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Ağustos başında hadiselerin büsbü

tün f enalaşacağından korkuluyor 
Berlinde Temmuz sonunda tayyare h .. ücumlarına karşı müdafaa 
talimleri yapılacak; bütün otomobil ve kamyonlara el konulacak 

Sellerin tahribat ytrpt1ğı E- ·· ····:ıt n uzaktan göriinii~il 

Sellerin Erzurum-
daki tahribatı 

Bir çok yol haraboldu ve köprüler yıkıldı 
10 Evi sular götürdü. 8 k işi öldü. 

Şehrimizde müth iş sıcaklar devam ediyor 
.~rzurum, 21 ( A.A.) ve bir oteli sel göturm üş tür 

Dun saat 16 da Kopdağmda Bu köprülerin ve harap olan 
:Y~~an şiddetli yağmurlardun yolların yeniden yapılmasına 
trıutevellit seller Pırnakaban (Devamı 10 uncuda J 

k~~~ civarındaki üç köprüyü Tren yo lunda çırıl çıplak 
~~!urmüş, bu suretle Erzurum-

Urniisane arasında münakalat dolasan 
trıiink.;tı oımustur. 81. r d · 

Prr k b -k .. ·· d . a am parça 
~ na ·a an oyun e on evı 

lngiltereden a lacağımız 
58 Milyonluk 

kredi 
Nerelere ve nası l 

harcanacak 
1 

1 ... n kı aca haber ,. _ .:ığimiz gibi 

parça oldu 
Kaza dün akşam lzmite iki 

kilometre mesafede 
vukua geldi 

Dün akşam üzeri izmittc feci 
bir tren kazası olmuş, bir adam 
parçalanarak ölmüştür. 

Her akşam saat 8 de Haydarpa 
şaya varan Toros treni İzmite iki 
kilometre yaklaştığı bir sır~:ia 

f/)eıınm ı 10 ıı 11rıu/a ı 

ngılte:-c tarafından CV\ eke Türki

r~·c açılmış olan 16 milyon sterlin
~- krcdid .. n ba~ka yeniden bir kre
k~ ı;ılm~sı için Türk, ... İngiliz hii· ------------
. nıctıcn ar<:..,ında bir müddettenl:>e 

rı tc""··~I<>r k' 1 . .. ı .. ..,,., " va ı o ma \'C muza· 
e~lcr. ccrcj clmckt~dir. 
.. ejlı ll"rald ga- tc ine göre b· 

gılız hükt" t" T" k' "O ·ı . ıme ı, ur ·ıycyc ~ mı -
i~n .sterlin miktarında yeni bir 
kQeclı nı;mağ:ı karar \<'nni:tir. 1'.k.z· 
t~ ~· ı: · · : ı :,i~ enin bu kredi) i 

ıhata Ye yeni i tihkfım!:lr in~aı::ı 
(/Jrı•mm 10 ıınrı,,ln) 

Bugün 

41~ 
Sayfadır 

Paris 22 - Berlinden bildirildiğine göre, A l
man şehirlerinde halk arasında endişeli haberle-
1olaşmaktadır. Herkesteağustos başında beynel
'TI İ~-~ l hJ.diselerin büsbütün fenalaşacağı kanaati 
vardır. 

Alman halkında bu endişeleri doğuran üç mü-
11im sebeb şudur: 

1 - T emmuz soru""d a tayyare hücumların
•• ..,l"cıı müdafaa talimleri yapılacakt r. (ki, Çe1

; ...... 

lovakyanın ilha ': ::dc-n eVN"el de buna benzer ha 
va manevraları yapılmıştır.) 

2 - Alman hük~ti 6 a"ğustosta bütün otomo
bil ve kamyonlara:rvaziyet edecektir. 

3 - Gene 'G a'ğustostan itiba ren orduda bütün 
izinler :kaldırılacakbr. 

Diğer tara"ftan, l>iltlirildiğine göre, AJm;;-ı 
hükumeti çelili ve demir s~ol<u için halkı ellerin
'le bulunan 'demir ve çelik a letlerini hükurı,.· -
teslime davP.f ~rl"celd:ir. 

Danzig askeri 
işgal altındadır 
Alman siyasi mahfellerine 
bir niyeti yoktur, ancak .. 

göre, Almanyanın tecavüzi 
Danzig mutlak Almanyaya 

dönmelidir ı 
Leh ord lYJ S IYI 
lS3 aş~uman ... 

©ia lfllo c§l l'170trk fi: 

Polonya, Danzig 
için dövüşecek 
Bcrlin, 22 (A. A.) - Ynn resmi 1 

Alman mahafili, Danzig meselesi

nin serbest şehrin ka~·ıd ve şnrtsız 
olarak ve herhangi muvakkat bir 

Varşova crl:cimlıarbiyrsile temastan tt>sviye suretine müracaat edilmek. 
soma Lo11draya donen sizin Almanyayn iadesi surctilc 

general lronsit (Devamı 10 ımcııdcı) 

Türk adliyesinde 

Jüri teşkiline 
lüzum var mı? 
Tanınmış adliyecilerimizden, 

hukukçulanmızdan ve 
münevverlerimizden soruyoruz 
Mazhar Osman Jürinin hararetli bir taraftarıdır 

Hakim Reşid bu usulun tatbikatta faydalı 
olmıyacağı kanaatın i taşıyor ! 

(l'cı:ısı 10 ıwrııc/a) 1 

ÇERÇEVE 

Kalenı kudreti 
Dünkü yazım malüm. Boğazda canavar düdüğü. Uc ~ocuklara (ipil. 

dik gönderen sa(fctli bir kaptan babanın, hiç de nyıb 'c güıınlı ohnı

ynn lıareketinclen bahset-tim. Tcsad üf bu ya, gazetemin basılı5ındau 

tam 2 ":ıat "onm O~küdardan vaım ra. blıımi) • .rim mi'? Ç-0cul~lar her 

~ünklindcn daha 5C\ldi, daha atc~ll, daha timiclli,, yayga.rnlarmı bas

maya ba5alch. ~a. z;a .. a, hiıt yn~'\ \c sall'e .•• Hıknt lın.} ret! Kaııtancla 
ne "es, ne arla! Yanımdnld arkada la beraber bu i c wa_a kalclık. a
h ili dolduran .küme küme ~ocuk, Çengclköyüne k:ıdnr, yırtınırca ına, 

tcııinirce ... iııc, ~atlarcnsma lıııylnrdr. Kapt:ınc'la ne ses, nt• seda! Niha
yet ynnımdııltl arkada.5 clayaııamad r. Belli etmeksizin mesell'.} i bilet_ 

c:iden iahldke gitti ve 5u ce\·ablıı. döndü: 
- Çol: gnrib! ımct~i diyor ki muharririn biri gazetede bir l:i<'.}lcr 

yuznııs: lrnptaıı arbl• çocuklara. ccvnb \'enniyccek. 
Uu Jıüı;iicül• lıii<Ji.,c, beni tii. ı.lc rindcn milice slr etti. S:ıhiliJerı 

"kuzum kaptan, <'.anım kaptan, cici ın k:ıııhm bir diiıliik öttür!,, ıli) c 
yah"nrnn ~ocukların (ik üz halile, sıı fdil lıir oynlnnı5t:ın bn ka hiçbir u· 
çu olınıyan cmcl,tnr ltnptnnın ük\ıt u, bana adctfı n<>ıklı giiründli. l\liis

ııet menfi lıiçblr l.ıymet hiılmıü fa~ı ınamıısın:ı., <>ğlenceli bir tns\irdcıı 

ba5ka ga)'C ~ütmemt>Sinc ılikkat ett lh-im dünkü yazınım do,t.rımlui:'ll bu 
iini l asak, kalrm kudreti bakıınındn rı beni nıcmnwt ctleceğlııc mahctıb 

et:ti. nen o yazıyı kaııtan baba . u un diye değil, her günkü acı ten

lddlcrimize rağmen tlc\:lm cdrn bin münasebctsizlil~ arn ını1:ı inadına 
tlnhıı ~ok ha~ırsın <llyc yawır .. tını. 

Allah Allah! Kalem ~bi, dağ delme~ c, kn.nnl a<:nıaya, cnıı kurtar. 

mnya nwııııır rıın<lrııi füı-t, mcnılckc•tiıııizılc \C ana rncu:ulnn ı.:~ısmıla 

tanı bir 1<'sirsizlfü dll\arımı ı;nrıı,ınıla "orım hiiylc entipüflcıı lıir i.t<' 

mu\ al foliıl et knl dı•tsiıı ! Olmaz ob un hiil le mu\ nff.ıkıyct ! 
Ahlllk ııı;ıı, iclrnk suçu, terbiye suçu, idare suı:u ~östcririz, dünln

r:ı 'ı z ;.:-clir; mana snlıasıncla eiııal ct Jıalıc.d, f<'lfıkct Jınhl'ri, habaset 
lıahcri, şc:ınıct haberi H~rirlı, tiiy hile 1 rpırdnmnz; minicik bir niikte 
~nııalıın ılcrir, lfıiımı:r. jaııılamm knsatııra ı gibi hesldıılcslr. <:el ılo if. 
tlhar et! 

ntıı hir r<'mlt•t ) ll\nsı islrr1<<'n, ı,u., ym!\sı lıoz:ır ~hl, ihtiyar lılr 

l.npl. ııİa 111ıısuııı ı•urııl,Jar nrnsını1a ki O) ııııu ıl.ıj:;ıtıııı olııı:ıl.t.ın, J,:ılrm 
lmılrett namın!\ ınahrtth oldıım. Dev l<•rl fild\lmıc~e mf'mur, 42 ilk Wr 
topl:ı, lıir scr~c 3 :n nı una kQ nıı::;ı nı gilıi ~elı11 baıııı. 

Necip Fazıl KISAJ\OREI\ 
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\AKİT 
Asım Usun Vakiltekl başmakalesi 

ılnıl hareketler,, başlığını taşımak
tadır. 

Başmuharrir Ankarada Manisa 
mebusu Refik Jncenln başkanlığın
da calışan "hukuk ilmini yayma ku
ı umu.,nun faaliyetinden takdirle 
bahsetmekte, heniiz bir sene ev\'el 
kurul:ın hu kurumun başlı başına blr 
kütüphane) i dolduracak kadar eser 
neşrettığini \'e mühim konferanslar 
'ermiş olduAunu yazmaktadır. 

yall haklarına tecavüz eden kimdır'! 
Bunu y:ıpanların Almanya ile İta!) a 
olduklarını diln)ada çocuklar bile 
biliyor. Böyle olduğu hnlde başka hir 
devleti, mesellı lnslllereyi ayni cü· 
rilmlc itham elmiye Almanl:ırın dil• 
nasıl varabilir?,, 

Hüseyin Cahil bund:ın sonra Al· 
manyanın Avusturya ve Çekoslovak
yayı ilhakından bahsediyor ve AJ
manyanın bu yaptığı h:ıreketi İngil
terenin yapmadığına bilAkis Bü> iik 
Brilanyanın küçük de,·letlerin islik· 
llllerine hürmet ettiğinden ve eı· Asıın Us bundan sonra kurumun 

on eserlerinden blrı olan(Türquie) 
ısmile basılan bir eseri tetkik etmek

cümle son Romanya, Yunanistan 'el • 
Lehı.stana yapılan garantiden b:ıh.s~ı , . _....,.._...._. __ ......... 

te ve şöyle demektedir: mekledlr. nıuıdıııı yırml gQn evvel arılan lise talebelerine nı<ılısu& aıkerl kamplar 
...: • .,M.1:le11 itibaren /ı• 'iyetleri11i lulıı edecekterdir. Askeri kamplarda us· 
Jterl bılgilerinl arıtıran liıe talebeler/ niıı yü::de dok&an doku:u nıuua/fak 

olmuşlardır. Rtsimlerlmi:. lıtanbul l.' ıt.ıl kampına i,tirak eden talebelerin 
ı. ıektepten çıkııları ve uürüuüşlu.'111 aittir. "Bu eserden anlıyoruz ki, (Hukuk 

ılmıol yayma kurumu) milli hudut- TAN 
!arımız içinde calıımakla kalmamıı- M. Zekerl:ra Sertel başmakalesine 
tır. Cumhuri~et Tilrkiyesini yeni ıu makaddeme ile baılıyor: 
hukuk! çehresi ile yabancı memle- "Ustaca idare edllmit devamlı hır 
kellere tanıtacak bir muvaffakiyel propapnda ile bütün bir mil· 
temin etmiştir.,. Jete cehennemi cennet •• en sefı Hilber. 
Başmuharrir eserin llml kısımları- llıne bir yaşayışı refahlı bir hayat gı 

nı tetkik ettikten sonra yazısına şöy- hl göstermek mümkündür.,, 

. 
le devam ediyor. llitler (Kavgam) K k d k · ı · 

"Bu eser, yeni Tilrklyenln hukuki "Yalan nekadar büyük olursa o iZ ar eş af 1 1 
mabıyelinl umumi noktai nazardan kadar kolay inanılır. Büyilk kalsba-
tahlll etmek ve bilhassa okuyucuıara lıkıar küçük ya1an1ardan ziyade bil Müddeiumumi iddianame 
Cumhuriyet Türkiyesl ile Osmanlı )'ilk yalanlara lnanırlar.ÇilnkQ küçük • • 
ımparaıorıuıu arasındaki hukuki yalanları kendileri de söylerler. Fa- SIRI okudu 
farkı gösterpıek için yazılmıştır. Bu kat büyük yalanl:ıra cesaret edemez Galatasarayda T ozk 
maksadı temin edebilmek için de ki- ler da kah oparan. 
tabın münderecatı ıu başlıklar ile .,, H1Uer (Knıam) • veci Recep adında birisi 
sekiz parçaya ayrılıror: Bundan sonra, yazısının haf tara- ~·~ m~tres haratı Y8§8yan Esma 

1 - Türklyede konsUUlsyon n al- fını, Alman propaganda teşkilatının 1S1mlı genç hır kadın, birkaç ay 
yad rejim. son ıünlerde Fransada ve İngiltere- evvel, bu ıekilde hayat sürme. 

2 - Ceza usulleri. deki faaliyetine, ve polisin meydana sine tahammül edemeyen kar 
3 - idare n maliye. çıkardılı büyük skandala tahsis el- deJi Hasan tarafından bıçak il~ 
4 - idari kararlar ale:rhlne açılan mlttfr. ")d" "im" k d H 

davllar. Alman propagandacıların, Fransa- 0 u~ Uf, ar et katili a. 
5 - Aile, mWyet. say. da bazı mühim gazetecileri, memur- san agrrceza mahkemesine ve. 
6 - it milDuebeUerL ları, Te hattl bir kaç mebusla dev- rilmiıti. 
7 - Efrat arasındaki da•alar. let adamını nasıl elde ettiklerini an- Haaanm muhakemesine dün 
8 - Beynelmilel hukuk. lattıklan sonra, bu hAdiselerin bizim de devam edilm' "dd · 
B b hisl d h birini lbu- j ı hal ıd .. a.. b · · · h ıf, mu eıumu. u a er en er n ç n z o ue.. e emmıyetı ıza a ... F . d .d . . • 

sasları ile tanınm11 birer hukuki ph- ıeçiror. Hairç memleketlerdeki Al- mı erı un 1 dıanamcsını oku. 
siyel tarafından yuılııılf olması ta- man memurlannın başlıca vazifesi muıtur. 
bil olarak eserin laymeUDi arttırmıı nui propqanduı oldulu gibi, bütün Müddeiumumi suçlunun au. 
ti?; Sonra her bir bahse menu olan Alma.o tüccar Te tebeasının da ayni ~unu sabit görerek Türk ceza 
b1Üı:uld esaslanıı sadece busOnkQ ıe- işle metıW oldulunu ilAve ediyor ve kanununun 449 uncu madd · 
killeri izah olwımalda lttlfa edilme- bunların, ldilplere ılnnete, nüfuzlu ne ör 22 h :st
mli: ayni zamanda kolay anlaşılır adamlarla ahbablık etmete, muharrir . g e •• s~ne :ıpse mahkum 
bir şekUde tarihl tehanlllAtı da aıss leri ve ıazeteleri kazıanmaja çalış- edilmesını ıstemıı, ancak kız 
terml,tir. Bu itibarla kitap ecnebi mak nzifeslle tavzif edllmlı olduğu- kardqinin nikahsız olarak ya. 
ııünevverleri için oldala .tadar bl> aa :ruı1or. pmasmı tahrik ve kendisine 
nt Türkler için her Takil istifade ~ Her m e m 1 e k e t t e matbuat küfür etmesini de tahfif edici 
lılir bir mabiJet almıftır.. la mqgul bir bllro bulundutunu, sebep olarak kabul" .. ·ı · 
Asım Us me"'uubaha eserJerhı ben blrolanD 'ftdfeal IDlltttu.t eDlmm s.. • • unu 1 en 
rlerine olan llaU.J'acımızı anlattık· satıa almak oldu(tunu llerl snren Ze- urm~. 
n sonra yuııını töylo .biUrmekte- keriya Sert~ Alıı;ıanların Türkiyede Duruşma karar için bırakıl. 

lir: bile bu lflerl ~pmat istediğini id- mıfbr. · 
''Cumhuriyet Ti1rk17edal ecnebi cila ediyor Te Alman flrmalarının,Al 

ınünenerleri mahiUerlne tanıtmak manya aleyhinde neşriyat yapan ga- B ı • f 
ıcıa. vasıtalık nzifesini Qzerlerine a- zetelere bir tek satır ilAn vermediği- U g a rıs an ve 
l~n,n(Osmaalı)bllmeaiııi (Türk) Di ileri ailrilyor. 
ymne kullanmaluı bir sühnl Detlee- Fakat TnrklülQ yüksek Talan ve Roman yadan 
i 'öısa dahi ıene bir manası olmalı- millet aeTlisinin herhangi abancı bir 
dır. Bu mana da Kemalist Tilrklye- propagandaya esir olmasına en bü- Bu yıl 146 g gö 
nın \abaklmk ettlrdlii aiyad •e iç- yük mani olduğunu anlatan muharrir çmen 
tuna! .tnkılAplaJm hilbaua ecnebi )'UUlnın sonunu müteyakkız bulun· gelecek 
m~eketlerde b6ttln derinllll ile mamu .icap ettiği iddiasile bitiriyor. Ankara, 21 (Hususi) _ Sıhhat 
henüz allla1ılmam11 bnlwımandır. 
Onun için {Hukuk iim1ııl J'Qlll8 tu- cmmuRIYET VekAleU bu lene memleketimize 

Yunus Nadi "hayat sahsı,, başlığı gelecek göçmen programını hazır
ltında 7udıjı makalesinde, bir AJ- ladL Bu programa göre 939 sene
man dostuyla bayat sahası mevzuu sinde Bulgaristandan 11.290. Ro _ 

runıu)nun faaliyeti mllll budullan
nm haricine töUlrmekle haJ'U'h. a:r
ni zamanda çok ınmmıu bir hizmet 
yapmıştır._ 

YENİ SABAH 
Hüseyin Cahil YalçUUJl baıQnkil 

bPakalesi (Yanana al)'UeU). bq
ıa'iiı tuunaktadı.r. 

Hayat sabası davuına ve AlıDan 
Pr9PAl•ndalanna temu eden bq 
mpbarrlr nuyonal sosyalist idareye 
pddeUe 1ıncum ediyor. 

Ve bir Alman pıeteslnfn "mOtear
ns ;kimdir. ~rleThan altında Jnıil
lereyi harp istemekle itham eden 
yuısınt ele alarak, Almanların böyle 
sillllnç bir iddiada bulunmalarına 
pfı}'or, böyle iddialara bizzit Al
manların bile inanamıyaca~hnı illve 
ediyor. Ve yazısına şöyle devam edi
yor: 

"Ne -671iyecelinl bllemlyeu Al
man propaıandası dahildeki ademi 
memnuniyeU, ruhların içindeki Is· 
yan hamlelerini teskin etmek için 
IM5yle şeyler uydunnıya mecbur kal
mıılır. lngillerenln harp lsledlllnl 
ıı6)1iyen Alınan ıazetesl Aynıpada 
mniyetl lnıllterenin fhlll ettilini 

ve küçük mUleUerin hayaU baklan
na lnıillerenin tecuüz eyledilini 
lave etmek ı:ırabetini de gösteriyor 
kı, hakikate karşı bu kadar iftira ger
ekten h:ıyret edilecek bir cüretklr

Jıkbr.,, 
Hüseyin Cahil bundan sonra ıöyle 

dı~or: 
' \iman propaıanda teşkilltı, bay

ı ,\lmnnya dahilinde hiç kimsenin 
orkudan ses çıkaramadığına emin 

' 1 un, bu emniyete güvenerek böyle 
ılgınca tahrıklere •e yalanlara mü

::ı:ıl etmekten çekinmesinler. Fakat 
nıın miUetı söz lıürri> elini kaybet 

ıJ<le akbseliminide bütün bütün kay 
trnemiıtir, ya 1 Alman milleti dün 

a ahva!lnc!n ae bdar gafil tululs:ı 
n h:ı}ltatleri 16rebllecek kadar 
uheb•• bblllyetlni elbette muha· 
n etmiştir. Küçük milletlerin ha-

üzerinde yaptıiı milnakaşayı anlatı- dan 3 400 1malt ' 
or. Çekoslovakyanın inhiWinden son manya • 0 üzere 14690 
ra orta7a cıkan tabıri tahlil ederek, göçmen gelecektir. 
bunun henüz katiyetle izah edilme- Bu suretle gerek mallannı taafi
mff oldutunu söylüyor. Arnavutlu- ye etmlf, gerek pasaportıaruu al • 
lwı iMal hAdlsesile her taraf tehlıke mq ve terki tabiiyet et.mi§ bu mu
bululları ile örtülmüş oldujunu ve haclrlerden bqka hiçbir ldmle göç. 
buna klll'fı kendilerini t~hdide mımız men olarak getirtilmiyecektir. ve 
sayan bazı memlekellerın müdafaa vaki olacak mü ti d kab ı 
tedbtrlerl almala mecbur kaldığ ... u racaa ar a u 
anlatıyor. Sonra yazısına şöyle de- olunmıyacaktır. 
nm ediyor: Göçmenler eyUUden itibaren gele 

"'Bu sureUe bayat sahası tabirinin cekler ve mllrctteb mahallerine 
içinden çıkılmayan mana ve maksadı sevkedllecelderdir. 
yetmiyormuş gibi mihver devletlerin ==============. 
ce bu tedbirlere takılan ~eni bir ad tulmasını m~fık bulan mllletlerlıı 
meydan aldı: Çemberleme siyaseti, elki en başında Türkiye vardı. Bi· 
G6ya lnglltere ve Fransa peşlerine zim yıktılımız Sevr muahedesi Ver
kattıklan bir takım milletlerle Al- snydan ehven bir fcliıket delildi. \'t' 
manya Te İtalyayı çember içine al- nihayet son defa aldığımız kararlar 
mak siyasetini güdüyorlarmış. ve tedbirler tahsisan Almanyaya mü· 
Şqodi Avrupa mcmlekellcrıni biri- teveccih şeyler deAıldir. Bunlar, adı 

birine katan ihtiliiflar, fikir ve iddiıı üstünde, hakikaten anormal \•azi) l'l 
olarak, bu iki tabire istinat ediyor: ere karşı alınmış sadece tabii müd.ı 
Hayat sahası ve çemberleme slyas n knrar ve tedbirleridir ki, onların 
U-. kendi emniyet \"C selı\metiınizle ala 

Yunus Nadi, bundan sonra, bütün kah lüzumu sebeb ve derecelerinı 
bunların Nunıb ihtJlAfının bir taraf- ancak biz Türkler takdir edebilirız. 
lı hallinde dotduğunu iıtı,·e edcr~k. Tedafül mahiyetli bu karar 'e ted· 
ancak her tarafa emniyet ve itimat birlere rağmen bugün dahi kimse il. 
verecek yeni sulh müzkerelerinin ne ,.e kimseye karıı bir husumet halin 
tıcesile bu işin bertaraf edilebileceğı le bulunmuyoruz. Nitekim Harici)" 
ni anlatıyor ve diyor ki: vekilımiz Şükrü Saracoğlu son nu 

"Büyilk hıncı lng'l:ereye miltevec- kunda, Almanya ve tınıya dahli, bii
cih olan ıimdiki Almanyanın sulh tiln dünya memleketlerile norm:ıl 
cephesine iltihakından dolayı Türk.i mlin:ısebetler idame etmekte oldu· 
yeden şıklyetleri vardır. Kendisile muzu söyledi. 
konuıtuAumuz Alman dostumuz Al· O halde itiraf etmek lAzımdır k ', 
manyanın Türkiye ale1 hinde hiçbir Çemberleme siyaseti iddialarında, 
fikir n maksadı olamıyacağını kati- haltı\ lnglllere:re karşı bile, hnkık. 
yetle iddia etmesi üzerine milbahace ve isabet yoktur. Hele Türkiye iç ıı 
bizzanıre vaziyetin umumi heyetini böyle bir iddianın asla ) eri yurdıı 
sözden geçirmele kadar uz:ımak·zo ol:ım:ız, hilhassa Almnn~r.~·a karşı. 
runda kaldı. Bizim ele sabık sıl"ıh ar Bizim sulh cepfle~lne illihakımızııı 
kndaşlarımız olnn Almnntara karşı bellıhnşlı mevzul:ırı Akdeniz emnht> 
bitlabl hasbt ve husust bir hmnımeli tile TI:ılkanlarrn mnhfuzh elidir ... 
mis yo1ı:tur. Almnnynnın Ver5ny mu Bnşmuh11rrlr, lınrnda Alman mulı 
ahedesinin a~ır hiikiimlerinrlen kur- lahının h:ıyat :ılrn s ının yanlış ıınl .ı· 

Demiryolu Erzuruma 
yaklaşıyor 

Her taraf sevinç içinde trenin 
Erzuruma varmasını bekliyor 

Erzurum, 21 (A.A.) - Erzu. 
ruma varacak tren yolu f erşiya. 
tı Aşkale kazasının Pırnakaban 
mmtakasmda Kaptıran köyüne 
varmıştır. Ayın 25 inci gilnli 
Aşkale istasyonuna varını§ bulu. 
nacaktır. Ferşiyatta çalıpn a _ 
melenin hahişle milıt şarkılar 
söyliyerek ray dötemeleri görü • 
lecek mamarala.rdan biridir. Tre. 
nin vardığı köyler kurbanlar kes. 
mek suretile meserretlerini gös . 
termeklerdirler. 

Erzurum, trenin varması mü. 

nasebetile yapılacak meruım, 
hazırlıklarını ikmalle meşguldür. 

Vilayetin giriştiği imar işleri 
trenin vurudunda ikmal edilmiş, 

bulunacaktır. Bu arada büyük 
iki hastane, bin kişilik bir sine. 

ma, bin kişilik halkevi, büyük bir 
tayyare şube binası, bütün oyun 

sahalarını ihtiva eden modem 

bir spor yeri ile ılıcada modem 

iki banyo ve viIAyetin muhtelif 
yerlerinde 31 büyük mektep bu. 
1 unınaktadır 

Sandık kırarak hırsızlık 
yapan genç .Ktz 

Bu işi intikam için yapmış. Çaldığı 
yUzUğU de nişan yUzUğU olarak 

nişanhsına vermiş 
Kadlrgada Takuhl adında bir ka

dınla beraber oturan 23 YSJJlarında 
Hikmet admda bir genç kız, geçen 
~n Ta.kuhi evde yokken sandığını 
açDl.1§, içinde bulunan 13,5 lira ile 
bir altm yUzUğU çalarak kaçmıştır. 

Dün sokakta temiz ve tık bir kı
yafetle dolqan Hikmet yakalanmış 
adliyeye getirilerek birinci ıulb ce. 
za mahkemesine verilmiştir. 

Genç kız sorgusunda suçunu iti -
raf et.mi§, §Öyle öeml§tir: 

- Bu Takuhi olacak kadm 

kızdırmıştı. Kendisinden • intikam 
almak Uzere parası Ue yUzUğünU 

çaldım. Fa.kat ne çare ki, i§ anlaşı
larak yakalandım. YUzUiü tanıdı

ğım Kahraman admda bir gence 
verdim. Nişanlnrtdır. YUzUğUmUz 

yoktu. Bu suretle bu işi de h&llet
nli olduk. 

Fakat Takuhinin paralannı ve yU 
züğUn kıymetini 

miştir. 

ödiyeceğiın,, de-

Çalınmış }1izilkle n~anlanan 
beni bir meseleden dolayı çok genç kız. hlkim Reşid tarafından 
------------- tevkif olunmuş, tevkifhaneye gön

Şehir içinde benzinle ve 
şehir dışında mazotla 
çahşan otobüsler 

işletilecek 

ierilmiştir. 

İstanbul 
mebuslarının 

ViıAyet dahilinde yapa
cakları tetkikler 

Önümüzdeki pazartesi günün 

inhisarlar Vekili 
Yarm lzmire hareket 

adıyor 
GUmrUk ve lnhisarlar Vekı:ı 

Raif Karadeniz dün de tetkıJr
lerine devam etmiş, gUmrUk 
muhafaza baş mUdllrlllğUnd~ 

meşgul olmuştur. 

Vekil öğleden 11onra muhafa
za baş mlldUrU Hasan Koper• 
le lleraber llmandald atelyt>lt:'rl 
1ezmiştlr. Bu sırada kendisiyle 
-;örUşen b:. muhaı. :rtmlze $ 

beyanatta bulunmuştur: 
,._ lst.anbnldakl tetklklerlm

den ~k nı mnunuın. AlAkadar
·ara tetkiklerlmden elde ettiğim 
neticelere göre IAzımgelen dl· 
rekttnerl verdim. lnhisarlaı"JD 

veni teşkllAt kamına dola7uıl7. 
le hazırlıklar 7aprlmaktadır. 

rctldklerlme de,·am etmek ı: 

zere pazar günfl tmılre gldece. 
~m. Oradan dönüşte daha do 
raflı olarak göriltJtırllz." 

Yeni yapltrtlac;ak 
vapurlar 

Avrupaya ısmarlanacak va. 
purlann Ankarada hususi bir 
komisyon tarafından ihzar edi. 
len prtname ve projeleri ta
mamlanmı§br. 

Ağustos ayı içinde beynel. 
milel bir münakasa açılacaktır. 
Jhale kısa bir zarrarda yapıla. 
caktrr. Vapurların iki sene için. 
de tamamen teslim edilmeleri 
tekanür etmittir. 

Fabrikalardan yapılacak tek. 
lifleri tetkik etmek üzere bir 
•omisyon kurulacak ve bu ko. 
misyon şehrimizde <"al1f8caktır. 
Ankaradaki komisyonun çalı1-
mdanna ittirak eden Denizyol. 
lan erkanı ve fen heyeti azala. 
n bugün tehrimizl! dönecekler. 
dir. 

A' ~ 
ifio~$~~~ 
l>~NVADA 
MELER OLIJYOD 
* Şu dakikada dünyada 15 

buçuk kilo gtbnif lattmaı edil
mektedir. 

Belediye yeni alacalı otobüsler 
için yeni bir karar vermittir. Şe
hir içinde itlemek için benzinle 
ve tehir dıpnda itlemek için de 
mazotla çalı§an otobüsler alına -
caktır. len itibaren, İstanbul mebusları > 

• lamallı adau bltua keadl 
lhUyacmı br!dadıktan aolll'a, 
harice de dakikada n ~uk 

kilo buğday lhl'a9 etmektedir. 

şıldıitını bununla Alnıanyanın baıı 
.üçük dvlellerı ilhak etmesi gayesiı• 
ıttü:!ünü duşümek abes olduğum 

!eri sürmüş bulunmasını anlatıy:ıı 
ve diyor ki: "Hayat sahasının iktisı: 
len biribirine muhtaç memleketler •. 
ıübadele münasebetinden başka bi ı 
ey olıuadığını izah e,diyor ,.e yazıı;ı 
ın şöyle bitiriyor: 
"Balkanların bugilne kadar en fıı. 

la iklisadl milnasebetlerl Almanya ı 
le cereyan edegeliyordu, \'C öyle d 
devam etmektedir. Bu ''aziyll iilA. 
~tmekte Almanya için herhangi bı. 
menfaat yoktu ve ~oldur. Nitekim 
Almanya artık hayat sahasının hakı· 
:d manasını izah ederek Bal'.nıı' 

memleketllr -neehesla....a lllki· 
ki ''azi)etinl tasrih eyi rchilir. Bu) 

le bir iz:ıh \e tasrihin millclll'rnras 
ılh ''nzırctiıı chcınııı l yc!li sureti• 

hizmet edeceğine şiiphe )oktur.,, 

viliyet dahilindeki parti, halkev· ~ 
!erini gezerek tetkiklertle buluna- ~ 

:ak ve halkla temas ederek dilek- > 
Lrini tegbit edeceklerdir. 

Mebuslarımızın 

:ın §Öyledir: 
gezi program· 

24 temmuz aaat 14.30 da Be 
~iktaf, aaat 17 de Beyo~tu, 26 
temmuz aaat 14.30 d· Eminanu 

) 
) 

> 

! 
l 

* Klmeesu dallar ve yetim
lere mahlas mle9leeeler lngtL 
tt-re bil~ dakikada 15700 
rran~ mal olmaktadır. 

• PUlaamyYM'ak ı,ıerde 
1nıllaıunalr tbere elzem olan 
macundan Yagoslavyada c1ald. 
bd" 90 kilo lstoısal edilmek· 
tecllr. 

• Cenubi Amerika Blrletlk 
hllkimetlerl claldbda 75 .. 
amJUt istihsal etmektedir. 

• Amerlkada, Bollvwt ar
thtlert l(ln yapdu J'ekllmlar 
daldbda l80 franga mal ol. 
maktadır. 

* BUtnn dlnyada 151) .. ·~ 

saat 17 ,30 da Fatih, 28 temmuz 
Şile, 31 temmu.ı aut 15 de Eyüp, 
2 ağustos Bakırköy, 4 afusto~ 

Usküdar ve KadıldSy, 7 afustoı 
Yalova, 9 ağuıtos Sarıyer, 11 
ağustos Beykoz, 14 ağustoe Siliv
ri, f«J ağustos Çatalca, 18 ağue. 

tos Kartal. 19 rğustos A:ialar, 21 
a~ustos Şile, B:yc;tu ve Şi§U 

Halkc·.,leri. 

) rrank krvm--'h-fp r.etrol 1tt i'ı· 

> sııl edilmektedir. 
""'-'V'V'VVV"'-~~AA./V'IJV"VVVV"'\ 
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S-1ti6i oe N~ırit/d llian 
· Hasen Aaaım tJI• 
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Y lıı itleri telefonu ' 23872 
ide,. • • : 2"370 

"'" • 2033~ ı·.1flött°1!!••••1••••••• ·ı : 'NE ŞAATLAfll 
1 

• 
Dünya 
içinde 

kararsızlık 
bekliyor! . ,....,. ,_ 

I :-.. u. 14M k•. ITM .... : 
1 .~ 7.M • 14.19 • • 
• ,er1a1ı .... • ... • 1 

e LM • iM 

-~---------.. -
(Fransızcadan) : 
FUhrerler, Duçeler ve~ yan 

Führer ve Duçeler bir hareket 
yaptıkları veya bir aöz söyledikleri 
zaman etrafta dehıetll bir heyecan 
uyanıyor. Eğer hiçbir heyecanlı hi. 
dille veya söz olmadan birkaç giln 
geçerse herkes çok bilmiş bif ta -
vırla konuşmağa bqlıyor: 

"Bunda kanıık bir eebeb var, 
Jlitler ietirahate çekiliyormuş. Biz y l~LAR \ar ki Hüseyin Siret bu istirahate çekilişin ne demek ol

ın yeni bir eserini görme· duğunu pek iyi biliriz. Bu hiç de 
1111 tirn. O edebiyatı Cedide şai· l!ayırlı bir haber değildir. Yine et
~1.~in çok şükur afiyette olduğunu rafı kandırmak latiyor.,, 

ılı yordum· fakat kendini son sözü· Fqlat memleketlerin tek kuv -
~~ Sö~lemi; bır zaman neslinin mü· vetll tarafları, ıerginllğl devam eL 
ıın ımalanndan dive tanımadık; tinneslnl bilmeleri ve efki.n umu
çb~Uğumuzda L~y!li girizan'ı miyeyi propaganda servi.steri vaeı-
ır ne, i teessurle okuduk ~ııa 0 taaiyle mütemadi bir heyecan al

Illanzwnelerin kalamıyacağını, ara- tında tutarak bundan kendi emel -
81 Çok geçmeden hafızalardan silini leri için istüadeler temin etmele. 

\ereceğini sezerdik. Netekim öyle ridir. 
oldu; bugün Hüseyin Siret'ten bah· Danzig etrafında askeri hareket
SCdıl ·ı . \er oldugu· , Alman ihtiyat efradmm ınce, tuhaf \'e ~h.ur bir hı •d· 
) e ı olan: "Rehguzarımda bir gari:ı sillh altına çağınldı~ haberleri her 

lnfiradcılar bitaraflık kanununun 
bozulmaması için ellerinden geleni 
yapıyorlar. Bu kanunun tadili ha- ı 
linde bir harb zuhurunda demok
ratlar için çok istüadell vaziyetler 
hasıl olabilir. 

Uzak şark hadiseleri de birta.. 
kım karışıklıklarla doludur. Tiyen -
çinin ablokası hakkında müzakere
de bulunmak Uzere İngiliz ve Japon 
murahhasları temasa geçmiş bulu · 
nuyorlar. Diğer taraftan Çin dahi
linde Japon propsganda.ııı büyük bir 
gayretle rsu fikri Çinlilere aşılamak 
için uğraşıyor: 

"İngilizler Çinden atılmalıdırlar.,, 
Diğer taraftan Mançuko • Mogo

listan hududunda tayyareler müte
madiyen bomba yağdınyorlar. 

Moskovada da mütemadi ıiddetll 
bir faaliyet var. Strang, Seeds ve 
Naggiar her gün gayelerine biraz 
daha yaklaşıyorlar, fakat henilz ga
yelerinden epeyce uzak mesafede 
bulunmaktadırlar. 

Danzigde bir garib vaziyet hü
küm sürüyor. Serbest şehir daimi -os - Edivordu benimle istihza,. gün kulakalrunlZ3. kadar gelmekte-

ll'l • ve gazetelcrimizın ilk sayfalarında bir seferberlik hayatı Y&§lYOr. 
t ı ralanndan başka h'çbir şey ha· bil'-'iik '-'erler işgal etmcktedır. Bu Bütiln bu ayrı ayrı hldiııeelrl bi· 
ırlaını,·oruz. ,, ,, • 
r. " haberleri ortlya doğrudan doğruya ribirine ekliyerek dllnyanm umumı 

····-················-··--·-· .. ········-·-----··-... ---................... --ı 
1lor 1 

işte fiatlar teshil olunabiliyor !.. 
Yazan: "1. OALKILI~ 

STANBUL beledlJe.t iktısat mödiirltiiü, biraz g~ olu 1 dahi, eğlence yerlerindeki tarifeleri tatbik& bqhyor. Ga- 1 
zeteıerln \eldiJderi malümata göre eğlence yerleri 12 tipe ayni· 1 
mış, herblrlne göre ayrı flatlar ta3 in edllml!). 1 

Eı.as İtibariyle tek tarife usulli kabul ediliyor. Yalnız çalgı 1 
olduğu zaman diğer tarife konulabUettk. ı= 

Y a&1n ortasına geldlilmbe göre bu tqebbilıiü.a biraz ı~ ol· 
duiu muhakkak, Fakat mtlhlm bir meseleyi de hallettiği mahak- ı 
kaktır. 

Demek oluyor ki eilence yerleri glhi icar, \'ergi, umumi mu-1 
raf ,.o lstlhllk edilen maddelerin kalite \'e nl~petleri gayet oy-ı 1 

1 nak olan yerlerde flatlar aazmi üzerinden standardlze edlleblUyor! 
Eğlence yerleri ki bir memleket hayatında elbette (zaruri 

ha\'ayiç) formülü altmda belledlğlnıl:ı: yiyecekle giyecek n otara
cak maddelerine nazaran dördüncü, beşinci deıecede gelir. 

Tarife sisteminin, kontrolla obnak şartlyle. ma\ affak olma
ması için hiçbir ııebeb de yoktur. Fakat mu' afrak olunca !U hakt· ı 
kati kabul etmek limngeleeektlr ki, h~nöz ticaret hayatına ahli.. 
ki mes'uliyet dcdanı tamamlyle hiklm olmamı' bulanaa memle
ketimizde, pek ill, her Uirlü gıda, giyim \'e ottİrum maddelerinin 
de flatlan stanclardlze edlleblllr. 

Kilçllk bir himmet , .e del·let kontrola altında bir te!ldlitla. 
O \'akit pa:ı:arhkınz satı~ normal de,·rt"Alne ıönni, olaeak "' 

lhtlkir ebedlyyen Türkiye topraklannclan koplma, ol&c!alrtır. . ........................................................... -.. ,.__ --.. ................... __ . 
Adliye Vekaleti 

Bazı müddeiumumi ve 
hakimleri Avrupaya 

tetkiklere gönderiyor 

Samsundaki 
kamp talebeleri 

Atatürk Anıtına 
Çelenk koydular 

Samsun, 21 (A. A.) - 20 gün

3 

Düşündüğüm gibı: __. .. - ,_,, _.___ 

Türk milletinin 
en hayati davası 

Yazan: SUAD DERVJŞ 
Maarif Vekili Hasan Ali Yil· 

celin çok mühim bir nutku ile açı. 
lan Maarif Şurası, memleketin en 
mühim meselelerinden biri olan 
kultür itlerimizin hastalıklannın 

teıhis ve tedavisiyle metgul olu. 
yor. 

Dört tahsil devresinin durumu, 
ve ilih gibi memleketin bathca 
kültür davalannı halledeceğinden 
pratik kararlarla iyi neticelere e
riteceğinden emin olduiumuz bu 
mesaiyi büyük bir memnuniyetle 
karııladıiımızı kaydederken ufak 
bir noktayı da İ§&retlemek isteriz-

V c ipretlemek istediiimiz, tat· 
bikini memleket hayat ve istikba· 
ti için faydalı gördüğümüz şey; 

tahsil sisteminde, kafanın bir. 
ambar gibi telakki: edilip içine bir 
sürü malumatın tılnlmuına ıay
ret edilmesi deiil, her bir kafanın 
ayrı ayn inlritafına çabalayacak 
bir çahJID& UJulünün tatbik edil· 
meaidir. 

İlkmektepten üniversiteye ka· 
dar yükselen gençlerde ba~ tc
ıekkül etmedikçe, o bata üniver• 
siıe malılmatını, karmakanıık bir 
!ekilde tıkmaktan nasıl bir fayda 
beklenilebilir!. 

... 
0 \lna ra-;.men, c:iirinden rnruklu akk b"•- :.~- Alman propagar.da servislerinin at- vaziyeti dolayısile istikbali h m. 

.... ,,~a aldığımız zc\kin tesiri ile da b·ı·r fikı'r edın' m"'k mümkün gı'bi ol madığını kim iddia edebilir? " 
a41ı(, adını hürmetle anardık. Sa- Bugün dilnyanm nazarı dikkati ~örünmektedr, 

nate hi .... ~et ~ek zordur; pek az kim- serbest ıehir üzerinde toplandığı Ancak yukarda da işaret edildiği 
: 

0 k~pırla ör.~~ün so~una kada; şu sıralarda Hitlerin elini Hın·atis- gibi bilhasea Avrupa hldiselerinde 
end nı gti~tercbıhr. Ç.Ogu çabucak tan Üzerine koymıyacağını kim ga. evvelinden kat'i bir ~Ukilm verme
u nıağ<ı, çckilmeğe mahkUmdur; ranti edebilir? ğe kalkmak biraz acele etmek o-

Ankara, 21 (Hususi) - Adliye 
vekaleti isimlerini bildirdiğim h ;
kim ve milddeiumumileri Avrupaya 
tetkikler yapmak Uzere gönderme
ğe karar vermi.ttir: 

Balıkesir milddeiumumt muavini 
Necmettin Yeıilbaş, milddeiumumi 
muavinlerinden Mehmet Ali Sebuk, 
Ankara eulh hi.kimlerinden LQtfi 
DoğutUrk, Ankara hi.kimlerinden 
den Hamdi, zat illeri başmuavini 

Sedat Çumralı,. Bunlarm tetkik 
gezileri bir yıl devam edecektir. 

IUk lise kamp devresinin nihayete Çok deierli bir maarifçimiz o
enncei milnaaebetile talebeler mun lan Hasan Alt Yücelin buna bir 
tuam bir kıta halinde diln AtatUrk çare bulacacın.dan eminiz. 

aqıtma gelerek çelenk koymut ve Türk ıenci, tahsilin bir memle· 
and içmişlerdir, ket müdafaası olduğunu, zaferle. 

or arı da hayırla anmamız lazımdır. Tahakkuku çok mümkün bir fa· lur. 
leyaii Giri.:arı şairi Hüseyin Siret'i razlye olarak iddia edilemez mi ki Dünya vazlyetlnln bu kararaızh
de 0 SUrt:tle anıyorduk. Danzig kınlmaaı çok güç bir ceviz ğından bahsederken lspanyanm bu 

Ebedi Şefin gösterdiği yolda yil- rin yalnız muharebe meydanların· 
rliyeceklerine ve Milli Şefin etra • da d< tit, üniversite kürsülerinde 
fmda aarsılmu bir bağlılıkla fay- ve laboratunrlarda kuanıldıfıru 
dalı birer unsur olmda çalıpcak- nıiidrik olmasını temin etmek li· 

i\ı .. ğPr o, tamamile susmamış; fa· olduğu için orta ve cenubu ıarkt gi1n içinde bulunduğu ıeralti de kUI 
k ı gençliğinin o hüzünlü, melalli Avrupa daha fazla söz mevzuu ola- bakl§ı bir gözden geçirmek faydaeız 
rtı<.ıı zı·melrrini bırakıp hicve geç- cak ve buralarda Çindek!ne benzer olmıyacaktır. . 
rı;;~. ''Kargalar,. adında küçük bii birtakım hadiselere §ahid olunacak. , İspanyadan yeni dönen kont ?ıa
kıtar çık. rdığını du) muştum, me- Alman oyunu maalesef sulhçü no, orada büy~k şehirl~rde~ zıya. 
rak edi.ıt o m. Hani mensur şiir devletler oolitik~91Ilda fena tesırler de kücük s yfise yerlennde ikamet 
d~rler bir şey 'ardır, ben peK" ııuıı uyandıran istirlhUd\a~i dol~. "etti. Böyle fazla ;kalabalık olmıyan 
lanrnam; 1Iü5e~in Siret'in "Karga· Amerj.kada iatikraraızlık vardır . .)erlerde Çianonun muhafazası 
l:ıı .. ı vezinli ne irle yazılm~ Yani Frankonun adamlan için çok daha 
illa; zum, manzum ama mısraların kolay bir iş olacaktı. 
lllısrağa benzediği yok. Arasıra tak· Mıtrdar elltrdt bir hamam tasıdtr. Çilnkil, İspanya dahili harbine 
dırn ve tehirler olmasa, namım !ar- Kiminin nam-ü şanı bir destan. artık tamamiyle bitmiş nazarile 
kına H ı bakılabilir mi? \•anr.ıyacağız... ayır, gene Kullanır nakd için hesabı benan. 
:ın!an h d • · d İspan'-'a dağlarma çekilmi.t daha z: a engi \Oksa a ıttıra ı Aimi mestureden kurar otağı, " var. · birçok cumhuriyetçi fırsat bulduk-

Randcvu tvltrindt var yatağı. Hu · s· ·dele 1• Ge ı·ğ· ,.. ta•ist kuvvetlere .saldırmaktan 
se) ın ıret hı t ı. nç ı ın· Bu neviden laifürler, mahalle kah ~ " 

<ıe ı:. .. : 1m hr geri kalmıyorlar. Diğer taraftan, 
\'<qr o ak istemiş, hatta şö ete \'esı·-...1• oturanlann da pekala elin· az ',,,ı. IKJ9 ispanya dahilinde en ehemmiyetli 
~"' ~·aklaşmış -bir kimsenin son- den geıı·r. Onlar bu gı'bi 1:1''-'leri, ve· 

rad -rJ hareket grev yapan maden amele-
an unutuluverince gönlünde biı zı'nlı· kafı'velı' olarak değilse de, çok 

acılık J sini tedib için Franko kuvvetlerinin 
duyması, etrafı haksızlıkla da·.ıa fesahatle so"ylı''l·ebı'l'ırler. gi · llt'h J toptan ve geniş bir harekete rı§-

t:ı~ ;una kalkışması, öfkeletımesi Hüseyin Siret şairlere, edebiyat· mek mecburiyetinde kalmış olma-
b ' hiç olmazsa mazur gö:ülecek çılara böyle küfürler savururken, larıdır. 
ır haldir, Bunun için Hüseyin Si· büyük mevkilerde bulunan kimsele- İspanya dahilinde halen bin bir 

ret'ın de hıddetlenmcsini ayıplama- re de hayranlığinı söylemeği unu~· muhalif hareket mevcuttur. Bu mu. 
dnn. Fakat kime hiddetleniyor? Za- mamış. Ofkeli, öfkeli ama kendiı:;l- 'ıalü zümrelerin bellibqlıiarı ıun· 1 

• ah\alıne mi? Hayır. Şairle· nin de, 0 "Kargalar,. dediği adam· lardır: Cumhuriyetçiler, katolilder;
r~, edebiyatçılara kızmış. Meşhur lardar. birinin Jl"rine veya yanma kraliyet tarafta:-ları ve anarşistler. 0 
anıanna, bu) ilk bir kıymetlen ol· !!e~ :1 :ımesi şartile öfkesinden vazge· Bugün tspanyada kat'i bir elik ün . .ad,~ h " 

t gı alde eserleri okunanlara receği ania~ıhyor. Gerçekten hecca\ teesails edememiıtir. 
e raftan alkış tophyanlara mı? ... E de~ıl: hicvi bir istida diye kullan Uzun zamandanberi Çiano'nun 
\et· }{:ı>..._ • s· .. h' k . 
tet1' . ~yın ıret ın ıcvetme ıs· ma·-. istemiı:;, ispanyayı ziyareti neticesi İspanya 
k ığı aairle.in, edebiyatçıların biı Nmulloh AT.4Ç , ile mihver devletleri aiyaal milnase-
ısrnı bugün • haklı veya haksız -

eser1erı beğenileulerdir; fakat Hü 
keYın Siret onların alkışlanmasına 
121l'lı)or, mebusluk falan gibi bireı Almanyada kimin gözü var? 

betlerinin katı ve nlhat bir safhaya 
girebileceği tahmin edilmekteydi. 
~onra birdenbire matbuatın lisanı 

de~isti. Meşhur İtalyan gazeteci& 
Gayda, ;töyle yazmağa başa.leh: 
"Hayır, hayır ... Madridle herhan

gi bir siyaai ve askeri itili.f mevzu
bahs değildir. İspanya her şeyden 
evvel kendi yaralarını tedavi etmek 
mecburiyetindedir.,, 

Sonra da aynca şunu ili.ve edi. 
yordu: 

"Evvell, Franko'nun vaziyete 
hik!m kalabilip kalamıyacağını 

bilmemiz icab eder ... 
Maamafih, tam iktidar mevklin•le 

bulunmanın güçlükleri ne kada: 
çok olursa olsun Frankonun da ken 
dine göre düıünceleri ve aöyllyece
ği sözler vardır. İddia edildiğine gö
re vazifeten İtalya ve Al.manyaya 
gönderilmi§ olan İspanyol general
leri, bu iki memleket ordularını 

~ördilkten eonra memleketlerine ol
dukça büyük bir sukutu hayalle 
dönmüşlerdir. Bunların mUtaelala. 
rma göre çıkacak muhtemel bir 
harbde mihver devletlerinin muvaf
fakıyet imkinlan hemen yok gibi

dir. 
1r;ıte bütiln bunlara bakılarak bir 

lanna dair gençlerin a6ylediif hita-
beler ailrekll alk111arda kareıalnm11 
tar. 

Töreni mjteııkip liseliler tarafıp
•ll'l yapılan ge ·i• resmi çok munta. 
zam olmuş ve gençler çok alkışlan
rnııtır. Törende vali, komutan, •ivil 
• e suıiccri erkan \P. 'bUyUk bir halk 
ı..ı:tıcsi hazır bulunmuştur. 

lzmir fuarmı Başvekil 
açacak 

İzmir, 21 (HU!!USi) - İzmir fua

rını başvekil Refik Saydamın aç -
ma.sı kuvvetle muhtemeldir. Vekil
lere de davetiyeler gönderilmiftir. 

Müddeiumumilik tarafmdan ha -
zırlanan Satye yolsu:r.luğunu:ı iddL 
lnames! bazı ııoktaların tetkik ve 
tahkik edilmesi için görülen lüzum 
ilzerine hcnilz bitirilmemiştir. 

ısveçte kazaya kurban 
gidenler 

Stokholm, 21 (A. A.) - Bu yı1m 
ilk üç a) ında ıs,·eçte 10.300 yol 
kaza91 kaydedllmiı:tir. Bu kazalar 
neticesinde 112 kışi ölmüş, 1400 ki· 
şi yaralanmıştır . 

harbin yakm olup olmadığı hakkın· 
da kafi bir hllkilm vermenin nen.
dar güç olduğu anlqıhr. 

Aksırık aleti nasıl o:ur? .• 
~ <llıf~leri bulunmac:;ma, yani geçim-

rın n kola\·lac:mıc: olmac;ma i,.,.rli· )O • ':r". '-' :re 
]( r, Onlara "Kargalar., diyor: A olANSLAB Alman orduları bqku· 

m6dam Bnutschltsch'ln Tanncn
berg'de sölledlğl bir nutku bllcllrlyorlar. 

Manidar mektuplar ••• 1 ŞTE bakın. Avrupalı bir doktoran bllcllilmls 
'IUlmim her derde deva oldaianu iddia .. 
dlyormll§. 

C argalar kurmuş ilkbahara radır; 

Ç
0Pnlı giUşende ho1•kmr, bağ•m ... 
rı. l' . . 

lJ ıp bır kenara bülbiilltr, 
':. nııttantan neııaya hayret eder.\. 

}{ lia~ ret eden bülbüller,. den biri 

1 ~'>C?Hn Siret: ötekilerin kimler o! 

1 u!Sunu bilmiyorum."Kargalar.,a gt 

hınce onlann isimleri söylenilmemiş 
er b'. 

ın birtakım kapalı sözlerle i· 
illa edT si . 1 ıyor. Ben ancak birkaç tane 
h~ a.nhyabildim. Dc:likodulardan 
te h'rırn Yoktur, onun için ötekilen 
rerı 1 ~ ntedim; kimseye sorup öğ· 
J.~c de lüzum görmedim. 

tırı u ı S'rct'in ı:;iirini artık ha 
k anıadı~ımtzı sövl ... dim; onun hak 

1 Inda "'nt:ii c:oyle umumi bir şey b! 
@ Sôv'hem .. m. Fakat hk\'İ hiç de 

~· d 1. Birtakım küfürler 53\'Ur 
~) 1 hich· ann·or· 

'1. •11ıin · • • 
ın Şengül eski malılası:Jar. 

G~eral bu nutkunda insana hayret 
uren ıa aözlerl söylüyor: 

- Şarki Pnuyaya göz dikenler bllme
Udirler ki prki Prusya bin scnedenberi 
Alman \'&tanına baihdar, ebecUyyen -de Al· 
man kalacaktar. Almanya kimse lle kalga. 
ya girl§mek istemiyor. Fakat prkl Praa· 
yaya \ 'e diğer Alman topraklana& göz dl
ldlmeslne de asla mbaade etmlyeeektlrl ... 
• Çok hayret deill mi 1 

Alman topraklarma göz dikenler olda· 
tana dllnyada llk defa işitiyoruz! •• 

Bununla beraber muhtettm generalin 
hakkı \ 'ar. E\·et, Alman topraklana& göz· 
lerlaJ dikenler \-ardır. 

Fakat bunun için: 
Sırf kendi topraklanna oradan bir 

darbe gelecek mJ cllye!! .. 

Ş U Almanyaya lS0.000 propaganda 
mektuba birden sokan StepbaD 

Klngbol llsmJndekl İngilb guetoelalne ne 
bayralarf., 

tnglUz bu mektublan muhtelli ıtekllde 
zarflar ve yazılarla hemen A' rapanm her 
memleketladen birden gonderdljl Jçln önil· 
ne pçllmeslne lmkln bulanamıyor!.. Ve 
taMI, Naziler kUplere biniyorlar, 

tnglllzlıı bu melaaretlnc qkolsan de
mlyee!ek kimse \'ar mı f ., 

Böyle azllerl klz bırakarak Alman
yaya bir anda 50,000 mektub sokmak ha· 
klkaten harllmlide bir 1~ ... 

Fakat Nazllerln bu itteki mailüblyet
lerlnln diler scnbollk bir manası da nr 
ki Nazileri asıl tellta nren bu olsa g• 
rektfr: 

Bu mektublar tayyarelue tahaniil e
debilir! .. 

- Bol bol aksına! dlyonnaıt. Kork
mayın, dünyada bundan lfah blr ıteY yok· 
t.url .. 

llatti lnıwılan ak ırtmak itin bir de 
ilet lcad etmJ, .•• 

ı,ıe bana inanamadık. Zira herkesi 
aksırtmak için bu iletin l'ltanbul kadar 
tozlu topraklı büyük ilet olmuı llzımg• 
lir!! ... 

• * • 
insaf ve merhamet şapkalard .• 

L OSDRADAKl at yanılannda tngllls 
bayanlan yeni bir şapka moclu.a 1· 

cad ctml lf'f: kalb teklinde. .. 
Aynen bir kalbe beulyea ba fAPDJI 

ba.'larma koyup gedyorlarmf!. 
Dolrasa en modern moda. 
mç olmaz.u ba mocJa cftlAkln11ll9 D• 

manmda bazı bayanalr bqlarma buna 
koymakla kenclllerlnde kalh ohhljna c&.. 
tcnnJt olarlak .. 

.o:ur4fır, 

Tijr?c milletinin en hayati da- • 
vaaı, bilci meselesidir. 

Bir millet için ilim, ithalit de. 
ğil, ihı~cat malı olduğu zaman o 
millet için harici dÜJmandan kor
ku kalmamıf tfemektir . 

ilmi bu seviyeye yükselmemiı 
milletler hayat haklarını ve istik· 
lillerini ancak çok çetin ve çok 
kanlı mücadelelerle m6dafaa ede· . 
bilirler. 

Çünkü cahil milletlere yirminci 
asırda hakkı hayat pek mütkül 
bir surette bahtedilmekte bulu. 
nuyor. 

Mücadele hayatın esasıdır. Her 
yatayan ıeyin mücadeleıl vardır. 
Ve bir millet için sulh devrinin 
en mühim iıtildil mücadelesi it· 
fan sava,ıdır. 

Askeri kWtUr ve bilciıi tarihin 
her devrinde, bütün muasırı mil· 
letlerin fevkinde bulunmut olan 
Türk milletinin hiç bir çocutunun 
harp meydanında etinden ailihı· 
nı terkettiğini kaydeylememittir .. 
Çünkü Türke, vatan ve haysiyet 
mefhumu pek cilzel telkin olun
muıtur. Ecer TUrk çocuklanna 
ti betikten itibaren tahsilin bir 
milli müdafaa meselesi olduiunu 
telkin edebilecek olursak, Türk 
ıencinin bütün tahsil merhalele· 
rini aksaksız kat'edeceğinden e· 
miniz. 

Bilgili, 9uurlu 'le mefkure sa. 
l:ibi, gençllk•yaratmağa muvaffak 
olursak, milli davalarımızın en bü 
yüğünü baprmıı olacacız. 

Genç Maarif V ekilimizdetı itte 
bunu bekliyoruz. 

Suat DERViŞ 

Safranboluda yeni Beledi
ye istimlak kanunu 

hazırhkları 
Safranbolu, 21 (A. A.) - Yeni 

belediye latimllk kanunu kasabanın 
imar pllııı tatbikatı işlerini kola~. 
laıtırmış olduğundan belediye mec 
Hsi fevkallde bir toplantı yaparak 
imar mmtakumm iatimllk ve tan 
dmi için büfçellindell 10 bin lirı a 
ymD.11 ft belediyeler henhmdan 
c!a S() bin Ura ayırm13 ft be!ec!t)c. 
ler bankumdan da 50 bin lira bor 
aJmaia karar vennJttir, 
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lstanbul üniversitesi 
genişletiliyor 

iki enstitü, 3000 kişilik bir konferans 
salonu, bir talebe spor sahası yapllacak 

1ıtanbul wuveralteelııln önQmUs.. 
deki den :yılı faaliYeti etntmda 
Maarif vekaleti tetkikler yapoıakta 
drr. Bu tetkJkler arumda Uıımrrsi
teye ilAve edilecek enııtltiller birin· 
d pl&ııda phnektedir. 

Univemta bah.Qeıllndı; bir fwk, 
bir de ldmya eutitbU klllıllatU-
4n'. Ba eutittlleria Jnımhnaeı lc;iıı 

1ıılr mJlyw lira.Ya Uatb'ac nldQfa p 
r1llın8tedir. 

B11D4aıı ~ s-• llaJftnlte 

rek burada bir talebe spor aahuı 
vilcuda getlrilecelıttir. 

İltaııbul Univeraltesinin projele
rini hazırladığı ve vekAlete teklif 
etti.il diğer mühim bir meeele de 
Uç bin kili alabilecek genifilkte bir 
toııferaoa salonu iAfaaıdır. Bu aa
k>n, projelerin vek&letin tasdikin • 
de, aonra derhal yapılacaktır. 

Gene iiniveralte talebesi için bir 
talebe eri yapmak da tuavvurla
nn bqında plmektedir. Bu .İDpa· 

lm mllhtm bir ıa.mmıa yakmda baş 
1eneee)tır, 

SON DAKiKA 

Şimali ltalyadan çıkanlmak 
istenen 

Ha tayın 
k~rtuluşu 

Almanlar 1 Yarın boyDk merasimle kutlulanıyor 
/talganlara silahla karşı Hatay baştan başa donandı. Halk merasi~ 

koyuyorlar yerlerine akın ediyor 

Pariaten gelen bir habere göre, Övr gıu:eteai !'listen aldığı malü. 
mata .iatlnaden gayet heyecanlı bir ha.Qer neıretmektedir. 

Bu haberde ıunlar ya.adıdır: 
Dlln Niae gelmif olan itimada p.yan İtalyanların beyanatına göre 

birkaç gün evvel, Bolunoda İtalya nlar \'C Almanlar biribirine girmiş
lerdir. Bu ıillhlı arbede h&kllıtl bir çarpışma mahiyetini almıgtır. 

Ayni yolcular, Mlllnoda da u abf bir hava hUküm sürdüğünü ve 
Almanların bu tehirde mevcudiyeti eri yüzünden birçok ha<.:.,Jeler çık. 
tığını da söylemiflerdir. ~"' 

Hemen her sabah fq!K poliai: - _. 

"- DUoman Alpln ötelinde değil, aramızdadır, , ibareaini t81ıyan 
ve duvarlara yap11tınhm1 olan afif !eri yırtmak mecburiyetinde bulu-
uıyor. ,, .. • • ..~. _ 

Sovyetler dünyanın en büyük 
denizaltı tilosuna malik 1 

1/atayın güzel limanı h ke.nderuntlan bir manzara 
Antakya, 2ı (H\lju.1') - lfo 

taydaki kutlulama hazırlıkları 

tamamen sona erm~ bulunmak. 
tadır. Her tarafta ta.klar dikil . 

:a) rı ıara;ından ( l..ozaı:ı ıaferiJ 
tahlili) mevıulu bir konferans 
konftransı müteakıp orkestnımıı 

rafından bir konser vernecelctir. 
Her iki toplantı için da,·etiye ')1' 

Sanayi müessesele
rinde açılacak kurslar 
Evvelce tatbikine imkan görUlmiyen 

nizamname tadil edildi 
M09kon, 22 (A. A.} - Sovyet Rusyanın birinci "deniz gUnU,, (bu miştir. Bu arada Antakyada 

aym 2' U) miinuebetile Pravda guetesl, bir makale neşretmiştir. Cumhuriyet meydanma Atatür • tur. 
Bu makalede Sovyet Rusyum dün yanm en bU;1lk tahtelbahir filosu- kiln bir heykeli de rekzedilmiş • Oaküdar Halkevinde 

Bir MDeli1r çahftmhiı iKi n
u.ttai günde en u ıoo kiti oı.n 
WtWı mileaaeaelelerin usta, blfa 
" çıralı: kunlan açmam med>ud 
tutulmut ve bunun için de enelce 

na malik olduğu beyan edilmektedir. ti yapılacak merasim r. 
tCfkil eldecektir ve böyle bir fab· Makalede denildiğine 16re Sov yet t&htelbe.hlrlerl, yalnız başlarına Şenuıettin Günaltaym batkan • Halayın anaYatana ıltihakı Te 1) 

riltada tornacılık ,tesviyecilik gi- bütün Sovyet ll&lıilelrinin emniyeti nJ temine kadir bulunmaktadtrla.r. lıinnda gelecek kamutay beyetile :ıan siinü münasebetiyle 23 TemtıO 
bi ~--· ' tlar • · ::.-._ •- 939 n<>•ar ,unü ve alqamı Halkt yarUUlllY aan a ıçın m ..... - d"ı<'er ,.:uıyet heyetleri bu aJr ..-- .1 

D • A. • b • n .ucı öoünüe ve salonunda yapılacak töı· 

R
kil kuRlar açdmıyacaktırM . a 1 m 1 se r g 1 1 nas 1 !:~s:;:n~:ı=1~~~!~ pr~A~m~~ Temmttt H9 puar ,&' 

btr nizamname hazırl&nmflb. Bu 
nizamıwneııin bundan bir mlid· 
ilet ertel yapılan toplantılarda 

tatbikine imkln o1machfı cartll· 

Omen acar b rJ komutan, Hataydı. bulUD&D me. ıa.b.1 aqrl,.ab 7apılauktır. 

ihti.lafı 800 in lira sarfedilecek bu ·.~ıe bu.slar, İskenderun belediye reisi, 2. - 23 Temnuu H9 paıar fO' 
T saat 20.JO - 21 arasında Halke'"i b• 

1 b 
vilayet ve Parti batka.nı, ve bil - dosu Parti Te Halkevi kuralı önün 

va i izzat meşgul oluyor tün memur~ .saat 17 de kartı. muhrel1r parçalar çalacaktır. 
lama mera&1mınde hazır buluna. 3 ·-Gece programı : S.at 21.30 I ~~t brfllmda 1ttı1at\Ro111111 gazeteleri şiddetli 

Ve~1etf ninmnamede tacllllt bir mDdafaaya geçtiler 
yapm.ıf, ve böylelikle tatbik edf - ~ •t (A A ) Rad 
l. :ı...· s.aıe ,__ B _.._. et " . . - or a· 
ır ,uır u .vylllllftm• u _...un . bild" • 
nizamnamenin aWıfı 90ll tekil J&Mt ınyor: 

Vali ve beledipe reisi Uıtfi Kır-1 c.ak, mesel! Sünıerbank, Etibank ve caklardır. 
dCU: ~~da daimi bir terci bina· diıer bu gibi mfiesseseler kendilefr Bir jandarma müf rezeei rea • 
SI ı~e bmat ~ olmaktadır. ne ait olan paviyonları kendi para· mi seli.mı ifa. edecek, istasyon 
Bu hususta aynca hazırlanmıı bir lariyle inşa edeceklerdir. önündeki meydanda mektepliler, 
proje vardır. 800 bin lira sarfiye yaptrnlacak iu:iler, ve halk bulunacaktır. He. 

»a ·.lıyacaktır. 

Limanımızı zivare 
edecek lngiliz 

dretnotu 
§Udur: Rmwl)a CUeteJeri, Romanya 

1 - Kanunun biriDti 'ff niaam ale~ Jllııtaı ~,..nu 
namenin ikinci madde.inde slJue- tiddetıe red etmekte berdevamdır 

Bu projeye ıöre serıi binası 800 esas bina ise milli bankalardan bi· yet doğruca ~oluğa pdecek 
bin ~a gkar:aktır • .BinaJua, et- rinden alınacak~telll tt~Oilal:Sık· va seoeyi orada ~.1k&.: 
raf rnda yapılacak daimi~ pa- tır. Bu kredi temin edilir edilmez, tay vaJiai SOgukohıkta heyet ~ 
viyOnlar milli müesaesöue aıt ola· derllal in~ta başlaıuıcaktır. Btı refine bir ziyafet vereceıttlr. 23 tııgilterenin Akdeniz dona.nmaf ~en muayyen Dsafe d"riH'*1e lar: 

bulunan n 'her biri ayn ayrı ytl· Timpul gazeten baı makalesin 
zer yil.zer itçi çalıtt:ınmyan ınile•· de §lSyle diyor: 
aeıelerde kun açl1mMt ancak bu 
müeaaueaelerin ayni sauyie 
mensup bulunmaları ve aabip1erL 
nin ayni fÜUI olmaeı prtlariyle 

•'Jlu kampanyaya kartı 1apıta
cak en iyi fql Romanya hükQ 
m.ü ~pmqtır: Hiildmet, efkirr 

mecburtdir. mnumılyenla •e lıithAtM ekalliyet 
Aksi takdirde Jranunwı bılrlncl Jerlıı Jııbcat mGtadeletindeki W

maddesiııtn 80n fı1crUı ve nizam • t8 niyeti 11b.ıat anlamumr temin 
namenin 3 Uncil maddeis hGldhn· için Kaear uydurmaJannr retmen 
terine göre, :m6ftere1ıc bf'I açıl• matbuatmda olduğu gibi neırettir 
masr ihtiyarldlr. miftlr. 

2 - Smal ~•ey& ma
den ocağmda ~ bOflm itçl· 
Jer kurslara devam etmeye mee
bm. deiildlrler .N~ 8-
lnci maddai ~ göre 
Jianurum ıümulil dahiline ıirm 
her ~ ancak §Jl'Ü. kalfa 
Ye usta bnlan açılacü ·.c mU
euetenift yalnız esu ınnsu'9Dd& 
ça1ıpıa bu yaaıflan Jsaiz itçiler 
kuralara 4cvam cdec;eklcrclir. 

Gcııe •yni -'ide hildimluiDe 
pre P'*ı kalfa •• uata kunla
rıam .... biriıain &Y'J ~ olarak 

t .. i mutlak --· mcdlurl de

Bu mücadele, hem el-alliyetler -
le olan mil.nuebetleri bozmak 
hem de batı efktn urnumiyninde 

Macariıtana kartı sempati uyan· 
dırmak gibi iki ıayeyi istihdaf 
eylemektedir. Bot teıebbüs.. Zira 

ekalliyetler müsait bir muameleye 
mazbardular ve batı efkirı umu
miyesi de bu hakikati teslim eyle 
mcktedir.,, 

Gazete, Tuna havı:aaında ve 
Ballr~ birçok nhtm mesele
ler mevcut buhtnd11ğu fU ımada 

bir milletin ıcna bir lıava iı.duı 
)lldlr. :ıtıılll....-cniD ıwr'illc ve için ça~aını teesaUr ve teessüf 
mabiyttiM ~«• bu luanlarm bir- le k~. 
le,tirilmeleri de mümkündür. 

3 - Kw-a saatleri haftada en 
ço1' altı aattir. M~nin nc'i
nc ve mahi1etioe ıön saat mikta 
nnıa tensili m&nkiindiı t. 

4 - TOrlcç'I kun mUf redat 

Curentul gazetesi yazıyor : 

"Macarlara ıöre, 1918 denberi 

Avrupada olup bitenler hep mu • 
vakkat mahiyettedir. Ctrçekten 
memnu nolmadıklan için hayat 

v 
pt"OC'laruun euı d~nlerindcndir. "Clhasına iltica ediyorlar. Bununla 
B u .... ltiberiyle "'kuma ve yaz- beraber gesen martta ihtiyatlann 
ma bI~diklmnin kabulü ~aha umumi ıekilde davet edilmesi 
dotru ulur. 

Çrrak ve kalfa kurtları müfre· 
dat prolramlannıa mtihinı bir 
kısmının okuma ve yıımıya tahsis 
etmek la.ıımdır. 

S - Nizamnamenin ı 1 inci mad 
desine göre kun programlannm 
tanziminde allkadar müeuesmin 
çahıma aahası olan un'at fUbesİ 
nazan itibara alınacaktır. 

Yardımcı san'atlar için ayn ay
n kurslar açdmıyaca1rtır. Mescit 
bir menaueat fa\nilrumda açıla· 
rak kunlar, mftfredat ptograınla-

. :"'-n C! HTftt meMUC&t llHTZUU 

göetenaiftir ki hakikat, Roman-

ya nu1letinin ekalliyetlerin mUıa
'taret1y!e hakkmı daima mftdafa -

aya Amade olduğu merkezinde 
dir.,. 

Romania ıuetesl de bu mlica
deleyl ret ttıaekte n :Maun.ta· 
nın Karpadar Ukraayamııcla '4 

Rumen mektebini kapettıldannı 
ve suretle Rumen çocuklarını 

tahsilden ve papaslarla muaJHm
lc rin tahsisatlarından mahrum et· 
tiklerini ilbe eylemektedir. 

--- sergi binasının 100 bin lira tahmin temmuz saba.hı heyet Beyli.na gl. baJlcumandanı amiral Sir Cunrııl 
edilen senelik varidatından ödene- decek ve tehitler ibide9ine çe - bamın eancak gemisi olan Vor~ 

: cektir. lenkler konacaktır. ıemitüe 3 atuatosta limanımısl 
Şimdilik binaya yer aranmakta· Buradan hareket edecek be)'et geteceiirıi, amirali karşılamak üJtl" 

Müthit sıcaklar devam ediyor. 
iatanbul bu Mbütan itiwen ge. 
ne cehennemi bir (iin ya.-.ai• 
ca~Jamııtır. 

Dün ubabtan 'ftpat, •e tren 
cibi sayfiye yerlerine •e ~eniı 

kenarlanna giden "8aitin hınca
hınç halka doluyda. Günün CU

aartni olmaR v~ öiJ..Sm eonra 
daireleTin tatil bulu.nmMI .dolayı
ıriyle aut 1 den ICllra dam kenar 
lanrun daha çok kalabalık olacatı 
Uhmin ediliyor. 

En'elki riin 35.S dereceye ka. 
dar yUueıyen hararet dlid biraz 
ualmıf, f*at buna. ratmcn rüz
glr cenuba çnirdili isin ırlantı 

attmqtrr. 
Dün kaydedilen hararet 30,2~ 

dir • 
Romanya kralı Karolun, LuH<>

farul yatı ile bug8n Bopaiçiodm 
ceçeceği hakkında dün verditi -
mi& haber teeyyüt etmektedir. 

Kral Karol dün ak,am Bük • 
reıten hareket etmit ve ~n. 
eede yata binerek seyahatini çık 
:r.;,ştır. 

1'Kral Şarlct Aı.dnb ve Yuna
nistan sularında dolapcak, bu 
iezintisi on gün kadar aürecelrtir. 

Kral bugün gazetemizin çıka. 

eafı saate kadar Bota.1dan ı•ç · 
mit değildi. IıtendiAııin no vakit 
Bopzdan geçcc.eii bilinmiyorsa 
da bu akşam limanımıza ıelmeli 
muhtemeldir. 

Anadolu Aja~ı bu hususta ıu 

matılmatı vermektedir: 
Bükref, 21 (A.A.) - Dün ak. 

şam Bükreıten hareket eden 
Kral Karol, bu sabah Köetence • 
den Luceafarol yatt ile bir gezin
tiye çıkmıttır. Kral Karo!, Şarkf 
~ kdeniule ve ezcOmle Yunanis • 
•an sularında dola acak ve bu gc· 
ıintiai oft gün e!.irecektir . 

dır. Bu husus için Sürpagop arazisi Topboğazmda, Bedirgede kay • büyük prosram hazırlandığını d\lı 
müsait görülmektedir. makam ve be~~ relthri ft yamuştık. . 

halk tarafından tesaltttn.tla. kar. lngiliz; donanmasının en gü:ı 

B 1 b şılan<hktan eonra dolNc& All • kamaodanlarmdan biri olan amir' u gar me usan takyaya meroilahıJn yaprlaeağı Cwmigbam Akdmiz filosuııa y~ 

Meclisi reisi li~m:= =~ Mki ta:Oed!: ~üosu k~ 
• • Hatay devlet n:i8hı1n aturduiu amiral l)udly Pound iki ay ~ 

Bugun Londradan Panse Har~iyedeki köpe miafir edile. t~tere bahriye nezareti biriıl' 
' geçiyor ';,!u~~;;· ~ı!a=': lordu (deniz kunnay ~anı) ~ 

Londra., 21 A.A.) - Birkaç ziyafet verilecek ve Antakyada m=~ı limanınma getirect.k ~ 
gliddenberi Londrada bulunan fener alayı y&pllace1rtır. l .

1
t . rnri 

Bulgar mebasan meclisi reisi Mu- 26 temmuza kadar heyet Rey. Varspite dritnotu n&I tren~ t 
pnol, bugtin Londradan Pariıe 

1 
haniye ve Kırıkha.nı ziyaret ede. hur Kiti~ .~iıabet sınıfı dnt~tl 

hareket edecek •e Pariade Dala· ı cek aynı ıtın tsvndenmdan bt.L nndan bmdir. Tomı 30600, sura 
defr •e Herriot ile görüy.nekrde yü~ tezabüratla· uiurlanacalrtır. 25 mildir. ~ 
bulunacaktır. Muunof hafta ta ti 1 Puar &Unil yaprlacak olan bilytlk Ana bataryasında 8 tane 3:8- ~ 
linde Pariıtde Herriotn\11'\ misafiri ıeçit reımhıe, m'1hiın bir u.ı orta. bataryada 8 tane 15.5 .lik <' 
kalacaktır. 1 Hııtaydan aynlmtş bulunan Fran- vardıt. Aynca 8 tane.10.2 lik ha 

Mupnof, Londrada bulundu sı.z ukederi de iftirak edecekler ve dafi topu, 4 tane 47 lık, 32 tane b' 
ğu mtt.idetçe bir!iok reami ze•at merasimi mUteakip Hatay toprak- va dafi makinelitü~i 10 tane -
ve parlamento muhitine mensup ...,., terkeclecekJedir. kintlitiitek ve 4 tanıe de deniz taf 
kimselerle garütmelerde bulun l BUyilk geçit ~minden önce, Ha. yaresi vardır. Gemi mürette1-tl 
muı ve arada ezcümle Lord Ha-

1 
tay hikumet konalı ~ mera.. 1180 kişidir. 

lifaks ve İngiliz hükumetinin e- sim yapılacaktır. Kışlaya asılı Diğer taraftan ayni tarihte Izıııi' 
konomi mÜfllviri Leithrosau gör 1"1'ansız b&yraf'ı mdirlleftk yerine re ııideceii ha~ v~il~ Mala~ 
mü1tUr . Tlrk bayraiı çeldleeelrtlr. dritnotu da aynı tıptedır. 31.1 f 

Mallım olduğu üzer'! tamamiyle C!e&rimiz-'e yapılacak tonluktur. 25 mil sürati .vardır. 
hususi mahiyette seyahat eden 'Y tane 38 lik, 12 tane 15.2 lık, 8 taıı' 
Muıanof, kral tarafından da Bu· menmm 10.2 lik hava topu. 4 tane 47 liJ't 
kingham saraym~a kabul edilmit Eminönü Halkevinde ı 6tane 46 milimetrelik hava topd 
tit'. yapılacak merasim w 4 tane de deniz; tayyaresi "-ani; 
Montro•• zaferı'n•tn f;nıinönl• Helkevlnden: 

ı - Halayın anayurda knuşma!iı • llaliD , 
şertflne 2:. Temmuz t3t ptıur ak· L A L E J d 

Yı'.dönümü şamı sut (21) f.•imbin C.lalollun. e 
dakl salonunda yapılacak kaUaro:a 

Ç kk 1-..-le büyük toplantısında Dr. Salim Ahmet c;aıı,. 1 - AŞK ŞARKiSi 
ana 8 au kan tarafından <Tarihi ve ictimat NINO MARTlNl • JOA'l 

merasimle kutlulandı Hatay ve Hatay hakkındakf sörü~ıe. FOUNTAIN 
" . f rim) menalu bir kcmfenns verıle-

Çanakkale, 22 - Montro zafen.. 1 cek .e konferanın taklbelt listerit 2 - 3 Stl.>.ŞöRLAR 
nin yıldönUmü dolayısile dün şehir 1 şubemiz (Dekbnılık) piyesini temsil VALTER ABEL • PAU 
bqtanbaşa aUalenmiş ve gece de edecektir. LUKAS 
her tara( elektriklerle donanmTIJ • 2 - Yurdumuzu eğemenlije ulat- 3 _ Yeni METRO JURNA 

tıran Lozan gfmftnftn :nldönthnft şe-
ttr. rerine 2• Temmuz tst pnartesf ak.ı Bugün 1 ve 2,30 da tenrlllt-

Gf;r.e Halkevinde kon~eranslllr 1 şamı ~ııaı (21) de gene Cdalollun. lı matineler. 
·• .. ·ilmiş ve bir euare tertıb edil • • daki salonunıuıda E•inıiı Oil, Tarilı 111••••••• ••• 
miştir. ,., Erlebiyat ıubesi batkanı Halit 



• .. 
Belec!t,e reisi doktor Lttfl Kır"8rdaa balkın dilekleri l1frlfi§I m rn 1(Z!J ~ 

SÜ10yilıaiiiY0-ôivafııiiiı ~UiJEt!-iT~~L~'1Fmt4-k®J!I 
havasını z~hirliyen M a a r · t Ş Q ı 

Halk• ·e•f ad. b rd 1 k a Bu sabah umumi heyet halinde tripJanarak komlsyonlarm 
ıye teri değil 

asd. kurşun tahrik . hurdan Japon elçiliği tetkikmi ~irditl m~elelert {~ Iıq;j 
kaldtrSll • dtyOr Panama lranadHu 11Çeı muza .. 8f 8 8tfl --· 

.leJ di s J h 1\ * C.- -'rtıllMftramu rtlenfaaU· 
llhlr ~ri: .mı:= .::ıa:_ ~~~= ~ı! Ovye 8 rp Ankara 22 _ Maarif 91nsı bu :ıe bu ıece Tak*ıdeki Panorama 

~ .,. ~ --atle Wt •llalllen wrüecek· 
~&ve gu neıreden fabrika ve bdır. Bunu da uym Vali .. Be· gemileri m.ıı mt 10• WHd11d he,a ha- tir. 
~thaneleri kaldırmasa bat· Jediye niliaü doktor LOtfi Kır- bde toplua.9'k ......,___ '* Y enl tetkn edilen tehır armonı 
-...ı, halk arumda büyük bir darda bekliyonıa... ~ MıriWll 'tetldld bWrllD 11 ı'ıhr w ta. ;tkeıttaa bDIGnden itlbareh t lırı• 
IDeııın f .... _ S Di" -~ bu ci ""- u-tıııı '-- -ıı• _....._ JalıçeltriDdt 4conterltrine bt~a-

un yet uyan'"ımJttır. e. .er ıa, .. tan vana u.- •I -• •. le4i - •me_- awr -- • cattır. 
GelerdeJıberi mahalle aralarında vaaını abir'-en ........ - fahri - ... -19119 nıillde baha•• .,,... 1- _, --,- • HalU iyi muaıntJe etıturtb 

rutan ve hallan uhhatine bilyük l5uı o14qu ba.We bdediyeain kü· Jfev ~' dlll de fl9lbet &raavaJ memurlan Mrhıcı defa th• 
aararı.r ıetirea imalltbanelerin 5tlk tliiıkiimcü aMfJN yerleriDden du A .... deft., et»ilfir. lıırla ceıalandınlacak. ikinciı.tndt it 
~lıklanna evvelce nedenle aaz çıkarmf.la kalkmue anafm ara- ne~ 1 - Plla ._..,_.: ten -çıtanlacaktır. 
'-ıalııyor w bal.km bUtUD tiki· sıııda da bllfük bir teesallr uyan• ıa.... 't' Tldd,.. .......,,. llıalln1dl • 'Beledl)'8 ltatllt mtaaadetertadt 
J"etlerinden bir netice almak kabil dJrmııtu • merlba 4w auı "N w ••llıl fil hat • miilnla 11.sai ...,.* bltlllaıttır. 
ftl-... Wlllua nıtett dYanDI• aarihl üet 
-·ııuywdu. Fakat bugiln vaziyet Senelerdeaberi buruıru bir d~ temmu u'Mmda .._., cztııllli 11t- km4ald tetldftMlw aenm et • Ju olQ oma4ıla arq&arılmakLltlat. 
~ınen deiifmif bulunuyor. kümeü piyuuı haline koyan dö- ınek .._.. kM•'du .... 11 ...,_ ımiltir. * Şehrin aublelif aemtkırüıd• 
Belediye dünyanın en havadar kilmcüler bur&daa çıkanhraa mah yet pmill •1r>•• aaılbat ta • 1 - bir ..... llwdlJWlll: sebze M ae7ve aalıt ftıahaUed 'VÜta 
bir ıebri olan htanbulun bu tc· v-olacaklardır. Dökiimcüler, eter lep etmiftlr. A. -1nt okul procramı berin- da aetlrlllual karat1ltmııtır. 
CQlz havuını ubirlcyen pis da· dükktnlarmda bir uhbJ maluur deki e&1JfB1aJarma deftm etmit. • L••"' ttaelnı~fn Hal tteıa 
IQa .. ,__ 1 1 atQJıe 'Pe bOltlan 1rt'&i t4flfc.ktlr • 
• 0414Ula kat'i bir mücadeleye el· ıörülüyora be1cıdiyeain ptere • ngi İZ tayyare tir. * Umaaler ...... ıddürhiiil Ha· 

~rrıiıtir. Hemen her &ün mabte- celi tedblrlui da &imala nadır· B - Maarlf mi14tır1eri taltmıt at dı bulunan iki deaıı fenerıaı de 
lb&ballelerde, bir fabribnm ve Iar. Bu ft.ıiyette de dvan zehirle f ·ı ı umesfnfn tetırikJerini bltırmJt .eslim aJmıfbr. 

nlıut bir imalltbanenin tehir dı- yen bir fabrika yü.zi.iAcleD bu ea- 1 Q 8f 1 'Ye rpaonmu tdra reialillne ver. ama devam etmiftjr. • IS taaaautdı in.içrede ttıpllaa-
fllı& ııakledilmuine ıahit oluy0ı nalı ve yaıılarında sa1ıfan yibler- TUrkİJI Y8 RHlllJI mitfü'. 5 - YWaıek öılretm1 kcais • ca't MJttellllallel tallUtl" lloacr'esln• 
l'1lz. P&Jrat burada tec•üfle ka7d c:e amelenin ailelerini sokak orta• 3 - Orta 6fterlm komisyonu: vn11n •• mW..Aü olarü AllHtt,,ada • ._.. 
tdeceti. ki ıebrin büyük bir anda bırakmak d.dru de.ı.;1dir. Dzlriltle weak A - Liaeler, orta okullar 1mL "&munee\ndekl meMlerla tet.. eski tabliai,. umum miicluru ~ecaaet 
- w:5 •- •w- tin memv edibniıUr. 
--ıtini ve civumı en tiddetli bir Çiinkil lN esnaf u .ermayeli- LaDdra. (Bmall) - J..,at.n bat taUmatnaıneltl haklnndaJd kikbıi tamamJamrttzr. • !:vbr 14ıreti Haliçte yaptırae. 
~rle zehirlemekte devam eden clir. Ycderindeıı çıkarıldıktan ıon paribsıMn • W'8la eaaUen :tıetldbtım blttnntetfr. 8 - Nfllrlyat komlQıalm: tı ttearet sarayı ltita tealklerdt ini-
.,... fabrika. hali aln.darlanıı ra bqJra tarafta dükkin tutmafa ~ wawa M• tlleli amn B - u.eler, '5fntmen olnlllL Okul Jdtaplarmm Maarif Ve • '-m•ktedıt. Bilha ... 1'ti.adt ..... 
•buıte ~rpmamq bulunuyor • solu para bulamıyacaldardıt. Son 8lapley V1MI ......... -...: n .. orea olnlJJar .... talimat. milil j cmföy anfÖJ'p mıf fiHa ffki ~. 

Su. Sülcymani,..sekl kurt• ra bu kuudan dwddıa ıahipleri urüa 1* •-nfa tıa•a.rdı· Mmeleri -lnie mlD.1ıııeN1eft killlii tarafmclm blnhnuma w •Bel• ..ua Nac! K.ac1111&ı tüft• 
~- Guetemiz. iki tent de zarara .. ıwavacaklardır. - .,,.. .. , 2 ı 81*1' ...... dMul ....... vunJmum& dair ta'lfmıtname • mise ıelnalftlt • .... ' ,,_.,. • Jhpilhaae binasının ~ •kıln:ı11ı 
-..,ı ''tıtanbul KoHtuJW,. .U. Çünkü dökümcülerin terkedc • ldJe,,. •• .,. bMade de 1IGlll" C - Su lomll)tm!UtJa meta. niıı tetıdkleriai tamam'• •va .. f ıt1911at ..,Ulan• MiJIM yet 
~da SW.,.SDIA.iye .,. dY& • cep diiklrbkr -.ıra Wr ife ene- lu' ıap111ldlr. Prwa ' iMie • • matik, tabHye, 'l'Urk~ - JMebt • umumi heyete anetllleoek npo • ılMft..._... tıllnnı )1Jıandft -" 
~daki hallan bu buaaataki ti. ritU delUdfr • .Ba 11aten dükkb tma _,........ ,._ •ı ._. · yat, ,abucr dlller. flsllr, ldmya, nuna 1ıuaiamıftır. k.-lfbl'e 

~3'etlerini yumlf ... lııunlana lu' bet ı.Jecaktır. - 1an•-- .,,._ •• rılszll pl"Olr&m:lan ne palllyıon nilam • 1 - Bedin ~t .... ·s -~~,...--.-ı---,,------
iaavaaııa sebideycn Ye bu pis ha· lJte halkın belediyeden bir an uçaa tayyarelerin YIU'lll AUe•ı ıwneef, kasket talimatnamflll, yomı: ı a ga' ft 
"-'arı d.ftrdald mektepleria idi. c"d yapıJma11nı beklediği diJek- tadar vardılar. Diler yum J'ru. yabancı dfDer taltmatnlJN!IAi, sa. Lise ve orta okul mlfredat 'I" 
Slcük talebeleriııiıı dl•leriae ıa.. _._,.Jruıdadır. ,.... ~ döndiler.,. nato!jGm ve pı~aııtôtj'om bil. pr~ 11ıarlnde'k1 ~,..,,. k 
~. :.ı-- ~Jft fa~. :~ . • ~ y~~~~ ~·-ı- o matname.l berhıc!ekt tetkikleri - luma dnam et:mlftlr. ma ,· ~ ı·n 
tehir dqına çıkanlmaa lisum..., mu doktor Latfi ~ aa.. lngilterenin moakOV& ı ·ııl tımıonfayn'flbl'. 8 - Dilekler ~s y 
• iaaret etmifti. Fakat eden• n dildsatilli ulbcdenz., • t - '1'1111111............. RelsUk mıkNn!Dh 1 ,,.M Al yad h rd 
sek 71fiade olan bu mfthim llkl- ••firt ,..: baftl• edilen ctilıldlri - ~· man a u a 
,. 'Ye tanenm o nman]d beledi Yni talimat aldı aa -.--· _. ıa.,e. ıan tetkik ederek a1t d4nt'•n • 
~ er.JcAn..un prine sarpmnı'fa 88ŞV8kll Loıuır •• 21 <A.A.) - uıta. • anw11 nparun Jı...mm.. komt.yonlar& tevcli etaaWtr. damırlar toplanıyor 
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126 Çocuğu 
çevirec~ği filr11 

n 
' • .Maidam Jülyet Pari tanmriuş bir 

gazetecidir. Her gazeteci gibi bu 
kadının da bir merakı vardır. Ma
dam Pari çocuklara bayılır. Fa· 
kat zarif elbiseli, dadısının neza. 
reti altında, çocuk arabasına ku
rularak parklarda hava almağa 

çıkmış saz benizli zengin çocuk
rına değil, çamurlar, toprakfar 
içerisinde yuvarlanan, ağzı, bur
nu biraz evvel yediği yemeğin iz
leriyle pml pırıl parlayan kenar 
mahalleleri ço<:uklarma .. 

İşte bu aşk yüzünden madam 
Pari, Farisi baştan aşağı dolaştı. 

tık mekteplerde, çocuk yuvaların
da tetkikat yaptı. işe giden an-

nelerin yavrulatmt bıraktıkları 

Kreşlerde günlerce kaldı. Tatili 
çocuk kamplarında çocuklarla be

raber geçir.eli. Çok sevdiği ço
cukları yaşarken görmeğe ve on. 
ların ruhlarını anlamağa uğraştı. 

Gazeteci, F;ördüklcrini, düşün
lülerini, yazmadan duramaz. Ma -

dam Pari de kalemi eline aldı. Ço 
cuklar arasında geçen günlerinin 
hatıralarını anlatmağa başladı. 

muhitinde bu kitaptan uzun uzun 
bahsetti. Bılhassa stüdyo direk • 
törleri, sahne vazıları, rejisörlcrle 
konuştu. 

Moris Turnör bu kitaptan bir 
film mevz1Ju çıkrmak istiyordu. 

Fakat muharrir sinema muhi
tinde umduğu, beklediği alakayı 

bulamadı. Eseıiden bahsettiği a
damlar kitapla alakadar oluyor _ 
lar, onu beğeniyorlar. Fakat bu 
mevzudan bir filim yaratmağa ya
naşmıyorlardı. 

Bu yazı~ar Parisin haftalık ga- Nihayet Moris Turnör, stüdyo-
zetclerinden birisinde "42 ~ocukla bulmadan evvel senaryoyu ha _ 
tanıştım . ., başlığı altında yazıl- zırlamağa karar verdi. Madam 
dı. D..iyük bir alaka ile karşılan - J?arinin müsaadesini aldt ve işe 
clı. lVIccmua, okuyucularından bin- koyuldu. Madam Pari eserini çok 
lcrce mektup aldı. Fransız halkt sevdiği için kitabının ruhu bozul
n~udam Patinin mcvzuunu geniş - masın diye her gün Moris Turnô-

letmesini, eserini büyütmesini is- ''Böyle bir film çevirmeğe baş-
\'C'rdu. layacağımızı haber alan bir çok 

- Bu samimi arzu üzerine madam c:ocuk teşekkülleri ve müessesclc
Pari kalktı, Faris civarındaki köy- r~. bu i~le alakadar oldular. Hatta 
!eri dolaştı küçük çocuklarla da ldü 1 run evıne uğruyor, daha doğru 
cüp kalktı' ve "l 26 yavrum var bir tabirle beraber çalışıyorlar 
~ • •• ~ b' d 
if:min!de bir kitap haztrladı. ...enaryo ıtme en evvel stüdyo 

. da bulundu Mösyö Gargur bu ·fil. 
Geçen sonbaharda kıtap çıktı.. • . ~· .. · ld . • . mı cevırmegı uzerıne a ı. 

1 esadiıfen bır çok fılm senaryo. İ ·t k d 'l · b . ş e ya ın a çevrı mesıne aş· 
lan hazırlamıs olan Morıs Tur- 1 k 1 .. 126 .. .. • • . . anaca o an yavrum var ... 
norun elıne geçtı. Kıtabı pek be- f'l • · t ·h· . ı mının arı ı. 
genen senaryo muharrirı sinema Filmin senaryosunu hazırlay::ı

Moris Turnör kendisiyle görüşer 
bir gazeteciye eserinden şu su
retle bahsediyor: 

''Madam Jülyet Pari ile ilk da. 
kikadan itibaren beraber çalıştık. 

Ki.tabın yaşattığı havayı, film <le 
tamamiyle muhafaza ediyor. Ko
nuşmaların mühim bir ekseriyeti 
kitaptaki cümlelerden ibaref4Fr. 

Eserimize yabancı bir aşka ah 

sahneler ilave etmedik. Bu ço • 
cuk mevzuunun çocukça kalması. 
nı tercih ettik. Film eğlenceli ol
duğu kadar da düşündürücü ola
::ak.. Tatlı bir intiba içerisinde 

gülerek sinemadan çıkanlar evle
r:ne gittikleri vakit Fransada hal. 
!edilecek bir çocuk meselesi oldu
ğunu da düşüneceklerdir. 
Fransız izci teşkilatları bize ge
niş ölçüde yardıma hazır olduk -
larını bildirdiler. 

Film için seçileıı çocuklardan üçü 

Juvanvil §Ptosuna çekiliyoruz. de muvaffak 19Janlarla filmi 
Oralda 126 afacanla tam bir kamp meğc 
kurmuş olacağız. Filmin bir çok -.------------
sahneleri bu kampta çevrilecek .. 
Filmde çocuk okluğu gibi görüne
cektir. 

Fransız milletine çocuğun yal
nız iyi taraflarını değil, kusurları
nı da sevdirmek emelindeyiz. 

"Filmimizdeki büyük> şahsiyet 

rollerini hiç tanınmamış, hiç bir 
filmde oynamamış sinema he -
veskarlarına oynatmak niyetin -
deyiz .. Bunun için sinema mec
mualarının ara sıra açtıkları "yıl
dı zoln;ıak ister misiniz? . ., resim
li anketlerinden istifade cldiyoruz. 
Binlerce heveskar resmi topladık .. 
Bunlar arasında hakikaten fotQ

jenik olanları bir ttraya gettrYp tcc 

r'üöt'ler yapacağız.. Bu tccrübeUr 

Şnrl Bu\'aye Fransnya 
'inne.ktc olduldnrı "Masal kızları,, 'c ''[\or:-.an grmi-.1., isimli ild filmi 
bitirl'cektir. Resimılc hu filmlerden b'ıfrin çe\ rilme.."'i t.ırnsında hir ı-.ti. 

rahat anında figüran lm.larla bcra her "El hünerleri,, ~ aparken görli
nü~or. 
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~ ............ ..,..~ 
Elmayı say da lJe 

Yazan: Oıra Ga A. 
Elma ile armu'dun sözü 

geçince, birini soy da ye, öte. 
kini say da ye, yani kabuğunu 

soymadan ye, derlerse de aca
ba hangisini? Bu atalar sözü, 
zaman geçtikçe, daha doğrusu 
insanlar nazikleştikçe, kuvveti
ni kaybetmiş olacak ki bir çok. 
ları hangisinin kabuklariyle 
yenileccğinde tereddüt ederler. 
Fikirlerinde israr eı::lenler ara
sında, kavga değilse de, müna • 
kaşa çıktığı da olur. Fakat ih

olmak isteyenler ikisini de soyduktan sonra yemeği 
ederler. 
Bu i~i fence halletmek isterseniz, armudu kabukları

nı soyduktan sonra, elmayı da suymadan yemek doğru ola. 
' cak gibi görünür. Siz belki armudu, yumaşacık Engürü ar

mudunu elmadan ziyade seversiniz de armudun kabukla -
rını elma kabuklarından daha hor görmeğe canınız sıkılır 

ama, armutların bir çok cinslerinin kabuklarını::la pentozan 
denilen tutkal cinsinden bir madde vardır. Bu madde kireçle 
birleşince, kaskatı bir şey olur. Armudun kabuğu biçakla 
soyulurken bu kaskatı madde gırç gırç ederek insanın ağzı
nı sulandırırsa ıda kabuk armudun içinden ayrılı:nadan billik-

' te yenilince armudun hazmı güçleşir, hem de kireç fazla <."• 

4 ılunca zara~ verir. 
· ~ Halbukı elmanın kabuğunda böyle zarar verebilecek 

bir şey yoktur. Yumuşacık, ipek gibi elma kabuğunda olsa 
olsa asit gallotanik bulunur. Onun da zararı değil, aksine 

vücuda faydası vardır. Bu maddeı:ien dolayı elma kabukla. 
rını kaynattırarak suyunu, romatizma ağrılarına ilaç diye 
içirirler. ) 

Sonra .da. armutla elma arasında vitamin bakımından /. 
haylice büyük fark vardır: Vakia armudun da 

bulunur. A vitamininıden 12, B 1 den 30, B2 den 
C vitamininden de 5 miligram. Onun vitaminleri, her ye
mişte olduğu gibi, şüphesiz kabuk tarafında daha fazladır. 
Fakat armudun kabukları insana başka cihetten dokunacak 
olunca o vitaminlerden vaz geçmek zaruri olur. 

tff Elmanın vitaminlerine gelince, onunkiler armuttakin. 
den daha ehemmiyetli nisbettedir. Bir kere A vitamini yüz
de 100 ölçü. Çocuklara büyümek için en lüzumlu olan bu 
vitamin, tabii elmanın kabuklarında daha çok. Elmanın ka. 

, buğu başka bir cihetten zararlı da olmayınca, bunları ne-
den feda etmeli? Onun için çocuk t'lmayt ağacınıdan kopa

rır da kabuğiyle birlikte yerse onu hoş görmelisiniz. Sokak
tan alınan elma başka .. O vakit onu iyice ve gıcır gıcır yı. 

kadıkt:ın sonfa &oymadan da yemek mümkün olur. 
Bl vitaminı bakımından clııı4 il'" o.rnıuuun arasmoa 

fark yoktur. ikisinde bu vitamin yüzde 30 ölçü ise de B2 
vitamini armutta 22, elmada 30 ölçü bulunur. Bundan do
layı elma kompostosunu .daima armut kompostosuna tercih 
ederler. Hele elma kompostosunun üzerine kaymak ta ko
nulursa, bizim bay Hafızın rivayetine göre, bütün tathların 
en nefisi olur. 

C vitamini armutta ancak 5 miligram bulunduğu hal
de elmada 20 miligrama ka<lar çıkar. Kış ıçın hevenkte 
saklanılan elmalar da bile bu vitamin sadece yüzde 
nihayet yüzde 50 nisbetinde azalır. Onun igin elmanın 
zesi de saklanmı§ı da dişlere kuvvet ilacı olur .. 

Vitaminler bakımından elma armuttan üstün olmakla 
b~raber. madenler cihetinden doğrusu ona çıkışamaz. Yal
nız iyod madeni armutta 0.0018 miligram olduğu halde el

ma.da 0.002 miligram. Bundan dolayı elma akıllı ve güzel ol. 

mıya daha ziyade hizmet eder. 
Başka madenler her ikisinde de tamam olmakla bera. 

' ber armutta daima biraz daha fazla, armudun büyük bir 
fayı:fası da fosforla kirecin ayni nisbette olması. Onun için 

armut çocukların kemiklerine daha fay.dalıdır. 
Zaten elmayı vitaminleri isin soymadan. armudu da 

madenleri i!iin soyduktan sonra ve ikisini birden yedirmeye 

hiç bir mani yoktur • 

rasmda film çevirdim. Korkma • "Al.İ IH&.\ Vf; IHRli llAI:.\Mll.I•;r:" 
dım .. Fakat bu 126 insan müs- l\lahkum (h:.wi-.hane gardi~·anı n:"t) - \'allahi hillahi, ben sııılrcc 

"126 küçük yıl<dızımızdan IOC 
kaı;larmı hazırladık. Diğerlerini 

de ~amakla meşgulüz. Fakat bil· 
seniz ne şeker şeyler •. Fakat çok 
ta yaramaz.. Şimdiden rejisörL 
korkuttular, geçen gün rejisör, 
hıma çocuklardan bahsederken 
"şimdiye kadar en hırçın artist
leri idare ettim. Hatta aslanlar a. 

r.11 IMf rccıtm sir.c n~·n a~n lki 
sıılı~:ı. nitmi:: ;tilıi ı;clcbilir. ı~aknt 

öyle ılc!;'il. Her 11.i resim l\lilnn Pn
rcl!.'Jlindr. 8iıfıııııl "Hak eyu n n ii r;
tn r,, ftlmlıule J.lhıır bir J,ıulın ro. 
~,de. ıllğer:I tle "llıı~·nlcO<>r anıhn
sı" filmtnde bUyllcU kadm rolünde. 

veddesinden korkuyorum doğru- ( )nümü:ıı1~lti in~ ilk <1rfa ola ral• c rct:ı Ga·'..:onı hir ltoınclliılr ~öre. "Aı;ıl susam o.~ıl ! " demekle iktifa ettim l 
su .. Bana öyle geliyor ki bu ço - ce6i1.. ili. J,~ç gi.n "'Hl Nlnoçka is imli bu fllınln° ilk sahnelerinin !:C,·- ı -Frnnc;ız knrikatürü -

emdiğim sütü burnumdan getire- nin hÜLÜnfü tar.ıfı, hiç yoktur. Mosko\ada, Parlste, ı taııbulı.la ··~en esım l a ta cuklar film çevirirken anamdan rilmesinc ha~laııılı. l~rncsi Liib:çin nn.areti altında ı:e' ritm hu lrnmeıli-

1939 
R • ı • fl 1 cekler,, diyordu. nıknda Greta l!us hiikfıınt--tlnin ajanı olan hlr Ru'i kadını rolünü oy. 

"Son hazırlıklarımız bitmek ü- nı)·ae:ıl.tır. Sağd.l filmin ilk ... ahm• ı, Niııo-.Jm raporunu olrn~·or. f>tc- 1 
zere .. Yakıncla küçük yıldızlan- lii rc-simdf' hir -.ıul• od:ı. ... ınıla ~ur:b bir Ju~·arctıc dinlrniyor, G:nbn lıııj1 

mızla beraber Paris civarındalı:i filmi Mch in I>nı;las ile l><'rnbcr çe\'lrmcktcı:ir. 

Memleketimizin en güzel ve en ucuz 
haftalık gazetesidir 
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.~otru, yalnız Tauan da bunu 
10r !değildi ve onun için, 

cnııK., 
. -ne aon derece kuvvetli, ge. 
1
'. c&.deli, sık dallaı bir ağaç 
~~•p ettniıti. Daha doğrusu, te 

tif ona yardımda bulunmuı. 
~1 '-tına böyle bir ağaç getir· 
itil • 
l'ar.. w f ,_...1 ~ .. 

t -run acaca ıra.oıgmı go· 
:~t en fil, onun da birdenbire 
·<11"--k • ,__ -n aybolduğunu zar.nc:oe -
el( "-'• 

uuabUtün kızmıftı. 
h·Ji .... · d .• ~ • ·ın.z, til o ka ar ırı ve a._. b. 

ft ır hayvan olma.ama rağmen 
~~ derece zekıdi::-, hatta 1-ir çok 
~~rUbcıe,.<.len ô~rendiğimue 
\!tc ..... k. b · ~unycııım en z'! ı z.yv•nı. 
r. 

h. Onun ; :ıin, Tarnnır. gözden 
rYbolduğunu zannetmekle bera
~t, o da kendisine göre bir plln 
f o §lirunuıtu. 
• ~ar.zan, cesareti, aoiukkanlılr

e leskın &oriltıen -uyeaınae 
bJyük tehlikenin de ilatnln· 

en Keldi ve hem kendi hayatını, 
<nı ıde zavallı bir adamı kurtar· 
· lıaıtın nasıl • 
il'' • 
1~1• Yerlilerden birinin üzerine 

Lf tnııı. ve hortumu ile yakala. 
al) Iİbi havaya kaldırmııtı. Za-

1 •dam milthit bir çığlık at-
stır .,. 

-19-
Bunu ne yapacaktı?. tasına keakinlemesin e yediği c 
Her halde, bir tek tayyare ka· pddetli darbetien ıeraemlemiı, 

nadını, bu vahıi ormanlardan U• batını yavaı yavat iki tarafa dön 
:iUP kaçmak için kullanacak değil- dürerek ve müthit bir gilrültü ile 
di. Tayyarenin diğer kanadını, bağırdı ve birer çınar gövdesi ka
'llotörünü ve pervaneıini bulup dar kalın olan bacaklarıı. bükül
yeni bir tayyare yapmak niyetin • iü ve koca fil, oracığa çöktü. 
de de delildi. Tarzan, timdi artık ağaçtan 

Büyük bir tayyareye ait ol::lu- hıip yerdeki adama baknuya ko. 
ğu anlatılan ve onun için oldukça pbilirdi. 
ağı. olan bu kanattan, dallann a. Yerli, kendisini nuıl bir teaa • 
çık bir yerinden, apğıdaki file düfün kurtudığ •. ıı bilmiyor ve 
nişan alarak fırlattı. bapna gelenlerin garabeti kartı -

Fil, hortumuna adamı takmıı, srnda Ptkın bir vaziyette bulu. 
onu kaldırıp vuracak bir yer ara· n•Jyordu. 
yarak, havada döndürüyordu. Za. Bapn ucunda bir inaanm dur 
vallı yerli, artık nef eal kesilmiı. duğunu görünce, hayreti, fÜ'phe. 
korkudan dnmuı, katılımt bir hal si.ı büyük olmuftu. Çünkü, filin 
de, yamu ıoluk soluğa inliyordu. hortumuııda luwaya kalktıtı •· 

Tarsan nlpn almıttı. man, Tananm onda oldupnu 
Afır tayyare kanadı, bütün görmemiıtt. Diler arkadatlannm 

ıiddetiyle ve keılrinlemesine hay- da hepsi, birer taraaf kaçmıılar, 
vanm ıuratnıa dUpııilftü. Jiıer halde ormanıa öbür ucunu 

v.ı, _ .. ..,. .ı~~"ıt.hn• lıo1•Ü-! 

'.Dlf bir makine gibi, birden hortu· 
munu gevıetti " zaya)h adam, 
yere yuvarlandı. Bereket versin, 
vükıeJı:çe bir çahhlm tberine dilf 
müftü ve biraz yüzü g8zil ııyrıl

mıı olmakla kurtuldu. Şüphesiz. 

y laın1J1&r(fı. 

Yerli, kendiıini fılin hortumun. 
da, yardancıaız bir halde, sanne
derken, birdenbire ve bir mucbe 
kabilinden kurtuluıuna haldka. 
ten inanamıyordu. 

Tarzan, adamın yanma yaklat· 
bu, filin karnına gitmekten iyi idi tr .. 

Dev gibi hayvan, ıuratının or. '(O.-.. ftr) 

kı- b,' 4 ırzan ömründe bu kadar 

0~~~ rıes duyduğunu hatırlamı 
1 

ŞenSözler 1 
"r 'cıl çığlık onu yerinde. ------------
::··/~• klfi idi. SPOR 
r ~ bir ıimtek ıür'ati ile 
~e':!:-.~dı: Maç seyretmek üzere lltadyoma 

111 
~ körU körüne tehlikeye gidiyorlardı. Fakat: 

. lk iıteaıiyordu. Etrafında ken - l'alan takım daha kuvvetli! 

1 
ıtıe Yardımı olabilecek bir ıey - ırtlln takım ondan daha 
~0tdu. kuvvetli! diye bir kavgaya tuttlt'-
li ilıayet buldu. tular. Kavga dövtlf teklini aldı. 
ız akikaten Tarzanın imdadına İki klt1bUn taraftarl&İ'ı biribirle -
~r Yctitmiıti. rine yumruk kaldırdılar. 

ni r~lci büyük ağaçlardan bi. O zaman içlerinden biri: 
jcy \ u~t\inde ıözüne, tuhaf bir - Durun yahu, acele etmeyin! 
Pi. ~ lfti. Bu, parlak bir madde dedi. Şimdiden dövüş eders~k 

f
·r a!ııi ormanda maden nanuna stadyoma gitmeye lüzum kalnıı -
ar!'>' IÖrmemiye alıımıt olan yacak ! 
trh~n buna dikkatle baktı ve 
it ataca fırladı. 

tu oPı.ıuı bir tayyare kanadı idi ... 
l';a-

flit "J'lre buraya nereden gel· 
u' C.~dı, koptuktan sonra nasıl 
nP titnıiıti?. •k:· ha.ınkaten bf r muamma idi .. 

t 'l'ırzan böyle ''fenni bir 
U•ııı " 

• nı Qıa halledecek vuiyette bu· 
J?· "Yordu. _ Nlç1ıı bu adam böyle teller U. 

ır la. 
otı· llıyede kendisini ataem aerf.Dde dunıyor? 
d.ıııll\de buldu ve tayyarenin ka· - Doktor kendiaine ruhunua çok 

• }·~ datıarın aruından aıkııtı. muvuenell dediği gtlndeııberi böy • 
~kurtardı. le oldu •.• 

'<Aiısız HIKA~E 

CCCENlN CEVABI 

Pamuk prenaes cUcelerinden bi • 
rine baflnyordu: 

- Sana iki mektup verdim, pos
taya g6tllr diye. B1r saat oldu, da. 
ha postahaneden yeni seli1ol'llW1 ! 

TALiı.ti 

1 Usun bir 1eyahatten d&ımlttU. 

Geldiği zaman arbdlıtı llOlda: 
- Nereye git.tindi? 
-Afrikaya. 
- Ne yapmıya? 
- Kaplan avma. 
- Ya? Bari taWn f.y1 cltti mi? 
Öteki gülerek cevap verdL 
- Hem de oot ! Bir tek kaplana 

rutphnedlm ..• 

fiiliyor musunuz? 1 Bakahm ne çıkacak? 
-
Tavşanın tabii 

ömrü ne kadar 7 

Bu haftada ıl
ze gUse1 bir bo • 
yanacak resim • 
veriyoruz. Fakat, 
acele etmeyin. Bu 
güael remnl an -
cak, 1U yandaki 
11ekli, 16yllyece • 
ğim.iz tanda bo • 
yayarak mey • 
dana çıkaracak • 
ımız. Bakalım 

ne çıkacak? Bu • 
nu merak mı edl
·orsunuz? 

O halde derhal 
boyalı kalemleri • 
nizi veya ırulubo
ya takmılannm 

alm ve resimde 
çizgiler aramı • 

1 

daki yerleri, için 
deki rakamlara göre ıu renklere bo-IKoyu kahverengi; 3 - Ma'ri; 4 -

Bir tavşanın tabii ömrü beş!t yayın: San; 5- Yetil; 8 - Menekte ren-
yedi yaı arasındadır. O - Beyaz; 1 - Kırmızı; 2 - gi. 

Ne garip şegler I 

:: > ., -
Dünyanın ıdört bir tarafında vandan parça bulunan bir mahlQ

ne garip ıeyler var ki bilmiyoruz. ka daha raıgelinmemittir. 
Fakat, bilmiyoruz diye öğrenme- Bu adamm bapncWWer ne ? -
mek olmaz. Bunlan ne kadar me- Hakikaten bu da ilk bakıft& an.
rak edip öğreninıek bilğimiz o laplaımyacak bir ıey.. Resme ba
ka.dar artar ve icabında, bu bil- kıp uzun müddet diltünaenis bi
gilerimizden istifade ederiz. le bulamuamız. Zira, ilk baJı:ıtta 

Meaelel si.ıe: "Pamuktan bir sanki batı enginar yapraklan ıek 
yclda yürüdüm,, deseler, inanır linde bir imana bensiyor • 
mısınız?. Evet, adamın bqındakiler ne ?. 

Fakat, sakın bunu 18yleyenle a- Futa merak etmeyin, ıöyliyeyim: 
tay etmeyin: Bu adam bir Hindlidir. Bapn-

P-.uk caddeler. - Hakikaten, dakiler de ıepet... Onların ottan 
ıimal! Amerikada bazı yerlerde ördükleri gayet hafif sepetler var. 
pamuktan ıokaklar vardır. Bunlar dır ki, bunların on bepni, yirmisi· 
evvell gayet düzlenmit bir top- ni birden baflJlWn üzerine ahp 
rak halindedir. 1.tzerine pamuk· götünbilirıiniz.. Yalnız bunları 
tan yapılmıf, fakat gayet sağlam, dÜfmiyecek tekilde biribirine 
halı teklinde, bir tabaka örtülü - bağlamak ve aruından önUnü
dilr. Bu caddenin üzerinde, sanki zü ıörebilecek bir yer bırakmak 
bir salonda yiirilyormuı gibi yü- prt .. 
rüraünllz. Ayaklarmmn hiç ıeai iki sin ~ ıa içmı ılra. .. -
çıkmu.. Yapnabilir mi? diyecebinis ve 

Fakat, acaba niçin bu yolları biz aklini iddia etsek inanmanı· 
böyle pamukla kaplıyorlar?. ruz .. Hele bu aıcak yaz günlerin. 

Yürüyenler rahat et.in diye de insan ıu içmeden iki gün değil, 
mi? iki saat bile duramıyor. 

Hayır. Belki bu, bil.uıta mey- Dofnı .• Fakat bizim bahaettiği-
dana gelen iyi bir netice. Fakat a- mi.ı insan değil, bir hayvan.. Bu-
111 mabat, inaanlarm ayafısldan nunla beraber, pekte bize yaban-
ziyade yolun muhafuaııdır.. cı bir hayvan lı:teğil: Koyun ... 
Çtinldl o mmtakalarda kıtm tid.. Hakikaten, koyun ıuıuzluğa 
detti kuru eotuk olur. Yollar buz çok tahammülü olan bir hayvan -
tutar. Halbuki, bOyGJı: bir sanayi dır ve iki cün açhp dayan.amıya
memleketi olan o haftlide nakli • cağı halde, iki gUn susuz kalmıya 
yatın muntuacn yapılmuı lbmı· tahammül edebilir. 
dır. Onun için yollanr üatünll bir Bunun sebebi, hayvanın vUcu· 
pamuk tabakuı ile arterler. dunda küçUk küçük su keteleri 

H ... ha~ IMr .,-ça1- Bu bulunması ve susuz kaldıiı za. 
garip hayvan halrik'ıten sanki her mantar, wcudun ıu ihtiyacını bu 
hayvandan bir parça ahnarak mey· ihtiyat ıu ile karplayabilmesidir. 
dana getirilmittir: ördek gagası Diğer taraftan, koyunun vücu. 
gibi gagası var; balık yüzgeci gi- dundaki yUnler onun ter vaartaaile 
bi ayaklan, vücudu da kuriduza su çıkarmasına da mini olur. 
·-,c,ziyor. B6yle vücudunda, su- ~u suretle, hayvanın vücudunda
·•:.ı:ı dibinde, suyun üzerin::le ve t:: su keseterinde daima ihtiyat su 
karada yaıayan üç nevi ayn hay- bulunur • 

Yaman bir aftl! .- Adam, e
lindeki goU aopuı ile bir vur • 
muı, havadaki kuıu öldilrmüt t. 
Hakikaten, yaman bir &Ttı delil 

•• mı •• 
Evet, fakat bunu bile bile yap. 

saydı, belki parmağmm aımms • 
da kalıl1dı, Fakat adam bu meha· 
retini bir tesadüfe, daha doifulu 
kendisinin zeklımdan slyade lnı· 
ıun aptallıfına borçludur. 

Sporcu, elindeki sopayı aalla -
yıp yerdeki roU topuna wracatı 
sırada bir kut yere, konmak Oze
re alçalmq, ıopa Jı:afuma ıelin

ec yaralanmıı. dilflnUftUr.. Fa
kat adam: "Kuıu bir ıopa w. 
ruıta öldürdilm 1.,, diye ölUme 
yeridir. ÇünkU bayle tesadüflerden 
büyük kahraman olınuı kümeler 
pek çoktur. 

BiLMECE 
Ben Türkiyenin büyük f'hirlenn· 

den biriyim. 
lsmim 7 harfle yadır. 
Üç, iki ft dördündl harflerim 

kederi g6sterir. Alb, bet. yedi ft 
dördündl harflerim bq dtJnMtlr. 

üç, bet ve altına harflerim k&tlD 
aksidir. 

Biliniz ben neraiyim. iyi cfOll • 
nünüı bulacaJamn:ı. 

Bu bilmeoemiıl dolru b••Jeden • 
terden birinciye bir koneol saati. L 
kinciye bir ~~ kolonya, QçüntQye 
bir relİm albümü aynca 200 oku -
yucumuza muhtelif hediyeler wre
ceğ; z. 

HABE~ 
ÇOCUK SAYi·ASı 

Bilmett hpona 
22 TF' 'MUZ - 1939 ._ _______ ı• 



.Jtaluµıj 

En çok 
kullanılan 

yüz maskeleri 
Makiyajdan bahseden yazıları

mız.elan bir çoğunda kaJdın güzelli
ğiı-i bo:.an hastalıklardan bahset
miştik. Fakat hazan en sıhhatli 

kadında bile, yılların tesiriyle cil· 
din güzelliği yavaş yavaş bozual
Lilir. 

Doktor A. Kamel ''İnsan! .. İ§te 
bu meçhul..,, isimli kit.ahında "İh· 
tiyarlık hayat ahenginin daha a
ğır yürümesinden ileri gelir.,, di. 
yor. 

Hakikaten insan vücudunda 
tegaddi neticesi olarak mütemadi· 
yen husule gelen ihtirak ya§ il~r
ledikçe yava§lar, ve nihayet insan 
aldığı gıdayı tamamiyle yakamı

yarak zehirleri vücudunda birik. 
Lirir. 

O vakit kanın dolaıması yavaş· 
lar, derinin ölü hücreleri yerine 
diri hücreler kaim olamamağa 

başlar. Bir taraftanda deriyi geren 
adaleler yorgunluktan gevşer ve 
yüzde kırışıklıklar baş gösterir. 

Her bayan yüzüride ilk çizgiyi 
görür görmez uzun uzadıya dü· 
şünmeli, fakat meyus olmama· 
lıdır. Çünkü ilk çizginin zuhurunu 
geciktirmek, hatta ilk çizgiden 
sonra başkalarının meydana çık • 
masına mani olmak tamamiyle t• 

linizdedir. 
Evvela elektrik maskesinden 

bahsedelim: Bu usul tamamiy!e 
tıbbidir. Ve ancak kadın güzelli· 
ği mütc:hassıhı bir doktor tarafın
dan yapılabilir. Fakat tesiri çok 
kat'idir. Uzerinden hayli zaman 
geçmiş buruşukluklar bile elek· 
trik maskesiyle zail olur. 

Kendi kendinize tatbiki müm
kün olmıyan bu maskenin teferrü
atından bahsetmiyeceğiz. Yalnız 

kısa dalgalr elektrik cereyanla:.-ı 

ile yapılan bu tedavinin adaleleri 
sertle§tirdiğini ve elastikiyeti:ıi 

arttırdığını ve yüzün tamamiyle 
gençliğini iade ettiğini itaret ede. 
ceğiz. 

Ka: :lınla"ın kendi kendilerine 
yapabielc<'klcri maskelerin tesiri 
bu kadar kat'i değildir. Fak.ıt 

faydaları inkar edilemez, bu mas
kelerin yapılacağı "patlar.. ma
.W.U, ba' yerae buluaur. Bun· 
lan hazır olarak alır ve kullanır· 
sınız. Fakat kullanmadan evvel 
bir taknn noktaların bilinmesi 

şarttır. 

Evvela maskeyi sürmeden ev
vel yüzün derisini tamamiyle te. 
mizlemelidir. Patı tahta bir 
sıpatülle alttan başlamak şartiyle 
yüze sürmelidir. Pat sürüldükten 
sonra yüz adalelerini istirahat et· 
tiımek için hareketsi zolarak dur
malı, bilhassa hiç konuşmamalı ve 
yüzde mimik yapmamalıdır. Va. 
kia bayanlar için yirmi dakika ko
nuımamak çok güçtür ama, güzel
lik hatırı için buna da her halde 
katlanırlar. 

Yirmi dakika sonra maskeyi 

Gen iş 

Modern bir ge~ek 
odası 

b lüzlar 
111 oda! 

Bu sene modada hakim cereyan tayyörle
rin vücude tamamilc uygun olmasına mukabil 
blüzların geniş ve zengin olmasıdır. Dantela 
bir hayli zamandanberi kaybettiği itibarını 

tekrar kazanmıştır. Blüzluk kumaşlar ince o
larak seçiliyor. Pliler hemen hemen elbisenin 
her kısmında kendini gösteriyor. Pikürler ve • 
ya sagilere de sık sık rastgeliniyor. Küçük krn
vatlar da bu sene çok modadır. Çok sade bir 
bliız üzerinde ufacık bir kravat elbiseyi açma· 
ğa ve sadelikten kurtarmağa kafi sayılıyor. 
Çok zarif bluzlar üzerinde çok büyük ve renk 
renk fantazi düğmeler artık görünmüyor. SP· 
def düğmeler bugünün modasına tamamile hi· 
kimdir. 

Bugün verdiğimiz üç model herhangi pra· 
tik ile giyilebilir. 

Soldan itibaren 1 - Beyaz linondan yapıl· 
mış bir blüz. An peteği şeklinde büzgülerle 
süslüdi.ir. Yaka kapalı ve aynı kumaştan vere\' 
olarak dikilmiştir. 

2 - Bu blüz ipek muslinden yapılmıştır ... 
Yaka ve korse plilidir ve üzerine dantela bir 
kısım dikilmiştir. 

3 - Bu model için pike plileri olan bir ku· 
maş seçilir. Bluzun bütün zarafeti baştan ba • 
şa dizilmiş bir sıra sedef düğmedcdir. Kol ve 
yaka büzgülü ve ı;:ifttir. 

kaldırmak için eğer maske hafif 1 • l 
ise ıslak pamuk kullanılır. Eğer a v s l g e e r 
maske daha koyu ise o vakit eter. 
1-.! iyi ıslatılmıı pamuk kullanılır. • Örgü iğnelerini kullanmadan karbonat eritiniz. Bunu blr fır' 

Bugün için en çok kullanılan evvel bil"' mum alevine birkaç ta- ile mermerin Uzerine sürün 
ır.z.ske patları Ardena, Velva, Fe ne tutarsanız ipliği koparmaz. Sonra temiz su ile yıkayınız. 
bel ve Holivut patlarıdır. Fakat • B~yaz mermeri temizlemek * Maydanozu uzun zaman 
itt~yenler hazır patlar yerine ge- için soğuk su içersinde adı zc olarak muhafaza etmek lazl 
ne kendi yapacakları macunları da sa aldığınız vakıt birkaç sani' 
ı:ullanabilirler. Bunlardan bir kaç Buraya koyduğumuz resim bir diye kullanmadığınız eşyayı bir hüzmesi altında ve neşeli yemek sıcak suya batırmak kafi gelir· 
tcınesinin nasıl hazırlandığını izah yemek odasını gösteriyor .. Siz de köşede bulursanız veya ucuzca yiyebilirler. * Yaldızlı çerçeveleri, avize) 
dıyoruz: bu resmi gördüğünüz vakıt "rıe eski takımlar satın alabilirseniz Yemek odasında, büfe için çok sinek pisliğinden korumak i~ 
lkb:ı; shRlreç?cm sh shr shr sss kadar modern bir yemek odası,, modern bir yemek odası yapabi. tcred~üt e~ilir. Fa~.adt . buB~~fre~ • beş pırasayı yarım saat bir 1w 

diyeceksiniz. Fakat bu vemek o- lirsiniz. düt hıç yerındc dcgıl ır. u enı - . . d k t S .. Bal maskesi. - '::oz halinde J • • su ıçersın e ayna ınız. o .. 
da~ı.nın. m .. obi.lyası h. iç de modern j Bir yemek salonunda ilk dücü zin eski moda olmasında hıçbır b" f .1 b 1 şap 1 gram. Bal 40 gram. Arpa _ ı • •. .. ~ .. ır m;a ı e u suyu çerçeve c 

. deg1ld1r. Eskıden kıbar konakla · nülecek mesele duvarlardır. Du • mahzur yok. Rcsımdc gordugu • kenarlarına silru"nu"z. sı·neklcr nışastası 12 S gram. Bir yumurta. 
nnda çok moda olan ağır bir ta- var kağıtları modası tekrar avdet nüz büfe de eski modadır. Yalnız 

mn beyazı. k d f k t f k t d'l' ·ı duvar renginde boyanmış ve bu tiyen konmazlar. Yalnız avizclC 
ım an u a e e a ı at 1 e ve etmeden evYel bc'l.·az veva vef; il b ·ı ı 

Bu maskenin yüzde çok durma· k"ll ti .1 k ld d'l . . .J J .J suretle tamamiyle yeni olmuştur. u suyu fırça ı e sürerken lt 
IA şe ı eş rı ere e e e 1 mıştır. badanalı duvarlar tercihan kulla- d'kk k ı· 

sı azımdır. Kuru cildler için ço'k Ev . d b"' 1 d . Yemek salonunda fazla ""Ya _ yapmamasına ı at etme az 
,ger sız e oy e mo ası geçmı~ nıhyordu. Fakat bugün tekrar du ":i 

"aydalıdır. 1 nın, mobilyelerin yeri olmadığı dır. Bunun. için fazla ıslanrıı 
Yumurta maskesi .- 3 yumur- lan izale için çok müessirdir. var kağıdı kullanmak moda oldu. da düşünülerek oda tamamiyle yerlere temiz bir pamuğu bastı 

t<.nın beyazını 15 gram zeytinya. Bu maskeyi hazırlama~ içini Yalnı~ ~bir farkla:. ~ugünlin du • boş bırakılmıştır. Bu boşluğu rarak fazla suyu almak ka!idif 
ğı içerisinde çarpınız. Sonra içe· bir havp.nda beş gram zamkı iyice \•ar kagıtları basıttır. Yemek o • yalnız yardımcı masanın üzerine * Sirke içersinde tuz critilın 
risine 20 gram gülsuyu ilave cdi- dövünüz .. Bir taraftan içerisine 1 dası için okr rengi düz kağıt en konulan bir \-azo ile yemek ma • suretile elde edilen mayi de nı 1 •• • • 
niz. Kuvvetle çalkalayınız. Çal. 80 gram gülsuyu, 10 gram saf mıınasıptır. sasının üzerindeki ikinci bir va • meri beyazlatmak hususunda r. 
kaladıktan sonra da 10 gram alü-:n gliserin, 4 gram çinko beyazı ili.~ Yemek salonunun perdeleri zo kapatır. Bu vazo mevsim çi • faydalıdır. 
not ilave ederek koyulaştırınız. ve ediniz. 1 mutlaka ince ve beyaz perdekr çekleri ile süslenir. "" Hasır şapkalar bir diş fırç 

Bu maske yağlı cildlc:r için çok Yüziin buruşan cihetlerine her ohııalıdır. H.1;nkli ve ağır }Jerdelı Yemek ımlonunda ıfjık mutlaka. nı tnlk tozuna batırmak suret 
f.tycialıdır. Yağları eritir, cildi 

1 

akşam bir fırça ile bu 'koyu mayi- bir ·ı 1on i .t ihayı kapar. Tıll per - donuk beyaz, geniş abajurlu hir fırçalanır ve sonra kurutulu 
gerginleştirir. den sürünüz. Ve sabahleyin ılık deyi yemek odasına çok münasip elektrik lambasından gelirse gü- uzun zaman temiz ve parlak d\J 

Gcnslik maskesi. - Bunı§uk • su ile yıkayınız. bulanlar, çiçeklenrni.s bir ışık zel görünür. rur. 
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Garip buldu
ğumuz bir 

Yarın senenin en sıkı maçlarından birini yapacak Galatasaray ve Demirspor takımları 

karar. Oçuncu milli küme şampiyonasmda dananm kuyr~u kOP,,!!YO! 

Yunan atleti 

Lambrakis'in 
cezalandırılması isi.endi 
Sebep gencin lstanbulda 

uslu oturmamasıdır 
Dünkü gazetelerin spor sütunla· - - - - - - • ---- -

~~:::~~~~~~~~:.h=~~ Yarınki maçı kim kazanacak?! .. 
~~~::;~~::.~~;~~~~~;; Demirspor birçok noktalardan avantajlı vaziyette görülmekte ise de 

Ge!Sen hafta istanbulda yapılan 
beynelmilel atletizm müsabakala. 
rında uzun atlama birinciliğini 

kazanan Yunanintan rekordmeni 
Lambrakis, İstanbulda bulundu
ğu bir hafta zarfında disipline 
muhalif harekette bulunlduğundan 
dolayı kafile reisi tarafından, Yu
nan federasyonuna şiddetli bir 
surette rapor edilmiştir. 

lar daire inden, birisi \ uksek hakem G d h .. • • 
i ~~itesinden._ ,.e biri~i de .. maha~.ıi alatasaray teknik ve 1utbol bilgisi noktasından a a ustundür 

sare heyetınden olmak uzere ur. M"ll. kil d 35 1 b t kadar sık•amıyacaktır. Fakat va -
lcıııTk b. . . . ı ı me e puvan a aşa Y Z • Saclt T ,,..get ... 
t kıı 1 ı:- ~eretın maçlan~ <;~y:ını kalınca bir hayli dedikodulara se . a an . • "-" zifesinin (hiç gol yememek) oldu- Bir sene zarfında müteaddit 

p etmc ... ıne de karar' erılmıştır ... bebiyet veren Galatasaray ve De _ bir şekilde oynadıklarını görmüş bir oyun tatbik ettiklerini gördük. ğunu unutmamalıdır. 
Bu ne demektir? Hele hir cümle mirspor takımlannm vaziyeti ni ve yazmı§tık. Fakat Galatasaray Şu halde Demirspor • Galatasa- Geri.si bu vazüesini yapabilecek 

defalar, Yunan federasyonu ta
rafından ldiskalifiye edilmiş olan 
olan Lambrakis hakkında kafile 
reisi tarafından verilen rapor ii. 
zerine bu meşhur atletin pek ağır 
surette ceza göreceği zannedil -
mektedir. 

Var ki anlamak bir harli müı;;J..ül: zamnamenin halledemeyip de 'rede- Vefa karşısında pek sıkı bir maç ray maçı, Demirspor müdafaasile kudrettedir. 
".... Her iki maçda da orta ha· ::-ıuıyonun vermiş olduğu idari bir çıkarmıııtı. O zaman, takımı idare Galata.saray muhacimlerl arasında Maçın neticesini Galatasaray le-

keıninden gani..... karardan sonra belli olmuş bulunu. eden ve çalışan elemanların ica - devam edecek çetin bir karşılaşma hine görüyoruz. Fakat futbolde tam 
Yani, orta hakemiı .. ~ gayri 3 yor: İki kere daha karşıla§ılacak .. hında )•apılması lazınıgelenleri ya- dır. Galatasaray müdafaası çok emniyet hiçbir raman olmaz. Me

hakem daha mı karar üzerinde mü· İşte bu iki karşılaşmadan birin· pabilecek bir kabiliyette oldukla - mühim müşkillat atlatmadan maçı şin parçasının cilveleri insanın için 
ir olabilecekler? cisini ve şehrimizcie olanını yarın rına inanmıştık. bitirebilir. de daima bir istifham bırakır: (A- Lambrakis diskalifiye edildiği 

takdirde, Balkan oyunları uzun 
atlama mUsabakasında Yunanlı -
Jar muhakkak bir birincilik kay· 
betmiş olacaklar.dır. 

y oksa m:ı . d ecl k h k Fenerbahçc stadında seyredeceğiz. Binaenaleyh Galatasaray maçın Demirspor, müdafaa halinde ve caba?) ... 
çı 1 are ce 3 em E ı · · · oynanacagı· nı haber alır almaz ça - bozucu bir oyun tatbik ederken Bu (acaba?) lan yenemedlğimız" 

1 k ti b ğl d vve a şuna ışarct edelım ki, 
an ara mı a ı ır. k · Jıamag·a bo .. Jıvarak, eski vazh·etle- »orulup tükenmiyen bir sürat ve e.. · · d. k. h d ( n· · b ld •. . h k . ço uzun çekışmelerden sonra pu - " ..., J J J ıçın ır ı eyecan uyuyor ve ma-

Qtzım ı ıgımız a em, tam vıc . · d k' üh. b. k b t ·· il 1 Şu halde De • . . van puvana gelebılen bu iki takını, nn en pe m mı ır şey ay e - nerJı o ça ışıyor. - çın neticesini Galatasaray lehinde 
' ıı bır hareketle ve .tam bır .;a'a· bu seneki milli ki'menin şampiyon. memiş olarak sahaya çıkabilirler. mlrspor müdafaası önünde kısa görüyoruz) demekle beraber ken -

}etle hareket eden ın andı-. Ha- luk ve ikinciliğine la kt 1 Galatasaray, bir aydır maç yap. pas, top tutma, çalım yapma, top dimizi (Demirspor lehine olamaz 
~eın h. b. k. r d . 1 yı ır ar. 
• , Ç ır ımse tara ın an te ıra Başlangıçtaki fena vaziyetinden mıyan bir takım olduğu için (oyu- düzeltme, bekleme, pas verecek mı?) demekten alamıyoruz ... 

3 kalamaz. kurtulduktan sonra her maçını ka- na susamış) vaziyette değildir. adam arama her zaman topun ka • _ Futbol bu!. .. üst tarafı neti-
1'~kıl edilecek herhangi bir e zanarak kademe kademe puvan cet. ÇUnkü mevsim bu hevesi kıracak pılmasma vesile olacak geylerdir. ce kuvvete istinat eder. İskambil 

t n b .e.. vclinde yükselen Galatasaray milli derecede sıcak ve ezicidir. Ancak Bu sıkıgık müdafaayı avlamanın oyunu değil ki şansın rolü olsun! .. 
küme · ı - k d li ayni hal Demirspor için de mevzu- ,_.e..&ne "&resi oyunu açmak, açık -Üze · ld v "f . . d şampıyon uguna ne a ar J &• ,.. 

rıne a ıgı \azı eyı \"tC anın . b h t Bin ı h t k 1 b ı ı h.. t ek Udaf 
Diyem eyi%. 
Bazan birçok galebelerde şans ernrec1 _. k.ld .

1 
ed ek b. yık hır takım ise, ben Uz bu sene a s ır. aena ey a nn ar u ar a ucum e m ve m aanın 

acı ecegı ~e ·ı e 1 a ec ır girdiği milll kümede çok muvaffa- cihetçe müsavi vaziyettedirler. merkezi sıkletini hUcum eden ta- kuvvetten Ustun roller oyna.m11tır. 

koanı olan hakem saha kenanndan kıyetli oyunlar "Otaran Demirspor Demirsponın lstanbuldaki maçm rafm tlzerine topladıktan aonra l- Kimbilir? .• 
ntr l t b. d v·ıd· " 0 e a ı egı ır. da ayni liyakati nefsinde toplamış da yenmekten ziyade çok sıltı bir nt ortalardan yerinde çıkı3larla is- Yarını beklemek en doğru te'J .•• 
Eğer hakem taraftarlık yapacak bir takımdır. müdafaa oyunu tatbik ederek bera- tifade etmektir. Saelt Tuğrul ÖOET 

olur::a •• te<;k~l edilmi~ olan he)et ige Her~ i~ de pek bitaraf bere kalmak ve galibi):_eti Anka - Galatasaray bu tarzı tatbik ede- k' 
l?luc; • mı edecektır? bir dil~ sahibi olduğumuzu an- raya saklamak istiyecegi tabl!dir. 'mllr. yan n 1 maçta 

Dun} anın hi~bir yerinde, lı. ·'•tr latabilme~1ttr 1ltzum'IM! tztııır .Netellia..Be§iktaş kar§ııwıda M ~lı..liltJ!IUc..J~~ ·•lıilıll~..i!~1&1atasaray Salimi oyna-
ha\cme mudahale etmek hakkını etmek kifidir unnederlz. raberliğl kaçırm:ımak için bozucu Müdafaa O · Z k" . 
haiz kım mevcut değildir. Arzumuz her ild takunm da iki llYOf. emlrSpOf e IJI 

o 

Misafır atletler gittiler 
Maçın 1.5 c:aatlik cereyanı tama- maçında yenişememesi ve beden Ankaraya iade etti 

ttı n hakemin iradesi altındadır.Bu terbiyesi kupasının ikiye bölilne -
b r bu·uı, aat zarfında hal,cm jı;;ter rek her iki takıma verilmesidir. 

Beynelmilel atletizm müsaba

. İki ayn müzeyi ayni hatıralarla 
l t ıç 0 m~ış. penaltılar w Fi r. süsliyecek bu kupanın bir ikinci kı.} 

c en bu} uk taraftarlıgı yapa- metini de Türki} ede ilk defa ikiye 

~' arz~ etti~i t:ı~~fı ~-ılip çıka~- bölünmü§ olmaları teşkil edecektir 
Una kımsenın mudahale etme~ Gelelim pıızarki m:o.ça: 

1 
' ı yoktur. Ve ha1<:"m:n \e:-mi~ Demirspor daha avantajlıdır: 

0 du 'U kararla neticelenecek maçı~ Çünkü takım milli kümenin sor. 
l'let ce mi de hiçbir kun et geri çe maçına kadar idmanlı bir halde bu 

Yapılacak yegane ~ey, 

lunabilmiştir. Son maçtan sonra dr 
vazi.\ eti ög· renerek kampa ,.ekilmi" 

.,..,c:t·ı· " 
çalışmağa başlamıştır. Sahanın çi. a m umumiye:ıin verece~ 

llotu beklemek \e ic:ın ed"n -:eyi ha men olması münasebetiyle, saha a-
k vantajına ve doalyıslyle top kon -

rn hakkında yapmaktır. t lil u til 1 k lik · 1 lI . ., . . ; ro ne s n o ara ma tır er. 
al bö} le ı l. te kıl cd lpn 3 Afilli kümeyi sıkı bır maçtan sonra 

' ,'l~k :e) .":-ı hikmetini bir tiir!ülberabere bitirerek şampiyonluk için 
1dık. tekrar çalışmak yolunda manevi • 

Ve bir turlu anla} amadı"iım içiı yatları kuvvetlidir. Takım genç ve 
c!ır k. "ize ga} et garip ··: - sonuna kadar mücadele edebilen 

};Utbe; r 'J yef_. .C not c:a· ·· ; nefesli oyunculardan mürekkebdir. 
h ern( . Mümc~} izin rn~, cudi~ e· Galatasaraya gelince: 
t h·çbir şey ifade edemiyeceği için Bırçok gazetelerde bu maç ha~-

11 'arın SC} rini tak"p e°"' ·ek) 1-ır kınd~ yazı yazarıları şu noktada hır 
' t"n t • ·ı· • b kt . . 1 11mış bulduk. (Galatasaray bir 

,.ı ı e~ r u no a ır;ın"•' tam ın .1 • d. aydır antrenmanlannı terketmi§ 
ana ı c ·crsız ır. .. d · 

1 
bulunuyor. Butiln oyuncular enıze 

I . rnin bir hak mi:!~ "·efi a·· girmektedirler). 
, · D , " vazife al hakem. ı· Galatasaray niçin antrenmanla . 
( '"e "'d • r· . ...-~ en {I maçta er-e 1r. 1 :ı '\" rı terkctmiş bulnuyor? 

Ub '1 olac -mı ta':dir r · bir ir. Demlrsporun tstanbulda bir ma
andır. z ten r :-.1 • • c-··· . çını kazanıp diğerinde berabere 
nını kazanmı'3 b"r kim-edclkalması mümkün hir gey değil miy. 
Jp'1 : i · , t l ta:-ı 'ar bulu di? Nctekim bu oımuştur. Demir -

r kabul edilemez. sporun 35 puvanla kendi hizaları. 

\a b 3 k 
.. 

1 
k, • na gelmek ihtim-ıli bulunduğu an -

zıyette aca a , ·ışı ı · .... · · 
e ltla!<:satla 'cu'll'muştur. dan itibaren Galatasarayın antren. 
l manlarını bırakmak şöyle dursun. 

' kiı;;i!ı:, ···pun ma ~ ta mr! ı 
·' bilakis sıklru:ıtırmalan lazımdı. Kal-

rnı \ azif eleri olam:ı . Ancak ~ d k. D . ı t b ld ·k· d l ı ı emırsporun s an u a ı ı 
ı r er. B:ı ka bir c:.,.,. na· 1 ı b · b. u t·· lükl · · il , . . . ga e esı ır puvan s un erını 

· mden ga\ rı) hır heyeti:' bile temin ederPk kendilerine şam-
ın • ın .. t••. 
1 . errı a ·ıp ..... pi\ onluğu kazandıracaktı. 
:\ır \eril h ; ı .• ~ ... ,11 ...... , • • -

en ı ~ar 91 
' ' 1 ·., Bındcnalcyh Galatasarn:v e""er 

Ortı· . • • o 
M ' 'c çok hayret ecir~ oruz. hakikaten antrenmanlarını tcrkedip 

~ • i ·'1-e ed • •, hakem h,.., nl· de iki maç oynanacağına dair teb
f 
3Ydım, ewela hu heyetin ,.... ..... a·

1 
!iğ ne11redilince tekrar toplanmışsa 

rn . ' 1 0•1ra ... . . :ıre ec er-, bu bir hatadır. 
Galatasaray takımının son maç. 

S~c..".T:·:; &!l l '"'ET larında oyunculann sürantrenc va
ziyetinden ziyade, topu kanıksamış 

Su sporları 
Yarın hem kürek hem de 
yüzme müsabakaları var 

Yarın İstanbullular zengin su 
sporları programı seyre':lebilecek
lerdir. Bir taraftan kürek teşvi1 

n:isabakaJarı yapılırken, diğer ta
·aftan da yüzme yafı!l rı yapıJa

-:aktır. Ajanlığın bu husustak· 
tebliği şu:iur: 

Beden T erbiyeai lıtanbul 
lölgesi Su Sporlan Ajanlığın. 
Jan : 

KÜREK: 

~aatlerde cıkış yerinde bulun. 
nıyan tekneler yarışa girmek 
akkını kaybedeceklerdir. 

5 - Jüri heyeti: Ahmet 
'-:' etgeri Aşeni, Abdurrahman 
3enlioğlu, Rıza Sueri. 

Hakemler: lsmail Dalyancı, 
'-Iikmet Üstündağ, Nedim UI. 
)atur, Bekir Macur, Bedri, 
Behzat Baydar, Ihsan Belor, 
'Jedim Özgen, Mühendis Naci. 

Saha komiseri: lbrahim Kel. 
1 - Mevsimin ilk kürek 'e. 

teşvik müsabakası 23 • 7 -
1939 Pazar günü Yenikapı • 
Ahırkapı arasındaki 2000 met. 
re düz hat üzerinde yapılacak. 
tır. 

2 - Miisabakalara tam saill 

1 O da başlanacağından kli.ip 
mürahhaslarının Y enikapı ga
"?inoları açığında olan romor
!<örde hakem heyetine müra
::aatları lazımdır. 

3 - Lisansı olmıyan hic bir 
~porcu müsabakalara iştirak c. 
~~miyecektir. 

4 - Klüplere evvelce gön
derilen programda tesbit edilen 

YÜZME: 
1 - Evvelce klüplere tamim 

---:Iilen program mucibince ( fe. 
'erasyon yüzme teşvik müsa-
0)akası) 23 - 7 • 1939 tarihinde 
?eref Stadındaki yüzme havu. 
~unda yapılacaktır. 

2 - Müsabakalar<. tam saat 
1 3 te baslanacaktır. 

3 - Bu müsabakalar Böl~c 
Su Sporları Ajanına Sıtkı Er. 
yar vekalet edecektir. 

4 - Hakemler: Sıtkı Eryar, 
'\li Rıza Sözeralp, Hüsamettin 
Güreli, Nuri Bosut, Celal Gö. 
zen. 

Duyduğumuza göre, yarın oy- kaları için şehrimize gelen Mısır 
nanacak maç için geçen hafta şeh ve Yunan atletleri dün memle • 
rimize gelerek kamp kuran De- ketlerine hareket etmişlerdir. 
mirsporlular takımının en iyi o - -o-

•uncularından solaçık Zeki kamp Sişli Hatkevinde konferans 
:lisiplinine muhalif hareket ettiği • 
·çin evvelki gün Ankaraya ia.de Ye dans lı çay 
edilmiştir. Şiıli Halkevinden: 

Talebelerin klüblet1:ien ayrıl- 23 Temmuz 1939 pazar gün 
mas ıüzerione, Galatasaray takı • akşamı 21 ide Halkevimizde De
mından muvakkat bir zaman için niz Harp Lisesi tarih öğretmeni 

ayrılmış ol.?-n Salim, mektebini 1 Fevzi Kurtoğlu tarafından bir 
bitirmiş ve bu hususta her türlü konferans ve evimiz cazının itti· 
muamelesi de ıkmal edildiğinden, rakiyle de bir danslı çay verile • 
yarın yapılacak Demirspor maçın- cek ve monoloklar söylenecektir. 
da eski klübünde aynıy;,ı.caktır. Davetiyeler her gün Şiıli Halke • 

iki maçm sonunda vinde dağıtılmaktadır. 

şampiyon nasıl tayin Yağ 11 güreşler 
edilecek ? Çemberlitaştaki Şenbahçede pa-

Federasyonun hazır- zar günü ~ağıı a~aturka güreşlere 
devam edılecektır. Bu hafta ya-

lad ı ğı talımatname pılacak maçlara, ecnebi pehlivan
Galatasarayla Demirsporun ya _ lar .da iştirak edeceklerdir. 

pacağı maçlarda şampi.) onun nasıl 

tayin edileceği hakkında federas - mm galebesini ve dolayısile şam· 
yonun bir talimatname hazırladığı piyonluğunu temin edecektir. 
malumdur. İşte bu hususta neşr~ Bu suretle çıkacak milli küme 
dilen tebliği yazıyoruz: şampiyonu aynı zamanda 938"939 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlü- Türkiye şampiyonu addedilecek, 
ğilnden: galip gelecek takımakupa verile· 

23-7-939 Pazar lstanbulda ceği gibi her iki takım sporcuıa· 
Fener stadında, 30-7-939 pazar nna da birer madalya verllecck" 
Ankarada 19 Mayıs stadında. tir. 

*- Federasyonlar dairesinden Temdıdi maçta da musavat ar-
yüksek hakem komitesinden ve zedecek sonuçta üçUncU bir kar 
bölge istişare heyetinden bercr şılaşma icrasına lüzum olmadan. 
zat bu ma<'larda hazır bulunacak her iki takım da şampiyon ilan. 
tır. edilecek ve mevcut kupa bu sürek 
*- Bu iki maçın neticesi puan li kanjılaşmanın orijinal hatırası 

hesabile tayin edilecektir. Pua:ı· ı olarak ikıyc bölünüp her iki ta 
lar müsavi olduğu takdirde ikinci kıma birer parçası verilecektir. 
ma~ on beşer dakikalı iki dcYre 1 •- Yukarda yazılı ahkam 'e 
tamdit olunacaktır. Buna rağmen serait hilafına hareket eden ta 
puanlar gene müsavi kalırsa iki 

1 
kım itiraz hakkı verilmeksizin 

maçta atılan ve yenilen goller mağlüp sayılacaktır. 
birleştirilip mukabil takımın ftt 1 •- Bu mac:lann neticesi y 1 
tığı \ e yediği gollerle nisbet cdı· 

1 
nız birinciye ve lkinct,., tayin ı 

terek hasılada görftlecek nsttın· çin olup diğer bı1mn1um a1dıl 
lük, bu üstünlüğü kazanan takı n derecelere müessir değil rr 
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Danzig askeri 
işgal altında 

Jüri· meselesi Sellerin Erzurumdakİ 
tahribatı 

( IJL.ı)ıllr<tı ı 1 incitle J 

halledilmesi ıazım olduğunu, yal
nız Alma.nye.nı:n bu neticeyi musli
hane bir tarzda elde etmek arzu -
sunda bulunduğunu beyan ~tmek -
tedirler. 

Almanya, mütearrızane emeller 
beslememekte ve bir harbe sebebi. 
yet vermek arzusunda bulunmamak 
tadır. 

Bu mahafil Danzigin Alma.nyaya 
ne suretle rücu edeceği ve bu işin 
hangi tarihte yapılacağı ha.kkmda 
bir güna malfuna.t vermemektedir -
ter. 

Ayni mahafil, sadece meselenin 
ilanihaye talik edilemiyeceğini, an
cak, birkaç ay intizara tahammü
lii olduğunu beyan etmektedir. 

Askeri hareketler doğru 

değilmiş! 
Londra, - Alman devleti namı

na söz söylemeye sal.8.hiyeti olan 
bir zat bugün Berlinde gazetecilere 
beyanatta bulunarak Danzig hak

kında Almanyaya atfedilen askeri 
hareketleri tekzib ederek Bitlerin 
Danzig ilıtilafmı muslihane müza -
kerelerle halletmek istediğini eöy -
!emiştir. 

Almanya, eski usullerin
den vazgeçmiş değildir 

Paris, 22 (A. A.) - İyi malfımat 
al.makta ol~ mahafil, Almanyanın 
Münih hakkındaki beyanatına bü -
yük bir ehemmiyet atfetmektedir. 
ler. 

Bu mahafil diyor ki: 

tan gittikçe daha ziyade koı. 
kulmaktadır. Zira umumiyetlr. 
Anşluş'un tevlit edeceği eko .• 
nomik neticeler düşünülmekte
dir. Serbest şehrin Almanyaya 
ilhakı halinde, Polonya ticare. 
~ini Gydnia'ya çevirerek Dan .. 
zigi bu ticaretten mahrum et
miyecek midir, deniliyor. işte 
birçok kimseleri düşündüren 
tehlike budur. 

Polonya Danzig 
için dövüşecektir 
Va.l'§ova, 21 (A. A.) - Mareşal 

Smigly Rydz'in Amerikan matbu_ 
atma verdiği beyanat, geniş suret
te tefsir edilmekte ve Mareşalin 
sözlerindeki katiyet ve verdiği ih- 1 

tarlardaki ehemmiyet tebarüz etti
rilmektedir. 

Bu beyanat radyo ile neşredilir

ken aşağıdaki komanter de ilave 
olunmuştur: 

Mareşal Smigly Rydz, çok 
açık surette bildirmiştir ki, Po. 
lonya, Danzig için dövüşecek. 
tir. Milletimiz için başka yol 
yoktur. Polonyayı Danzigden 
manevralarla ve bir çarpışmaya 
mahal kalmadan çıkarabilecek. 
lerini ümit edenler, bu beyana
tı okusunlar ve manasını anla
sınlar. Şunu da dikkate alsın. 
lar ki, blöf ün Polonya siyase
tinde yeri yoktur ve Polonya, 
ordusunun başkumandanının 
ağzı ile son sözünü söylemiş. 
tir. 

İngiliz generali Londraya 
döndü 

Türk adli,,,sinde Jüri 
teıkiline lüzum var mıdır? 

Zaman zaman münakap 
mevzuu teıkil eden bu me
sele, jki gün evvel gazete
cilerle bir baıpilıal sırasın. 

da sayın Adliye Vekilimiz 
F etbi Okyar tarafından da 
pyanı tetkik görüldü. Ve
kil, bu hususta yapılacak 

tetkiklerin mü&bet bir neti. 
ceye varabileceğini söylü
yor. 

Biz, W:ıraJa, tanınmış 

Doktor Scıli lı lloşim 

"Almanya, eski usullerinden vaz 
geçmiş değildir. Fakat Danzig me
selesi, Alman mütalebatmm şimdi

J,/a:har Osmarı 
adliyeciler 'mizin, hukuçula. 
rUJ112ın ve münevverlerimi -
mizin ba mevzu elraf ında ne 
düıündüklerini tesbiti fay. 
dalı bulduk • 

ye kadar ortaya atnuş olduğu me- Varşova, 2 1 (A.A.) - l. 
selelerden bü.sbUtU.n başka.dır. Bin- ronside, bugün Polonyadaki zi
netice Almanyanm muslihane niyet yaretini itmam ederek tayyare 
ve tasavvurlarına ~t eden ya.rr ile fngiltereye hareket etmiştir. 
resmi Alman beyanatı zihliıleri teŞ.. Hareketinden evvel mavi ü. 
viş etmekten başka bir işe yara - nifonna giymiş olan bir Polon
maz. Çiliıkü, A1ma.n.ya, her tUi'lil ya müfrezesine Polonya lisan1.-
f edakArhktan imtina etmektedir, le bir hitabe iradetmiştir. Bu * * • 

;Ayni ma.bafil, Bek ile Çember- müfreze efradı, vaktiyle büyük Doktor Mazhar Osmanın 
!ayn ve Da.la.dyenin müteaddid de- harpte kendisinin kumandası fikri 
fal.ar hattı hareketlerini açıkça izah altmda muharebe etmiş kims~- Profesör Mazhar Uzman, ken-
etnıiş olduklarmt hatırlatmakta ve lerdir. disini ziyaret eden rnuharririmi. 
dünkü Alman beya.natmm bu hattı Londra, 21 ( A.A.) - Ge. zin suallerine derin bir alaka gös 
hareketleri dc&.i .. tirmesinin pek zi- neral lronside, tayyare ile Var. · 'lk o-.. termış, ı sual olan "biz.de jüri 
yade ihtimal haricinde olduğunu ila şovadan buraya gelmiştir. teşkili faydalı mıdır?.,, noktasına 
ve etmektedirler. Pestelaudaki hidise temas ederek : 

Danzig adeta askeri işgal Varşova, 21 (A.A.) - GP.- "- Faydalıdır, demiştir. Me-
altıodadır rek Polonya makamatı, gerek deni memleketlerin hepsinı:ie ada-
Paris, 21 (A.A.) _ Blum, Danzig makamatı, Pestelau ha- !etin tecellisi için birer jüri heye" 

Danzig meselesi hakkında Ber. disesini ehemmiyetsiz göster. ti bulundurulmaktadır. işlenilen 
linden Jurnal gazetesine şunla- mektedirler. suçun hakiki mahiyeti, hangi se
n yazıyor: Salahiyettar mahafil, Polon. bepler ve şartlar altında işlen.di-

Askeri hazırlıkların geçen ya hükumetinin ancak şimdiki ğini, suç işleyenin ahvali ruhiye. 
EylUldekinden çok daha fazla tahkikattan sonra harekete ge. siyle suçu işlediği zamanda bu
olduğunu bildiren bir çok ha.. çeceğini ve icabeden tedbirleri lunduğu ruh haletini, hakim gibi 
herler verilmektedir. Danzigde ittihazda tereddüt etmiyeceğini muhakeme ederek değil, dışardan 
bTie, şehirde bazısı Danzigli fa.. beyan etmektedir. tetkik fırsatı bularak mütalea e. 
Kat diğerleri Almanyadan gel. Dünkü gazetelerde hadise den heyetin verdiği karar en fazla 
miş askerlerle doludur. Danzig- hakkında hiçbir mütalea yok- sıhhate ve adalete uygun olandır,., 
de 4 bin resmi polis memuru tur. Doktor, jüri azalarının hangi 
vardır. Buna Heimvehr'e men- Fransada aile kanunu evsafı haiz olması lazımgeleceği 
sup binlerce kişinin ilavesi la- hakkında da şunları söylemiştir: 

Patis, 21 (A. A.) - İş nazxrı " J" · h · dah'l zandır. Bunlar icin kışlalar ya. - urı eyetıne ı olacak 
4 Pomaret, bu sabah maliye nezare-

pilma~ta ve mekteplere el kon. zevat vicdan saMbi, tesir altında 
malitadır. Şehir askeri işgal al. tinde Reynaud ile uzun bir görüş- kalmaktan masun, mutlaka pisi
tmda addedilebilir. mede bulunmu3tur. Sanıldığına gö. koloji ve tababeti ruhiyeye vakıf 

re, iki nazır, "Fransız ailesi kanu- zevattan seçilmelidir. 
Berlinden Figaro gazetesine 

bildiriliyor: 

Dün Ber1inde Führerin 
Berchtesgaden'de Danzig Nazi 
şefi Förster ile yaptığr mülakat 
esnasında mühim kararlar ver. 
diği bildirilmiştir. Bugünlerde 
hiç bir kuvvet hareketi muta
savver olmadığı anlaşılıyor. 

Bu ayın sonunda Danzigde 
bütün Na;zi şeflerinin bir kon. 
ferans halinde toplanacakları 
öğrenilmiştir. Toplantı Hersal. 
berg' de yapılacaktır. 

Danzigden Excelsior gazete. 
sine bildiriliyor: 

Serbest şehir hakkında ister 
barış müzakerelerinden, ister 
silahlı bir ihtilaftan bahsedilsin, 
Danziglilerin hal ve tavrında 
hiç bir değişiklik yoktur. Ekse. 
.... hilh •• tüccar ve me. 
mur?arm ve hatta Nazi partisi-

nu" hakkındaki kararname sureti
nin esas hükümleri üzerinde muta
bık kalmış1a.rdrr. 

Yozgat' da 

Bu zevatın üstelik bazı evsafa 
daha malik olması icap eder. Ha
yatta müteaddit hal1Iselerle tec-
rübc edinmiş olgun insanlar yu. 
karıki evsafr da haiz bulunurlarsa 

Bir sıfat durağı açıldı tam aranılan azayı teşkiı eder

Yozgat, 21 (A.A.) -Bugün yeniler ... ,_ 
Sıfat durağı merasimle açılmıştır. Dıger atraftan jüri azasına 

Vali Feyzi Gürel söylediği bir verilecek hakları kısaca, yalnız 
nutukla cumhuriyet hu··kumA et' . (Veto) ya inhh:ar ettiren asabiye 

ının .. h 
1
. 

1 
mute assrsx · 

yapıcı e ıy e pek kısa zama.'1~!a ,. · 
. - Jüri azalarına hat.liseleri 

Yozgatta yi.ikselen eserler a-..,·mda esbab 'b ı · ı 'k d k I mucı e erıy e zı re ece 
Sıfat durağının çok faydalı bir mü- salaAh' t d -·1 h t f ld ıye egı , er ara ta o u-
~e olduğunu, şimdiye kadar ğu gibi vetonun ifadesi sayılan: 
basıt usullerle senede 300 kadar at {Evet) ve (Hayır) hakkı verilme· 
a~ılanrrken, binasile laboratu\'arla- lidir ?.,, 

rile, eczanesi!~ mükemmel bir hale Bır hakimin fikri 
ı~onulan bu müessese sar·'.1de bun Sultanahmet Sulh Ceza haki. 
dan sonra iki üç bin ha~v~na cıuni mi Re_şid, jüriye taraftar ldeğilc1ir. 
tohumlama yapılarak buyük ran· Suallerimizi alaka ile dinledik: 
drman alınacağını söylemiş ve bul ten sonra söylemi9tir : 
sayede ötedenberi savaşlarımııda ~~~~!!!!!~~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~ 

· · ' l milli varlı-ımrza eni bir kudret 

"- Jüri heyetinin adli tatbikat
ta faydalı olduğunu kabul eden ve 
ileri süren meslektaşlar mevcut -
tur. Fakat ben, bizde jüri heyeti (Devamı 4 ;;.,ciideJ . ~· 
ihdasx usulünün tatbikatta hiç b l M'" .. J ta zarar verdıgı tesbit olun. 
tc faydalı olmıyacağı kanaatinde. k: ab~ıştır. d unak~lat diçlok muştur. Bu mmtakada sular 

. ır zaman a temın e e. 1enüz çekilmediainden .hasarat 
yım. cektir. ,., 

E b b "b · · miktarmm tetkikine devam 0 • s a ı mucı esme gelmce; bu- E 2 I nu anlatmağa, ne sizin sayfanız, b rz.~r~m, . (A..._A.) :- O~ 'unmaktadır. 
ne de sizin ve bizim mesai ~ gun enben yagarı şıddetlı Bafranm Alacam nahive 
dışında kalan zamanımız müasit- yagm.~rlar ve dolular Erzurum nerkezinin Cicik • k ·· ·· ·· :1 
. ve mulhakatında yer yer tahri . h il . oprusu ı e 

tır.,, b t I ·. D • :arşı ma a esme ~eçen köprii-
Ad!iye doktoru ne diyor? ta yapTmıştrr, spır, ım1ıs. Ol. ·ü su götürmüş ve çayın etra-

. . . u ve ortur.ı mmtaka armdC! • d k' h l Adlıye doktoru Satıh Haşım~ yağan w l d ı rn a ı arman arı sel basmış. 
adliye binasındaki hekim odasın - · yhagmur ar ve olular ·tr. Gelek ve Yenice çayından 
d d·~· 

1 1 
h~k· ınsan ve ayvan zayiatını mu ı IA H bT k" .. 

.ad'verf'kıg~ ce~ap. arka a ım Re. cip olmu~tur. lspirc:c 8 insan· : .e~ sbey apk he ı ı oyu ara. 
şı ın ı rıne ıştıra etmekte, ez- 1 jQ h . d Y ~ ·ısını asara ayvaı.atı ve a-

·· mı 1 .. 
1 

k d' ayvan zayıatı var ır ar b 1 .. ""kl . . cu e şun arı soy eme te ır: m l d h l I · ll .., a an suru emıştır. 
" 1·· . h t' t k'l' . b' d ur ar an usu e ge en se er - un eye ı eş ı ının ız e aylar l . S k k ] 

henüz faydalı sayılamıyacağı ka- yollaca ça ıkş~a ·~ıur~tıtahle y~pıhm amsun mer ez azası i e 
. rı ve opru erı rıp et "'arşamba ve Bafra kazalarında 

naatınde bulunuyorum. Bunun "11. ti • --tan nTenlerin veklı.1111 1. r 

b b "b · · · ış r. es a ı mucı esını zıkretmekten Sa 2 l (A A ) "'üfustur. Tabiatin bu acı dar-
f 1 f k . . msun, -sar ınazar a u acı bır tetkık ne- g d ki l · h. besine uğrayan mıntakalarda 

ticesinlde, bitaraf ve tam manasile daamsı un a .~on se~ ap akkm. A . . . . aman mutemmım malumat 'cabeden tedbirler alınmıştır. 
;d~ b:r şahıdı~ d ~~ zorlukla ~.u: aşağıdadır: Çarşamba ve Bafra kayma. 
u ugunu gor u ten ve JUrı S 1camlan seylap mmtakalarmda 

heyeti seçilecek azamn vekayii en .. u merkez kazasının l O kö. I 
iyi görecek içtimai seviyede bu- ~~nde 3000 he.kt.ar arazide tü. ·a ışmaktadırlar. Vali de Çar. 

t b k 
"lmbaya gitmiştir. 

lunmaları, hissiyattan tecerrlid e- un ve mısırın ır ısını ile 60 · k"l b ~d Köylüler hükumetin <YÖster 
decek irade kuvvetini haiz olma- '•n 1 0 arpa, ug ay ve <;av. 1 b .., 
lan gibi vasıflara da malik olma- ~~r tamamen mahvolduğu gibi . iği üyük alaka ve yardımdar 

k h d w· iolayı müteşekkir ve mütes,...ı· 
sı dtişünülecek olursa henüz 1 1 a şap su egırmenini de su. l 1 ·· ·· ·· 1 maktadırlar. Bugüne kad· 
tatbikte bir fayda olamıyacag-1 ar goturmuştür. ~L\msun vilayeti çevresinde b 
kanaatimin husulü sebepleri ko- Çarşamba kazasında 18 kö· ':adar büyük bir selay görl' 
layca anlaşılır.,, arazisini su baıımış ve mezru;. .....,ediği söylenmektedir. 

N. B. 
Tren kazası 58 milyonluk kredi ( Baştara; ı 1 ıtıcıde J 

(Baştarafı 1 i11cide) hat üzerinde bir adamla karşılaş
n~ sarfedeceğini de ilave etmekte- mıştır. Bu adam çırılçıplaktır. 
dır.. . . ,, Makinist a.damı görmüş, fakat 
Dığer ta:-aft:an yerlı mer.a ... Jardan mesafe çok az olduğundan ve tren 

sızan haberlere göre cereyan eden d~ sür'atle gittiğinden fren yap
ı.ı::....akerelerin mevzuWlu teşkil e· macına rağmen kazaya mani ola· 
den kredinin y:!!<~u 58 milyon İn· marnıştır. Adamcağız tren teker • 
giliz liro..>ı kadardır. Bu pa::o.,ın bir lclderi altında parça parça olmuş
kısmı hükfunetimiz tarafından ln· tur. 
giltereden yapılacak esliha m:i'Jaya· Kazadan sonra tren durdurul
atına sarfedilecek, mütebaki kmnı muş, ve izmite haber verilmi§tir. 
da ticaret ve iktisat işlerinde kulla· Gelen müddeiumumi ilk tahkika. 
nılacakt1r. tı yapmış ve tren bu yüzden t,5 

Aynca aldığımız m:ılilmata göre saat geç kalmıştır. Kaza kurbanı
lngilterenin memleketimize verr.:~k nın çırılçıplak tren yolun.da do
te olduğu bu geniş kredinin faizi taşması, bunun bir mecnun'\oldu
tnz·:~_renin kendi dZ.:&.i:i dikraıları ğuna hüküm verdirmektedir. 
için kabul ettiği miktarda yani yüz .. 

~e i~i •. i~i buçuk kada~ o:acaktır. Yusuf Ziya Oniş'in 
lngılız gazetelerının 
yazdıkları lsteudiği kadar kefalet vere-

Dünkü posta ile gelen Times ga- bileceğini söyhyere~< yaptığı 
zetesi diyor ki: yeni tahliye talehı 

Avam kamarasında amele m~bus- Tekrar reddedıldi 
lanndan Ballengerin .sor~u~. bir su İstanbul Müddeiumumiliği ikin 
ale cevaben made~. ışler:.~usteşan ci tetkik bürosu şefi Sabri tara _ 
G. Lloyd şunları soylemıştır: fmdan hazırlanmakta ola S t 

" 1939 · d T ·· k" n a ye - senesın e ur ıyeye tes- 'l·olsuzlug-u iddianame i ··dd · -
l'h · · ·ı . . l J s , mu eıu 

ı. ~t ıçı~. ven ecek kredıye a~t. n- mumiliğin, bazı noktalar hakkın 

Küçük Nermin 
Bir türlü bulunamıyor 
Bütün karakollar 
paylaşı lamıyan 
çocuğu arıyor .. 

Dört senedenberi payla~ılamı

yan Nermin adındaki çocuk, ev
velki gün annesi Fatma ilhamn 
iddiasına göre Vefadaki evlerin
den mahallebici Mehmet Ali tara
iından kaçınlmıştı. 

Bunun üzerine beşinci icra da 
iresine müracaat etlen Fatma il

han çocuğun iadesini istemiş, fa. 
kat Mehmet Alinin evine giden 
polisler çocuğun evd: olmadığını 
görmüşlerdir. Mehmet Ali potis· 
lerin sözlerine karşı: 

"- Ben çocuğu annesine ver
diğimdenberi hiç görmeıdim. Ne 
olduğundan haberim yoktur.,, de· 
miştir. 

Nermin iki gündenberi ortada 
yoktur. Polis bugü.1 Mehmet Ali
ye çocuğu teslim etmesini söyle 
mi1tir. Fakat Meh
met Ali gene haberi olmadığında 

israr etmiştir. Polis mL~dürlüğü 

şehrin her semtindeki karakollara 
tamim yaparak Nerminin bul:.l.ı· 

rulmasını emretmiştir. Çocuğı'.n 
Mehmet Alinin akrabalarından 

g!lız .- Turk anla~m~sı . mucıbı~:e dııda tahkikatın genişletilmesi için 
şımdıye kadar Turkıyenın lngılııl gösterdiği lüzum üzerine bitirile • 
n:üessesel.cr~:.: :'.,'aptığt ~~~:ı~·elele- rnemiş ve dördüncü sorgu hakim 
r.ın bedelı o,00:),CClO lngılız lıra~m- liğine talimat ya.zılnuştır. birisinin evinde saklı olduğu s'l-
t..1!1 noksandır. Dördüncü sorgu hakimi Sami nılmaktadır. 

Mezkilr anlaşmaya göre Türkiye- cün limanlar umum müıdürü Ra- -N--f---v---k-. -, .-
ye veril:cck :;ıebaliğ kamilen ve yal- u!i Manyası şahit sıfatiyle çağır a 1 a e 1 1 n İn 
mz lngıltereden 53tm alınacak mal- mış, ifa.desini almıştır. h 
zemeye sarfedikc-~.tir . Bu sabah ta iki gün evvel tah- Seya ati 
Şimdiye kadar Türk hükumetine !iye edilen maznunlardan avukat General Ali Fuat Erzincan 

v~:·lı:~ avan-:.11 .~iktan 472,310 İn· İsmail İsa Caniş çağrılmış, tahki. 
~ılı.7 lırasma bı..!~ olmuştur.,, katın tevsi edilmesi lüzumtı görü- da merasimle karşılandı 

İngiliz kredisiyle ft meri• 1:-n cihetler hakkınd3. yeniden ifa. Fuat Cebesoy, Erzurum shrdshr 
kadanda silah alınabilecek dP.si ahnnuştır. tefti~ maksadiyle buraya gelmiştir. 

Lond.ra, 21 (Hususi) _ İngiltere Müddeiumumiliki tarafın!dan kalabalık bir halk tarafından kar. 
hükumeti, Polonya, Romam·a ve asıl suçlu sayılan üç maznun - şılanmış ve yarım saat kadar be
Türkiyeye açtığı kredilere m~abil dar. eski Denizbank Umum Mü. lediye dairesinde istirahat ettikten 
harp malzemelerini İngiltereden al- dürü Yusuf Ziya öniş, bu sabah, sonra hareket etmiştir. 
malarını teklif etmiş, fakat, tatbik:lt vekili Sa.di Rıza vasıtasiyle yeni
bunun mümkün o!madığını göster- den tahliye talebinde bulunmuş. 
miştir. tur. 

Bunun üzerine gerek Polonya ,.e Yusuf Ziya tahliyesi için iıte-
gerek Romanya ve Türkiye bu nildiği kadar kefalet vermeğe ha. 
kredi ile İngiltere ve Fransada~ ma zır olduğunu lda bildirmiştir. 
ada yabancı memleketlere sipariş Y.usuf Ziy~ bir kaç gün evvel 
verebilmelerini istemişle:-dir. Çünkü tahl~ye. ~~ebınde bulunmuş •. so~gu 
Fransa ve lngilterenin harp sanayii ~akımlı~ı tar~.ftn~an. rededılmış • 
ancak kendi ihtiyaçlanm karşılıya· ~ır. A~hye .dordunc~ c~z.a mah
bilmektedir. !ngiltere bu müracaatı kemenınde bulundugu ıtırazı da 
doğru bulmuş, yalnız Amerikaya :a1?~ görUl~e~ştt .Yusuf ~iya 
o:iparis verebilmek, bunu da !ngilte· önışın ~b~g~nku t.ahlıye talebı de 
renin Amerika ile olan tica et kan:ı. sorgu bakımı Samı tarafından red 

r '1 •i'l .. 
liyle \'apmak sartile muvafakat et-' c 1 mı~~ır. 
mişti;, • Maznun vekili Sadi Rızanın bu 

lngiltere elçisi Ciano
ile görüştü 

Roma, 21 (A. A.) - İngiltere 
büyük elçisi Çianoyu ziyaret etnıi§
tlr. ıJu ziyaretin sırf bir nezaket zi
yareti olduğu tebarüz ettirilmekte
dir. 

Anasım öldürmek isteyen 
oğul 

Bir ana dün polise müracaat e· 
derek oğlunun kendini öldüreceği

ni söyliyerek tehdit ettiğini iddia 
etmiş, muhafaza edilmesini iste
miştir . 

--~ ikinci red· kararına da itiraz ede. 
Bu be1baht ana. Alyon sokağın-

1a oturan Safiye admda 50 yarl;:ı-

10 rınd:-ı. bir kadm..ı-- r"' .. ·~ cla-ı ccr· t 

On Arnavut beyi 
tevkif ed·Jdı 

ceği sanılmaktadır. 

kaçışı etnamnda refakat eden 
'·-
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1 Orman insanları aras;;d~ i :~~~] 
L • • . , •.•••• ---·- --ngilizler nasıl 

evleniyorlar? 
y AZAN L.: Busch 36 Yılmı vah ş il e r arasında geçirmiş bir Alman seyyahı 

Sihirbazın bulunduğu · mağaranın arka 
tarafına geçince sapsarı kesildim 

... 

Buba yere yuvarlandlktan so11ra Zira Sabu-Havtı ilk uçurum ba-
dehşet içinde ayağa kalkmıştı. )ına geldiği zaman bö)·lece bağır -

- Kaptan! .Mahrnl \ .!d Cehen . ınış, ~esin ihtizazından kayalıklaı 
nem uçurumunda kaldık!.. ;atlıyarak c!"'' ... ,,~·· •. r.1:::dh·en şek. 

Diye kekeledi. tinde yol açılmı~tı. 
Ben hala tabancam elimde, artık Fakat ben böylece hemen bütün 

kendimi tutamaksızın küfredip du. uçu:-um dibini çcp:çc\'re dolanıp 

ruyordum. se~im kısılıncaya kadar bağırdığım 

1 Etrafuna bakındım. Çıkacak biı· halde kayalar yerinden dahi kımıl -
yer olup olmadığım gözlerimle a - damadı!. O vakıt büı;bütün meru' 
ra5tınyordum. oldum. Bir kö;eye oturdum. 

- Buba! Buradan çıkacak ba5 - Buba da yanıba~ıma oturdu. Dil· 
_a bir yer yok mu? Na~ıl olur? ~ünrniye, yaziyeti muhakeme elmi-

Dire bağırdım. ye koyuldum. Fa1;:at Buba mütema-
- Gel bakalım!.. diyen etrafına ı-~';:ınıp duruyordu. 
l'çurumun dibinde yürümiye baş· Yüzünde ilk duyduğu dehşet ha -

tadık. ·sihirbazın bulunduğu mağa- la kaybol'!1amı~tı. Bird~nbire bana 
ranın arka tarafına geçince gayriih- kalın dudakları titriyerek: 
ti yari sapsarı kesildim. Zira \'azi - - Kaptan .. . Kaptan .. dedi. 
yeti görmüştüm. - Ne var, Buba? 

Bu uçurum 200 - 250 metre mu • - Burada çok -tehlikedeyiz! .. 
rabbamda bir kuyu şeklindeydi. Bir - Neden? Çocukluk etme Buba! 
o kadar da irtifaı vardı. . Anlaşılıyor ki biraz bekliyeceğiz! 

Buradan uçmadıktan sonra çık - ~1esele bundan ibaret!.. Zira nasıl 
mağa imkan \"e ihtimal yoktu. olsa bizim arkadaşlar avdan döne-

Zira uçurumu çepçevre çevreleyen cekler ve gelmediğimizi görünce bu
yarlar dik, dümdüz yalçın kayalar - raya geldiğimizi bildikleri için elbet-

1 dan ibaretti. te bizi aramıya ~eleceklerdir ... 
\.·ngiJterede ni~an, nikah, düğün ve~i. geiinin fotoğraflan;u ta5ıyan' ret ve bahşişleri kendisine aittir. İhtimal ki burası herhangi sön- o vakıt kendilerine se~leniriz!. 
): 

111 
\e ,.e mcra;,im1 hemen hemen Jüzünelerle çarşaflar, yorganlar, : Bunlar yirmı, otuz İngiliz lirası ka- müş bir yanardağın ağzı idi. Buba müthiş bir korku ile ba~ını 

ır_ kralın seyahati kadar hazır~ıkla havlular, peşkirler, masa örtüleri ve dar bir şey tutar. Mahalle kilisesin- Ak~am basmakta, ortalık karar - 11 d 
ıca . ~ sa a ı: habe P ettırir. .l\1atbuata böyle biı saire için yüz, iki yüz lngiliz lirası de dahi Vest End kilisesinde bir ve mak üzereydi. 

<ıile .r akseder etmez evlenec_ek kızııı nasraf y<!pıhr. ya iki İngiliz lirası masrafla da ayin Esasen bu cehennemi çukur çok- - Hiç değil! Kaptan, hiç değil! .. 
. ~tnde Iaali"·et ba"lar ve bu fa- Bundan baska (kek) \'ar. Düg~ün- 1 yapılcıbilir. Fakat, lüks bir kilisede ki dedi. Mademki hu herifler bize bu al J -.; - tan karanlı · aşmıştı . 

. !Yet haftadan haftaya mütemadi- !ere mahsus büyük (kek) Jer on beş musi!:i ile ayin yapılırsa iş deği5ir. Uçurumun dibini böylece ne ya- oyunu ettiler! Korkuyorum ki şim-
~en artar. Gelin ile ailesi ve akra te daha fazla İngiliz lirasına a!ma- Vcrilm para hanendelere ve kilise- pacağımızı bilmez bir halde dola • di gelecekler yukardan bizi ok yağ
ası, çiçeklerle sü~lenen ve erganu· ~ilir. Bu masraflara, kifüeye ait çi· nin temizliğine mahsustur. Böyle ~ıp dururken birdenbire aklıma muruna tutacaklar! .. 
.un l&tif ve ahen.!~t::.;- seslcrile inli· ;~!~ çelenklerine ve:-ilecek yirmi ln- Hr ayin ve merasim için tiyatro Sabu _ Havtinin ilk defa uçurum Buba bunu söyler söylemez gay-
~ en kiliseye büvük bir vekarla var- giliz lirasını ve resmi kabulde güye- gibi ~fü'e-nen Ye dekorlanan bir kili- başına geldiğimiz zaman baş vur • riihtiyari titredim. 
O:~zclan en el )~üzlerce insan i;e gi- ye \'e geline buket alınacaksa bunlar se birçok saatlik mesaiden sonrn du~ru 0 garip usul gelmişti. Hakikaten Sulungalar yukardan 
ı~ır 'e yüzlerce lira masraf yapılır. içn gene ayni parayı ilave etmelidir. e\'\ elh.i haline getirilebilir. Bundan Hemen uçurumun dibindeki ka _ bizi ok yağmuruna tutabilirler ve 
ırkaç dakikalık bir tantananın ha- Elhasıl, bin İngiliz lirası kadar tu· başka ni~an yüzüğli, damdonörlere yaların kenanna gittim ve alabildi- kendileri görünmeden ok atabilecek-

ı :rı İçin gelinin annesi ve bizzat ge- tan bu masraf rrelinin ebeveynine hediye olarak verilen mücevherat leri için benim elimdeki tabanca pa-ın b" t-- ğine: 
Hu ır Provaya teşebbüs ederler. aittir. Geline hcdir.e olarak Yerilen (her biri 10 İngiliz lirası kıymetin- _ Hohe! .. Hohe!.. ra etmezdi. 
S" Pro,·a haftalarca, hatta aylan:• _ptomobil ,·eya inci gerdanlık veya de). geline ve damdonörlere verile- Diye bağırmağa başladım. Hemen ayağa kalktım. 
rıu_rcr. Bu iş için bir tiyatro aktörü- 1uymettar kürk veya ev bu masraf- cek buketler gu\'ege aittir. Bn ======================== - Hakkın var, Bubat dedim. ~-
t'lln sinirleri, bir generalin metane· ~an hariçtir. buketlerin her biri çiçeklerine göre değils~ nikah ve düğün merasimi ğer bu mecnunlar böyle bir şeye cü-

1 ~: bir sefirin mahareti lazımdır. Fakı.t ı;üveği masraflardan tama· iki veya üç lngiliz lirasina ahnabi- yaİr. :1 bir buket masrafile ve yüz ret edecek olurlarsa Yaziyetimiz fe-
k ır. genç kızla bir delikanlınm I men istisna edilmemiştir. Kilise üc- lir. !;~fü1 bir içtimai mevki sahibi kadar davetli ile yapılabilir. na olur. Onun için ihtiy'ltfln serıin-
~düerine kan koca ~hl b~mar ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~an evvel ikmali lazım gelen mera 
/lll nelerdir; her ~eyden c\'\"cl biri-
lırı-.rı'n -k"h · ·" 1 k'k" b" Ve ~.. e nı d ıçm la ı -ı ır vaat, 
ve guzel bir nişan yüzüğü vermeleri 
b' her iki tararm ailesi larafındar. et \'eya iki davet Yerilmesi lazım· 
ır \ k 

21 1
• ı nca · bundan sonra düğün ha· re: lkları başlayabilir. Aylarca sü· 

k bu hazırlıklar esnasında delı
b~n~ı müstakbel karısını te:-adüfen 

( ,
1
r
1
_1ki dera görebilirse bahtiyardır. 

•e ın a 1 ll1 Y arca terzilere, kundura, ça-
a~ır, çiçek mücevherat ma~azala-

rına . • L 

So gıder gelir. Bunlar bittikten 
hanra düğün merasimi için •plan 
do Z~rlanır. Gelin taraf mm ve dam
{) norlerin elbiseleri kararlaştırılır. 
nı <undonörlerin ta\'ır ve hareketleri 

21.e elesi mühim bir meşgale olur. 
~ ra b 1 ha un arın bir hatası haftalarca 
~ırJanan planı altüst edebilir. 

kir un~an oonra ayinin yapılacağı 
nr:~nın intihabı kalır. Kilisede yal 
Yah anende çocukları bulunacak 
han u: Yalnız erganun mu çalacak: 
caı.:~1 halılar ve tenteler kullanıla· 
su : Bunlar da ka •:rlac:;tırılır. Hu· 
ı.. "

1 
davetivcler bastırıl~azdan ve 

IJU 1 • 
\'eı" a_r .~·erlerine gönderilmezden ey· 
ve dugun re~mikabulünün nerede 

ne kad fl 1 w sel . ar ma;;ra a yapı acagı mc 
esı gelir 

Se Eğer luk~ bir otel intihap cdilmi~ 
nı~elinin ebe, cyni otel idaresile 

r rubat, musiki c:ampanva deko· 
asy • ı. • • 
l3un~n vesaire hakkmda görüşür. 
lir an S-Onra davetiyel(.'r gönderi
ıa;ı Artık gelin ,.e annesi mağaza 
nin ~ola~mağa başlarlar. Zira geli
bir er şeyi yeni alınacaktır. Bu 
nerj anant'dir. Sebebi de modanın sc-
~h~ c::neye de~işmesidir. l\le\'kı 
ce\·h 1 bır krzın gelinlik elbisesi mü
v~. erat ha .. ;- c'mak üzere dört be~ 
• Uz ln T 
Çer ı:- gı ız lira.ı:mı ferah ferah ge-

. c..be\ · 
trıoL.·ı ernı ve kocası birer oto 

IJI Jı~· 
Göt::ij • '"'-II)"e ederler. E~er bir e\' 

~ orı:a mac;raf İ!·i'.İ kat olur. Gü-

I 

Mll<i JŞ 

El~-rJ;)j 
HIR S12.l.q R 
N~SIL l-l ı 
Sız OlDUı< 
LARt N ı 
ANLAT 1"\IŞ 
L~~ Pl .. 

'i?A Pı ı...q >-l 
SiR1<4Tl°E 

RiN • 
S\:J1~N F.ı\· 
lll~R' ~E'1 
PANA ~11< 
Ml~DI ... 

- ·------

le şu sihirbazın mağarası yanına 

~idelim ... 
Buba sihirbazın m1:;;arası deyin • 

ce büsbütün korktu; 
- O niçin ki? diye kekeledi. 
- Korkrpa a canım! .. Senin si -

hirbaz artık öldü!.. Ondan korka
cak bir şey yok! .. 

- E\·et ama, onun cesedi etrafın. 
da şimdi cinler doludur. 

- Canım, bizi yukardan Ulun -
galar oklarla öldürürse dana mı iyi? 

l\1ağara yanında bulunalım ki, ok 
atarlarsa hemen mağaraya gireriz! •• 
Onlar da bizi göremezler! •• 

Buba bu ihtiyatı makul ve her 
halde yegane çare buldu ki sihirba
zın cinlerinden korkusuna rağm.e:n 

mağaranın yanına kadar gitmiYe 
razı oldu. 

Orada mağaranın önüne oturduk. 
Fakat fena halde düşünceye dal -
mıştım. 

Şunu düşünüyordı:m: 

Yakıa görünürde l:lungalar yok
tu. Fakat bu hal acaba onların bi -
zimlıe artık meşgul olmadıklarma mı 
delalet ediyordu, yoksa bizden ev -
vel elbette yardımımıza gelecekleri
ni pekala bildikleri arkadaşlanmı. 
za karşı bir tuzakla meşgul old~ -
lanna mı delalet ediyordu? 

Ulangalar hakikaen böyle bir ~y 
yapmış. Arkadaşları ayn olmamız
dan bilistifade onlara bizim tarafı
mızdan bazı yalanlar uydurarak on
ları herhangi bir tuzaga düşürmü~ 
olabilirlerdi. 

O esnada idi ki, uçurumun yuka
rısında bir takım gürültt:!cr dura
rak yerimizden fırladık. 

Zenci Bubanm kulakları biz be • 
yazların kulaklarından her halde 
daha hassas. 

Zira o, yerinden heyecanla frrla. 
)'lp: 

- Kaptan! Oh!.. Bizimkiler! .. 
Diye bağırdı ve o istikamete doğ

ru koşmağa başladı. 

Filhakika Hansın bağırdığını ben 
de işitmi~tii:n. 

- Kaptan! .. Kaptan! .. 
Diye sesleniyordu. Bütün kuvve

timle haykırarak ce\'ap verdim. 
Hans okkalı küfürler yağdırıyor

du. arkasından Sabu-Havtinin ka
yaları çatlatıp dökmek için: 

- Ho-hu-he!.. Ho-hu-hc! .. 

Diye bağırmakta olduiunu i~t .. 
tim. 

Filhakika uçurumun ba~ll bir ta
rafından Sabu-Havti yine bu u!Ul.le 
yolu açnıağa muvatrak olmuştu. 

Akabinde toz duman içinde sürat 
le Hansın arka~ından diğerlerinin 

indiklerini gördük. 
Cümlesi müsellfilı bir haldeydiler. 

Hayret ve hiddet içindeydiler. 
Ne olduğunu bize sordular. Kı .. 

!'aca anlattık. Sihirhaz!!'!"tnağarası • ... 
na gidip cesedini gözleri.le gördü • 
ler. 

Hans mağaradan çıktıktan sonra 
- Avdan döndükten so.nra ~ 

kulübede bulamayınca Ulunga1ara 
sorduk.. Görmediklerini söylediler. 
Hemen buraya koştuk! .. Fakat aca
ba yolu bozup sizi burada ıbı~an 
kimdir? 

Zehirli bir glilü5le güldüm. 
- Budalaca ~yler sorma Hans. 

Kim olacak? Ulungalann reisi!.. Si
hirbazı öldüren de o, bizi burada 
aklınca ölüme mahkum etmek iste
yen o! .. Buna şüphe mi var? Fakat 
Hans fevkalade hayret etti: 

- Fakat na.,,ıl olur, Kaptan? de
di. Biz sizi bulamayınca Ulunıı;alar 
reisine de haber gönderdik ... Herif 
telaşla ko~up ayağımıza geldi. son 
derece tela~ ve teessür içindeydi. Si
zi okadar merak etti ki cen~averle
rile beraber arkamı1.dan o da geli -
yor! ş:mdi ner~ey<:e ~lir\td.. 

- Nt diyortWt Ham? 
(.Detxlmı VGf') 
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- ıs- Yazan: RAHMi YAGIZ 

Karaya doğru koşan Mecdinin 
tayyaresi iki isabet almıştı 

- Btı sabah erkenden, kimseye haber verme. 
den, yalnız başına u~uşa çıkmış; klıribilir. nereye 
gitti. Beş dakika evvel müstahkem mevki kuman -
danhğından telefoıila haber verdiler. Sa.kız istika
metinde 2,5 riiil mesafede bizim taburdan bir tay
yare ile dört düşman tayyaresinin gökte bôğuş _ 

uklarmı söylediler. Bu, ltecdid!r mWiakkö.k. Ta -
bur kumandam bUtUn uçuş klt8.larmın yari:Imıa 

koşmasını emretti. Fena hıilde de itzdr. Fazıl fazla. 
dinlemedi, bacakıilrmm biltU.n kuvvetiyle koşarak 

kendi böIUğUne, Uqtı§ krtaStna yollandı. 

12 tayyare hangardan çtkanlmış, meydanda 
makinistlerin muayenesine terked.i.lnii§tL 

Alel!cele hazırlanan llilotlar göZlüklerin!, me_ 
ım iask:etıerliti takmışlar, motörler çalışmağa 

1'atW:ıii116.. 

Fazıl, kendi tayyaresine koştu. Emirberinlıı 

U%:lttığı başlığını gözlüklerini kaptı, meşin ceketi
ni sırtına geçirdi. Tayyaresine atladı. 

Fazıl, can arkadaşı, kan kardeşinin sağ oldu
ğuna çok sevinmiş, ona yardıma koşmak için blltün 
gayreti ve acelesiyle harekete başlamııtı. 

15 dakika sonra. hava meydanından uçan 12 
tayyare, birinci uçuş kitast kumandanı yüzbaşı Fa.. 
zılm emrinde muazzam bir filo halliıde, iki kısmı
da. 6 şartlan dublve nizamında müt.ıüıj Dlr motör 
ğilrliltü.sile bulutlara doğru yollandılar. 

Mecdi, kendi topraklar1iıa ;vaklaşımasma mu. 
kabil ğitliltçe artan bir tehlike ve mülhiŞ bir kur
§UD ke8afeti içinde alabildiğine uçuyordu. 

Mllstahkem mev.k.llri. 8 kilometre kadar uaa -
1 . 

ğmd& tekrar etrafını saran 4 tayyare ile son bir 
karışmaya gir~tf. -- Jıll 

Lövyeyi göbeğine dayadı, gabrlye (1) ye ~
'i. İyice yükselip bir lopingle Uste çıktıktan 80nra 
1ayyareled ate& altına almak, ve kUanacağı Us • 

:-UlilUkle mUS"tahkem mevkiin top menzili dahiline 

::irmek iste~ti. 
Yarnn saatlik muharebenin wıa)'IŞmca Türk 

kartalmm yalnız bu yübelıne mllıtıvruma ehem
miyet verdiğtiıl gören ve bu tam kaYrayan dUş
ıııa.n pilotları da aynı ıekllde harekete g~tller. 

Dört tayyare de aynı umanda. gabriye yap. 
ti. Mllth19 motör ğütUltUJei'lle dimcllk yükselişe 
başlıyan beş tayyare aynı taman4a löpingi tamam 
ladılar. Ve ... Mecdlı çareelıUk içinde eski vulyethı 
devam ettiğf.J1I, düşman tayyartlerinin işi kavra -
d.OOannı gördü, en yakmda.ki R. s_ 4 e, yilzbaşı 
Rlnholt'un ilııerine ialdmiı. 

Türk pilotu mllthla blr den.em• yaptyordu: 
BUtUn hraıyla dU,man uçağma bindirecek, mU. 

Badenıe neticeeinde kendisini parçahyacak, !n(Uiı 
tayyaresini dil§ürecektl. 

Rlilholt bu korkunç hareket karpımıda. pbri
ye çekti, Mecdi R. S. 4 ün altından geçerek aahne 
muvazi bir Uç1Jila hllcuın haltnıd&n kurtuldu. Bu 
:tnanevra dilşman tayyarelerini şqırtmıştı. Bir sa
niye sonra kendilerini toparlryan mUtearmlar ka
çan ka.rtalnı. peşlni brra.kmadılar. 

·Makib.elitU!ek. yağmuru altında karaya doğru 
koşan Mecdinin tayyaresi son kuJ'lunlardan ild isa. 

bet aı'ıriış, foker, müstahkem mevkiln top menzili 
dahiline girmişti. 

Ai(ik kurtuluşunu ele geçirdiğine hükmeden 
yılmaz pilot, rahat bir nefes alacağı sırada · biraz 
evvel Ustünc siıldırdığı R. S. 4 ün makineli huz.. 
mesine uğradı. Arkıtdan gelen kurşunlar devvar 
motöfün ilti silindiriri.i parçaladılar. 

Yarını saatten fazla boğuşan Ft>kerin motöril 
birdenbire sükut etti ... 

Fakat bu sırada kar"§ıdan 12 Türk tayyaresinin 
gelmekte olduğunu gören düşman tayyareleri' bir 

saniye şaşaladılar ve hemen Yüıır geri ederek bütün 
hızlarlyle üslerine doğru kaçmağa b&§ladllar. 

Türk filosu kaçan tayyarelerin ardından biraz 
uçtu. Kumandanm verdiği emitde takip keyfiyeti, 
Sakızın bombalanması ınenubabs olm&dığtndan ka
raya doğru süzülen Mecdinin arkasında bütiln filo 
geriye döndü, tayyare meydanına geldi. 

Mecdi, motöriinü parçalryan kurşunların mey
dana getirdiği arıza sebebiyle irtifamdan istifade 
ederek süzille süzüle karaya. doğru yaklaş1yor, 

kend.iiıi kurtarmağa uğraşıyordu. 

Tayyare, bütün ağırhğma rağmen ttpkI bir 
planör gibi hava cereyanlıırmm önüne katılmış 

muntazam in.işini tamamlıyordu. 
Yavaş yavaş müstahkem mevkiin Uzerinden 

geçti, yükseklik hayli 8.%alm14t1, tekerlekler evle
rin damına sürünecek kadar yere yaklaşmış, mu -
liakkö.k bir tilUriiden kurtulan, 6 dU,ınan tayyare. 
ııinin hücumundan, İngiliz dretnotunun tayyare d~
fi bataryalarmdan yakayı sıyıran Türk kartalı 

şimdi yepyelil ve beklenmedik hir tehlike karşı

sında kalınııtL 

Nertyo inecekti? 
Bu iniş blr kaputajla .sukub. çevrilebilir, dUe

man kurşunlanndan sıyrılan yı!roaz pilot böylece 
bedava sayılacak bir ö!Umle mesleğinden a~ıhrd.ı. 

Mecdi, hızla. kendisine yaklaşan bina damlan. 
tim, lı:analnmır caddelerin üzerinden kaydı, büyük 
kilisenin bulunduğu meydana doğru iniş taknnlatı_ 
nı kullandı, laflı meydanın ucunu tutmadan yük
sekçe bir klrgir evin dam kenarma çarpan teker
lekleri mülhit bir gürültll ve kiremitlerle birlikte 
tayyareyi yere silrüklediler. 

Kurtu!manın çok yakmlarmrı gelmiş olan tay
yare kapot&j (1) la yere yuvarlandı. 

Meydanda, tqlırın üzerine !!erilen ~e &nmd& 
parça parça ol&n tayyare pathyan benzin depoııu

nun lJjtialiylc alevler içinde krıldt, düşüşle birlikte 
kendinden ge~en cesur TUrk kart&lr, yılmat yüzba. 
fit Mecdi korkunç alevlerin içinde klH keeUdi. 

Etrafatn koşu~ halk. dükkancıl&r tayylre_ 
nln üzerine su döktneğe, yane.n enkaır söndiirme
fe holf yere çall§lılar. 

Alevler, ı:a~abuk enkatt da, ic;indekt hava 
kahramanını da yakıcı dilleriyle yalıyarıtk imha 
ettiler. 

(1) Gab1'7e: hy7amıla am11c1~n dlklllşine de
nir. lh\•a mtılalu R. Y. 

(1) lU,utaj: tayyat'fnla yerde k&p&k.lanmuı, 
ten dÖD.tllesl demektir. • 
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Sekiz gün sonra Furmanuar l>aba ev civarından l)tk uzağa gitmemek 

bile çeltingenliğitii bırakarak Ftiçin emrini ıtmıtlAtdı. Bu eınrt riaret 
önüfi~ gizli erzfilt ticatetifideti fuıh Çök gilçtU. bir gfitt kacamaıc yapma 
setfiieğe başladı. larmdan diiha tabii bir teY olamaı. 

Bu fatiatlığı, görünüşte alel~de di. 
bir hadise ooı.du. Friçin çiCtliğe Güzel bir haziran günü öğleden 
gelişindf'n on giln kadar sonra, bir sonra, Alman onlara böyle kaça -
gece, bele(iye reis•nin Alman!ardarı makl~ttndan birinde tesadüf etti. 
gizli bit ineğin ~ök,"Urmasma yar - İşaret etti ve çocukların büyüğü~ 
dını içir. l:fütür ev ı1<C1'1ct ka!l<mağa balık oltası ile elindeki tiillt ekme· 
ve komşuları da çağırmağa mecöuı ği gö.,terip bti berbat fransızcasile 
oldu. BeJ~diye reisi doğacak ouza - teklil etti: 
ğıyı Alıriatılatca mal.ılın bir ineğe -Seh bana böcek, ben sana bal. 
maledemiyeceği için i~i gizlice yap ölur mu? 
mal< latımgeliyotdu. 

hi gizli tutmaga eldeh geldiğı ka· 
dar çalıjtt!af. Flikat bu, hayvatııfı 
böğütffielerl, tepinmesi, haırr bli -
lunartların ltahlOihalatı ve bağın? 
çağırı;maJarı atasında bütilti köyü 
uyandmnnğa kafi bir gürültü lir 
cereyan etti. 

Ne ise, korktukları başlarına gel
medi. Furınanuar karıc:ila yalnız 

kalınca bu işteki hiç ummadığı ta· 
Hine ~ükretti: 

- Ne dersin? Bizim Kıvırcık a-
mada ağır uykulu imiş! 
Kadın: 
- Buna pek aklım ermedi benim. 

dedi. Bu kadar ağır uyku olur mu? 
Demin kıyamet kopuyordu! Git bak 
bakalım odasında mı? 

Friç üst katta, eski uşak odala · 
rından birinde yatıyordu. Furma -
nuar karanlık mutfağa girerek bek
ledi ve saat dörtte Alınanın döndü
ğünü gördü. Alman ona gündüzkü 
gibi hantal tavırlı değil, bilakis çe
vik ve hareketli göründü. 

Köpekler havlamamışlardr. Kı • 
vırcık geceleri hep çıkmak mı iti -
yadında idi? 

- O geceden itibaren evde korku ve 
etıtli~ gene başladı. GOrünilşte hiç 
bir şey belli etmemeğe çalışıyorlar
dı. Fakat sofrada çocuklar bile su
suyorlardı. Akşam yemeği biter bit. 
mez gelin çocukları odasına götü • 
ruyor ve bir daha dönmüyordu. th· 
tiyar kadın sofrayı toplarken Fur
manuar baba Friçin karşısına ge • 
çiyor, ara sıra ona yeni bir tcczssüs 
ve merakla bakarken pip:): unu içi· 
yordu. 

Saat ona doğru Alman piposunu 
boşaltıyor, ana li~nile hayırlı gc • 
cel~r temenni edip odasına çıkıyor. 
du. İhtiyar çiftçi ıambayı söndü -
rüyor ve pencere önlinclc kalarak 
hemen bütün geceyi orada f!eçiri -
yordu. Kıvırcık her akşam saat on
da çıkıyor ve muntazaman saat 
dörtte dönüyordu. 

Teklif caıipti. Çocuklar yatım tıa· 
at sonra eski bir tencere içifide de· 
reftln biıtün bl.lıklarıhı tutmata ye· 
t~k mikdBtdt bOC~k gttirdiler. Al. 
marı kıl iÇIH bit ölta yapmı~tr. ço
cuk bunu ~vinçli! itldı ve Firiçf r, 
her zamanki y~rlfid.e onut\la berabt 
oltasıni dereye attı. 

İki çocuk ortlan biraz dA kı~anç
lıkla bir müddet !!e}'tettiler. Hi~~
lerinc dü~t>n ballı e~ bitinCE 
esrarengiz bir komplo hazırladılar. 

Büyükleri, Friçe en yakın söğüt 
ağacına tırnı.andt, dallardan biri!'İ • 
ne rahatça oturup bacaklarını sar • 
kıttı. Sonra arkada~ınm uzattığ 

bliyükçe toprak pa:-çalarını aldı. 

Friç, gözleri oltasının mantarın 

da hiçbir şeyden şüphelenmemişti 
Biraz ~onra ilk toprak parçası, en • 
sesinde parça~andı, ceketinin çok 
geniş yakasından sırtına doğru ka~ 

dı. 

Alman yerln<lcn fırladı, hiddttlt 
bağırdı. Kabahatli çocuk ise coş -
muştu. Tünemiş gibi oturduğu dal
da garip sesler çıkanyor, motör aü
rilltüsünün taklidini yapıyor ve a • 
rada bir ''bmnr,, diye bağırıp Al -
manm k1fasma bir avuç toprak atı· 
yordu. Bu bombardıma!la tnaruı 

kaldığını anlayan Friç aya~a kal • 
kıp bombardımancıyı yere indir -

Çfiina: Fetlal MRDEŞ 

mele tttebb<is etmek ütıet~ iken "°' 
CWCl&nn en küÇ\iltl Ohdan evwl dl' 
rartdı, ~abeysinin bit bacaltnı tU. 
tup Ç!kerU: 

-- Sıra bi~! Sıra bende! ~~ 
de Müs~·ö Jorjluk oynamak. tayya· 
l'Mıle Alınanları öldürmek istiyo • 
tum! 
Baca~ı fazlaca çekilince ağaçtaJ<ı 

çôCuk, küçfilünön üstüne du~ta 
ikisi birden ~rde bir kapı~tılaf· 
Alman kısa bir müôdet ~ 
rettikten sonta onları ~yırdı vl? iki· 
9ini bitibirindtn Utak tuttu. Ma~u· 
man! sôrdu: 

- MUsyö Jorj kim~ 

Ç.OCuklann en k~üğQ l)lrMaji~ 
burnunu sildi. Alabeysine ~'Un'lruJi 
\şartti yapti. Alman sualini tekrar• 
.adı: 

~ Mü~yö Jorj kim? 
~ Beni brrakMAk mısın? 
-. Evtt. 
Çocuk eliyle bir i~rtt ~aptı: 
- Müsyö Jorj ... 

Fakat ne elinin harcl\~tini, ne di 
cüm'esini tamamlayabildi. Alma! 
onun ağzından bir "oğlu., kelim~ 
daha duyabildi,• o kadar ... 

Ablalan yetişmiş, var kuvvetiyl' 
çocuğa bir tokat atmıştı. Bu i,tef. 
sonra çocuğun daha büyüğünü tJ 
kolundan tutup çekti ve ikisini dl 
önüne katıp eve doğru yürürlü. QY 
cuklar, hatta tokatı yiyen hl~ ~ 
;ıkarmadan ona itaat ediyorlardı. 

Yalnız kalan Friç çocuklann b~ 
~ni gidişine mana verememi~ gibi 
k~ndi kendine takrar:adı: 

- Niçin? Niçin? 

Ertesi gün, ordl;l ıirati tefti~ ıJ 

bitlerinden biri an~ızın \·andôvr' 
geldi. Fransıu:ayı çok iyi konu~u 
yordu. ismi Komparsdı. fakat hu i· 
sim kö;- ahalisine hiç bir ~Y ifadt 
etmiyordu. 

(Devamı var) 

Muallim olmadığı için orman bek 
çisi tarafından verilen birkaç saat· 
lik ders haricinde her zaman ser · 
bestçe kırlarda dola~an üç çocuk Çoouk - 1' uck, 1yt nltu aJtp lsabet ettiremedin. 

< ·~ .. - ---

-Bu sefer de, Behireye uğrarktn zarif 
bir buket getiren Necdet.e genç kızın te
şekkür ederken söylediği bir tek cümle 
doktor.un hareketlerini ve sözlerini zincir
leyen manevi bağı kırdı, parçaladı. 

MASAL~~Ç OCUKLARI 
Behire çiçekleri almrş, dtmeti kalbi ü

zerine bastımuş ve: 
HABER'ıN 
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selelerinde tıpkı Neci! gibi düşünüyorsu· 
- Siı d~ nisanianma ve evlehnıe :ne· 

nuı. Garip, hatt~ biraz mana~ız diypı;e· 
ğim şeyleri tekrar ediyorsunuz .. 

-söylediklerimi manasız mı b:.ııu· 
yorsunuz? 

Necdet, Behireye dargın gibi bakı)or· 
du. - Necdet bey, demiJti. Siıe teşekkür 

ederim, iz beni unutnuyan, içten seven 
iyi bir arkada,sımz. 

Genç krz bu sözleri söylerken heyecan
la titriyordu. Genç doktor bu heyecan 
karşısında ta,Jcın bir sevinç duydu. 

- Behire, dedi. Ağımızdan bu sözleri 
isitmek beni öyle sevindiriyor ki.. Eğer bu 
cümlelerin hakiki hislerinize tercüman ol
duklarından emin olsaydım ... 

Behire teminat verdi: 
- Siz beni tanırsınız, Necdet bey .. Dü

şünceme aykrrı sözler söylemek elimden 
gelmez. 

Necdet, sırf dinliyerek gaşyolduğu bu 
tatlı sözleri Behirenin güzel ağıından bir 
d~fa daha işitmi~ olmak için: 

- Sahi mi söylüyorsunuz, diye ısrar 
etti. 

- Hieiımdea Fipıhe etttıi}e hakkınız 
Y'(ll, Necdet Bey. Arkadaşlığımız ta ço. 
cukluğun\uzds.n bft$1ar, siz benim sadece 

Nakleden : MUZAFFER 
bir arkadaş, samimi arkadaşlığın insan 
ııeklinde canlanmı§ bir modelisiniz. 

1ıtte genç doktoru çileden çıkarmak, her 
türlü ihtiyatı unuturtnak için bu 
kısa konu~ kafi gelmiıti. 

Necdetin bakışı Behireye kaydı, ve: 
- Ah, ne olurdu Behire, demekten ker. 

dini alamadı. Hayatınızın !!Onuna kadar 
siıi himaye edebilseydim, sizden ölUn~
ye kadar aynlmasaydıtn. Saadetlerimiz 
de birleşmiş olsaydı! 

Bu SÖZieri çok içten gelen bir sesle söy
lemişti, kelimelerinin heyecanı ateşli a -
kisler halinde gözlerinde yanıp sönüyor4 

du. 
Her vakıt Necdetin sözlerini zevkle 

dinliyen Behirenin bu seftt cam sıkıldı, 
ka~Iannı ~ttı ve Ne<:dete söılerind~ da
ha temkinli olmasmı tavsiye ediyormuı 
~~ma pamıa~r dudaklarına götürerek: 

- Sus.. dedi. Nişanlı olduğumu bili • 
yorsunuz. CickU bir genç kız hayatında 
yalnız bir erkete ümit verir. 
Delikanlı yalvardr: 
- Ben hiçbir teYi unutmadım. Behire 

fakat daha vaktt var .. izin ver .. hakkımı 
arıyaymı. Kendimi müdafaa edeyim. 

- Geç kaldmıı, NKdet Bey. 
- Hayır, hiç de aeç delil.. Behire .. 

henill hayatınııa istediğiniz cereyanı 
vermek için vaktiniz var. 

- Size nişanlı olduğumu demin hatrr
latm1,tım. 

- Bunu biliyorum. Fakat ııişanlan -
mak mühim bir vaadden ha~a bir $"Y 
telakki etm& dotnı delil.. nii3n evlilik 
gibi mukaddes vt içtima! bir bal mana~ 
sına g~lmeı. 

- Banlan öyl~ telakki edebilırler. 
- Niçin börle söylüyorsunuz Behire .. 

Nişanlanmak iki taraf için biribirini tec
rübe demektir. Erkek ve kıt biribirinl 
daha iyi tanıyacak, hislerinde aldanıp 

aldanmadıklarını tesbit edeceklerdir. Bi· 
naenaleyh nişanlanmak katf bir sö.t ver
mek sayılmaı. 

Behire tebessüm etti: 

Her vakıt çok sakin ve çok ihtiyatlı o
lan Ntcdet, bugün on sekiı yaşındaki 
bir delikanh heyecan.ile tatkın '-e oo, • 
kundu. Behire §imdi Necdetin buaüne 
kadar gösterdiği kendi~ h!kim '"' ~in 
dun1tun bir fedaklrlık oldu~u, renç 
doktorun ruhunda aıaph bir kaynatma 
buhranh bir çarpışın~ oldulunu hissedi· 
yordu. 

Bu t!rıda konutma}·ı de\-atn tttirmek 
i~ttmeyen ~hirt eörün mevıuunu de • 
ğiştirmeğe uğraştı: 

- Dfişüncemi fena anlattım Ne:'Jet 
Bey .• Neci~ da bana evlenmeden ba~ıct• 
derken prip fikirler söylüyor dPmc-k is· 
temiJtim. 

Nealet birdenbirt ciddi ve dikkatli cıl· 
muştu: 

- Necl1 Hanımın Nihatla evlenmerıiJ 
hakkında nt düşündüğünü ö~ren.memdc 
bir mahiur var mı acaba? 

- Söylenmi)'e detmiyecek şeyler •• aa· 
na her vakıt saf ve temiz bir çocuk oıa· 
rak kaldıiunr !'Öylüror. Ona kalı~...a ~s· 
lenme yolunda düşünmeden göıü kapa· 
h yürüsonnuşum. 

Necdet, NeclAnın bu fikrin! ç-nk beğe· 
ni~uş gibi başını ~lladı. Ve: 

- Belki N~cl! Ha.nmı Nihat B~)·rteıı 
hô91anmıyor, cltd i. 

( Devamr var) 
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' Kara Halil mali.matı alır -
MESLEK AŞKI 

almaz lıünkô.r Osmana koştu - IMat.....,. 1W ..:,_.... - ~ bdar anetk ıüatm- tolnıjisalan biıflw. tt'çüne'i b· 
sr'id)'et yüHftii elJft'ti. "m· dim; fabl 1fimdi hiç tın- ietciiim ctetııer aanıM sı~etincti .. h se

d•tlü'ıWiil ~ bekhilMCıen ~; yir'hnz biraz nymm, ijte c fer • ıfet\e o atktı. 8bürdü, 
yeytp lÇrllea'ri canim srkinıjts. Xaaar !. Yfiftııril aaMet\inH. Kel\&inin 

Miray, ıeu bit ıeyuay.jı ıım. 
baaiyıe aydmlaulmı 1<>lab mı ~i!Uik 
'Oduma gtHtl~ mmetı bb' te<Uı-e ıo· 
turdu ve i:lUGllhineye bafladı. 

DU9ündUkçe mah\'olduğunu dahi 
iyı anlıyar&k şiddetle mUteusl.r ol
du. Yeis ve (Qturunda.n ajhyac&k 
bir haldeydi. 
~ter BizaM tabltl e&ı\inae <1.u. 

?'tıp "aa Achllos'& habet- götıdermt. 
Yece.ıc oluna hem AchUoa, 'hem kôıı 
diaint tellfisiz ).ıir fellkete ~'livar • 
lan!tU§ olac&klU'dı. 
beria~et tttml§ti. 
C~gbriut ıteffftillfft U!k başına 

e~e g~ttreeettl. Va.kıl huaklt Ô'• 
lllazı elbette mukabil "teablrlet aıa.
ctk, Achilo&u atzli krt.Mile beraber 
lleıaç~ye geçirecekti. 

"allat b'1nkiı1D Gngoıiua'wı a. 
'tı ıtıa.ha&ndan h&~ti ~'>ktu. 

'Ohu!\ t~ln m~\ı!I herif' ratıatı:a 
lletıdj iıiıü &örebilecektl 

Fakat bu tevkif Hden icab 
~'-titi? Buııu anlamak mütkliUfü. 

lftrbaJM bu dar~nin Creıorhıa. 
4- ıeldiğine bUkınediyor4u. Fa.. 
lltt bu nt dertx:t.)-"e klt.tl&r Cioğnıydu 
bıJıuı bUem~. ÇihıkU Mnlla \•ad· 
nt hakkında hiçbir teY bilmi~·or -
~ •• Onun için, Mira)'., çiftlik oda -
8trıda y~is ve Umit.mli.k içine ıö.. 
-\ileı-.k .Achiloa'un '1ldiaedea ha • 
berda.r olırı:ısmı beklemekten baeka 
krt ohnadtğına hUkmederek acı 
bir lnetkül içinde beklemtğe 'ka
rar verdi, 

&u •ırada Bıırada ne cereyan e
di~du? 

1 
lltıaU& ıae hünkar, ne maiyeti, nt 

tiıılca Mustafa, Miraytn bi.ıut Bi 
-.O. iıııparat.onı tara!ındu tevki! 
e<UJtl!iinden haberdar dejiUerdi. 

Fakat k&hramaıılarmdan kimi • 
:n bHm~~rt-k giri§tlkleri llu ckla.J 

0n hıırnı almq bwunıı:ı'ordu. Zira 
Cl"ecoriua gi&ll Biıana aııkerlerile 
llul'laya rapacağı baskına hUnkAr 

~ tarafından memur edilen 
t "°& Halil de ilk if olarak tmik 
~\lru bapna tend.l heaabuıa bir 
~ IÖDde~ti.. Kara Halilin 
caauau oradan toplıyabildi~i malü. 
~~tı ~,ldmm 11\iratile efeııdiainc 
""dlı-di. 
t..ı_~if cr tarafta:ı Oauıanm da 1Dlk 
~uru netıdiM göaderdiği ouu 
~ Sll.ht11 dö hUnklra Uk nporu. 
'

11 "*rmıeıt 
tt ltara Halil tc.ndl adamıHl .,..u. 
b at&hruı malCıma.tı alır almU 
lht~t.r O.mana kopıultQ. 
lillnkar Kara Haım her zaınbld 

~ada.şc;a muhabbet \'e lA.uballli • 
~ h.!'§rlamıttt. 

it - Gel bakalım, Halil .. Otur ba· 
«i~lnn. nicesin? .. Ne -yaplm ~ d~. 

1(&!'9. Halil oturdu: 

dtr - .~aır gaıi b ılabel'leriıniz vaT. 
.;!~nltirntı ı.. 

ı. 

~n h•)~•lk tor4u: 
- Gnrib haberltt 1ft1? •• 
-:r:::~t ... 
- lll eymıı ODlar bdalDD ~ 

kt. - Siztltn GMgorlu11 bukıruna 
a4 l'tt 'tedarikAtta bulu111nu emrini 
hlllrlrtan l!Obrt mutad aldufu veç 
lllke k~ndi adamlarımdan birini lı· 

4, tekfuru canibine saldmı. Bu a· 
~~lbl her cihetçe itbn,ada pyan 
ıo ~dtr. Bana büdirir ki Gre. 
Ilı(!~~ :SurB&ıSa bir dafine u.ptet. 

•ı::Uı haaıthk eylermil ! ... 
ra..~ ei~·ab &Ur l&kaUarnu par· 
~Yle lıtanıttnyol"<iu: 

~Define zaptetmek için mi?. 
1. 

'3.d- '.Evet, hlinldnm. Hakikf mak-
ı buYhı S B ..... krau uı... anrmn. i-...,-a 

h 1 :Mrıflt haztnelerf Burt&Gt &ak· 
hu 

0.;._~~ riva~ edilınfıkte olup 
11'1 .. lt lr"' ~ bu dettııeleri elt c•~ir. 

o llYfutnıııu gUd~tf l .. 
tıın gtlldU: 

~"':' ltt, ':; u dt...ftne hlltlyeaq ı.. de&. 
. sonra! .. 

- &nl"ll, 8'ani impa.raton 
Andronikoa da kendisinı bir türlO 
bu işte brtakmazmıı. Onun için 
merkum da tutmuş, böyle bir plin 
huırlamrı. 

a etlftif u. SIJtflt •ll)·orlu. ~t 
.ıer h.ıHnl.en böyle bir töhmeti u
la kabul etmediği, buea hatti aon 
dcr~e hid-:.etlendiil aiüqilfyordu. 

tçlerihtlen llemeh üya PdiıUf"ıG !rthverenci ince cübbeli, ıaJ- ıfllftl tıaflemek evs&frftdan mah-

Oliiıan ylite mtiatehzi bir Cülil•~ 
gülllmıMi: 

Qeır.aa a. Kaı-a ffallUiı h hali
'ili l~t'ln~.\U. G6141U. 

mimledi i çUtıldl imıl~ o Ctitrte tt- nrlı, papas Olan Clin C1H91m mu- 'rVl!l hhmdUğunu ve nut\ik .ay. 
mitti. Yanma yakTaıtr n: ıaDimi NikOlay: ~ !Çlil tlUJTliiıiiaa.tw ~-

- Senin yapttfriı arlc&4a1hk -. Lehülbama ifakıt bafrdu • veehl pqİ11,, ıöytedi. ~.. on 

- Narı pıu 1 ctedl Yokaa huır. 
lık !Sbda lmpa'l'atoruaa 'kartı mty· 
mıı?. 

- Seti baba lm&titb 1lina, i!edi, 
'lıefifm Mna lhaber e)1edifi ee:rler 
tlmilen ~1 .. Elden bu de. 
tme hİlrl)"tiıl olacat m fi delildir! 
'86ltra aa biD1iil \ektat IMWhıe gön. 
~ aaaa ffl Mil~ WHlttln 
~kaıe~~r. 

ıamna yakıJibü dotrı-ut Evet, :tuı. Mesrur olmanız llnm ~- d&t senelik mtmttrl,.eti tıaya\:ıft • 
ricdanh bir aaam ~yle imli söy- 'ken tehevvür buyurma,_. di bit' çok entriüJar karpı:naa 
lemctdi 1 • litoyef onun .CSalin'il heti: Wdıfmı, •~ iJtmı kümilk 

Kara Halil Oliinahm bu üıt.ihta
sııad&n bltdmblre eıkıl4t 

Uya Piattaİ'un ykl bUrU}tu: - DOiTusu •ize ae ~ ~ kenas.in\ jıüMl tiı.!ecek ittir 
- Atmm AbiılüM, İtlıi tm ~ aa. }"ôlrl S u a 1 1 e r i tt ıçtk. .-. ~ Mhimfapiü ft lta\tı 

n?! .. l>ôa lıııMt.adlftn tns?. atı~ icap ~erken ~ tin d~•m 'ldm!tt ~aUl\iftu 
- ll&)"ıı', ft\l'lttJ6, Mylt lefil~ .. 

jedl Ftkat 'itf llıltw"&tOtu ~a
mak lçln böyle Nr tertıb Y&l*wt ... 
Gızli dt&tler teıbealyOt'lllUf ld, 
onıat t>Wmkllerl' tuhqup tnal . 
ıüb o~at. b vakit beflf ~k~l~ 
rtnitı ealt~bb"tıti )'GStlhdeıı lflll 
bec~rllemedll!Dl lM!a etmek taaav
vut'\IDhyazo ! .• 

kan Ram llMlluNatait llbl: 
._ Klnldt! ... ,_. iııdaııb.aı. bi

u hile 'ttH*l• tıllt~t' .aı. J'a
ll:al elbette • IJetal •• 
Oiımaa Wl)'le Km Hamı. "Ottıu

tuna vurau: 
- 8llltD üılftlr ~ ~r

a111m1ı a4aaıamı b1tıe aenııe hlkl. 
yeiladeta ~1Jeıa•1 .. WL ~ ~ 
lakis Gregoıiuı Mi~'t avlamak \'0 

mzaruı aaraymdan çıkarmak için 
bu bud'a~ı eylcmigtir, der ... 

- ~ o &va Olacak ya!.. 'ft 1Rp Nlııntce lOl'U)'oİ'Chii!ü t •• ~ im\ ~ ii\Dl&
al>lrinm lMle btt' yanllfl bı~ fftt 1"1ae bana 'ioğril bir" ..... Mm ~k lçift J9iiWfttai 
çJWnd.. h )'&j:lötınınft •bellini aemee ı ·. tıaylemek ntemM!tnıı. \riı\& ı.u 
aJalüiiıyot ~. 1Ctdı11 tnekü· Sf.oyefiiı hiddetini hep bkiW .,_triküka i'atmen Kubldı\ mek
bltlin '*~ "*• "9Wft )-atıfbi'dılar ve muınm ~ ~ \Qiftlft Tillyet dahilinai ahllk 
gMm'Mk ~ ta~fhi ~<Sn· 'turttular. tçkilerdcn hangisini i~c- noktai ııuanndan defil, ayni za
dürıaek istediniz ide ondan.. Tabii yiın aiye usun zaman terec!dilt ~- .-nda maddi ftakW nanı&n da 
bunun farlandaynn.. ti. Y\4ünll elqiterek ye!il bir iç- daima birinci gelditini ~tei "9 

C>.Mr.11.ft o:tM•lamu ellkti: Liya Punuf hidaetinaen duilak. 
latttu nnyota\ı: 

- Bunları c!a nereden uyduru· 
yorsun uz, kuzum? Amma da çat· 
tık be'iıya bal. 

- t'tıl'l, dedi, Mt 'W'aft.a biti <lö
ğü5tilrlip Bizans aakerini kırdıra • 
cak, obür tarafta da kendi define. 
lcri alaca.Jı: ! .. O Andrinikos (ne ya. 
f)alım '? •. mağlüb olduk? İ§ de olma 
dı ! > diy~c.f'k ha.,,. tadia böyle mi· 
\iit? 

Kara Halil uyretle hUnklnn y'\t

tihle baktı. 

Müfettit ağlarcasına: 
- Beyler, rica ederim, kifi t .. 

d:ye ıöze kan§tı.. Rica ederim, 
börte saçma §eyler iÇin kızma· 

ğa lüzum var mı?. U~ ;ln\it.. Yan 
lıt falan yok, klfi, rica ei!erifn .. 
Ka yanlıı olrmıt. ha olmamıt; hep 
si bir defll mi?. 

- ~t. )ı(lf\iflttm !.. 
e>eınan kt4lııtıtıı ~ttt. etr mua. 

de't dU§Uftaü. !bııra bqmı kaldır. 

Hf1tlkir Oiıutı bttdefıbll'e hid -
aetlenmlfti. Kdl Halile dik ~ ba. 
k~ 'deai ki: 

- Halil bire!.. Sefı1n MdUll 

dtirn adana kim1lr? •• Naaıl bir a· 
anadır?.. deô1. 

- Elbette bir değil.. Clinldi 
Babkin bende hiç Mr uman yan .. 
ht yapmaz!. 

Kara Halil: 
- Duif ağa ı.Nnde mekr ve 

hiltde +.:'bab bir adamımızdır!. de· 

Kara Ha.lll bqmı ytileliııl aa)lr
yan bir aalaıı Clbl •lladı : 

- Hal her ne olursa oıaun, biz 

tedbiritni1'den ~ duf'&Cd aeıınz ! 
Dedi. Ra:in her ne makatla tellrse 

~illin ~e tah vereeektift. 

Liya Punuf, Mkesinden han-. 
ya pUıküterek: 

- Amma da ~attık bellya ha!. 
ıil. 

Osm&.rı Y.ara Halilin göılerinin i· 
çin~ 'baka.rU : 
~ ıYı.rr~*HJt: vat' ."l'HelU! •• 
Dedi. 

<Mman emrıiyet ve tntn:ıntııllyetle 
Re.ta Haliltsl 1bbe baktı. 

Hastalığimıliih is üiMıc eacrek 
'hh' t:tlrlü herzei\ fiyoraunu%; fa· 
bt ~n, ehndicefitiiM 9ayliyt~ 
yitn, hbtakk fflin dit\lemeırı ı. i{ara Halil blrdenbire k~kmıuzı 

oktu. 
ÔllMlı aytü tavırla: 
- Zi:ra, bana öyle gelir kl, 1&nin 

b\l addlm ~"'k lltlcde erbab ol. 
ta gtrelltir... Zil'l Wtfurda.ıa para 
altp ~ana böyle bir mual dUnnOt. 
w,! .. 

Dt.dJ. 

- lYt ~~tllttl HAlil !.. Wi. ~
bette senden beklediğim b\ıdut! h
kkt Mr flt)'den ~ı Gregonuı•un 
aoat~ nıı, düf'i\anca nu, hıt.nıi 

rtı&.luatl& hareket ettiğtnt bttmenut 
~rek değil rnıatt?. Eğer btlukla 
iı.ııe ve blıi:ft\ nuıataattmtze hareket 
eytiy(>rsa kendlııin4' ~y~ btt ~ 
MU eatı g3nütMJ: .totna 'blut au? 

Sıaoyef hiddetle baiıtdı: 
- Ha1talığum ne kanttırryor· 

ıunuz? Hastahiımt!an ~ı.ıe 1\c ? •• 
Bir nakarattır tutturmutıunuz ! 
Hastllrk, haıtahk, h~ıtllrk !. A .. 
tnan rica ederim, aizih tnerhame• 
\tnize ıanki çOk ihtiyacım Tarmıt 
ta. 1 .. Bu haıtalıfl da fttnc!en u~ 
d•Nyot\üftu.s? lt'ftl, filllakib K~ra H-1U h14detlt ~ıtıl (SııQ. 

-----------------------

. ~. t: the flower ( the bloıs
som) 

a the ovule 
b the OV&Q" 

c t.he stigma 
d the anther 
e the petal (the flower. 

leaf) 
f the ıeepll (the C&Itx

lea.f) 

a ~e al)'le 
b, c, g the SriıtU 

2. A: die Blüte 

a die Sammanıa.tc 
b acr f:'ruchtkııoten 
c die NarM 
d der ~taubbeuul 
e daııı Blütenblatt 
I daıı Kelc'hblatl 
g der Grlffel 
b, r, g iter Steınptl 

S. MEY\'\ (ll<ly~ b6Uiiımiiş, 

tulani kesllm.i~ elma l 

a kabuk (deri) 
b et (lilb) 
c orta ( fıtelek, fDfl8kta) 

d (t'klrdck 
t !oap 

S. F: le fruit (la ~mEı tou. 
~ tn 6euz de haut ~n 
hat) 

264 

t 

(0......-..) 

& 1& pelure Oa pea.u) 
b la pulpe (la chair) 
c le Ca!Ur (la loge) 
il l~ ~ 
ela q1M• (le ~ule) 

3. t: the ftuit (the apple: 
vertical flCCtion) 
a thc akü& 
b the fluh 
~ the.,.. 
1 tht ~p (t1'e MM) 
e the atalk (tht M.a.Ik ot 

the apple) 

8. A: die Frucht (4et AJ'fel), 

lings durcMchnitterı) 
a die Sc'hale 
b du Fruchtfltilc'h 
c d&.11 ltemlıau~ ( 4er 

Griebs) 
d der Kem 
e der Stiel ( Apfebtiel) 

4. tı.'MA (aıöııl 'kf'tdbnt,l 

a kabuk (deri) 

& on. (*'ele• mealiıen ~ 
l' kurcl deUğl 

d kurdan O'dlit Mllk 
(kedha ellaa) 

e hN (lrdebelc tbtdı) 

E-G KVçt;"K ÇEKIBDDIJ 
OYVALAB . 

kiden yanm kadeh aldı. Sonra iözliııe devam ile dedi kit 
bir :rarça böreği kerldine Aoğru - Her yerde mualliriıler, MM 
tekti ve mahzun mahzun içinden ae 200 " 300 ruble maaı abrken. 
yumurtayla soğanını ayıraı. Da- ben, !oo tübJe aJıyorum .. Bunaüa 
ha ilk lokmada börek ona ıenet- ibqa. fitiiik& İtesal:ıma Oc1Ull. 
•iz celdi. Hiddetle geriye itti. yeôlea timir lfltilit H•ttl mo-

Sofrotia, Sısoyefi , müfettiıle bilyesi bile mUc~ddeden yapıldı. 
Bruni anamda ot\irlmutlardı. Bi. Bu 88' ttkiitil au .. rlar baae& 
rinci yemeği müteakip, cskidenbe- edildi. 
'ii adet olduğu ti.zere, ref'i aldda· 
ha b•9landr. 

Müfettit: 
-Mektebin, ıu arıla meclisini 

.le bulunmıyan mileaaisleri Danill 
Petroviçin ve.. "··· muhterem ... 
fttefletine içmeli, kendim için bir 
vecibet Jftktan .ayarım. 

Bmni: 
- Ve, 1van Petroviçin, diye 

fısıldadı. 

- Ve mektep için lıer türlü fe. 
daklrlıktan ~ekinmiyen han Pet
rovi~ Kubkinin şereflerine itmeli 
teklif eaiyorum. 

Bruni, yı'iah ıoltm.u§ fı"bl yenn. 
dm tırlaat. 

- Beyler, ben de ilk teariaat 
ai'Jfettişimiz muhteren: Pnl 
nantediye\'iç ıerefifıe içmtmlfl 
teklif ~yorum. 

Sandalye~er geriye itttdi. Yil~· 
ı~r gWilmiedi ~ mutlti kadth 

r: " Rt ı :iiiiik e 

J 

through) 
a t.he stalk (the stalk of 

the l'ür) 
• Ul~ tleih 
c the corc 
d the pip (the ııeed.) 

1. A: aıe :f'rıiôbt (ate ıMme; 
durchııchnitten) 

• '1er SUel (Birnıti~l) 
b da.ıı F:rôth'lhıeiiCh 
c 8M KetnM\Hi (Ketnge. 

hiiuse, Gehiu11e, der 
GrieM) 

a aer Kern (Si.men) 

3. ÇtÇF.K 
& tohumlar 
t. fnebiı ( yama1't61ik) 
~ ıe·nı~ un'll bati (lsltğ. 

mat) 

d UZ\'U tukfr ha§eff!ll'I 
e t~ek yaprağı (petal, 

\Vak,·~) 
f varak ke'lıı (kels, yap-

nk$dt, Mıı*I> 
b, c tiıı'all bn't (pi-Ki) 

a. F: a. neur 
a lca graines f. (les ae-

Daha 90ara, mualliib 8Özütl 
Jilmullendirerek kentli mekteple .. 
rlyle muhüebei huıuMye n aw
let mektepıerini mukayeıe edince 
tmaı talebelerinin, "V eaaiti der
.aye,, noktai nuanndan ne kadar 
dfı6ençe terchik orunautmnnı be .. 
tan etti. 

BütUn bunlardan dolayt • 'fik· 
rince - mektebin, ldaima eencb~ 
memleketlerde Y•Yan, ihtimal 
ki onun mncudlyttinden bile hi
berd&t olmıyan fabrika uhiple -
ruıaetı ziyade. milliyet itibariyle 
Atman ve din itibariyle Lilteta 
olmasına rağmen, Rus ruhunu ta... 
şıyan bir zate medyun olduğutıu 
MSylelai. Sıioyef feiahet yapqô • 
rum ı:ebibtna kaprlarak bir sôk 
teVak1ruflarla nutkun.Sa devam .. 
diyordu. Nutku can arkrcı, m~ 
aebetaiz bir ıey oldu. Müteaddit 

(Uit/en aay/ayı çevirime) 

maees r.> 
b l'ovaiı'e m. ............ 
ı l'utllke ı. 98 l'tlUlln~ 
e la feuille flora.le (le ~ 

tale) 
f la tcllôle (H! 86pa.Ie) 
b, c le pistil 

3.. t: the n~r (tlıe ~m) 
a the ovule 
b the ovacy 
c tb~ it1gma 
d the anthet 

the top of a •tan:ıen) 

e the petal (tbe flbwer. 
le af) 

f the l!lcpal (the calyx· 
leaf) 

b, c tlıa pistil 
3.. A: die tnüte 

a die Samenanı.,. 
b der Fruchtlaı~n 
c die Narbe 
d der Stallbbeutel ( dM 

StaubgefiB) 
e das BIUtenblatt 
f c1al K•lchblatt 
b, eder s~ 
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k ısa boyları 
nasıl Uzatıyor? 

Körler 
lslıkla bir nazırı nasıl 

tezyif ettiler? 

-=l)j 
22 • 7 • 939 Cumartes: 

13.30 Progr:ım. 13.35 Türk nıu11 
ği: 1 - Nihavent peşrevi. 2 - h · 
mail llnkkı - Nihncnt semai • Fer-
rııt ile y:ıdeylerikcn. 3 - Nihavent 

Alm 
------ - - ~arkı • Söyle nedir b;ıisi zarın gö

nül. 4 - Rahmi bey • NihaYcnt ş:ır· 
kı • Sacların& bağlanalı. 5 - Arla· 
ki - Nihavent şarkı - Koklasam saç
larını. 6 - Arif hey • Nllı:went ş1r· F ransada, kör rahibeler tarafından 

ıdare edilen bir körler ınaklebi var ı 
kı • Şarap fç gülfeminde güller. 7 - ~ - , , 
Saz semaisi. 14 l\lenıleket sanı ll)U• ağ 1 
rı, njan5 ve nıcleoroloji lı ahcrh• rı. dtrııan 
14.10 - 15.30 l\luzık <Kah:ıre, müzı k- ttlllie, 
hol. d:ın.; - Pi.). 18.30 Program. Pi. lr 
3:; Müzik ("Offeıılıach" - Orreus <'e· ":'Oll 
heııncındc operetinden potpuri - Pi l ~.: SX: 
8.45 Miizik (J{ücük orkcstr:ı - ~er : 
~ecip Aşkın): 1 - Delibes • Kopch 11 Cilrip 
lııılesindcıı bebek <laıısı. 2 - lleınz • .i :! .... 1 
\':ıllher _ Dans eden kuklalar (Foks- h 
trol). 3 - llculıerger - Şnrkda 4 - ~~ 
Zielırer • Eşkiy:ı opereliııılcıı polpıı· Ço'. ,. 
ri. l!l.15 Türk mliziği Cince saz fas- lhSetr-
lıJ. :w Memleket s:ıat oy:ırı, aJ:ı ns ' 
,.e .ıneıcoroloji haberleri. ~211.10 !'~- "Al 
,clı pl3klar - R. 20.15 Turk müzı. l'llan 
~i (Seçilmiş eski eserler). 20.50 J\o- tide son 
nuşın:ı. 21.0:i Temsil. 22 Haftalık pus· ~Ya.1 4 

ta kutusu (Ecnebi dillerde). 22 .:ıo ·;., 
~lüzik (Richard Strauss - Violonsd g lta 
sonatı). Çalanlar: Mesut Cemil ,.c 
Cemal Reşid. :23 Son :ıjnns haberle- 192e 

Nnyortta, ftktfle bobllrtnk etmiş Ellbons 

~ J-adde:ı ~ uir adam nrdır. l&ı::! ile 1915 

h.r.thleri arumda ı>oo boka maçı yapmış olan bu 

aı!amm bir jimnut!khanesi mevcuttur. Sabık bok. 

~r, kısa boylan uzatmakla ııöhret bulmu§tur. O -

ha beş sened!lnberi birçok kısa boyluyu uzatmış 

ve bu müddet zarfında pek az muvaffakıyet.sizliğe 

uğramıştır. Haftada üç defa olmak üzere altı haf. 
ta suren jimnastikten sonra, müracaat edenlerin 
çttğu matlüp uzunluğu kazanmıştır. 

Doktorlar bu hususta fikir beyanında tered
düt etmekle beraber, bunun mümkün olabileceğini 
de söylüyorlar. 

Resimler, boksörün boy uzatma usullerinden i
kisini gösteriyor. 

Kör rahibeler, kör çocuklara ders veriyorlar. 

Körler her zaman merhameti en sil görmektedirler. Hallerinden 
fazla celbeden betbahtlardır. Fa - memnundurlar. 

rl, ziraat, esham, tnhYiliıt, kamhı
yo _ nukut borsası (riyal). 23.:W 
~liizik (Cazbnnd - Pi.). 23.55 - 24 'ı o· 
rı ıı ki program. 

tedris usulünü kabul etmiştir. 
Louis Braille'den sonra Cacıı 

fakUltesinde profesör olan Giene 
Villey ve Maurice de la Sizerann 
gibi çok kıymetli amaların bu yolda 

"" 
't " 

lİ§tir, { 

diktan 
lalt Üze 
arnış ve ... 

defalar bir düşmanlrk meselesine 
temas etti. Fakat bunu ldaha ziya-

de ima tarikiyle söylüyordu. Bir 
çok tekrarlar yapıyor, parmakları-

m çirkin bir şekilde oynatıyoridu. 
Yoruldu, terledi.. Kendi kendi 

ne söyleniyormuş gibi artık yavclş 
yavaş ve dura lclura 6Öylüyordu. 
Nihayet nutkunu büsbütün irtibat 
sız bir şekilde bitirdi: 

- Ve bu suret\e Bruninin şe
refine, yani arantzda bulunan 
muhterem Adolf Anderyeviçin şe. 
refine .. velhasıl .. Ne demek iste
diğim anlaşılıyor ya... i~elim bey· 
ler. 

Nutuk bittiği :zaman, ansızın 

havaya soğuk su veya koku ser • 
pilmiş gibi herkes geniş bir nefes 
aldı. 

- Sonu yann-

416 torba 
kahveye bii

futbolcu! •• 
Cenubi Amerikaıda garip bir tın alındığına sevine !dursunlar, 

vak'a olmuştur. i§ birdenbire çıkmaza girmi§ ve 

Riyo dö Jeneyra spor klüple· bozulmuştur. Buna da scbe.P. bir 

rinden "Vasko dö Gama,, Ccnova- hamlede ltalya 416 torba gibi bü· 
da oynayan bir İtalyan futboltü· 
yü angaje etmek istemiş, fakat, 

döviz tahdidatı dolayısiyle nakid 

yük bir kahve stokunun girmesini 

yasak etmiıtir. 

para çıkarmak kabil olmadı ğ ın<lan İİ1İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİmİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ~i 
işi takasla halle kalkışmıştır. Bu 
kıup, oyuncusunu 5atın atacağı ı Dr. Necaettin Atasagun 
Cenova klübüne olan borcunu Sabahları 8.30 a kadar; akşnrl'· 

1 
ları 17 den sonra l.!ileli Tayyare 

hesap etmiş ve borcun tutarı olan Ap. Daire 2; No. 17 de hastnl:ırın ı 
416 torba kahveyi Cenovaya yel- kalıul eder. (T~ltfon: 23!1531 

lamak üzere hazırlığa başlamıştır. ~. •••••••••••
Riyolulaı istenilen oyuncunun sa- 1 
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kat işte, anadan doğma kör olan. 
tar bu merhameti istemiyorlar. 

Onları ta çocukluklarındanberi 

normal bir insan gibi yetiştiren mü 
esscseler olduğu için, bu anadan 
doğma körler de kendilerini diğer 
insanlardan farksız telakki ediyor
lar. Bizim için en kıymetli şey o· 
lan ışığı hiç tanımamış oldukları 

için içlerinde onun hasreti ve onun 
eksikliğini duymuyorlar. 

Bizim gözlerimizin zevki ve rna -
nası olruı bu ışık, onların içindo ve 
z:uhunda ycrlC§ml5tir. Onlar gör • 
mecJ:ijtlcri ,,isin, qütün bislc:..rl dalla 
fazla uyanıktır. Bizim Gözlcrmiido 
gördüğümUz §eyleri onlar hissede • 
rck anlarlar. 

Eskiden onların sineması konser
lerdi, bugün hemen hemen bir çok 
kimseler için radyo sinemanın ye
rini almağa başlamıştır. Sanki rad
yo körler için keşfedilmiş bi~ şey 

gibi değil midir? 
Bugünkü anadan doğma körler j. 

çln pek mükemmel mı~ktcbl0r var_ 
dır. Onlar diğer insanlar gibi tah-

Birkaç zaman evvel, körler mck· 
tpbinde tevzii mükafat milnasebeti-
1" verilen bir m~amerede, kendile
rini acındıracak tarzda bir nutuk 
ı:öyliyen bir nazın kör talebeler ıs. 
ı·klarla tezyif etmişlerdir. 

.. 
pek mlihim hizmetleri olmuştur. 'll 

Şimdi körler için birçok mcktcb .;lika. 
ve müessese vardır. Bunlardan en . 

... • ul 
şayanı dikkati: .. 

Ecole des Seurs aveugle8 de ~ .. 
Saint - Paul'dUr. } r •. 

Anadan doğma körleri tıpkı gö- Bu mekteb, heır.en hemen yarı ı., •• 
1 

::i 
ren insanlar derecesinde yetiştiren yarıya kör rahibeler tarafından i· "· t 

mektebleri insaniyet Fransaya rncd dare edilmektedir. :inl lI 
)undur denilebilir. Bu iste ilk adı- Kör çocuklara ders veren bu mu .. u, \Ot 

mı alan insan 1745 de Saint - Just allim rahibelerin birçoğu da talc - ~:'ttıU~t 
t~ doğmuş, ve 1822 de Pariste öl. heleri gibi ışığı hiç görmemişler - • 

dir. S~n mUıt olan Valentindir, Bu adam kör 
lı'rQ mahsı,ıs Jf:aptı.nk hatfl~ri J~ad 
etmiş ve ilk kör mektebini tesiıl 

<!tmiştir. 

Mütebe6sim bir kör çocuğun, yine 
onun gibi tatlı bir tcbcssilmle keıı ., :ı 

• -1- • · 1ı.'1rı disine dcnı veren kör muallimiw 
dinlemesini görmek hakikaten çok ~:ı a~ 

Valcntindcn sonra, 1809 da Cou- hazin bir manzara oluyor. ba·t 
purnyda doğmuş, 1852 de Pamte Fransada anadan doğma körlerin 
ölmüş olan ujuis Braille'in bu İ§e hayatı normal insanların hayatın • }\;~g 
pek büyük hizmeti olmuştur. Ken- dan hemen hemen farklı değildir İr de 
disi ilköncc körler mektebinin bir denilebilir. Bir kaza neticesi olarak 
l':llebcsi olmuş, sonra da ayni mck- veya ,bir hastalıkla kör olanlara 
tcbdc muallimilk etmiştir. Kendi gelince: Onlar da iki Uç senede bir Elin 
inmini taşıyan, sivri harfleri, ra • çok şeyler öğretilebiliyor. >aa !). 
kamları \'e notayı bu adam icad et- Fakat tabii ki onlar, ışığı tanı • ,0,, 

miş, ''c bütün dünya, körler için bu mış oldukları için, ötekiler gibi ' l'f\ 

\'fil 

mes'ut olamıyorlar. 

Dün ve Yarın 
Tercüme külliyatı 

F Ayva l•Oac•- 1 -
P'ı L.e .cogn•••J•r (I• colgna••l•r) lı The Quln• 
c e or Qulnce • Tre e A : Der Qulttenbaum G 

Satış yer ı: 
E lma l•O•c• 1 

l . ÇİÇEKLİ DAL 
a yaprak 
b yaprakçık, Yürayk 
c çiçek 

1. F: le rameau en fleurs 
(florifere) ., 
a la fcuillc 
b la foliole (la bractec, 

l'cntrefeuillc f , ) 

c la fleur 

l, 1: the flowering, or blosso· 
ming, rn;g (the t"·ig in 
flower) 
a thc lenf 
b the stipule 
c tl)c nower (the blos

som) 

l. A: der blühende Zwcig 
a das Blatt 
h dn.s N<'benblatt 
<' die B!Utc 

2. AYY\, J<;T\"1F'J\ ~YYASI 

f l"l"':tn., ort:ıd:ın l.esll-._. 

a orta (etelek, m e&ken ) 

2. F: le coing, la poınme de 
coing (coupc) 
a le ece ur (la loge) 

2. t : thc applc-quince (thc 
Engli.sh quince; eut 
through) 
a the ecre 

2. A: dic Apfclquittc (durch. 
schnittcn) 
a das Kernhaus 

3. A\'\'A 
a or ta ( Cf:el<'k, meıJken ) 

3. F: le coing-poirc (la poiro 
de coing) (coupe) 
n le c~ur (la loge) 

3. İ: lhc rwar - quince (cut 
through) 
a the corf" 

~. A: c!ie Birnnııitt<' ( rl• •rc'1-

•c1'nif t"") 

a das hernhnuı 

P': L e pommıer 1: The Apple or Apple • Tree 

Aı Der Apt'elbaum 

t. ÇİÇEKLİ DAL 
a yaprak 

h c:ic:ek (~mıt) 
<' ~-apraklan dökülmü~ 

ı;lc:ek 

1. F: le ramcau en flcurs 
florüerc) 
a la feuillc 
b la fleur (ou\'erte, 

cclost') 
c la flcur effeuillcr (le.s 

petalcs se sonl detachcs, 
sont tombcs) 

1. 1: thc flowering, or blosso
ming, twig (the t\\ig in 
flower) 
a lhe lenf 
h lhe flowcr ( the blos

som) 
in full b'oom 

c thl' drf'o---te flo ~·0r 
( t '·"' pC'tals havc fallen 
off) 

1. \: d"r ulii'l-ıende Zweig 
a dn:ı Illatt 

I' h dic (gcöffnete) nıutc 
c dic \'Crbllihte BiütC' (tlic 

rnüte11bUi.tter sind aus
gefallcn) 

2. ÇİÇEK 

a tohum (yumurtftt'ıli) 

h mP.hb: (yumurta lık, hU. 
~·.-y7.<') 

c te'nis unu ba!!ı (lstlğ. 

mat ) 

d tf'7.klr u~·u ha~r ( hl'Şı> 

fe) 

e çiçf"k ~·apra;ı (tüHyç, 
pctal) 

f 'Ur<"~·ld ke'si 
g ibre 
h, c, ~ t e'nls u :n ·u 

2. ı~: la flcur 
a les ~raines f, 
h l'ovaire m, 

c le stigma le 
ı1 l'anthere f. 
" le ~tale 
r. lıt foliole (le sepale) 
~ le style 
h, c, g le pisti! 

1 

VAKiT KITAPEVI 
l • l O kitaplık birinc ı scrı 

Numara Kuruş 

1 Safo 100 
2 Aıle Çemberi 

100 1 a Ticaret, Banka. 75 
Borsa 
Devlet ve Ihtılal 75 

') Sosyalizm 75 
lj J . Ra.!! in klilliyatı 1 75 
7 lşçı sınıfı ıhtilalı 60 
'3 Ruhi hayatta lfişuur 60 
3 ısfahana doğru 100 

10 J . Rasin külliyatı D 75 

795 

Bu 8er in in rıyatı 795 kunıı? 
..ır. Hepsıni alanlara % 2 
konto yapıl ır. 236 kuruş· 
·şin alındıktan sonra kalaı 
li rası ayda bırer hra öder 
·'t Uzel'P d ör t t aksite bağla 

:::11w::a:=-.:::::t=::::t•!::::::~:ı:x::::·~ 

INecati Pakşi J 
D. d ' :s 

1 
ış oldoru ·: 

Pazardan maada herı;ün sas ı i 
9 dan aksam 18,30 ıa kaılar has· :: .. 
ta larını k:ıhııl ve tf'ıla\'İ eıll'ı H 
Aıl re~: Glata Tünel mryrl ını H 
Tersane cadd.-ııi huında ın :~ 

No. lı rnMyenehane. Ei 
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I:>ü .. t--, "sh zd b' ı ·1· . -~u nu amı a, ır ngı ız 

~- · i tarafından, •' .• "'nyay3 

~dırııan garip mektuplardan 11 
D. nazı ~ .... erinin bilhassa 

lr'§el Gö · ·ı d 1 C · l · u: nngı o .. "o:ın 

:..: Pt:. kızdıklarını yazrr.t!tık .. 

Can . P mektuplarile, Alman şefle-
.ı •·• jıran -iliz bütün dünyaca 

1'11....... b' .,..,},. . . F 
.,, $ ır ll""'.sıyettir. ransanm 

lhr;;o: ....... ı · ızetesi onda:: ~y!e 
Sel~-ektedir: 

''A 
inlan efk!n umumiyct;i üze· 

ıllde son günlerde l-üyük bir rol oy 

~:'a.1 • muharriri • ~!l 
g Itaı bir amiralin oğ'··:tur. 

192~ . 
" 'lesınde do .. anmada 1 "'·lt 

"'<{ 
1 •cşmr~ ve çabucak terakki 

' • • t '!n ·özde ~vkilere y:. l· 
ııştir 
d · 1929 da Komodor üm·amnı 
~tan sonra, politika ;ıe uğ .. aş· 

~Üzere bahriye mcsle~ir..:en ay· 

ır~1~ Ve _:,,.ıset hayatır.a -···----~-
., 
• 1l Hal l?. z:::::ı::··ı •··,.:.rcı 
·ltjı.. . " : -

~ <\it •çın mu!temmel bır r: :_:e-
: . • ->lınuc:. ve kra'' ·:' ·n be•· ' 

l )/ • 

· ·• en .. t:"· üne t:ıy·.ı edi:m: 

l t •• 

ci •iyaset mdaki malc-
ı~:-ıı .. k 
. " en.. çabı .. · ~•nıt.ı· 
• ın, H-.1 b' h 'h' · " • ır arp tan ı escrı \ .ı. .. u, . 

,,. • e bu eser fevk:ı :e rn:;·· 
":"lnli"t .. ,,. • ur. 

e S~n 1tnar.:ı kadar, Ing:!iz • \! 
n a11ta~ın:- kuvvetli bir te 

Dl :·t:-.rı laı bu zat, -ıi' :ıyet tam:ı 
k ~:ı a~ .. ; bir fikır üzerinde ;-:irüme 

ba~ıaın,~tır. 

1 

ş 

r. •• , .. .. 
•r :: .. .. 
n ı :: .. 
12 :: .. .. .. 

- i J\;ng Hat 45.000 abonesi buluna 

r de rn~uası varclır. O, bu.a" 

orıjimıl fikirlerini ne . ' -· · 

F:ı· 
ma 1

rtde böyle bir m:::mua ve mftt 
~du · d • · •01• nma" .... :·esın e onun 

\ ?ll • 
·tur-'~r tabed're'< A'-4 nm·a 

~ 
naarihmız ve me~e '. e'erl 1 

1
., tanbuı ünh ·sıtd p?d<:gojı Prı 

:l') ~ S:ı:tr ... tf n Ce!tıl An telin ya 
,~ e '~tn?i K;ta~~\'inin ne~rettil 
e a'·;r. hı!r ö·«etm~nin maarifimi 

1 ı~ <lka:tar her müne,·verin ok1J-n~ 
ı., .. <tııınge.en çok laymetli bir ese. 

Tepe 
~~ >ldui Kitabevinin neşret..-nckt 

f"rc ··u "Dünya muhar1irlerinJeı 
• ttnıclcr serisi bize t:adece dü••\. 
q 1 1 • • " • • 

"n crını tanıtmakla kalm:·.• ı 
j '~ 'y· t anda bugünün dü .. ya ede 

't'foıt ından da en reni örnekler ''t 
r. 

Dntver 
f: at s te doçentlerinden ~eıb. 
"" Anct~rin dilimize çevirdiiti "Tc 
!"=., roın 
g~"~ lnr, Frans!z cdcbiyatınr 
nun tnU:ne"3illerinden Jean Gior.0 

c nsazeı bir eseridir. 

Yeni Adam 

H A B E R - Akşam Poatıı111 

Uğrayacaklan Lamanlar VapurJann isimleri Hareket Günlerı 

fo~l{SPHl~S HATLARI 

.>:trc, nrJndJsl, \'cnedik, RODr 717 
Trl"'"tr 

.iolı tn rıhtımı:ıd :::.ıı her 
•·uıııa taııı ı>a..ıt Hl ua 

l'lrc. ~apoll. Marsllya. 

Ccno\'a 

:1aat ıo da Galata 
Rıht1mından 

Pire. ~sapoli l\Iaı·silya, 
Ccııon• 

.~nala, Scllnlk, Golos, 
Pirl-e, Patras, Aysaranda, 

Brinclisl, Ankonn, 
\ 'f.'ncdlk, Trlosto 

EGITTO 1117 
RODI 21/i 
... arıo 2817 

RODI 418 

CITTA"di BARI ın 

ADRİA 1517 

CITTA' di BARI 2917 

İstanbul • PlRE saat 24 

.. Napoli gün 3 
•• Marsilya gün 4 

CAMPlDOGLtO 13'7 
FENICİA 211; 

n-.ANA 1018 

~OSFORO 

.u.H.>AZIA 

VESTA 

517 

2017 

3'8 

S:ı:ıt 17 ıh• 

Saııl 17 df' 

~-- --:".'~-~----~--------------------~-----•OIAnlk, Midi!li, l:ımlr, ALBANO 1317 
.'ia-c, Kalamo.t a, Patras, 

1 srlndisi, \'ene<Uk, Trfcste SPART1VENTO 2717 

Abbazia 6171.\fERANO 
Jurgaz. ııc :ı 1217 JS . 

0 ~~rna, Spartivento 1417 BO~FORO 
\.OStence Vesta 20 '7 

2617 
2817 
318 

Saııt 18 dı· 

Saııt 17 dt 

Alb:ıno 3016 ı tSEO 
ôatoum s ..... ~ ... ;~nto 1417 2817 saat 17 de 

S 1 .,frn King 1/al 

ım her tarafına yoll:ıması pek kol} 
ılmu~tur. 

Stcfen King Hal lngilterenin B 

Sulina, Kalas, lbrail 

Abbazia 
Fenicia 
Vesta 

MERAN O 
BOSFORO 

611 
1217 
201'i' 
261"! 
318 

Saat 17 dt 

... C rndyo İ5tasyonund:ıki konu~ 

:nala ı:. de m~:lıurdur. Onun 

li se:;ini herkes tanır. Bilh::.:a ço 
·Jklara anlattıl!:ı masallar levkalfı 
;edir. 

Tadililt '«'Y& teahhUmttan Kumpanya hiçbir sur~tle mes'ul tutulamaz 
Fazla maJOmat almô için Galatada Mambıınc Şsrnp lııkelf'tli 15·17,141 
.. ADRtATİCA" Umumi Areat&lığın a (Tel. 44877..8·9) ,.e Bcyoğlunda 
Gnlatas:ıray clvannda Yolcu Dairesine (Tf.'I. 44686) müracaat olunur 

\?:M. IKUT KITABIE~D 

Dun va yarın tercüme külliyatı 
11 • 30 Kitaplık üçüncil seri 

Sahra)ıkebir..:e L "!ün milletlerir 
iştırak ed~ği bir harp hakkın:l< 
1936 da yazdığı bir yazı cidder. 
>rijinalciir. Numara Kurut 29 Kapitalizm buhranı 50 

Çok liberal kafalı bir adım olar 
~tefen Hal, giri~tiği ~ücad~'.eder. 

'colay ko~ay vaıgeçmiyen bir adam· 
'ır. \'e nazi şeflerini kli bir.
iiren bu isin nasıl bir n~tice ile bi· 
•eceği cidden mcra~da b:':.!:mmeğt 

21 HUalimdar m.Jllet 50 30 Slambo 125 

ğ~r. 

• 

22 Yeni ilmt zihniyet 70 
23 Mevcudu kalmadı 610 
24 Gtlnün lktısad.J işleri 60 Bu serinin fiatı 6.15 kun11tur. 
25 Cumhuriyet oo Hepsln1 alan"tara % 20 Iskonto 
26 Tercilmeni• rolU 1 00 yapılır. Kalan •.92 kuruıun 1.92 
27 Deği~l.şler 

28 r aokon 

lS4 JOZEF 

var .. 
Casuslarınız da var mı?. 

- Evet onlar da var. 
- Benim yanımda da mı ?. 
- Evet ... 
- Ahrrlanmda, mutfaklarım· 

ela i.ı mı? 

- Mabeyin odanııda., salo· 
nnnuzda, tuvalet o:ianızda, yat
tı~tmz odada, yastıklarıruıı al
tında .... 

- Öyle ise ittifakımızın bi. 
r:nci ısbatı olmak üzere bunla
rın is:ınlerini haber veriniz .. 

- !\h, kontes, sizi doıtlarıruz 
ile bozuşturmak istemem .. 

' - O halde aranuzda muhare· 
be :l.b edeceğiz! .. 

- Muharebe mi? Bunu nasıl 
söyluyonunuz?. 

- Dü;.'.lndüğüm ıibi söylü
rt.:m.. Latife değil .. Haydi gidi· 
niz, artık sizi görmek istemem. 

- Bir kere siz söyleyiniz, bir 
hükumet sırrını ifşa o:Jebilir mi· 
yim?. 

- Bu hükümet sırrı değil, ya· 
tak odası sır :ı .. 

- Öyle deyecek idim, çünkü 
bugün hükümet oradadır. 

- Benim yanımda bulunan 
casusu bilmek isterim. 

- Onu nr yapacaksın?. 
- K"vJcağı:n .. 
- Öyle :s, <iairer.izde k:ır.Gc-

}·i ~:. a:..r..:: ı ..... = !. 

BALSAl\IO 

75 kuruou peıin alınarak mUtebakJ. 
30 111 ayda birer lira ödenmek Uzere 

Uc: taksite bağlanır. 

- Söylediğin şeyler cidden 
müthişi. 

- Fakat, tamamen ıdoğru ... 
Muktedir bir siyasi olduğunuz 

için biliyor sunuz ki başka tür
lü hükumet idaresi kabil de· 
ğildir. 

Kolunu masanın üzerine daya
yarak: 

- Doğru, bunu bir tarafa br. 
rakalım da ittifak şartlarını 

görüşelim .. 

- Galip olduğunuz için 
~iz teklif ediniz .. 

- Be:ı Simiramiıı gibi alice· 
nabım. Siz ne istersiniz?. 

- Un ve ekmek üzerine ya-
pılan müracaatlar hakkında 

krala hiç bir şey söylemiyecek
simz .. Çünkü bu meseleleri hi. 
maye etmeği, krala vaad etmiş· 
tiniz. 

- Peki .. Bu meseleye dair al
dı~ım iHidalar hep burada, be· 
ral:c r 2lıp götürünüz. 

- Buna mukabil siz de, resmi 
kabule ve sair size ait meselcle. 
re dair hükumet reislerinin yap· 
tığı mazbatayı alınız. 

- Bu mazbatayı krala vere· 
cektiniz, değil mi?. 

- Şiiphef.:iz .. 
- Sanki krala vermiş gibi ba· 

na vcriyorsı:n ? • 
- E·•ct ... 
- !>c!:i aı:~a cı:'::ıra ne ..'.i7c:-

15 

Gayrimenkul satış ilanı 
ıstanuuı t.mnıyet ~ancııgı uırekturıügunae11 : 
İbrahim Hakkının ı.8951 he~p • ·.sile Sandığımızdan aldığı (30C 

.• raya karşı birinci derecede ipoıe;. edip 'adesinde borcunu vemı~ lı· 
ğinden hakkında y:ıpılan takip üzerine 3202 No. lı kanunun 46 ıncı 
maddesinin rnatufu 40 ıncı mad:Jesine göre satılması icabedcn Mofü: 
güranide Seyit Omer mahalle..,inin Mecidiye karakolu sokağında esl-:ı 
3 mü. yeni 11 numaralı kllgir bir evin tamamı bir buçuk ay müddet
le açık arttımı~ra korunu§tur. S:.tış tapu sicil kaydına göre yap~ı 
maktadır. Arttırmaya girmek istiyen (87) lira pey akçası verece~tir 

Milli bankalarımızdan birinin t;minat mektubu da kabul olunur. Birik 
miş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz berleli 
,.e tellaliyc rusumu borçluya aittir.Arttırma ~artnamesi 1·8·939 tarihin 
den itibaren tetkik etmek isti yenlere san:.:: hukuk ic:le. i servisinde açık 
bulundurul:ıcaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartna· 
mede ve takip dosrasmda vrd::. Arttırmaya girmiş olanlar, bunla=-ı 
tetkik ederek satılığa çıkanlan gayrimenkul hakkında her şeyi öğren
rni§ ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 9-9·939 tarihine müsadif cu· 
martesi gUnü Cağaloğlunda kain sandığımızda saat 10 dan 12 ye ka· 
dar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif tdilectk 
bedelin tercihan alınması icabeden gayrimenkul mükellefiyetile san· 
dık alacağını tamamen geçmi~ olması şarttır. Aksi takdirde son art· 
tıramn taahhüdü baki kalmak şartile 25-9-939 tarihine müsadif pa· 
zartesi günü ayni mahalde ve aynisaatte son arttmnası yapılacaktı:-. 

Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 

Haklan tapu sicillerile sabit olmıyan allkadarlar ve irtifak hakkı sn· 
hip!erinin bu haklannı ve hususile- faiz ve masarife dair iddialanm ilin 
tarihinden itibaren yinni gün içince e\'T<lkı rnüsbite!erile beraber da· 
iremize bildirmeleri l!zımdır. Bu suretle l.aklannı bildirmemiş olanlar
la haklan tapu sicillerile sabit olmıyanlar s2tış bedelinin paylaşma m· 
dan harit" kalırlar. Daha fazla malfulı.at almak istiyenlerin 938·964 
dosya numarasilc sandığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri 
lüzumu ilftn olunur. 

*** 
Emniyet sandığı; sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek 

istiyenlere muham.minlerimizin koymuş olduğu krymetin yüzde 40 mı 
tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yansma kadar borç vermek su· 
retılc kolaylık göstermektedir. 

Maarif Vekilliğinden: 
Kütüphane Memuru olmak istiyenlere 
1 - Muhtelif şehirlerdeki umumi kütüphanelerimizde açılacak o

lan kütüphane memurluklarına en az orta okul tahsili gömıü~ dört me
mur alınacaktır. 

2 - Bu memurların seçimi için 7 alustos 1939 tarihinde Ankara· 
da \'C tstanbulda bir müsabaka imtihanı yapılacaktır • 

3 - Bu imtihana girmek istiyenlerin bulundukları yerler Maar;f 
müdürlüklerinden alacakları örneklere göre tanzim ettirecekleri fiş , 
sağ~ık raporlarına tahsil ve askerliklerini yaptıklarına dair olan vesi!·: 
larile çalıştıkları yerlerden alacakları iyi hizmet vesikalarını raptc.: 
rclc en çok 31 termnuz 1939 pazartesi günü akşamına kadar §ah•· 
\'~ya yazı ile vekillik kütüphanelermüdürlüğüne müracaat etmeleri · • 
z1mdır. 

4 - Müsabakaya iştirak edenlerden ehliyetleri kSfi görülen ' 
sağlık durumları bu meslekte çatışmaya elverişli olanlar altı aylı' 

namzetlik müddetlerini İstanbul kütilphanelerinde geçire:..!derdir. St· 
devresi sonunda bu işlerde ça!ışabilecekleri anlaşılanlar kur'a çek
mek suretile boş bulunan vazife1ere tayin ve sevkeclileceklerdir. 

(3140) (5342) 

lstanbul itfaiye Birliği idare Heyetinden: 
İtfaiye birliği yardım sandığı feshedilmiştir. Aza olup da evvelce 

ltfaiyeden ayrılmış ve paralan S.."\:ldıkta kalmış olanların paralannı 

almak üzere İstanbul İtfaiye müdüriyetine müracaatları ilan olunur. 
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vakte ihtiyacım var .. Her §ey. 
der. en sonra polisin haber al
ması ~et değil midir?. Emin o· 
lum:zu ki bu hic~iyclerden pek 
hoşlanacaksınız.. Ben bu sabah 
bir saat kaı:Jar güldüm. Kral ise 
o kadar güldil ki ciğerlerinden 

ra!1atm: •.ldu. Şimdi onun için 
ge~ kalciı .. 

Polis nazırı, iiti eliyle başına 

vurarak: 
- MahvC\ldum, mahvoldum, 

diye kekele.di. 
_.. Hayır, mahvolmadını.z 

yalyr:ız sizi hicn.ttiler, o kadar. 
Ben Ubcl Burbonnez hicvi • 
yesiyle mahvoldum mu? Yok!.. 
Yalnız: hiddetimden kudurdum. 
Bu kadar ... Ben de elime geçmit 
iken diğerlerini kudurtmak iıte. 
rim .. Ne güzel şeyleri Görseniz .. 
O kadar memnun oldum ki, ya· 
zanlara beyaz şarap verdirtdim .. 
Şimdi öli.i gibi sarhoş olmalıdır· 
lar .. 

- Ah! Kontes, ah 1 .. 
- Size evvela birinden bir 

parça söyliyeyim .. 
- Merhamet ediniz .. 
-İşte bak, güzel dinleyiniz: 

"Fransa, senin talihin ne kadar 
fen1 imiş ki bir diş! ile idare olu
yo~un,. yok 1 Yanıldıdım.. Bu 
b ni"l a1 ('"1ıir-. ..:ıe o1up mÜ""a· 
c' n: · ~ c luc.1 e:e ,.c.,.,.n hicviyc
ni.1 ilk h:; ti. ~ :~L !:' i:tc: 

"Dostum, bir reuamm lcvan
tacılar için yaptığı ilan levhasını 
biliyor musun? Orada bir takım 
şişeler, haplar şeklinde Buvan, 
Mopu, Terray koyarak bir de 
Uartin ilave etmiş. Buna da 
dört hırsızın sirkesi demiıtir. ,, 

- Ne kadar z lirnsiniz ma· 
.dam .. Beni kaplan gibi her ta -
rafa ıaJ:lıracak bir hale getiri
yorsunuz. 

- Şimdi ikinciye geçelim : 
Madam Gramon lisanından: 

"Sevgili polis efendi, cildim pek 
latif ve taravetli değil mi? Lut. 
fen bana bir hizmet ediniz, bunu 
krala haber veriniz.,, 

Son derece hiddetlenen polis 
nazın: 

- Maıdam, ~~am, diye ba· 
ğırdı .. 

- Telaş etmeyiniz.. Henüz 
on bin nüsha tab'edildi. Fakat 
üçüncü hakikaten işidilmeğe de. 
ğcr bir şey 1. 

- Matbaanız da mı var?. 
- Güzel sual.. Mösyö Şuv11 

zölün matbaası yok mu?. 
- Matbaacınız kendisini sak· 

lasın .. 
- Bir kere tecrUbt ediniz, 

imtiyaz benim namırr.adır .. 
- Ne kndar fena şeyler 1 

Kral kı akakça şeylere r,iUQ;ıcr 
öyle .mi?. 

- Efo:tt::, bahu:aı:ı ~ai.1:: ·r 



Sağlamdır ve gayet ince ipekli 

laıtikten yapılmı,tır. 

ECZACINIZDAN 

REX 
isteyiniz 

iskenderuna teşmil edilen tarifeler: 
1 - Halep ve Halebin cenubunda kain istasyonlarla İskenderun a· 

rasında yapılacak transit eşya nakliyatına ait \'e Meydanıekbez • Pa· 
yas rne afcsine münhasnr olan D. D/141 numaralı grupaj tarifesi 

23·7·939 tarihinden itibaren lağvedilip bunun yerine aynı tarihten iti· 
haren rner'iyetine llalep ve Halebincenubundaki ic:ta yonlarla 1 kende
run ara ·ında yapılacak doğru eş~ a nakliyatına mah us \ e Meydanıek 
bez - lskcnderun mesafesine şamil olmak üzere D. Dfl.H numaralı ye
ni bir tarife yapılmı5hr. 

2 - A - D. 019 numaralı zahire tarifesinin "limanlara mürettep 
bazı ihracat maddelerine tenzilat icra~ı hakkındaki,, beşinci zeyil. 

B ~lerc:in - Mamure ve Toprak.kale • Payas kısımlarında mer'i 
D. D 73 numaralı tenzilli yolcu tarifesi 23-7-939 tarihinden itibaren 
l 5kenderuna da teşmil edilmi~tir. 

3 - Bundan başka gene 23·7·939 tarihinden itibaren Mersin -
Mamure ve lskenderun - Toprakkale kısımlarının herhangi bir istas

)ondan Mamure - Fevzi~ kısmındaki istasyonlara ve mütekabilen 
:,e) ahat edecek umumi ahk!ma nazaran tam bilete müstahak yolcula
ra . famurc - Fevzipa~ krsmmda cari tarife i,icretleri D. D/73 tarife
deki ucretlcre eklenmek şartilc doğru biletler verilecektir. 

1 - D. D/73 numaralı tarife ve zeyilleri mucibince bilet alacak 
'ı..1lcular 23-8·939 tarihinden itibaren bu kısımda 503 ,.c 50 i numaralı 
Toro..., .:ürat trenlerinden maada bilfunum trenlerle se>·ahat edebilir!er. 
D. 11 73 numaralı tarifeye göre alı nacak biletler mezkur tarihten iti· 
haren Toros trenlerinde muteber olnııyacağından Toro~ trenlerinde gö· 
rulece1" bu gibi yolcular biletsiz yolcu muamelesine tabi tutulacaktır. 

F:rda tafsilat için isla!;yonlara müracaat edilme~i. (3203) (5467) 
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kafiyeyi bulamazlarsa, kral bu
luyor. 

- Size yaptığım hizmetlere 
böyle mi mukabele ediyorsunuz? 

- Sizin bana hiyanet ettiğini
zi biliyorum. Düşes, Şuvazöller 

tarafınJa.:hr. Benim harap olma
mı arzu ediyor .. 

- Madam, yemin ederim ki 
düşes beni birdenbire yakaladı. 

- Demek itiraf ediyorsu
nuz?. 

- byle lazım geldi. 
- O halde niçin bana haber 

vermediniz?. 
- Haber venneğe geliy~r-

dum. 
- Hiç inanmam •. 
- Yemin ederim .. 
- O lda bot söz .. 
Polis nazırı diz çökerek: 

- Madam affınızı dilerim, di
ye yalvardı .. 

- Çok güzel yapıyorsunuz, 

af dilemeğe ne lüzum var .. 
- Kontes, Allah rizası için 

sulh olalım .. 
- Nasıl mösyö Sartin? Siz 

bir nazır, bir erkek o\dugunuz 
halde, iki üç fena tcyden kor
kuyor musunuz ?. 

- Ben ancak lıu şeylerden 

korkarım .. 

-rtu ••.ı ~.ilua korktuiun 
lı:ıt& Mr frie~';·~nin !)enim gibi 

- Bu• biliyor sunuz de. 

bir kadına saatlerce zahmet ve 
eziyet verl:liğini dü~ünmüyor 

rnuıun ?. 
- Siz kraliçesiniz!. 
- Evet, bir kraliçe ki resmen 

tan:nmamı~ ! .. 
- Yemin ederim ki kat'iyyen 

si.ı:e fenalık etmedim, madam .• 
- Evet, siz bizzat yapmadı

nız, fakat yapanlara müıaade et
tiniz. 

- Elimden geldiği kadar 
menettim. 

- Haydi, buna hiç inanır mı. 
yım?. 

- İnanınız .. 
- Şimdi fenalığın aksini yap-

mak lazım, iyilik yapmak icap 
eder .. 

- ~iz ban« yardım cıderseniz 
ben <le muvaffak olurum .. 

- Açık görüşelim 1 Benim ta
rafımdan rr.ııınız? Evet, veya 
hayır ... 

- Evet .. 
- Benim resmen kabulümü 

müdafaa edecek derecede cesa
ret gösterebilir misin ?. 

- Cesaretime siz hudut ko
yunuz .. 

- Şunu hatırında tutun ki, 
matbaa hazırdır.. Gece, gündüz 
işler. Yirmi .ciört uat sonra bi. 
zim köpeklerin karnı acıkır, o 
zaman rastgel'.liklerini ısırırlar, 

- Akıllı olacağrm, ne i11tiyor-

rl AB f: R - Akpm Poıta11 22 1TMMUZ - l l'~!l 

~ . • .. 
p~ • 

Pek yakında gelecek olan 

• 

Buz dolapl rz 
SfR6i5if\\t\ Türkiye umum 

ISIEKLrE:VftNftZ 

Helios Müessesatı ~:;~:16~8~·~. K. 1400 mümessili 

----------·--- --- ----------

l~-A----T----1._ı,·---------· Saray burnu 
TABLET; p A 

~~ Yemek salonlarına, yatak ve 

~ banyo odalanna, mutfakla.a, A z e 
~ aptesanelcre, kahvelere, gazi-

nolara, lokantalara, eşya depo
larına asmakla 

Sinek, Sivri M.ek, Güveler ve diğer haşaratı 
uzaltlaftırmak kabil olur. 

Temas suretile mücadele ve imhası lazım gelen GOVELERIN 
SORFELERI, KARIPfCALARI ve Hı\.1\1AM BöCEKLERI. 

NiN iMHASI iÇiN ve kürklere, elbiselere, çamaşırlara, halıla

ra, dolap çekmelerine ve sandıklara: 

Yazın bunaltıcı sıcaklarında serin boğaz 
ha vasile ferahlamak İsteyenler Sarayburnuna 
geliyorlar. 

Kuruş 

Kristal ize AS PT A' yı 1 

•••••••••• kullanmalı - ı 
Kutu içersinde 

satılan 

Kahve - Çay 5 
Bira ( şişe ) 40 
2 9 luk rakı 40 " ,, 

1 • •••••Ga1.inomuı s:ı.at 24 c kadar ~ıktır•••••• 

irket1 Haviiye 
Sazlı Tenezzüh Seferi 

Bay ve Bayanlardan mürekkep 8 kişilik en güzide bir saz 
heyetini. lqkantacılıkta yüksek sanatkarlığı memleketimiz. 
de maruf olan Pandeli tarafından ihzar edilen nefis büfeyi ha. 
mil 74 numaralı vapurumuz bugünkü Cumartesi günü Köprti. 
den 14.30 da kalkarak muayyen iskelelcrimize uğradıktan 

sonra Boğaziçi ve açığında cevelan yapacak. 20.45 te Köpriiye 
gelecektir . ..................................... 
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sun uz?. 
- İstediğim benim teşel>büs

lerime mani olmamaktır. 
- Bana kalırsa , bunu kat'iy

yen taahhüt ederim. 
- Bu kelime hileli bir söz, 

'h:ıacnaleyh kabul etmem .. 
- Madam!. 
- Bu kaçamaklı bir vaad .... 

Her halde kabul edemem ... Siz 
görünüşte bir şey yapmazsınız 

ama mösyö Şuvazöl işi görür, 
bc-n böyle şey istemem, ya hep, 
ya hiç• .. Anlıyor musun? Şu

vazöllerı bir ~ey yap~maz hale 
getirmelisin.. Yoksa ber: seni 
bir ~ey } apamaz hale düşürü

riim. Elimdeki siliih yalnız şiir 

değildir. 

rolis nazırı kötü kötü düşün
dü: 

- Lfıtfcn beni korkutmayı

nız, ldedi .. F u resnıi kabul o ka
dar mü~kül bir hale geldi ki c
hemmiyetir.i takdi. edemezsi
niz .. 

- Biliyorufn öyle oldu, ç.L'n
kü ona karşı bir takım mania
lar cıkardılar. 

- Maalesef madam ... 
- Bu maniaları kaldırabilir 
•• ? 

mısın .. 
- Ben yalnız clcgilim .. Bum:n 

için yüz adam )azım. 
- 'l üz adam buluruz . • 
- Bir milyon da para ... 

- Bu ~a maliye nazırının e. 
lil'<lc ... 

- Kralın muvafakati .• 
- Onu da elde ederim .. 
- Kral ra~ı olmaz .. 
- Ben 011u razı ederim .. 
- Bütün bunlar elde ediJ. 

dikten sonra size bir 'asıta tak 
dimi icap eder ... 

- Aranıyor .. 
- Beyhude arıyorsunuz ... A· 

levhiniT.e ittifak ettiler .. 
- Versayda mı?. 

- Evet, bütün m;: :iamlar, 
mösyö Su.,azöle, madam Gramo. 
na, veliahdin karısın:ı, elhasıl 

ınüt~assıp takıma hoş görünmek 
;çin takdim vasıtası olınagı rc.~

<lct1..kr. 
- Egcr madam Gramo:-ı .. n

lardan iı.c namuslu parti isı"lıı•i 

değistirmcge r.ıccbur olaca~•~·~ .. 
Bu bir ına~l:ı;:>ıyettir. 

-Beyhude ·1 nc ı sr ı: ·. ı: 
mat ediyor:ıun:ız .. Sözüme ·rı . .mı· 
nız 

- Ben mak.,adıma hemen ye
tişmek üzereyim .. 

- Bunun için mi hrm!ıircni
zi Vet1 !üne gönderdiniz?. 

- Evet.. 
Scnra memnuniyetsizlik gö:

teron hir tavıı la ilave etti: 
mek'?. 

Gülerek: 
- Tabii .. Benim de polislcd:n 

YORGUNLUGUNU 
UNUTTURAN PAZAR 
GEZMELEQiNDE 

6RAHORMI"' PLAICLAAINI 
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