistlik yapmalarının kabil o <1 ndeki casusu olduğu tahalıkuk et- mında Mal Hatun, ]{öse !lihalin ka- şandll", muzmahil lıir haldedir. Ne manasına kullanılan lıır kelime, 9 
rniş bulunuyordu. Fakat bu .haberi rısı ve km, Anita da ayni .ziy:ıfet d~ini bilmez bir hezeyan içindedir Soldan sağa: _ Yatak (Fransızca) -- lki şeyin ğı anlaşılmııtır • 

nasıl almQilI ? ,;e eğlenceye i§tirak etmlr;leı eli. haydi art.ık biz gide.Hm. 1 _ Omuz!anmızm fü:tlindcki ara<;mdaki başkalık, 1 ı - Marma. Kızlara, cbeveyinleri taraf 
Köse Mibal, obelki Uç gün üç ;gece Önceleri pek neşeli geçen ziyafd, Hakkını mUdafnada hakan Osma- yedi delikli tokıı,..,~m adı, radaki adalarımızdan l.in, ell::rine verilmi~ müsaade 

uykusuz ve bir .kas Jolcma yiyerek sona doğru sermest olanla - nın kudreti hepimizin üstündedir. O 2 _ Ti'.!..'11 mana ile demek olan lan bulunup bulunmadıgı ıo 
odasına. knpanJnI§, buradaki sırrı nn münıısebet.aizliklerl ile tatmzlaş- sükut cderkc.n bize halt etmek dli- , !2 3 4 8 evd 
çöznıeğe çalışmı,ı venihayet bunu llU§b. Bir aralık hakan :ı:iyafctl ter- şer, dedi. ~ir çi~ kel~~ej 3 b"l Hu:.ur - ;e.lfı~ i F 0 1 muş ve tab;atiyle menfi c: 
anhyarak kendi kendini meaul gö- ke dab.l tCfiebbUs etmiş, fniat Köse Ve Osmana dönerek : 1 - n gu~e - 1 en, ~ı :.n ço · 2 A R n:nca, hcp&i birden mahket" 
rUP llt ... " ... ı"tI. ~,.._ k . k M D -11 . 1 k d. d ., kullanılan hır maden • de\e yavru. ı k ıa·l . 1 d" ... u..o., .uwalin le Iifıle nlmıııtı. ihal : - cg mı ıa anım ıye sor u. n· , b I _ 3 R 'A sev c ı mı~ er ır. • _ ~ 

ÇUnkU Köse Mihal, umumi vaziyet - Tckfurların el birliği yaptıkları Osman çok müteessirdi. hem o ka- I su (arapça} • 6_ - ır ne\ 1 a) 1 tı tl 
1 

JI". 
k ku {am"'l \·atta kullanılır) • Jorefinin bütün gayre ~er lizerinc yaptığı etildlcrinl yarım ya- şu sırada Bilecik Tekfuru gibi kavi 1 dar mütecssirdiki, bu bütUn hayatın- cı ·o ... 1• ' 

malak blr haritaya gizerek evvelden bir kafiri elde etmek isabet olur ha- da belki bir defa vaki olalıilmiştir. Kı~ habercisi, 1 - D.:-ııı 7 \"aC'Jtala. çıkmış, 16 Macar kw, ba ~ 
tesbit etmiş ve bunun da bir &ur.etini lcnnmı demi§ ve böylece Osmaru bu Eğer misafir olmasaydı ve Türkle- rından biri - yapmak. 6 - Köpek -

7 
mahkeme tarafından tayin .1 

haknn Osmann vermişti. kepazelikleri bir müddet daha haz- J ırin misafirlik halindeki ebedi anan~ I vilayetten küçük - is~, 9 -:- . Ta\·l~ 8 j bir bekçi olduğu halde Avrıı~" 
Bu hadiseyi hatırlayınca, Anitanın ma mecbur etmişti. 1 ve Eıayğılarma bağlı bulunmasaydı I o:-ununun Je\~ımınd,ııı bırı - ~u 9 K ı ilk kal.kan vapura bindiriltı'IY 

saray içinde a'-'ni 1.runanda .. :.ıı "e'·-ı Bilecik Tekfıını adamakıllı sar-t ve eğer bu melun Tekfur karşısında tunlc }-dpıl.an hır ne3rıe, 10 - Fu. •0 ·
1 

K ı d .
1 

• ıeııli' 
" ~ ,.. J ~ ve hemen geri gön en tnll ~ 

Jere de el uzatıp tetkikatta bulundu- hoştu. Sallanarak ıuraya. 'bura)& kendisinden kuvvetli oleayclı, onu karara \'erılen, ;:': 

t!w:M '!WJl•a;gz *" w -n''""* •™ '99*W' 1 zgsw ı+'JEJICSÇJ 4&•*'1<&U4WW Dl za: CWkL~b h~ k t" b"r de 
- b" U b l d" ·· ·· ı Fa al u are c ın ı "~ 

HABERl·n~ Ed.nbJ Romanı 1 kisann golgesini de hi~yordu. 1 ederim Cavit Bey diye, adeta inle - j hiçbir şey olmam"?, o çılgın, .o 1 hevs:?r ut n un an u~nu- 1 k t f , •e bu tardı g.f/P" 
0 

'Ven bu kadına içinde en ufak bir güzel, o müthiı, :günler gcçm~.rr IJ' yor... .a ~ırat 1 'ka.rıs· ı:ti.yor 
K · mı :il b:ı.kmakla 1k.. • • · rı a u n ma -. e.\·scrm, g ~. c · .. 1 samimiyet tonu olmny:ın çok nazik kadar. :Roğuk ve yabancı durabı- Acaba o Snf\'c.tin gülünç ol - "' • (! 

ı tıfa ederken Cavıdin bu goı:lcre ya- ve çok uznk bir sesle, büttin eski liyordu. mamasını mı istiyor? Bu Safvetc Çünkü bu barit tavırlanle. 
ı hancı, yabancı bakmnl:tn oldukları- bağları bir anda yokeden, koparan, Onun parmaklarının ucuna karşı duydu~u bir ımcrbutiyetin vidi_n .. h:rkesin (karşwnd~ 

1 

nı anlıyordu. ' bütün eski hntıraları bir an:la yok -.ıoğuk ve sert dudaklaıını en u. ifadesi mi, yoksa kendisini her. k~sın onunde .ka~ıwn .h~ g 
Ktvserin ince ve uzun p:ırmakla - eden bir ceslc.: fak bir raşe geçirmeden değdire- kesin naz'.!rında kurtarmak cmc· ı n.ı. kans~ın. ızzetinefsmı . iti/ 

rının ucunu parmakfannın ucilc tut- ı .. . biliyor. Gözlerinin içine bakar - li mi? .. Her1:es onun J{cvseı c r~n h~ysıyet~.nd~n, l{evacriJ1 
. ı - Çok teeckkurlcr edcrım hanı- k d kl ~ d b"r ı:et.· kav 1 kr~ı ne kadar soc7uk davrandı- tınefsındcn ustun tutuyor • . ..ıl mue olan Cavit bu yannn clııı hara. . . "ğ" en onu ugun an ı -J "' • _ .. •• .b ., • • 1 ~ 

rctindcn kaı!j:sınd:ıld kadına verdif;i mefendıcı ım. betmiycn GÖ;:lcrlc k:ıhı.biliyor ve rrmı goru~ce belkı d<:: Bu ızd~· Ona knr§ı en ufak bir ya W/ 
1 azabı atilamı§tı. Ceva.bmr verebilh ordu. on:ı: '\b'?Ç bı:;ı:t" 1b~~ld~enbfakatın ya,~nttıgı 1 göstermiyerek, bütün lstaJI 

Kevııerin parmaklarının ucuna .·· .· ır ag c egı ır. a s~nızn cansı şunu ilan etmek istiyor: 
OkşaYI11arını, bararetini, titre - - Çok tcşckkur cdcı ım hanı • na l:arJı ne ko.dar nazık ona karşı ,1,. 

dokunan dudakları sert ve soğuk.. mefendicig·im! a'leta merbııtiyctı· , ... ı·,. dı'yc au·· . ·•tc:tc aramızda olan bet_:. y~lcrini Umit ~·e inkisarlarını pek - 1 ~ "' "' bOV:.. 

1 
çok, pek iyi, l•Ck yaltındnn tanıdığı tu. Diyordu. Unebileceğini mi zannediyor? bitti... Aramızdak~. rabıta ~ 
bu elin ondan gizli hiçbir §CYi yol:tu. Bu anı birçok kereler düş··.nmüş Bunun sebebi neydi: . . . . hayat boyunca aıurer kU ıtl.. 

1 

o!an, aylardanberl yalnız bn anı Duradakı ınsanlann her hırıl bir şey dcf;ildi. .. Bir bekarbk 
O bu elin i>ütUn ifadelerini 'bili- düıünmüı olan Kevs~, bütün ihti. Zengin kan~nı. ~urıp, d:ırılt - için hayatın bir tek ideali olan ccrası idi. Evlenildiği gün 

yordu. Bu ıtı:ı:el elin her sırrını bi- malleri gözön~'lle getirmi~. fakat m:.un:ık gayreti mı · · bn insan kalabalığının içinde' sünl?cr cizilen bir bekirlık 
len bu erkek naaıJ .oluyordu Cla bu Cavjdin kendi ka.rşu:ında böyle 1 Onu kırıp darıltınca bu refa - ''n.tta bir tekinin böyle bir şeye raı::.ı'! .. ,, ~ 

1 1 ·ı u· r · inanmasına imldn var mı? ol-~ güzel ~li bu .kadar BO:Uk ve resmi inanılmıya~k ~da; uz:ı.k ve ya lıın dı~ına atı ma.: ı... mu ınm Bunu, hakikaten bZSyte ~ 
bir hareketle parmaklarmm ucun -ı.bancı olabilmcsıne 'imkan, bu ka f korkusu mu?. Aşk!.. için yaps:ı., bu sakat ve i.Jil Y 
dan tutabiliyor! Nasıl oluyordu da d:ır bamba§ka bir adam olmağa ~T ı- •• d b ··ı·· Kcv::.er, buna. gülmek istiyor.. karc:ı duvdugı· ı merhametle~ 

1 
d w• "b . ı ;ıo.~sa. onun ıçın e 11 gu l nç ..... .J -" 

M.t bdm o?dU:U için ... Bu göz bu ali d'ldaklanna gö~ür-:ir!::c.n. ar - ce~a~ct e ecep:ıc 1 hma verme ı '·ıza karçı bir r.ı~···~-. \ rn"r!ı" :K!'vser. bu harc1;:ottP b'r baı;lm '":t. J:cnclis ini temiZt' tıkarnıv 
ferm baktı~ ıözierde istod•ği muka- tık be~mı bir .sesle kenıfuine.: t mı~tı. ı mc~1e ba.şlıy:ın b:r m.ı:., ut.:ı,·:t 

1 
~a.raf olm&~'.1. bu § ye kıvrıla kı\'· dn <.:mi y:ıpsa ayJptı. 

beleyi bulamamaktan duyduğu in-1 - Çok me.cıut olmanızı temenni Halbuki işte ora.da, aralarında mi uyandı':.. nla, katıla katıla ciilecek ... 
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~ - 22 - Nakleden : 
Cev.n !"'lorıı: mı isıiyomınuz, yoksa selç suyile ine karıı bir llUltlidir; /tanem tiıu • ~ -

sevmiyorsun ! Beni 
~ !&mkl sohbetimin de \iski mi' talan cürümkre ulafa11U1ı!., 

iM .. mu::!!:'i bana verece- - Liltfen çay ••• Çayı pek seve - - Bu sözler yazıldığı zaman için 
-119-~.._ taat dii~ St~niz rım ve sık sık içerim. olduğu kadar bugün için de bir ha• 

arıı.. · '911r miatniz~ •; md•-~y - Öyle mi? O halde bu çayı be· kikatin ifadesidir. 
Ç~virQn: Suat Derviş Yazan; Frederik Boute ::""ttt. .... , u pu .. ayı ğ ~· • • ç·nd b" F·...ı- ı....- ;;...ı.. ~ ~ "" -vabınızı beklemekt eneceısi1ıizı umarım. ı en ır --. - ..,,_ ua• wrııı; w 

e • dostum gönderdi. !llUli)'die töyı.aitti ~ ~ WI ~ • rı 1 m TaM &fidedal 1 - Ben bir dllr.tatör dfiiHt-; an- sadUflerlııde bir fırsatını bulup ona 
Furlong: Jayretle baktı. k&l"§ıııada otıaran genç. güzel ve •- mı da o kadar nmeğe alyetmı yok. aıkını it&at etti. GeıM;i kız, kızara. 

D - Hakknuz wr. Vaktile mnn]e. iller wmı11 yfJ:&ibıe kaldmlL - Seni tenkid etmiyormn. Yal .. rak ve ~z kapaldarmı yere indi • 
.df:J a .ette adaletin tatbiki vazifesile mü- - Demek evlenmek istiyorsun oi- aız nasıl kadm iltediiini gösönilıde rerek btlytt bir heyecan içerahıde 

~de
ltret bulacağım itvaret 

f'lt~ ... luce do~ Van • yor. 
~~b\IOa bir deta daha o. - Öyle mi? Muhterem pederiniz 
~ ;u daveti kabul etmekle bana b1iyük bir ~f veriyor. Ken· 
S .: 1aJ>nı11tı? Çinlinin e- dic;ine selamımı söyler misiniz? 

ce baoına nel leb' - Maalrnemnuni}'e. .• Sizi yalnız 
ı.:_ a~~uyebilirdi"er·~.e. 1--a ~J r hatıılamakla kalmadı, hakkınuda 

~verdi. Vanpı e- bü! ü.k bir hünneti olduğunu da ~ 
~8~ah:r~~ lecli ve sizi çok methetti. 

Patlatacaktı. Otomatik - Pederini2 hakkımda lutufkAr 
doldururken lJ38.ğı i- ek' ranrm§. Sanının ki pederiniz es-

~ o-1 "·-- . ki r:ıünasebetlerimizden size bahSt"t 
~? <l&QU'hyayuıı mı efen - medi? 
1ot ~ - Teferrüata müteallik hiçbir şey 
\'~ isnıin edl~. Çayı _dok sö\lemedi. 

de 2'i d de birinin evınde - Ben de onu taklit edeceiim. 
~ 'dreai e ..• lıfektup nere· Al cak size bir şey söylemeği fay • 

...._ Abbey Road•day. dalı buluyorum: Muhterem pederi · 

...._ ~ efeııdiJn. ruz senelerce evvel bana çok büyük 
toıı. 'rtJeı Baat Uc; buçuğa geli _ biı hizmette bulundu. Onun naza 
Mıa. 0ııJa otomobilimi iste _ rmda hareketi ehemmiyetsizdi, fa -
~ cara kat bence bir hayat ve memat me· 
~ 1a.1oııJ:n telefon ettikten sel~i mevzubahs olmaktaydı. O bu 
-._ laıeıo~ la ~ ve bir elin- nu unutmuş olabilir, fakat btn asa 
~ bb-~ öte~~ ~oca. unutamam. Ve emin olunuz M. Fur 
:-'o:ıı IWdü· gen döndü. long. eler bu m.innetdarlık borcu-

8-ı da ııeaİ ~ nu ona veya evlAtlaıına ödemek fır-
~:- ~'t için hazırlan- satını bulursam bahtiyar olacqnn 

S ~ 'V'azifemi yapa - Ne ise bu bahsi geçelim. Size ha· 
~ 1'luma. sillh da al - tıra nevinden topladılnn bazı eş • 
~ lır1lb,,_, ıa..u yayı gMtereyim. Belki alAkadar o • 
~ -w)acım yok b4t. lursunuz. 

levap Ayağa kalktı ve Furlongu Çin 
....._ Ulve ~e vakıt usulü döşenmiş ba§k,a..hir salona gö-

llt ~, dur. l'ikrin pek 4e le- türdü. 
:: ~obili ıoför yerine Furlong bir saate~ bir zaman 
~ defıı · Bir goför kaske- için, gördülü. antika eşy_anm. tetki • 

"""" N rııl~_ kile vakıt geçirerek Pettıgrevı, Mav 
' lla1dl. ~eııaım. 1aren klübünü adeta unuttu. 

l lidip onu al. 
h... g .. ı;___ F ı- Konfüçyuc:un bir kitabını kanş -
-~ -.f... ~uı~ ur .. •r:g so -
~ ~IÖnderrJ.i. Prat direk tınrken doktor Vang oradan bura-
--..., ot ' Forloııg da onun dan bazı cümleler okuyordu. Bu 

\lrclu. cümlelerden biri Furtonıa vazifesini 
~ ~ e\'\rel s6ylediğim gibj hatırlattı: 

lrellefken bunu ben de bkzat Jl1Ü • lum ! 4lr• ec>rdı, tutarak seni mes'ut edebilecek ve onu dinledi. 
phede etmiştim. Fakat memleketi- - Evet halacığım. Fransanm ha- senin de onu me1'11t ede!ıılleeeğtn Evlendiler. Bal ayı IQUat.lerl 

z bu sabada ~ büyük terakkiler rlcinde red.r4ifbn bir .eene benlın bir genç kız bulmak Jbungeldiğbıi IOllbabara kadar clenm. etti. Kışm 
taydetmiş bulunuyor. Kanunlarınız mazile olan en son b~ı da. kel!ltl, dilgilnilyorum. Ve igte taWıııiz var, ela madam Travok yeni evWeri )ek 
fakirler için olduiu ka:!:ır zengin _ kopardı. Artık Uç senelik kavğadan Şimdi aklıma böyle bir insan ~eli • .aeyrek gördü. Gea~ evliler mlteıu 
teriniz içindir de ve pek az mücrim ibaret olan eski evlilik hayatımı te- verdi. diyen geslp ~. Pql 

za·:-'--.-.Tzm elinden kUrtulabiliyor . mamile unuttum. Ben o zaman bti- _ au kimdir balacıiı:zn!.. karısmı bütün monciq ahbıtblarUe 
y'1k bir hata yapmıJtım. Konik baaa _ Bu genQ Jpz So1aııj ılal"U ilmin ~ Onu ilyatrolartl.. tık 

~ maumm mücrim ile- ..,_. 1'1r b4m c!etnaJ. Şfmd1 ona de bir genç Jazdır. lıliaafir kabul et- restoranlara, gece barlarma götu. • 

öa81na ceza gördüjü• of.uYer. Pnı fJılP.Am0. lflJayan. V• bayret t1,ğim günlerde aeo beııi ~ ziyaret rilyor, Paris monden hayatı ve c-
~ ~ lılfle-.lacak. e41JDraaki WI oldu • ben onıın- etmez.sin ki ... Onu hi§ görmedhı... leneelerinl OD& ken<lili ~ 

Bwıunla beraber cQrmü ~ la~~ .a •n- Bu genç tıs bahuiyle yqıyor. Ba- O hemeıı iyi giyiıımei.e, lWat bir 
..,_._ ftiiıllint~ 1lldBmlar h iten Ulıyamadım. Jlonik hikmet- bası ihtiyar bir ~uhteridir. Kendi apartmwıda oturmağa, kl)'Dlet.Ji 
da ortaya çıkıyor. Me9eli. siz. ce - m•ini seven, ya.hm kendi 161UnUn ihtiralarmı bitirmeğe çabalar. Fa - mücevherlere sahih olmağa allfb. 
miyetin cürme kartı açtığı harbe geçmesini istiyen· eğolst. koket, f1ört kirdir. Kızıyla hiç meşgul olmat. Kocaımm aprnm ~mdWne Teıdiii 
gösıüllü giren fedakiiiardan biri de· cil, gtlzelliğine ve zekisma mağrur, Bolanj ylnnl yaşındadır. l'akat oır bu kadar saadetten l8l1m1ll &lbl 
ğil misiniz? sathi ve bilhaua nüfuzlu ve sengin yedi görUnUr. Çok gtızet bir kıL daima mahcab bir w.zlyeU vardı. 

Furlong cüretkar bir hamlede bu- bir allerıin kızı olduğu için taham- dır. Sarışın, nazlı, çekingen. mah • Pol, bilttta saadetleri kendWn4erı 
:unmağı faydalı gördü: mili edilmez derecede pmank, ko- cub bir insandır. Hiç tnsrtc;U değil- beldlyen, her ıüzel aeyi keı:ıdiıdll .. 

çasmda haysiyet bırakmıyan, kü. dir. Zaftlh kUçük çocuklulunda 11- den ıöl'lllÜI olan karmmı çok HVf. 
- Aileme kanı ".!em(·~ıe bahti· rtılm ld··&.. h-1•-..:ıı yor onu _.,....._o-"·· 

• J" çülten bir itaat bekliyen. hll'Çtn ve ma amlf o "'6 ... her aül&Qen • ....-... , ~--.. 
•ar olacağınız bir minnet borcun - çılgın bir kadmdı. Artık ben bu bellidir. O, çok meziyetleri olan, sa Bahar ~· Madam Trawk Noıo • 

dan bahsettiniz doktor Vang. Siz - d t ,.. k bir k_.._ o -'- ı..ı.. --...:.ıı. • ...aw. ro~ __,,, ....&- ,_,_ maziyi silkip attım. Tal&k ikimizi ll e e .. yı u;uu-. seu.w. ıııau ııucunu_ye 5 • ~ cyauenn uu- ay 
le~ •• ··:> • .;~ ö::lemenizi istiyebilir de bu kötil bağdan kurtardı. Hala taba~ül ettitlıı hayat arkadaşıdır. orada geçirmeel takarrUr etmittt. 

miyim? ben artık istikbalimi yapmak Jılti - - Evet halacığım, fakat her teY· Eğer Pol'Un itleri mlrıi ohııw o 
İhtiyar, <!uvar kenarında duran yorum. den evvel onu sevebilir miyim? O arada bir Parise gidip d6Mıcekti. 

tunçtan bir Buda heykeline dönüp İhtiyar kadm: beni sevebllir mi! Bunu dllşllnmek Bir sa U~ yemek odallbıda 
üç defa eğildi ve: - Xll~ük Polüm. dedi. Ben seni ve anlamak lbmı. Fena bir hayat valtı 1 rdt. 

- Benimle beraber ıeliniı. dedi. pek iyi tanırım. ÇiillkU seni ben bü- tan kurtulmak için benimle evlen. Pol ınektuplan açarken: 
Salona döndüler. HU;metçiyi ça· yUttUm, Sen evveli G&ıPkıııllD, açık meslne ben razı değilim. - A, dedi. Yarın Pariae gitmefe 

ğmh: IÖZ!tı deıtiJı,ba, Kanbd8a daiına gfs;.. - Elbette çoeutum. BOilan tçtn mecbur olacağmı. Cl1nktl b1*ı Use-
- Bizi rahatsız etmemelerine dik· il eeylerin oldu. Ve ... de ~ ae bir Ç&rıt Warwı. Ben Jlfotmandt- nln aenellk ziyafeti var. Orada bu-

kat ~in. M. ~urlongun §Oförüne bir :ıı:di~~ey:= ~~r:::; 1;:: = a:::. ::ı fl~e:: !man eski arka • 

şey ikram ~ın. . aleyhinde de yapJlabilJr. Sen de •n Sen ., «11ya pUr, lııizcle blmım. Madam Travok: 
Furtonga bır koltuk gösterdt, ken- &in bir ailenin varili bulwuaaktan, Kız hoşuna ~ ona kur yapaı-- _ Peki oğlum. dedl, gtde!'Bbl. 

disi de oturdu ve bir tutam enfiy' çok para kazanmaktann, yakqıklı sm. Sen de onun hO§una gidenıen Biz ae Solanjla seııi bekleriz. Delil 
aldı. ~ bir erkek olmaktan, mağrlırsun, .sana-'lftnkabelMe bulunur. Orası ar mi kızım? 

- Sizi dinliyoi-um dostum. sen de hUkmetmek isterabi. Sen de tık benim JoiDı defil ! ... Sotanj cevab verınedl. Bir mUd. 
- Doktor Vang, bilyük bir teh • seıütt sazntttlıı ıectillnl isterain. c!et stıktt oldu. Sonra birdenbire bir 

likeye ınanız bulunduğumu biliyo· Sen de almaktan değil, vermekten Nonnanditeld t8tkte, Pot genç hıı:kırık sesi duyuldu. GenG ka4m 
rum. haz duya.rsin. Sana birisi eJDir ver- kızr gllrUr görmem. hemen ona hay- aih>'ordu: 

- Bir tehlike mi? mek isterse fena kızarsm , ran oldu. Çtlnkl onun ha)"altnde ya - Solanj yavrum .• Nen ftr! Ne 
- Ev-. bir .ı...s.-:ıike ... Beni ne İl!in • rattılt Solanjdan bu brpmıdakl oldu". ,...., ı.~ ·r - Bu erkeğin rolUdUr. 

davet ettiniz? • Solanj kat kat dah• gUı~tdl. Onun. - Beni sevmiyorsun. Bencbn at. 
Doktor Vang, muhatabına kırgm - Yok Pol! Artık uyıf Wımn, 1 la çok IBeflUI oklu. Ve ıetıCJ kız tık bıktın. Senin canını Bıkıyorum. 

bir ~la baktı. Furlong kabalı - erkeğin emri altmd1, Yıaııll'4#a ~ j maheub tablatlne ralmen ba teYle. Beril bırakıp Parlse kaçmak ı.u -
tına pipnan oldu. 11 olaa kadııım modan geçms,t1r. ı re kal'f! h&Ual ı5rl1ndl. Parlle da- yorsuıı, halbuki ben hlll seni ne 

Vaamafih nıadeıııJd ._ lXfyle bir nen PoJ, lıafta 10nunu iple çekil. k vi Diy ~ı rclu 
- Affedersiniz, şey... kadın istiyorsun. Arar ve babnaja Cumartesl değil, daha cuma gthlh• ço se yorum. e 86 ıyo • 

(Devam nrl gayret ederiz. den Normandiye döndO.. 'OçUncll ıe-J {Lfltfm 1111fays çevirifıiı) t:a· ~ "Xea.rıgı ziyaret edece • "Ctza, ancd maltım olan cürüm-
~~ llamuslub~adam- ~~~---------------------------------------------------------------------------------------------
~ s!:tiyetJe bir ıey söy
~ htı.ı __ ~ önünde oto • 
tt:..._lllll. ita~ ve etrafı din. 
d~ ~ veya at.et ·~
~ ..__~ ~-ea \'akıt kaybetme. 
:""4lt ~-~ • Civarda 
"ıl. 't::a 01111 da~ alır • 
~ 4e ~Yll'ft deme, yoksa i . 

..... llt .... _~pı yUt&nz;, 

ltael ~~ beraber içeri gire • 

~ ~· Sen benim dediğim 
' l'tİcı efeııdtm. 

~ \'~ Abbey R~cn 
~ Wr ~ bahçe içbxte bü 
~ ı:a~ oturuYDntu. FFurlonı 
~~~-kapı açıldı. frak1ı 
w Orl\ı -•vauı bir Çinli hizmet-
~~~ Sonra şapkamm 
~ Röturd etinı aldr ve misafiri sa
b..:..~ttıkta ii. Doktor Vang orada 
~ a..a:.~Y<>rdu. Ayağa kal 
~~ ınutat c:ümlesiie 
~: 

~aklr eviJn size aittir. 
trı ~ . elbiseBi aiymemi§ti. 
' ~ bir kostüm zayıf vücu-
~ ~~Yordu. 
~ böyle göreceğinizi um -
~ ~ Uz delil mi? dedi. "Ro -s. lllalılar aıbi Y8§2malıdır.,. 
~ bazı merasimde ve 
~le ti karaonun ısrarile ta -
' li}i cart Dlaksatlarla milll el • 
~YGrunı. Diler zamanlarda, 
ki.o.:... . elbisesne dolaşıyoruın. 
~ bir tepsi ile içeri girdili 

8-.i deiittinüm. dedi. Çay 
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rar ıöndll .• 
Zavallının dimaiı & gözleri 

gibi ebediyesı ıönmiit. 'lrörleıımit 
ti. Babaaırun kolunda olduğu 

halde a§&iı kata indi. 
Bekleme~ olan tabla Brino. 

ya kendisini takip etmeaini ip. 
ret etti. thtiyar Filip te arkala.. 
rından geliJO'f cha. Bahçeye ~ 
blar ve orua bulunan büyük • 
ğaca !doğru ilerlediler. 

Bu afacm: gövdesinin içi Fi. 
lip tarfındaıı oyularak bir oda 
haline getirildiğini okuyuıeulan.. 
mu: hatırlarlar. (1) 

Ağacın önüne gelince Rolan 
eorda: 

- :Merdiven ?. 
takala Briao bir merdiven ile 

yaklqtı. Ataca dayadı. çıktı ... 
Yapraklan araldr ei:lerek -,er aç.-
tı, ve: 

- Monsenyör. çılcabilininU.. 
dedi. 

Rolan kun.etli elleriyle babL. 
amı kucapna aldı. Mer.diveııden 
çıktı .. takala Brfno ağacın üs.. 
tünde açdımt olan delilin i9-ne 
atlamııtı. Rolan babumı koJ... 
tuk altlanndan tutarak deliğe 

sarkıttı. lakala Brino ihtiyarı 

tutıu. Rotan yanlaruıa atlal.iı •• 
Burada ,ıündU.zden huırlanmıı 
bir yatağa 'baba11111 yatmdı. 'Os. 
tünü eüulce örttü. 

Ama yatar yatmaz uyumuf .. 
tu .•• 

RoJan Ye takala Brino delikten 
pktılar •• tııti,ar Filip, Kandi
yanonun bqmda bütihı gece 
beklemek U.zere delile indi. Bir 
kaç dJ)db tonra Ro1an n İL 

kala Bri.Ao alaca dayalı olan 
merdiveni alarak eore döncliiler. 

Rolan: 
- Şimdi bekliyelim. dedi.. Ba

kalım, Kido Cetıaronun ihaneti 
net'elere kadar uzayacak .• 

OkuyuCQJarımıs Rolan ile po
liı miidlrii arumda bundan ev. 
vel geçmiı muhavereyi fiphem 
hatırlarlar •• 

Rotan; ~ Cenaroya, OU. 
volo adamda .babuı ite yalnı.s 
balundutwıu kasten .a,ıpmıtt. 
Polis ~Udill'Uıriin ne yapmd: ia
tedifini an~ arsuaunda idL 
Binaenaleyh muhtemel bir hiL 
cuma kat'fX t:ı.ba1mı emin bir 
yere götünnüıtil. 

Şahsına yapdacak hGcumu, 
hiç korkmadan, hiç bir tedbirde 
bulunımclan sakin sakin 'be'ldL 
yordu. 

Naııl hareket edecefüıd• hü
cumun ,.apıhf tekli brpsmda 
kararlqtıracalm. 

Geçen hldiaeleri tamameıı ts. 
kala Brinoya an1atti Te Din 
etti: 

- Arkadq1uıa:ma; ha1* 

KAmtAVAif HA YDUD 

maflQp oluyordu. ltendinden 
utandı. korktuğundan utandı .... 

Ro1an ile kal'f' karpya lrisnt 
boy BJçüımefe kendiUnde c:e. 
uret ve kuvvet gördüğü halde 
onu iSldürmek için bqka bir n
sıtaya müracaat ettijirıden u.. 
tandL. 

Hiç aes çıkarmadan maııtoau. 
na bilrWü. Merdived!en ineli .. 
Spartivantonun merdiven ba
pildan-: 

- Annet. Kapıyı aç ve aerbeıt 
pırak! • 

Emri iizerine açılan kaP*lan 
çıktı. Sokaklarda aık adımlarla, 

ldtta kotar gibi yUriiyerek do
kuzda aarayına geleli .• 

Bir 1aat ıonra, Uç sabit oda.. 
ama ıeimiflerdi. Aldyeri onla. 
n memnuniyetle tetkik etti. Uçü 
de giıç1U, kuvvetli, ıeniı omuz
lu. dev ıibi adaml•ı:dı. Yanların.. 
da takıh sağlam. ve keıkin kılıç.. 
lan, bellerine ıokulu tabancalan 
ve arkalarında mükemmel nrlı
lan vardı. 

(Romani) ve (Xilberto) bll
yük bir sadakatle (Kaatr~o). 
ya baih idiler. Kaıtroçyo ise 
kendiaine terfi ~ eden baı
kumandan Altiyeriye candan 
1aai1ı1'ıJı. Uç adam 'balka11Mnda
na ölüme kadar Adık idiler. 

Kaıttoçyo aTkadaf)an ile be
raber A:ltiyerinln odaa!na ıtrer. 

ken: 
- itte geldik, a8silmllsc1e 

aur4uk,ldedi. 
Diğerleri de bqkumanclam ~ 

llmhyarak ilive ettiler: 
- E.et, emirlerinize lmade-

yb .. 
Altiyeri dalgm bir d\ifUnce 

içindeydi: 

- Hakikaten ban1ann lçü 
de cüçlij kuvvetli ~~ 
Benimle beraber dört kiti ederiı. 
P.Ut dWiilniis bir oluk sene 
biras evvelki haydudalA lnJıc:mJD 
'kumti ~ oı.,.yu. ~ 
Spartivanto ••• Ahlcajn) olauıi .,.. 
Teklifimi r~- c...-ı 
pek ağır adeyetebbı, diye nqrıJ• 
dandı._ 

N ...: .. -~, - erer-tr·---~- .• 
- Beni ~. bıtulut 

günü. ijijyDk CÜll yalda~ TL 
Ula "_....1'Ue ~ediyor, 
her,.,. ...... Herble kendi vuif.,.. ridU •e m._vkii tayin e.. 
~· Btı tettbtMisiin bltiin 
~. :hltllt nı..a,eti benim 0-

......... il&erinde oJdulu için 
m IOD dakikada Çlbbllec:ek-mi-

iıialüı ~')ok etmek mec:.. 
buriyetindeyim. Şimdiye 1radar 
6u minilerin bir çolmm udim. 
'6ertaraf ettim. Yahlm 1:ılT tanffi 
n eıı tehtikelisi blch. 1JU ti1I.. 
like o Jal:lar bUytlktlr ld iıfml
n tamamen m&hndeWUr. 1kıtl 



Meyveler ve güzellik 
H A H I!. K - All:fam l"nstaıı 

Reklama ihtiyacı olmayan 

Mine rv a Radyolat.ıdır Yegane 
radyo ( Baştarafı 8 incide) ' iki üç kilo üzüm yeye bilir. Yalnız 

.nasaj yaparlarsa çok istifade e. üzüm kürü yaparken üzümün ka
derler. Yalnız, cildleri limonun bJğunu ve çekirdeklerini çıkar_ 

ekıiliğine tahammül etmiyecek mak lazım olduğunu hiç unutma
kadar ince ve narin olan bayanlar, malıdır. 

Müşterilerimize · 

YALNIZ Her tipten radyolarımızm geldiğini 
müjdeler, almak için acele etmelerini 
kiiler ve yeni adresimizi takdim ederiz; 

Keşif bedeli 46848 lira olan Sirkeci İstasyon meydanının tt' 

tanzim ve parkelerımesi ile kanalizasyon inşaatı kapalı zarf. ıı 
11.5-939 perşembe günü saat 11 de Sirkecide 9 uncu i~letme bınP 

bu masajı doğrudan doğruya li. Elma eksiltme komisyonu tarafından ihale edilecektir. 

monla yapacak yerde içerisine bol 
mikta:da limon Usaresi. ilave edil 
mi! sütle yaparlarsa derilerinin 
taharrüıünün de önüne geçmiş o. 

Uzun zaman kolayca muhafaza 
edilmesi itibariyle elma çok istifa_ 
ce eı.lebilccefimiz meyvalardan 
l>iriıidir. Mukavvi.dir. Kanı temiz
ler, bıusakların vazifesini kolay. 
laıtırır, diıleri beyazlatır. · 

Sirkeci Liman Han Karşısında 
Mühilrdar Zade Han No. 16 

Bu işe girmek isti yenlerin 351 ı lira teminatı. şartnamede O 

,·esikalar ve teklif mektuplarmr ihtiva edecek olan kapalı ~arti 
ek:iltme saatinden bir ~at ewelinc kadar komisyona vermeleri c 

dır. Şartnameler Ankara. hmir ve Sirkeci veznelerinden 235 J<ılf\l• 
lurlar. kabilindt' temin edilebilir. (268i} _.-/ 

Manikör yapmadan evvel tır. 

nakların altını temizlemek için 
limondan daha faydalı ve daha 
kıymetli hiç bir ilaç yoktur. 

Üzüm 
Uzümün bir çok hastalıklar için 

çok iyi bir ilaç olduğunu hepimiz 
biliriz. Romatizmalılar, cild hasta 
lıkları. kanserler üzümden çok is
tifade ederler. 

Vücudunun hatlarına ve inhina
lırına kıymet vc:ren her kadın her 
•ene aonbaharda bir üzüm küril 
muhakkak yapmalıdır. insan dok
tor tarafından menedilmiş olma. 
dıkça bir hafta içerisinde her gün 

Diıleri beyazlatmak ve diş 

etlerini kuvvetlendirmek için her 
sabah küçük lSir elmayı çok par
çalar halinde ısırarak ve çok çiğ. 
nerek yemek kafidir. 

Domates 
Vakia meyva sayılmaz, ıakat 

güzellik bakımından faydası çok
tur. Cildlerinin sarılığından ve 
donukluğundan şikayet edenler, 
her sabah bir bardak domates su. 
yu içmeğe alışırlarsa bu kusurla
rının kısa bir zamanda ortadan 
kalktığını görecelclerdir. 

lstanbulda Havagazı ve elektrik 
ve teşebbüsatı sınaiye 

TÜRK ANONiM ŞiRKETiNDEN 
Şirketimizin Beyazıtta Elektrik evinde bulunan htanbul 

Abonml.n ıubemizin 29.4.939 tarihinden itibaren C\ğaloğlun
da Nuruosmaniye caddesinde kapalıfırın karşısında 30 numa

ralı binanın alt katına nakloylediği ilan olunur. 

,. . . 
tstaubul Beledivesi ilanları 

, ! ' 

Ankara Radyosu 
:umarte~i 29-4-939 

Hıyar 
Güzellik veren meyvaların en 

kıymetlisi hiyardır. Hiyarın tuva. 
let için ku'ııanılma tarzı çok sade
dir. Yuvarlak olarak kesilir ve 
ya'!aJ yavaş bu parça yüz üzerin. 
d= biraz: dolaıtmlarak hafif ma
saj yapılır. Daha iyisi, gayet ince 
hiyar !dilimlerini, tıpk:ı yüze bir 
güzdlik maskesi geçirir gibi cil. 
din üzerine yapıştırmaktır. Hiyar 
puçaları yüzde bir saatten fazla 
kalmamalıdır. Makiyajı silme'k 
için kullanılan bütün ilaçlara mü
ı accah oldu~u gibi, cildi beslemek 
ve güzelleştirmek bakımından da 
rakiLi yoktur. 

Adresleri bulunmıyan mükclleflcreait tahrir neticelerini ıhtiva eden 
Talik tarihi 

29-4.939 

17.:i."i l\oııu~rn:ı (Çoruk rsirı.ıcııır l-11 
rurııu - II:ıfl:ının kııpanı~ı). 18.1!. 
l'ürk nıiizi~ı (ll;ılk ıııusil>isı - A~ıh 

\'c~s<.>J q~ llınıhiııı I. 'J'al.:tlıııı t'ıll'rı 
Sadi \':ner Alaııııın. IR.30 Tiirk 11111 

d.iıi ( K:ırışık proımıııı). C.::ılıırılaı 

II:ıl.:kı l>crrııarı, E~rd l\:ıcln, llnsnı 

Gür, ll:ııııui Tukııy, llHsri Prıcr. O 
1.:u} anlar: Tııh,iıı 1-\ .ınıl..uş, Crl:il To~ 
~es, Safiye Tok:ıy. 19 l\uııuşına (l>ı• 

politika lıaıfüclerı). 1!1.15 Turk ıııu 

zlğl. Cnl:ınlar: \'ecilıe, llcşııı Erer 
Hıışcn Kanı, Cc\del l\oıarı. Oku~arı 
lar: 1'\ecıııi Hıza .4.lmkırn. Rtııtıre ~c~ 
tlik. 1 - :\lahur peşrevi. :! - Alıcl 

ercnJinin - Hn~I ~:ırkısı • Sl•rrirr nş 
kınl,\ çiık oldum. :i - \'esnri Aı;ııııırı 
tıüa:ıııı şarkısı - \'ine kallılııı lnşaı 

ağl:ır. 1 - lle5nl En·r - l-\('11ıa11 tal. 
.. irııi. 5 - ncrık Fcr~:ın - ~l:ıhur ~ar 

kı~ı - lliin yine Jtiiniiıııfız 1ıcı:lı. li -
~fahur şarkı· Sabıı lal'fı \craclnn pe 

Yemek odasından kaçtı. Oda.sına 

gittiği duyuldu, Pol: 
- Zavallı kancığrm, dedi. Onun 

yanında bu yemekten bah!letmeme
Uydim. En ufak bir ıey onu böyle 
Uzilyor. Ben! çok se\iyor ve kendi
linden bıkacağundan korkuyor. Bir 
t11rltl audetine inanamıyor. Her za. 
man onun istediğini yaptığım halde 
bana emniyeti yok... Müsaade et 
halacığım, yukanya çıkayım. 

- Elbet de oğlum .. Çık, arka.sın 
dan ona bu ziyafete gitmiyeceğini, 
bundan var.geçtiğini !Öyle. 

l\fahalJe~i Cet\'cllerin a<:ılacağı yer 
Kemankeş ~ecatibey caddesinde 
Yenicami Ter~anc caddesinde 
Arap camii Te.rsar:.e caddesinde 
~lüeyyet zade Beyazıt sokağında 
Emek Yemez Okçumusa sokağında 
I3ereke~ zade Şa'.r Ziya sokağında 
Hacı l\.1imi D(!yazıt sokağında 
Kılıçali Cihangir caddesi 
Pürt"!laş .?\ccatibey sokağı 
Omer A \'Ilı ::\Iebusan caddesi 

.. .. 

.. 

.. 
,, 
.. .. 
.. 

Yeğeni gittikten ııonra ihtiyar ka 
oın memnuniyetle ve biraz da hay. 
retle rUJUnuıedJ. 

Bu, tanıdıft dik kafalı, her iste
diğini yaptı.n Te mini olunmak is
lcnildlği vakit isyan edtll Pol miy
di? .• 

Yalnız hiyarla güzellik maske
si ya?ariı.cn çok dikkat edilecek 
bir nokta vardır: Olgun hiyar kul 
!anmamak ... 

Beyoğlu kaza!;ımn Galata nahiyesi mahallatı içinde tahrir edilip 
ı::ahipleri adreslerinin öğrenilmcme sine binaen doğrudan doğruya teb
liğ edilemiyen tahrir neticelerini ihtiva eden birer \"arakanın hizala
rında yazılı mahallere asılarak bugün ilan olunduğu, 2901 sayılı ara. 
zi tahrir kanununun 8 inci maddeı::i mucibince ilan tarihinden itibaren 
blr ay içinde \'aki tahrire itiraz e<lc l>ilccekleri alakadarlara tclıliğ olu. 
nur. (B.) (2957). 

(: * ::! 

Ke~i{ bedeli 305 lira 49 kuruş olan Karaağaç müe·sesatmda yer
altında yaptırılacak benzin tankr açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
evrakile şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. t tekliler 2·190 
::ıayılı kanunda yazılı veı::ika \'e 22 lira 91 kuru-şluk ilk teminat mak
huz veya mektutiılc ber'aöer 11.5-93 9 pedeınbe günü saat 1 ı bu1,-ukta 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (M) (2885 l} 

1 \·:ım yokmıı. 7 - ~l:\hur saz scınai'1 
8 - Şem~rıtin Ziyırnın • l'şşak şaı 

k: - Ol şıılıi ~cfa pen eri. 9 - :)cııı 

"ilin Ziyanın - U)şıık ')arkı· ~u s:ıl 

kım sö~üıliin. 10 - Turku • Ke z.11111.111 

g~rsenı unu. ~O :\lcnılekcl snırl a)ıı· 

rı, a!ıın~ ve 1ıııelcoroloii halıerlcri. :w 
lj 1 cııı-.ıl (Korkma ı.unıncz hu ~ıı 

fnkl :mfal. \':ız:ın : Ekn·m llcşıl :!I ı : 

ı::~haın, ıah\.·ilat, karııgıyo - nukııl n
riraııt borsao;ı (fi~ııl). 21.25 ?\eşelr 

pUkl:ır • n. 21.30 ~liizik CSonale · 
\fc,.ut Cr111il • Ccıııııl Hı·,il). 22 l:l:ıf. 

talık posla kulu~u. 22.30 ~luzik IKu 
~·lik orkestra - Şer: Necip A-,kın) 1 -
Llır - ~lülya gccC$İ·\'ııl"· 2 - Bralııııı. 
\l;ır:ır <lano;ı 1'\o. 1-2. 3 - Könischo 
fer - Tirol Entcrnıczo. -t - Willy Ric 
h:ırl~ - llklı:ıh:ırd:ı uir çlfl aşık • Ou 
nrture. !!3 :\lfızik ( Cnzuand - Pl.J 
'.!3. ı;; - 24 Son ajans haberleri Yt' )'a 
rrnki proıtr:ıııı. 

ld'onlk nasıl olmus da onu anlı. 

yamam!§, nasıl olmuıı da onu idare 
edememişti? 

Meyve sularile güzellik 
masajı nasıl yapılır ? 
Başta !imon ve hiyar suyu ol:iu-

f,: * * 
Eminönü kaymakamlığı \'e B. Ş. Müdürlüğünden: 

Enerjik, ııı!nlrll ve :mUtehakklm 

tabl•tlr Mc nlk'in s(:z geçiremediği 

bu adamı !:'olanj, l.ıir ilkbahar yap. 
rağt gibi ~ncc bir yıı.semln kadar 
mUtevazı, bır meneqe kadar sıkıl
gan olan $olanj onu hükmU altına 
almıııt.ı. 

Zaafiyle, g3z ya§lariyle, küçülüş 
\'e tevazuu ile onu idare ediyor. 

1hti)'ar madam Travok: 

ğu halde hemen hemen bütün 
meyva suları ile güzellik masajı 

yapılabilir. Fakat meyvaların bol 
olduğu mevsimlerde bu masajı 

yapmaktan ise meyvaları doğru. 

dan doğruya yüzün derisi üzerine 
yapıştırmak daha müreccahtır. 

Çünkü meyva canlıdır. ve su
yuna geçmiycr, bir tak m güzellil. 
vitaminlerini de ihtiva clder. 

mayınız. 

Tahtakalede Kahveciler sokağında 24 sayılı harap ve maili inhi
'.fam kagir bina yapı \'e yollar kar.ununun 4 ı üncü madde-ine uyul
nak suretile Belediyece hedme<lileceğinden adre !eri malum olmıyan 
·ahiplerine kanuni tebligat makamına kaim olmak üzere ilan olu. 
:ur. (2732) Yalnız güzellik masajı listesin

de, çilek, ve frenk üzümüne yer 
bilirsiniz: Şeftali, kiraz ve kaysı ~ı mevsimlerde dahi tuvalet ve vermemeli:lir. Ç:in'l<ü çilek yüzde 
ve saire... mas2j losyonunuza bir ır.iktar kırmızı lekeler yapar. Fren~ üzü 

- Biz kadınlar ne kuvveUi mah
Jiıklarız! 

Diye düşünerek gururlandı. 

Binaenaleyh yazın sayfiyede 
yüzünüzü, alnın zı, boynunuzu 
muhtelif meyvalarla masaj ya!>a· 
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daragacına g"Önderir, sizleri de 
Venedik zın.;lanlarına atar. İşte 
bu cecc yok edeceğimiz mania, 
göreceğimiz iş, bu tehlikeyi orta
dan kaldırmaktır. 

Vç adam !dikkatle dinliyorlar, 
Ve amirlerinin kendilerini bö:91e 
mühim l>ir meselede mahremi 
esrar olarak kullanmasından bü. 
yük bir gurur .duyuyorlardı . . 

Başkumand:ının sözlerinde 
her birisi ayrı ayrı kendi hisse. 
leı ine ait büyük hır teveccüh e
seı i hissediyor ve bu teveccühün 
Al.iyeri cumhurreisi oUuktan 
ıonra büyük bir mükafat ümidi
ni besliyordu. Altiyeri devam et. 
ti: 

- Hcpi::ıiz ~üphesi~ biliyor. 
sunuz ki Rolan Kandiyano Ve· 
nc.diktedir. 

Kastroçyo: 
- Mesele anlaşıld · .. 

yo'< ecleccğimiz m"nia 
K•n:liyanoclur. 

Romani ilave etti: 
- Rıhtımdaki büttin 

Dcm'k 
Rolan 

bahri. 

yelilerin Rolan için isyan edecek 
leri söyleniyor. 

K:foerto da arkadaşlarının 

düıüncelerini tamamladı: 

- Kahveler.de, meyhanelerde, 
Jı.amall.ar araaınd&, hatta umum. 
kz lhn!e tserkee Rotan Kandi
yanodaa bahıediyor. 
Xaıtr~yo ark~daılarına ce. 

vap verdi: 
- Öyle ama, t'k bir zabit, tc,: 

bir vatanda§. Venedikte olduk. 
ça şerefli isme ve mevkie sahip 
tek bir kişi bulamazsınız ki Ro. 

. lan Kandıyan~yu celliic'!m elin
den kurtarmak istesin. Onun ta. 
raftarlarz hep avam sınıfıdır. A. 
vam sınıf ise bizim. işimizi bo
zacak derecede bir tehl:ke tc:ı. 
kil etmez. 

Altiyeri ci ".di tavri}l:: 
- Aldanıyorsun Kaıtroçyo ! .. 

Rol.,n, daha henüz biı.im l;ilme. 

di~imiz bir takım projeler hazır
lamıştır. 

- Ne kadar proje hazırlamış 
olursa orsun, onıarı tatbika mey. 
dan bulamıyaca1:tır. Bir iki güne 
kadar Venediğe hakim olacağız .. 

-B.:n de öyle zan ve ümit e. 
diyorum. Fakat herşeyi, her 
teC:biri evvelden düşünmek, ihti
yatlı harel;et etmek lazımdır .. 
fht:ıaı ~ünü h.:r birimizin pek 
mühim vazifeleri olacaktır. Bir. 
de ayrıca halk ile, avam ile uğ. 

raşmak mecburiyetinde kalm ya
lım. Rolan Kandiyano, o gUn bi. 
zi rahatsız edebilir. Bunun içh 
onu şimdi.den ortadan kaldırmak 
icap eder. 

- O halde ortadan kaldıralım. 
Kilberto ilave etti: 
- Fakat bu adam hükumete 

H l değil mi? Şimdiye kadar ne. 

Fakat bunların bol bulunmadı meyva suyu karı~tırmağı unut- mü de yüzU tahriş eder. 

fü\m:.A:.ıAN rt.ı\ Ynur~ 

<len tev!.lf cclilınc 1i?. 
- V eneclik polisinin korkak

lı~ını burada münakaşa ederek 
vaktimizi kaybetmiyelim.. Ken. 
di hesabımıza, erkekçe icraata 
çirişelim. 

Ve sonra arkadaşlarına: 
- Haydi, dedi, artık gidelim. 

!fasıl hare'ket edeceğimizi yohla 
kararlaştırırız. 
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ı::aş'.rnman:lan Altiyeri, ve üç 
cı.ıkadaşını yolda b ral:arak on. 
lardan cı~ha evvel Olivolo a<la
tııra gidelim. 

Saat dokuz buçuğa doğru Ro. 
lan Kan.diyano babasının odasına 
çıktı .. ihtiyar Filip orada idi. Bu 
sadık uşak her akşam zavallı 

<l::liyi soyar, yatağına yatırırdı. 
Fakat bu akşam vakit geçmiş oL 
cluğu halı:ie Filip vazifesini gör
memiş eski cumhur reisini yatır. 
mam·ştı. Çünkü Rolan kendisine 
öyle emir vermiıti . 

Rolan odaya girince babasını 

bir koltuğa gömülmüş uyur buL 
du. 

Karşısın.~la ve ayakta bir ır.iid
det müteessir, düşünceli kaldı ... 
Sonra yanına yaklaştı, yavaşça 

elini omuzuna koyarak ihtiyarı 

uyand111Jr. 
Kandiyano göz kapaklarını aç. 

tı. Bir ima bakı~ı ile görmeden 

r;özlerini bo~l"fa d'l,ti. 
- Benden ne i:.tirorlar? di): 

mırıl landı. 

Rol:ın: 

- Benim baba, dc.:!ı. 
Ilal>a kelime:;i, delinin hatıra

sında henüz hiç bir his uyandır
mıyorsa da Rolan daima bu ke. 
limeyi kullanırdı. Onunla kcnu. 
şurken sanki b:.itün sözlerini an
lıyormuş gibi hareket ededi. 
· - Baba, bu ev, l:elki bir hü. 
cuma uğrayabilir .. Sizi bur2.:.lan 
daha emin bir yere götürmcğe 

ve hayatınızı muhafazaya mec. 
burum, celiniz .. 

İhtiyarın kalkmasına yardım 

etti. 
Onu kalın bir mantoya sardı. 

Koluna girerek &:ötürmeğe baş· 

ladı. Zavallı ama: 
- Beni nereye götürüyorlar? 

diye sor.du. 
- Söyledim baba, burada ka. 

lamanın z. Daha doğrusu bu ge. 
ce bu ev:le tehlikedesiniz. 

- Bana, baba diyen kim?. 
Rotan birdenbire titredi ve 

.c!urarak: 
- Ben, benim .. Rolan, oflu

nuz, hatırlayor musunuz?. 

Fakat, deli baba . oğlunun 

sözlerini işitmemiı gibi tekrar 
yiirümeğe başlamıştı. 

Rolanın kalbinde bir müddet 
için parlamıı olan ümit ııığı tek. 

l dıı~ 
Yabancı Radyo ar 
Seçilmiş Parçıt!~r 

Program Türki) e ~aalı uıc. , 
ıı-;lcdcn sonraki saat oııırııi. 
ııişlir. 

ll'EH,\l.AH ve SE:\ro:\l 
1-\0:\Slml.EHl: 

Uukrc~: "Ccıım•I ,r r 

9.15 

9.30 

10 

10.40 

{!)uııv 

Eiffel: Pııris oııcı ' 
nakil 
lfrnncs: Gcno,cnn ııı• 

_cşuııı 

4 üncü Senfoni .l~ 1 

l'ı) ııno konı:crtosU ır 
\ ' Cll), 

l'rclutler (J.iszı> • 1 
Zorlno grubu: "Kr• 1 

tFı 

\'nr~oı·a: Deniz rıı•;, 
slrazinski, ıııcıııle 

11 rı lludnık ı c~. elen P ı 
l.orıclrn (:\.) ll'nor 
J;orgisli tarnrııuJ:ın 

ıııın;nları. 

00.\ :ıll'~IKl.SI ve 
IO:O~SEHl.l~R: 

li .5 ı~ıoklıolııı: Ş:ırkıJ.ır 

fi.3:i 
i.10 
:s 

s.:ıo 

!l.30 

'cı..), 

l'.ıri' O"IT.I: Hu~ ' 1 

Münih: Kcm:ın ıwn"cr 
ı : ıffd kıılcı.ı: !jJıkı 1

' 

110. ' 
l.undra (il.) ı:cııı:ın '° 
yaııo. 

.Söllcns: Kııarlcl. 
11.5 l'o~tc l'tırisieıı: 

çello ve pıy:ıno. 
fl,\FlF :ııusJKI \C 

OPEHETl.I~H: 

Ci.40 Huıhıpcşle: ~hıctır ~1j1 

i.4;) Londr:ı {.:\.): bkl 
ınclodilcrı 
\'iy:ın:ı: llıılk ııııısi\.İ' 
\'aquı ,ı: H.ıll, uı ı..t 

Hcrlın {l zuıı d.) : ı• 
) ol musikisi 

7.15 
8.15 
!l.15 

9.30 
~c· 

hıukholııı: ll:ıfir or 
ve koro 

9.30 Stra~hurg: füııJ~o orkc'' 
10.1;) fü•ruıııün~ıcr: ll:ıfıC l' 

lar. 

l'l\'HS, 1\ll.:\FI:ll.\:\S ve 
KU:\L'!).\l.\l..\11; 

5.30 llroıııünslcr: "All:ıııllç,, 
u.~ıı Hadio Pari~: "l'rou~ı,, 
li.IS Hora 1: lııgilizl'c tı.ıı '' 
!>.30 Brük~cı ı: 'Ccı·c ~ ıır•'' 

ııeşi., l Fll•İı;chın:ııı) 
9.Jj KQlonyıı, llaınlıuıg: ırıı: 

l'e ha\'adi,, 
ıo.:.n l'ari~ lP"l rı: Tarihi re' 
1 l.IU lludapc)lc: Jngili:ıı·c 1 

dk 
11.45 Bükrcş: ., ,, 
1 :! P:ırls (PTTJ: l'rıılitC 

zahetlı lı:ıkkııııla ~ ..,
8 

ı:rıııurııl sııdi( 
f J Sı:lı1ııclelırı51 

· İı \~} tiyatro ~ 
~ ~ buııün lale he) t· 

\l~IH: l. h ı ,\llHIKASI) Jıu ,:l'cc ıı, 
ııı:ı CHIH ıçı:ır St:> Alıll.'ı Sere '~ 
l<.>lcri. ______ .A 

Osküdar asliye hııku.~ !ıôkl 

. . 
un~ a~LJğı ooş::~m~ dav~c:ındıtf'I 
:ıyı müddeaalicyh ' 
1 ilme~( üzere gönderilen da\ 3 

\ac;r sureti tebliğ ilmühabcrirıe 
•1ailevhin iki sene e\'vel ikanıct 
'1ını terkettiği \'e ne.e<le oJdu(rt.1 
inemediği cihetle bilfitelıliğ jadelt ı 
'ınmı~ \'e mahkemece ll~ munııı1 ~ 
" ilanen tebligat yapı!mac:ıoSd 
-ar \'erilerek 20 güıı znr!ınd::ı 
· tidaı::ına ce,·ap \·erm ı.- \'e 12-6 
,az;.rtesi c:aat 1 t te mahk<'t11' 
~elmek üzere yazılan davetile ~ 
:<.eme di\·anhanesine talik ed • 
cılduğundan müddeti mezkfırc ,,t 
~ında dava istidasına cevap 'eıı•· · 
'c ye\' mi mczkfırda da mahk<'tı1 
gelmesi lüzumu ilan olunur. 
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AVRUPA ve AMERiKAN AMBALAJ 

Her şeyde tasarrut 
fak at çocuklanmızın 

caiz olabilir, 
sıhhatinde asıa ! 

o'I Çocuklarınıza her zaman en iyi şeyleri veriniz 

' aylıktan itibaren Q S ATİ vermek başta gelir 

Ti 
en mükemmel çocuk gıdasıdır 

Ti 
tenk~iz yanakları pcmbelestirir 

r:- FA : ~~ 
ı b 1 e c l 

senen çocuk kanlı, canlı ve daima sıhhatli olur 

F'OSFATlN Fransadan gelir, FJ ..... YER markasile arayınız.· 

OS ATiN FALYER 
Bütün eczane ve bütün bakallarda vardır 

~-----

Bütün Ada çamlarımn ve lavanta çıçeklerinin 
sıhhi kokularını terkibinde sakhyan 

Venü .. ;, Çam Kolonyas1 

ciğerleri zayıf ve sinirleri bozuk olanların kalbine ferahlık 

verir ve gönlünü açar. VENU"S ÇAM KOLONYASI'nın 

formülü bir sırdır. Takli.Jleri onun yerini tutamaz. 

Umumi deposu: 

Nureddin Evliyazadc, Alat, Ecza ve ltrryat deposu. htanbul. 

E:Jı:Jİlll~aEIZ9JSIE:ıE!:'Sms:!C31Sl!ll!ıml 11:111:11 ~~!!!!!!!!!!fl 
• • e 1 1 r 

Tabletleri her eczanede arayınız. Poııta lıutusu 

bir hadise .. 
Süt Makineleri 

1939 modelleri gel
n1iştir 

... .. 

.... · ~ t ·· ' r 

1 

11 

• Si 

/ arisin en son model 
kadın §apkaları Beyoğlunda 

BAK ER 
Mağazalarının yeni 

Kadın Şapkaları 
Dairesinde ccııhir edilmek. 

tedir. Geliniz; intihap 
ediniz. 

_,----

SAGLIGINIZI 
KORUYUNUZ: 

En hoş ve tabii meyva usare· 

lerinden yapılmıştır. 

Taklit edilmesi kabil olmıya~ 

bir fen harikasıdır. 

INGILIZ KANZUK 

ECZANESİ 

REYOGt .l T • TST \ ~Bl Tl. ----..----...:• r .... ~aç Bakımı --~ 
Güzelliğin en birinci 6- -

'I 
~ \ 

Petrol Nizam 
Kepekleri ve saç dökülmesin 
tedavi eden tesiri mUcerreb bi 

ilaçtır 

Dünyanın en sağlam \'e en 
ucuz DENIZBANK ŞEHiR HATLARI 

ilkbahar tar:fesi 

Süt Makineleridir. 
Paslanmaz. leke'!enml!Z \ 'C 

bozulmaz. Yedek aksamı da. 
ima me\'cuttur. Anadoluda 
acenta aranma'~tadır. 

Taşra satış yerleri. 
Konyada Ka~ıkçı Necatı 

1 
'l ·•~·e um Erzununda Neo;et So'akoğ~u 
\llkara a urn depo u Tak Dekalo ve Ş~ı. lst. Tahtakale No. 51 

<! centamız· Yu uf EsenriWlir ve oğulları 
" Om~r Başeğmez 
" Mehmet. Şiikrü, .:\'ccati Ka~ıl:çı 

S:ut Akman .. 

Adalar - Anadolu - Yalova hattı ilkb-,har tarifesi 30 Ni. 
1 sanrlan itibaren tatbik olunscnktır. Yeni tarife iskelelere asıl. 

ve ET1KETLER1LE ŞANTAJ ynpılmnkt:ıdır. Fronsı'l1' tng111eee keli
melerle uydurma islınlerle piyasaya çıknrılnn ve fahiş fiyntlnrla 11atılan 
bazı malları almak kesenize ve sıh halinize zararlıdır. 

HASAN ltriyatı hakiki Avrupa ve Amerikan 
mallarından b"le üstündür. 

Tabii 
Güzellik 

Hakiki 
Gençlik 

Ancak 

ITRIY A TİLE temin olunur. 
Jfasan Kolonyası, ı,a, antalan, F..sansları, Pudrası, Brlynntinf, Raj , .e 

J\llıl,lnrr \ 'C her tUrlii pa.r!ömcrl ı, .Dnntos <Us m:ıcunu, ))İ'j &uln", Dis 

fırçnlan yurdun her tarnfmda nrnn mnltt:ıdır. :En yeni metodfarb yeni

d en hazırlnnmııktadır. 

HASAN Itriyat ve müstahzara tının nzlı!;'lnı bnhane ile piyasada fL 
yat yükseltiyorlar. Şubelerimiz hakiki fiaUariyle mUşterileriınim em. 
rine amadedir. 1-!:_mlffic Keree;'OI md•, İiÔr.ıköYdo Köp•ilboşıda ~belcrimli oçilmışfü. 

ı r ŞiT 
c ESi 

~~-..>..·.·;t· •. 

Tayyare piyango biletlerinizi 
sevimli gan'atktır NAŞIT'in 

uğurlu elinden nlınız. 
Adres: Beyazıt meydanı kar. 
şısında muhallebici yanında: 
No. 3. 

ŞiT 
ŞESl 

.. l' ıutafoğlu M. Şakir Ozşeker 
• :cşet Solal:o}lu . ' 
~ ileym:ın U zgeneci 
.\lanya!ı Abd~rrahman Şeref 

.. ltrryat Fabrikası ucuz ve ıyı mal yapmakla müşfehirdir 
" .. 

Romen 

Po!athaneli kardeşler 
Kurumahmut oğlu Hafız ~alih 

ıııaca 
rakam lan 

;~et! 
. b ·l•nv•n 1 1 . ır . • • ra .. am an ıle ya '.Jiribirine mü~avi olan var mıdır? 
Ccc} ıg·n aJet: v'arsa hangileridir? 
lc_}\~:l. 2. CCCIV Doğru hallcdenlcrdcn birinciye 
C>;c.;\~· 4. CCC~~ıx '.Jir saat, ikinciye bir kilo çiko'ata. 
C[)c~~'": 6. ccxvııu ..i;üncüye yarım kilo çikolata. ü· 

•\."' \ I. 8. cccı il· ı ;üncüye yarım kilo çikolta, ayrıca 
"' ~ \iı Tak • • 200 okuyucumuza,muhtelif hediye· 

~ınd•_:_er_ve_r~-eğ-iz_·-~~-~-~ 

Kolonyalar 
Yağsız kremler 
Yağlı kremler 
Esanslar 
Traş sabunları 
Tuvalet takımları 

Pudralar 
Yağlı briyantinler 
Yağsız briyantinler 
Likit briyantinler 
Diş macunu 
Tuvalet sabunları 

Dudak rujları 
Yanak allıkları 
Rimeller yeşil 
Mavi, siyah, kumra1 
Tırnak cilaları 
Seri traş kremleri 

Açık esanslar, kolonyalar, kremler yerli ve Avrupa mamulatı satıhr. 

Deposu: Eminönü Emlak Bankası 
ŞUBELERi: 

karşıs1. 
Beyoğlu, Şişli, Osmanbey. ______________________________________________ .... ______________ , _____________ ..... _________ la 

Bütün yerli mallar pazarlari1e eczahane ve tuhafiye mağazalarında satıhr 
.. ·- • , ~ : . , il .' '-::.:.:. :. . .• '·. \..:,. .... 

AFER MUSHil ŞEKERi tesiri kat'i, alımı kolay en iyi nüshil şekeridir. Bilumum ec
zanelerde bulunur. 
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Türkçe - Fransızca - lngilizce - Almanca dilleri üzerine 
Plirış tt 

Ansiklopedik T elcni/, ve pratik 

Bu bir dilden bir dile değil; bir dilden üç dile 
geçilecek bir surette tertip edilmiş ve bu 2000küsursayfayive200250kelirıı 

1 
A • • ihtiva eden bu eserin en büyük husı.J 

sayede ayrı ayrı 12 ugat kıtabını bır yeti ihtiva ettiği bütün kelimeleri !Ti 
• • • • • • leklere göre, alakadar oldukları eşyal 

araya toplamış muhım bır eserdır göre, yerlere göre hazırlanmış - bu r~S 
gibi - 360 küsur sayfa resim üzerırı 

numaralarla göstermiş bulunmasıdır 

Pe şembe 
birlikte 

forma /o 
Resimle Büyük LOgat'ı 
HABER gazetesinden 
toplayanlar şu on iki 
cilt lügati bir arada 

temin etmiş olurlar : 

1 - Türkçe • Fransızu 
2 - Türkçe • Almanca 
3 - Türkçe • lngilizce 
4 - Fransızca· Türkçe 
5 - Almanca • Türkçe 
6 - İngilizce - Türkçe 

iC 
7 - Fr:ansızca • lngilizce 
8 - Fransızca • Almanca 
9 - İngilizce - Almanca 

1 O - İngilizce • Fransızca .. 
11 - Almanca • İngilizce 
12 - Almanca - Fransızca 

•• •• gunu 

e 

gazetesile 
o 'UYUC 

başla 

arına 

acaktır 

Her derecedeki bütün talebenin, bilgi ve hayatla alakadar herkesin, 
dilcilerin, umuıniyetle okur yazarların, Türkün ve yabancının, dil öğrenmek 
istiyenlerin, seyyahların, iş adamlannın, askerin, teknik ve mesleki 

mütercimlerin başvurmaktan uzak kalamı ıacakları bir eser 
\ 

HABER'le birlikte verilecek ve yalnız Türkiye kütüphanesi için değil, dünya kütüphanesi 
için de bir kazanç olan bu kıymetli eser ayrıca basılıp l<itap şeklinde satışa çıkanlmı

yacak, ancak H A 8 E R okuyucularının, H A B E R 'i takip edeceklerin 
kütüphanelerinde bulunacaktır 

Eser ha kında fazla tafsilat veren ve iyi kağıthsına 
abone kaydını ve saireyi ihtiva eden broşürler isteyen

lere parasız gönderilir. Bunun için: 

HA B ER idarehanesine bir kart 
yazmak kô.f idir 


