
SON HAVADiSLER 

AM ·poSTA ... 
İlan itleri: Tel~ 

g e · 1 d i 1 er ı edilecekti • 
lngiliz zabıtası suikast 

ajeste Karolun Milli ::~j~~~!:::~ 
.r f • • 1 •• ı .A. k tt lif mmtakalannda İrlandalı ted· e ımız e mu a a a ~~~::e~a:~=~p~~::=~ 

sonra Londranın Kingscross gann· 

Ulunacagv 1 bı·ıdı·rı·ıı·yor !a~ni:!~=b~::uıu~lld~i~: 
mektedi:-. Suikastları lrlanda tedhsi 

a ı devletlerinin Hariciye Nazulan rc:;:~R•mR:i·;;"'ikoB1;~;:n4· ka~:7 ;~;;;;;j. 
Ağustosta Bükreşte toplanacaklar in ön u Memuriyete girerken 

Yugoslavyanın Bugün Maarif Şorası d t · · 

u 
el'!$:.: generali (bey11z elbiseli zat) ve refakatindeki 

~ rans ız ;;k;·;r- heyeti 
şehrimizde 

Ge.ıerat Hutzinger ve maiyeti bu akşam 
c· Parise hareket ediyor 

ı . .- !lir lllü~dettenberi Ankarada hü· Fransız askeri heyeti bu sabahki 
0 .,. lı~ızle temaslarda bulunan ekspresle şehrimize gelmi~tir. 
~ Hutzingerin riyasetindeki "(Devamı 4 üncüde) 

B·a ş vekil 
Darüşşaf akada 
Dr. Refik Saydam, bugün, bu 
değerli irfan müessesemizi 

~ ziyaret etti 
l:.V\Jelk" k 

rirrı11.e 1 a şanı \ 310\adan şch· fettis Te\fik Fikret Sılayla görüş· 
Sayda getrru olan Baş' ekil Refik miıştür. • ,.... _,......, 
~iııi . rrı dun vilayet ve parti merke Refik Saydam İstanbul kumanda· 
1 

1 ırttctn· · · arat.; 11. \t• hır muddet ka nı gcncr:ıl Halis Bıyıkt:ıyı ela m.ıka 
\a}j l~r u.ı olmuştur. Vilayette mında ziyaret etmiştir. 

1 Kırdarıa \e partide miı· {Devamı. 5 incide). 

bitaraflığı azasını kabu.l edecekler e rece ay 1n1 
Ankara, 27 (Hususi). - Cumhur 1 1 d • ? 

meselesi reisimiz lnönü bugün saat 17 de esas arı ne er 1 r . 
§ehrinmde bulunan ŞQra azalarını 

Lo n d r ada Çankayada kabul ede<ıek, şerefleri· 
ne çay ziyafeti verecektir. Mekteplerin haremde maaş 

esas olan dereceleri 
tesbit edildi 

O .. r .. c: .. 1.. Or Maarif Ş\kası umumi heyeti, dün 
Q U.,U UY de Maarif ve~illiği müsteşarı İhsan tayin ine 

Londra, 27 - BUkretten Timea 
gazetealne bildiriliyor: Kral Karol, 

Lucieful yatile Köstenceden hare • 
ket etmi§tir. Romanya Kralı, Boğa

ziçinde, Çanakkale ve Adalar deni
zi sahillerinde bir tenezzüh seya • 

bati yapacaktır. Kral Karol bu se
yahati eanasmda Yunanistan Kralı 

Jorj ve Türkiye Reisicumhuru İs • 

met İnönü ile görüşecektir. 

(Devamı 4 üncüde) 

Sungurun riyase!inde toplanmıştır. 
"Lise ve < • + okullar, öğretmen 

okulları, mes!t.k, ve teknik okulları . . . • 
. . . . .. Ankara, 27 - Yenı barem kaDlL deki yabancı liaelenn birinci dere. 
ınz~bat talımatnamesı,,nın m~~e· nuna göre, maaşlı memuriyetlere cede orta ihtisas okulu derecesinde 
resıne <!°"·am ederek kabul etmıştır. ilk defa gireceklerin menşelerine ( Deı•amı 4 iinriidt) 

ikinci celse ~.faarif vekili Hasan ve tahsillerine göre alınabilecekleri ._,... 
Ali Yücelin reisliğinde · toplanarak dereceler Maarif Vekaletince tes -~ 
''basma yazı ve resimler i derleme bit edilmiştir. 
talimatnamesi,.le "orta derecedeki Yirmi lira ull maaşa alınacakla
okullarda tahriri vazifeler talimat· nn mezun bulunmaları ııart olan 
namesi,.ni ve "ilk tedrisat müfettiş· mektepler şunlardır: 

'(Devamı 4 üncüde) Resmi liseler muadili tasdikli • 
Türk hususi, ekalliyet liselerile ya-

bancı liseler, Ankara, İzmir, la • 
tanbul Ticaret liseleri, Galatasa -
ray lisesinin ticaret kısmı, Türkiye-

BugOn 

116 
Sayfadır 

Doktorlar, jürilerin 
sinir hekimlerinden 
kurulması taraftarı ... 

ÇERÇEVE 

Bu akşam kıyamet kopacak! 
-Tlmarhanede bile çaksa delilerin mantık hayal7etlne dahi alır ge. 

lecek bir balon uçurulmuıt. Ölilıilmde bundan daha leli Wr E,Up OJU• 
cağı görmedim. Bugiln, e\·et bu akpm kıyamet kopaealmı11- Yar&ltW, 
halkın ayranını kabartmak için karboaat yerine bu ne tebetlr tonı t 

Kıyamet dünya ildbetlne dair dinin ,·erdljl bir haberdir. AJlalla 
(9+4'w 

inanan bu habere de inanır. Kıyametha DaAıl Ye ne zamaa ~ _:-

Dr. Mulıttrtnı 'Avukat 'Ali IlaY.,..,Dr. Nôzını Şaltir Dr. Fahri CeMI 
Gökmen dar.~'Oıleen( 1: - - -....... :cı:a.;.ıı1::5_i11cide).f 

üzerinde de Allahtan başka miitebus1t1 olmadığmı bilir. Allaha hau· 
mıyansa kıyam<'t('! t1e lnanmu.. 018& olq dUnyanın hayat.nı tehdit· e. 
den tabii ~e cc\'\İ bir hidlse kabul eder. Tabii \"e ce\'\I bir farulye)'I 
dinin getirdiği bir mefhum olan (kıyamet kopmaaı) ile bari gueteler .. 
ol111on blrleştinneseler. Dlndanalar din lnccllklcrlal tam1Mlaklaft, 
cllnııb:~lf'r dine lnanmıyac&klan l(ln. 

Fakat mohtcttk mm adamı Fatin Jlocanm muharrirlmb.e ,·erdlil 
cnap, me~hur Fruısu; mütefekkir n heyetelal, (Camii J!lamorloa)• • 
imrendirecek kadar ~ı. Cenp atalı yubn ıtu: 

- Güklt>rdc hidiMCler derin bir JnUUDI ic:hade :ec:lyor.. K11amet 
kopacak diye kaygıya tlü~nlcr )er yllzUadeld l~lere dikkat etAlat 

Ntdb Faztılıits1K-eif EK 
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~~afi 
Atatürkün kabri 

projesi tasdik edildi 
Ankara 27 (Hususi) - lmar müdürlüiü tarabndan hazırlanan 

Matürkun anıt • kahiri projesi Vekiller heyetince tasdik edildi. Baş· 
\ek.Alet müsteşarı Vthbi Demirelin reisliğindeki komisyon bu prejeye 
ve mevcut tahsisata göre sahanın istlmllkine başlanmasını Ankara 
belediye ine tebliğ etmi§tir. Beledi ye istimlAk i§i için hazırlıklara ~ 
ladı. 

Postada tayinler 
Ankara. 27 (Hususi) - Posta 

ve telgraf yüksek fen heyeU a
zasından Necati Toner teLgraf 
l leri reisliğine, ihtisas şubele
leri reisi Bekir Vefa yüksek fen 
heyeti azalığına, İstanbul posta 
müdUrU Emin Sözen ihtisas fu
bele rl reisliğine tayin edllmlş-

1,.rdlr. 

Pazarhksız satış 
kanunu 

Gilztl ıanatlar birlifinin 23 üncü resim sergisi dün Galatasaray li
sesi salonlarında vali '" belediye reisi Lulfi Kırdar tarafından aplmı§" 
tır. Bu ~iri sergi çolı zengindir. Mqlıur sanatluirlanmızm m güze. 
eserltfi tqlıir ıdilmekttdir. Sngidıl68 tsn vardır. 

• Yır 1i ,,. a 11 ar mglslndı btWiyı "Yannki l 
btd,. isimli bir paviyon oçmı,tır. Burtldiı bu paviyotıda tqlıir td 
ma".ctltTdm Eminönü r. • '.ınının müstakbel ııklini göılnm nuıid 
görilyorsunuı. 

Yotcuların getirdikleri 
piyano ve radyolar 

Ankara. 'O (Hususi). - Ha· 
riçten gelen yolcuların getir· 
dikleri tek radyo ve pİ)oano ve 
karyola gtbl mahiyetçe eY eua 
sı olan eşyalar diler ev eı,y.alarl
le beraber geUrilmedlkçe gUm 
rltk muafiyetinden lsUfade ede. 
mlyeeeklerdir. 

CUMHURiYET 
Yunus Nadf, buıtlnldl mableslnde, 

Japoa - lnıIIiı Ihtlllfıaın halledil· 
mif olmasından dolayı en bQ)'Ok ka· 
zancı şu satırlarla ifade etmektedir: 

'Buıün için Japon • !ııımı ibtHA
rının hallinden çıkan en bllyük neti· 
e fnıilterenin Uukprkta bir Psıa 

fedaklrbk etmalne m'llllaMl A~ 
la tam .bir hareket serbestisi kazan
mış olmasıdır. Japonyanııı uçok ka· 
ancına mabbll bana ela tacuıere i · 
in ehemmiyetli bir kazane. hattA 

bir muvalfakiyet sayabiliriz. Böylelik 
le fosillere şimdi billiln kunetlle Av 
rupadadır. 

Bütün dünyaya nisbetle ldlçilk bir 
kıta olan Anupadaki milletlerin ken
dı aralarında halledemedikleri mese
leler nelerdir? Baklbti halele ATJ'U
payı biribirine katan lbtilArlarda ak
la ve mantıta uyar hiçbir me..ıe 7ok 
gibidir. Bu kıta mQfrit iddialarla ma
kul nizamından mahrum edilmiftir. 
Harbli veya harpsis itte bu nil8JD 
tekrar elde edllecekUr. 

Bq6n için Japon· Jnsiliz fbUll
fının hertarar olmasile Avnıpanın 
uzerınden büyücek bir JOk kalkmıt
lır.,, 

M • Zekeriya makalesinde. totaliter 
devletlerin harbcu, demokrasilerin 
b tıoda buluı~an Jqlltere bafvekili
nın ile sulbcu oldutunu lfaret ede· 
ret demokrasilerin icabında totali

rl rç karşı koyabilecek biltün ha· 
ırbklarını ~apbktan IODrl ·ki eyl6· 

1 dolru - totaUterlere: 
Buyunın sulh masasına! diyecek 

Jerıne hükmettlren emareler bulun· 
utunu ve bu emarelerin nelerden i
ret oldujunu anlatbktan sonra f6y· 
diyor: 
• Dcmokrasller dört senelik tecril· 

beden tonn, hUl totaliter devletleri 
Ye bunların harp ve lshli siyasetleri
ni anlamamış ıörilnüyorlar. Bütilıı 
dünyaya sulhu temin edecek olap,, ye 
ılııe 101, diktatörlerin bırslannı aed 

kmek ve: 

"- Dur, artık fntubata mltsaad 
tmiyonıı. demektir. Fakat bunu der.o 
n el altından ıulh teklifleri yapa 

ak zaaf eseri göstermemek, sulh tek 
finln onlar tnrafınddll" gebnesin 

lle'klQıektJr..,, 
\,. 

ENl SABAJ;I 

Hibeyln Calilt Yalçın •onlld aia
ız" ba~klı ya&ıiında totaliter dn· 
tlerln hareketlerine a7a~ aydura

Turklerin, kara toprakları için· 
bulunan Ouiki adayı lst,melerin· 
haıTete diltfilecek bir teJ olmadı· 

nı ve banan bilhassa ltalfayı biç 
k zdıracak bir hareket olmadılı· 

J'ladiktn sonra tunları ilhe e-

Beynelallel mBnısebeUer bildlll· 
ız ~ekil Te tandan b0t6n bOtUn 

Ankara, 27 (Hususi) - Pazar
lıksız aa.tış kanununun tatbik 
tekli ve neticeleri lktısat VekL 
letince tetkik edilmektedir. Tet. 
kikat sonunda kanun ya yUrUr • 
lilkten kaldmlacak veya tadil e. 
dilecek veya muvafık görülerek 
diğer tehirlere de teşmil oluna _ 
caktır. 

Terfi eden iki mOfettiş 

Eğlence yerle· 
rindeki fiyatlar 
938 Tarifelerinden 

yozde 10 ve 15 ucuz 
olacak 

Ankara, 'l7 (Hususi) - Jkti-
sat Veklletl mtıfettlı, muannle- Belediye lktısat MildUrlilğU ve 

daimi encümen eğlence yerlerin-
rlnden Hilmi özgen, Hayri Ba

ser dördtınctl sınıf mUfettltllli-

ne terfi etUler. 

deki fiyatlar üzerinde mühim bir 
karar vermlttir. 

Buna care, 938 lelletlinde tea
bit edilmit olan otel, pzino, bira
hane ve ptajlann flyatlannda yüz
de on ve milaldrat flyatlanda da 
ymde ıs temillt yapılacaktır. 

Bu yolda kaymıbınJık1ıra der
hal teblifat yapılacaktır. 

batta ttlrl8 bir cere1an almıfhr. t- Yeni fiyatlar bugttnıc!en itiba
talyan halkı avu anı baltnp Kor ren her tarafta tatbik edilecektir . 
sikayı, Nice'I ve Tunusa isterken 
Türklerin •ırl memleketin mOdaraa Eğlence yerlerindeki tarüe-
sı balrımındın behemehal TQrlc elin· terden yüzde 10, ve yüzde 15 
de bulunması fcabeden Onlkiadayı is tenzil edildikten IOnra ona göre, 
temiye kalkmalanndan tabii ne ola halktan para alınacaktır, kayma
bWr7 l~tı MM Wj 111.d.w.w. .... ._b 'l'H•-.... 
Trdlas -.e Bt11ınbl fstem~dllf~tzc rollar yapacaklardır. 
hayreL ftr: 

Bu itin sonu nereye varacaltnı 
bllme)'IL Herhalde burasını Alman 
ve Jtalyan dlktatörlilklerl diltOn· 
mek mecburiyetindedirler. ÇünkQ or
tıJa öyle bir turit ve fesat tohumu 
attılar ve onu ltörilklemek için o ko· 
dar gayret sarfettiler ki kendi ektık· 
leri mahsullerini sörunce ne ha> ret 
etmelidirler ne hlddeL 

lşte biz meseleyi böyle pratik ve 
realist bir bakımdan mütalea ediyo
rm. Busilnkü Avnıpa siyasetine de· 
Yımlı bir teıııel temin etmek için 
sulh mllzakerelerine batlandılı za· 
mu Tllrklxenln mlldaru edeceil 
davanın ne oldulunu şimdiden anla
tayorm. İtalyanlar Onlkiadamızı iste 
dikleri kadar tahkim etsinler, bu talı 
kimatlan ister timdi duydukları kor 
ku karşwnda leYll etUltleri gibi mü
dafu için yapsınlar, isll:r, bizim pek 
All blldillmiz veçhile, Anadoluyu 
muhtemel bir tecavtız kasdine bızır· 
lansınlar, bGtlln bunlar bizim noktaı 
nazanmızı kaliyen delittlremeıler 
Oniltiadada Tllrkiyenin kara ıulan i
çindedir Ye ltılyanların bOtOn feryat 
lanna ratmen anavatana avdet ede· 
ceklerdir ... 

VAKiT 

Asım Us, Almanya anlatma yolu 
na girecek mi 1 adını taııyan bın·a· 
ıısında şöyle demektedir: 

"Alman hariciyesinin son tebl"A 
bıı ihtimali biç olmusa birkaç ay ı 

çin tehir etmı, oluyor. Almanlar be 
Lebliil ile Atustos ve Eyl61 aylannd. 
harp olmıyacak, demek istiyorlar. 

F.ıer Alm:ıalann bu a6dert 11ruı 
mlyse, eter Alustos ve Eyl61 aylann 
da Dınzlgde bir ye~I emrivaki ihd:ı • 
tmek yoluna sitmiyeceklerse bu 

'>ulh namına elde edilmi' mühim bl 

Kadın 
memurlar 

Resmi dairelerde alhk ve 
pudra kullanamayacaklar 

Resmi ve husust bütün müessese
lerde çalı~ memurların kılık '\'e 

kıyafetleri hakkında hükQmet tara· 
fından yeni bazı kararlar verilmi~
tir. 

Bu arada alman kararlardan en 
mühimmi bayan memurlara taalllıl 
etmektedir. Erkekler vazifelerinde 
daima traşh bulunacaklan gibi ka· 
dm memurlar da allık, pudra ve ruJ 
silımiyecclderdir. 

Avclların kongresi 
İstanbul Avalar Kurumundan: 
lstanbul Avcılar ve Atıcılar b'rli· 

~ile kurumumuzun birleştirilmesi 

esasını karara bağlamak üzere evvel 
ce ilAn edilen umumi heyet toplan· 
t ~mda ekseriyet temin edilemedi· 
ğinden son top!antı 29-7-939 cu· 
martesi günü saat 14 te Alemdar 
caddesindeki Alayköşkilnde yapıla· 
cağından bütün üyelerin gelmeleri 
ehemmiyetle rica olunur. 

iş arıyor 
Ryüpte Rami Yenimahalle Tıg 

lı tarlada 7 numaralı evde oturan 
Cezmi Karaoğlu boğaztokluğuna 

iş aran aktadır. Kendisine it yere-
oilecek vaziyette olanların bu ad· 

iki cinayet davası 

Çeşme meydam ve Or aköy 
c·nayetlerin;n maznun an 

hesap veriyorlar! 
Ortaköyde bir gece, Erkek tı

mail adında birini bıçaklayarak 
öldürmekten ıuçlu Mişon oğlu 

Muiz ile Şükrü oğlu Sadığın mu
hakemelerine di1n ağırceza tatil 
olduğundan ikinci ce.ıı mahkeme
sinde devam odilmiıtir. 

Dünkü celaede iki suçlu da mU
daf aalannr yapmıılardır. 

landıpna ve eline bulapn kanı 

yıkadığma delildir. Bu itte Mui 
ıin beraeti lazım gelir.,. 

Buna kartı diğer suçlu s.drk 
ta kendini müdafaa yollu §Öyle 
demiıtir: 

"- Bir kere Erkek !&maille 
tanı§ID&ıclık. Aramızda hiçbir geç 
miı yoktu. Onu ne diye ben 61-
dürmilt olayım? Şakalattıfı veya 
kavga ettiği de, ben değildim, 

Muizdil Sonra Mulzin aanıdala bin 

1 
Katil polisin 
müşanedesi 

Cezai ehliyeti haiz oidu~• 
a:daşı dı 

F.akiıehirde polis karakolu içiıl" 
d: bir köylUyU kadın yüzünde' 
.aoancası ile vurup öldürmektd 
maznun polıı memuru lbrabi' 
min Tıbbıadli tarafından yapıJall 
:nU~ahedeleri bitlrilmigtir. Veri". 

.en raporda tbrahimin hiç bir aısd 
hastalığına müpteli olmadıl' 
ve cezai ehliyeti haiz olduğu bil 
.:Jirilmittir. Bunun üzerine tbrr 
him. muhakemesi &örülmek U.ıetfi 
Eskişehire gönderilmiıtir. 

Salaçak p•Ajmda biri 
bosuldu 

Şimdiye kadar bütün celseler
de daima suçu biribirlerine atan 
iki suçludan ilkönce Muizin avu
._. llımıtMr Ma .... ,.._. ... ~~~--•...aııü....WW.~-~...ıwa..ı~.-....-,~y=lm'iu~n~PjırP:~a:--'t-=a ncla 
ve demittir ki : gömle~ini de~~tirmesi, faiti:-ı ;ütçlililk eden Azi.ı isminde birisi 

kendi olduğuna delil değil midir? ~ 
"- O gece, Erkek İsmail, so· .iüa çocuğuyla beraber Salacd 

Ama ben onun yanında bulun -
kakta müvekkilim Muizle karııla- plijı:ıa gitmıt ve yüzerken U.ıe-

muıum, öyle mi? E, nasılsa elin· 
qıvor. Biribirlerile taru•ırlardı. Er rine- gelen bir fenabk yüzündeıl 
:s.,, :s den bir kazı çıkan arkadaınnı 
kek tamail, Muize takılıyor, a•m .:ıoğulmuıtur. H&diae plijın ö-

:s yUzüstU bırakacak değildim ya 1 
da oba fUlka yollu gömleg-ini ya- nünde ve derinliği bir buçuk met-

:s- B"r arkadaşı yüzUıtü bırakma· 
kasından çekip yırtıyor. Onun bu re bile olmıyan bir yerde olmuı· 

mak, bu fedakirlığı gösterenin ci-
hareketini Muiz devit de, Muizin t :.ır. Buna rağmen zavalh ıdadt 

c. nayet faili olduğuna kı aat ge-
yarunda bulunan, o gece aarho~ · kurtanlamamııtır. -s tırmeğe kifi delil sayılmaz 1 HU· 
olan ve i.vi brl"ak kullanmag- a ev· Sudan çıkanldıktan 10nra veaa 

~ Hl.sa, ben ne doğrudan doğruya 
velden alııuın Sadık ciı!i1iye alıyor. · sizlik ymil den bir tilrlil ha9" 

s- ne de M uize yardımcı olarak Er-
0, •akaya hiddetle müdahale e- ı tahaneye"'kaldınlanuyan adamca· 

:s kek smailin ölümüne karrıma -
dince, Erkek İsmail aövilp sayı- ğız bir müddet aonra ölmilttilt• 

mıınndır. Ben ,elimi onun kani 
yor. Likin, Sadıkın pkaaı yok - le kırmızıya boyamrı defilim. Be 
tur. Bıçağını çekip üstüste Er- racti Jizım ıeten de menim!.,, 
kek İlmaili dilrtilyor, Muizin; 
"dur, dur, yapma,. diye 
yapıtınasına rağmen,! .. 

koluna 

Sadık, Erkek bmaili kanlar 

Muhakeme lrarar verilmek üze
re on bet Ağuatos aaat on ıdörd 
b rak lnuıtu. 

içerisinde yere serince, derhal Katıl Gn ızarın muhakemea 
Muizin bileğine anlıyor. ''Kaça
lım, götür beni, bir yere aakla,, 
diyor. Muizi zorla sürüklüyor ... 
Ortaköyde bir bahçenin yanın -
dan geçerken elindeki kanlı bıça
ğı oraya fırlatan Sadrk, Muizi ken 
diliyle beraber, Zaranan aanıdalına 
binmeğe zorluyor. Kaaımpap.ya 

doğru yola ç.rkıyorlar, lakin yarı 

yolda Dolmabahçeye çıkmak mu
vafık görülüyor. 

Şahidlerden yüzba11 Şükrü bı

çağı ıeçememiıse de, Erkek ta
maili Sadrkm mu§taladıfmı gör· 
müttlir. Sandalcı Zara da, Sıdr • 
kın .. Oh, Boğazın suyu ne de se
rin,, diye yolda bir elini boyuna 
GU içerisine sokup sakladığını &ör 
müıtür ki, bu da onun bıçağı kul 

Bundan iki Uç sene kadar evvc1 

Çe§memeydanında kardcpnin ka 
tili Kazımı itikam kastiyle tok k 
ortasında tabanca kuruıuniyl 

vuran Gülizarrn muhakemesine 
.:Jün ağırceza yerine ikinci ceza 
mahkemesinde devam edilmittir. 
Gülizann idamı istenerek mahke
meye sevkedilmittir. 

Şimdi Khım tarafından mem
leketinde öb::lürülen adamın Gil· 
li.zann & kardeıi olup olmadığ· 

araıtrnlmakta.d.ır. Bu hususun tah 
kiki için muhakeme 15 ağustos 

sacı t 14 e kalmıftır. 

f ramvay kapı arı muhak· 
kak ka'"inacaıc 

Tramvaylar hareke t halinde 
ile '11 kapıJannm muhakkak· au
r1. tte kapab olması lbımcbr. Düıı 
Vali Lutfi Kırdar kapılan açık bu 
lunan bir tramvay memurlanıı& 

bizzat cezalındırmqtır. Bunu ba .. 
ber alan tramvay biletçllerf kapı· 
1 n kapadıktan sonra ldlitlemeğe
de baflamıtlardır. 

Yoksul çocuklar namına 
deniz gezıntısı 

Şehremini çocuk esirgeme kurum&J 
ba§kanhğından. 

Ç.evremizir. yokrul ve yetim ~ 
rulanna bir yudl'J!l olmak üzere 
kurumumur tarafı dan büyOk teda· 
kAriı:d.ı ı -~ 2~ ~ u. ~ cumartesi ~o 
saat l~~'ro dan gf'<Y- 1,30 a kadar 
bily(.ik bir c .i ~~'ltisi tertip olun 
muştur. 1'\fslllt el u!\rJanndadır. 

Yeni ntlfiJat 

Yem Adam 
ernkkidir. Zira Almanlar ve lta)yar• 

l:ır eylQI ayından sonra haşhyacnı. 
hln bir harbi yıldınm harbi usum l 

le oba dahi sene kıp kadar bitir ... 
miyeceklerini ve uzun bir harbin 
neticesi mutlaka totaliter devletler 

reıe malumat vermeleri rica olu- Tonton a m CP. 
nuyor. • • 
-------· konferansçı 

tik muhakemelerde IOğukkanlı 
lrkla kendini müdafaa etmeğe ça
lrpn Gülizar ıon zamanlarda çok 
bitkin bir bale &elmigtir. Mahkt· 
mede hiç sesini çıkarmamakta ye 

sorulanlara dahi gUçlilkle cevap· 
lar vermektedir. 

Yeni Adamın 239 uncu sa'\'JSS 
çıktı. Bu sayıda l mail HaklQ ral 
taaollunun .. ideal okul,, ve .. Ti. 
vatro,, adlı yazdan, Sabiha Zekert 
yanın Edebiyat anketine cevabı. 
Yunus~ Köninin felse'eye da· 
ir konuşnıalar adlı yazısı. Nunıllab 
1<!mn Tilgenin Tilrk filmi yamı. 
l1hami Bekirin Taşlı tarladaki ev 
adlı romanmm devamı, 905yotoji 
metodunun kaideleri. İç ve dıı SOS" 
yete, kültür haberleri, Haftanın dO 
şilnceleri. gibi değttli yazılar var-

yhine dönecelini bilirler. K1tta 
'°nra da sulh cephesinin harp hnzır· 
bklan daha çok ilerlemiş olacnlı ve 
ıarpte zafer llmltlerinl kaybedecekh 
rl için herhanıl bir taarruza kola) 
kolay ıiremlyeceklerdir. 

Su halde Alman hariciyesinin 
tebllll yakın bir taarruzu gizlemek 
için mOracaat edllmit bir maoHra 
delilse, ta1rnıı siyasetinden dönmek 
h,la bir hazırlık gibi telakki edilebl· 
Ur.,, 

dır, Bu fikir ve sanat gazetesini tav 
siye ederiz. 
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ı duy~ıkJa~, dahil; !ı o. p ba~ladığı 
'ıın .. n hır arkadas: "Bu sefer u· 

•llrıtıeı "nk .. . r · ı . d t~i <I ~. • çu ·u m ı .>ır müca e· 
ilin,, egıl,, dedi, Yarının ne olaca'ft: 

' ltıez aklı 
1 

ama arkadaşımın esasta 
• 

0 du~un t h · · · d -,ıl\aca~ u, a m•nının og:-t. 
C &ınr sanı"orum 
'er · · ~ · 

·nde;ı ~nsanların çoğunun f':irle 

/ ~lll<~)l'~lle!• _!'~me_~ırııJO~! ı 
1 Ziraat Bankası nüfus cüzdanla~ 
• • 

rını neden ta nımaz ! 
~ Halkı yormak, üzmek ve m asrafa sokmahtan 

~
başka bir şeye yaramr·~n bir usulü banka der
hal terketmelidir. Devletin vesikası her yerde 
ancak hürmet '7nrttt r>: l id İr. 

Anadoluda seyahatte bulunan 
ve gazeterize mektuplar yazan 
arkadaşımız Çiçekoğlundan, aşa· 

ğıdaki mektubu aldık: Hiç bir şey 

ilaveye lüzum görmeden aynen 
koyuyonız: 

"Cumhuriyet hükumetinin en 
bUyük ~an, halka kolaylık gö;;
termek ve işlerin kırtasiyeciliğe 

cl:>külmeden tedvirini temin eyle· 
mck olduğu halde Boyabad Ziraat 
Bankas:nda gördüğüm zorluk
lar, bana bu satırları yazdırmak 

meöuriyetini vermiştir. 

raflı w: mühürlü olduktan ve ha· 
mili de muhitte tanınmış bulun
duktan sonra buna lüzum kalmı

yacaktır) İki kişinin imzasına ih
tiyaç bulunabileceğini kabul et· 
sek dahi gösterilen bu iki imza
yı belediye mührüyle tasdiklet· 
miye ne lüzum vardır?. Belediye
nin mührüne de itibar etmiyerek 
reisin imzasını aramakta israr 
göstermenin faydası ne olabilir?. 

,. ............................................................................................•.. 
7lo.t

Hüküınetin otoritesi bey:1ude yere 
küçültülen bir · meseJe ... 

Yazan : M. DAU<ILI ; 

Y AZ gcceltıriııin a.ile zey:.lei'iı~:leıı t>n .büy~i;ünii, 1:.tanbultla, 
Jıt•n1t·n lwnwn ) azlık tıyalrolar te~ktl cclı~·or. 

llııııuıı en büyük delili nedir bili~·or mu~uııuz? l\leselil bu 

yaz mevsimi ista.nbultla çalış:ın tiyatro heyetlerinin hayret elle· 

ceğiniz bir ycl•imda oluşu. 
lstanbulda bu yaz mcn;inıinde !,'alı5an ti~·atro lwyetlcri 11 ü 

bulmaktadır. Bunların cüml1$i hemen her ak<;:ım 1stanbulun he

m<'n her tarafında ~·a:t.lıl• ti~·afrolarıla t.•msillcı· ,·ernwktedlrlcr. : 

Jlal boylc olunca i~ ~üphc•siz ehcmmiyc•t kcsbrtler. 

Zira, drdi~imiz ~bi, tiyatronun aile z~vklerinin b:\~ında ~eldi-

P,inc hi!",'bir ~üphe bırakmaz. 

Halbuki lstanbulda. yaz tlyatroı.u hir azaıı 'c acı, gayriihtiya.. 

ri bir saht.ckarlıldan ba!5ka bir şcy dr~ildir. 
Zira tiyatroları 11 de tatil el nwlc mecburi~·cH oldukı::ı h<>yct

ler alelacele Ye yarım yama ini< oyna) ıp halkı i~raı eller vaıiyete 

ı.Hi5mektedirler. 

Diişüniilsün ld di.inyada han~i tiyatro <'"eri Yarclır ki dcğil 

oynanması, yalnız okunmuş olsa, iki buı:uk saa.tt<'n az sürsün. 

. . . . . . 
! 

Buna halle tiyatrolıırmcfa musiki vcsai.r fasılları da Wh·e e

derseniz tiyatronun bir kcpa'.lelik haline dökiilmck zarureti hasıl • 

oldu~ıııı anlarsınıı. .. l alnıı 21Yade menfai-tlerine, hatt~ 
inkar ın~nfaatlerine bağlı oldukları 

Yler edılemcz; fikirleri dedikten Namıma gelen bir havaleyi al-
~a 111 de ekseriya hadiseleri bita :·:! i mak üzere burada Ziraat Banka

Ana yurd içinde seyahat eden 
bir vatandaşın hiçbir tanıdığı 

bulunmıyan bir yerde · devletin 
kendisine verdiği fotoğraflı nü
fus cüzdaniyle hüviyetini isbat 
ettikten sonra - parasını alması 

ve işini görmesi mümkün olamıya· 
cak mıdır?. 

Halk, kışa. na1.aran daha !,'Ok eğl<'nr<> lınyat ı olduı:;'lı 

, tlil<'n İstanbuld:ı tlyatl'oya. ko511yor. Rağbet gösteriyor. 

tatmin t'dilmcslnc imkan olmuyor, 

Yehmc-

Fakat 

: Jl~akemelerindcn, hakikati ha~· 
Cc .hak aramalarının d e~ ıl , sade 

l r C ' 

Iİ!ahs 1 .~r~_slannın, mcnfaatlerin: ı, 
<tt u udur. Birçok kim$elerin, ha· 

tleği~~rtlar1 değişince fikirlerini de 
ı;dir~rıtıelcrinin sebebi bu değil 

tııaıar· kFakat mcn fan t .ı_un çarpı~· 
çin abu) etmez; çünkü menfaat• 

Çarpı<;a k. ı ·1 . . 
neı. • n · ım~e p~ • .- ı erı gıtme· 

'b '·durmak 1. ıd ·-· · k li•bur· · azını ge ıgını, yo ·sa 

sına müracaat ettim, tebliğ etmiş 
oıd;.. k:a.rı ihbarnameyi göster -
dim. İcap eden kayıt işleri yapıl
jı. Makbuzları h2zırlandı. Bir 
kaç yere imza konul.duktan sonra 
i~ paranın verilmesine kaldı. Me
mur ,hüviyetimi sordu. Fotoğraf· 
lı ve resmi bir daireden mühürlü 
ve imzalı olan cüzdanımı çıkar

dnn. B\.J kafi değildir! dediler. 

Bura Ziraat Bankasr memur 
ı.ekilı, bu işin itimatsızlıktan zi· 
ya:!e bir usul meselesi o1duğunu 

söyiemekte ve başka türlü mua· 
mele yapılmasına imkan buluna· 
n-;yacağmı biLdirmektedir. 

Ya.1.m hiçbir tiyatro azami 9 ,.e 9 bm.:uktan evn'l ba~lıyamaz. 

1,5, iki saat içinde musiki, danslar Ye piyesi sığdırmıl·a imkan yok. 
tur, 

Sonra. tJyafro Ye sinemaların Jm1ın belki doğru olan 11 ele ta. 
til mecburiyeti, yaz için asla norma 1 bir şc:-~· de~ildir. J~sasen, hemen 

her ta.rafta alakadar makamlar mU~a.maha. ccl<-rek vaziyeti idare
ye mecbur olmaktadır. 

Ilükfımet otoritesi, bir zaruret karşrı:ımda, niçin tHiı:ıürülüyor! 

lllikfımetin bu zarureti anlama•ıı , ·c böyle ot-Orit<'sini beyh mle 

yere tenzil etmektense yaz için sMt l2yc kadar resmen müsaade 
'1ıın ~n ka~ b~dccc:~ini unutma-

vir ~ .. ttıd i nde menfaatinden üstür. iki kişinin beni tezkiye etme-
~' " \·a d sini istediler. Me~·kii içtimaisi 

Eğer böyle bir usul varsa bu
nun da değiştirilmesi tazımdır. 

Herhangi bir vatandaşın banka· 
dan parasını almak ıçın şunun 

bunun imzasını aramasına ve bu
nu tasdik ettirmek üzere oradan 

C'mri verme~i ~erektir. ...............................................................•... _.. ............ -.. -..... . 
rı ~ ,.:, r ır: hayatı. Hayatı istih· 

"""CC"k d ;:! 
1 

• f ve serveti nlan iki tanıdığı bula· 
P~re t el crccc· c ıarı-;, men aaı rak v~rc:lil leri 1di.Çrdr i. •12.ııattık. 
~aten : arn pek az görülmü~tür. Bunu da kabı.: eta.efüer. 

lzmirin bu seneki kuru 
üzüm mahsulü ~ttıkı ~ze bö~·Jc bir kimseden bah_. 

erı 
rc•k"tin· ıaınan ~a~ınrız, onun ha· 

fzmir, 27 {A.A.) - 939 yılı 
Bu imza!ımn belediyece tasdik- oraya koşmasına ve saatlerce bek-

l lalb~· ~arip, manasrz buhfruz. 
• 1 !ı'- . ~ • l . . '" \ar C'( • "'tı u~nıw a 1.: ;·atı ı ::;tın· 

Lıııs h t"' ı ·· 1 · ccı<lya 
1
:· er ur u ma 1rumıyete. 

bıı1 h •\<ıllanmı!l adamın hikaxes. 
<ır - • 

l ·~ r~ı . · raıı eder --a<:1rtmaz · onun \'.:l\et· . , ~ -.a • 

~l" , ını m:1!.uJ \'e tabi\ buluruz. 

lenmesi i.:ap ı dı:~cğini bildirdi • 
ler. Bunu da yaptırıp getir.dik. 

Bu defa da, on beş kuru§luk pul 
üzerine konan belediye resmi 
mührünün yanmda belediye reisi
nin imzası bulu.nacağını ileri sür· 
düler. Bu merasimi de ikmal et-

tirdikten sonra - ki, aradan tam 

!emesine zannederiz ki ne kanun 
ve r:e <le vicdan razı olur. 

Bilhassa tek bir tanıdığı olmı· 
yan bir ye1.1de böyle bir halle kar
şı karşıya gelecek olanların vazi· 
yeti perişanlıktan başka neyi ifa
de tder 1. 

kuru üzüm rekoltesi gayet ncfi:> 
ve hastalıksız olarak 65 milyon 

kilo tahmin edilmektedir. P iyasa
nııı 19 veya 21 ağustosta açılaca

ğı zannedilmekteıdir. 

-0-ne h;;:aatlcr indcn ziyad~ fikirleri 

hrcı1/1 ~lan adamlar azdır ama. 
ı~. · Du:1: .ı-ıa asri onlar çarpH:.rr. 

... J " ~ 

l· ll1a 
1
• .ıul ctmed.#'. uzla~maya ça 

~ı r·u··c an çarpışır. Onların hareketi-
,, tC) 1 ) , 

bir bı.ıçuk saat geçti · işimizi gö· , Halkı yormak, halkı üzmek ve 
r~p bankanın kapısından çıkabil· j halkr masrafa sokmak her halde 

dık ~ 1 b;ııünkü rejimle kabili telif de-

Her hangi bir vatandaşın hü· ! ğildir. Halka her türlü kolaylığın 
viyetini isbat eıdcbi!mesi için dev· gösterilmesini ve he: türlü ~ar
let, her ferde bir nüfus tezkeresi dımın yapılmasını hır umde ola
vcrmekte ve bu cüzdanlar her rak kabul etmi§ olan cumhuriyet 
yerde makbul ve muteber tutul- hükumetinin bu nimetlerinden 
maktadır. halkı istifade ettirmemek ve hal-

Muğlada iki zelze '.e oldu 
Muğla, 26 (A.A.) - Dün ge

c.e !:aat 24 de olduğu gibi bu ge
ce de saat 3,20 da §İddetlice bir 
yer sc..rsıntrsr vukua gelmiştir. 

Hı::ıarat. ve zayiat yoktur . 

ntıtı-nı . >u u~, alkı-;larrz. fakat u· 
ela )alıın kı onlar. umumi mana· 
ı •. 1 n~an1 -ver i ı~a hizmet etmekle bera· 
hır l;~nlar İçin, yani ::;ade~ fikri 

' l aşıy~rıt. olmayıp eti, kemiği olan. 

lıctir. ~ . .1~::;a~lar için hayli tehlike· 
tund O) le ıdealistler, fikirleri uğ 
ela ha kendilerinin de ba.-kalarmıı. İdari işlerde zabıtanın, adli iş
J .. r 0~Yatlannı f eday; ha;ır kimse· ~erde mahkemelerin, evlenme iş· 
llleı nıa'\aydı insan belki pek ilerle· lerinclı: belediyelerin, para işle· 
h ' fakat · ·' · .l ı · · b k at e·J Yeryüzünde da:1:1 çok ra ~-ın .... e posta ı-..ıare erının, an a -
r : ar ~rdı. Bunun için menfaatleri- !arın velhasıl her yerde, herkesin 
ı . 1) an ı · t cJ - b ·· f ·· d 1 l\Ork • 1arıs kimselerden çoh anı ıgı u nu us cuz an arına 
lık ,,

01
a.nn. gerçi onlardan da fena· Boyo.bad Ziraat Bankasınca kıy-

. ..,elebj]' ·1 · b'll rı ic ır ama onlar . mcufaatlc· met verı memesı ve ı ıassa f o· 
tır111 tıbı 0 larak - ortalığı fazla · karış- toğ; aflı bir cüzdanın kabul edil

de e~zla:: aradıl,Jarmın hepsini cl· ı memesi her halde halka karşı 
na ~ege çalısırlar ama bir kıc:mı· g-osterilmiş bir kolaylık saydamı· 

erınce d 
\alı _ e durmağı, uzlaşmağa yacaktır. 

~l'l1aı.rı b'l · l N"' f .. d 1 h ı le h "' ı ır er. Sırf menfaatler, u us ·. cuz an arının sa te o· 
areket d 1 1 ·1 · a· · ·1 (k' f -ll1ak e en adama söz anlat aoı mesı en: ışesı ı e ı, otog· 

kın bu hakkını istismar etmek her 
halde affeıdilemiyecek bir kabahat 

olur~ 

-o--

Çocuklarını sünnet ettir
mek isteyenlere 

Ç. E. K. Eminönü , ubesinden : 
Ağustosun 5 inci cumartesi gü

nü İstanbul 44 üncü mektep sa
l onlarında mi.itchassıs etibba ne· 

Eğer - Boyabad Ziraat Bankası 
memur vekilinin söylediği gibi
böyle bir usul yoksa dcvl~tin şah· 

-ı;areti altında 
siycti manewyesine izafeten ve-

yaprlacaktır . 
rilmiş olan vesikalara hi.irmet et· 

si.innet ameliyatı 

menin ve halkı hakir görmcm::ğc J Çocuğunu sünnet ettirmek iste

'likkat eylemenin en önele gele- l yenler Divanyolunda Çocuk Kü· 
cek bir vazife bulunduğunun bil-, tüphanesi s::kretcrliğine ve Ç. E. 
miyenlere öğretilmesi lcizım gele· K. Eminönü Alemdar, Kumkapı, 

cektir. ı Beyazıt, Küçükpazar nahiye idare 
Çiçekoğlu heyetlerine müracaat etmelidir. 

Berlinden ge
lenlerin 

anlattıkları 
Bilhassa eski muharipler 

harbe aleyhtar ... 
Berlin.den gelen bazı yolcuların 

anlattıklarına göre, Almanyada 
harp aleyhtarlığr cereyanı kuvvet 
lcnmektedir. 

Bilhassa umumi harbe 
!~~irak etmiş olan eski muharip
ler- yeni bir harbe silrüklenmeği 

delilik addediyorlar .. Yalnız Nazi 

P,jf pagandasına kapt!an bir ta
kı mgençler bugünkü sıkıntı11 va
ziyetten kurtulmak için Şarka doğ 
ru yayılacaklarını söylemektedir
ler. Hatta bunu ifade eden bazı 

~arkılar ıda tertip olunmuştur. 
Fakat umumiyetle Alman hal· 

l ınır: bu sözleri çok tehlikeli bul
dJğu ve i§ti. ak etmediği anlaşılı
yor, Maamafih, halk, şimdiki to
taliter rejiminin tazyiki altında 

tamamiyle Nazi Führerinin em
rine tabi olduğundan bir harp o!
rrııyacağını ancak Hitlerin kesti • 
ı e bileceği temin ediliyor. 

Almanlar, Sovyetlerle İpgiliz

lcr arasındaki müzakereleri ço!< 
('he11.miyet ve korkuyla takip edi
yorlar. 

llaıb' oknur.la aııtasmak zor de!>'ilı..!i• 
U · ı .. . .. ı:. 

ııa ka:.ı o~ekıler fikirlerinin sonu· :· : . ,. - .. - • • ' • • ... • f 

hiç b' ar gıtmek i,..terler, bunun içir 
nın ~ fedakarlıktan vani etrafları , .,,~n •. 
tun 'ın up oldukları cemiyetin bi.' 

sanı . ' 
111ini fect· .arın rahatını, :-aadet -.·elı 
lcteali:st aj etmekten ele ç::'.,inmeıler 
hayran ol amıarı sevmekten, onla:t-

' h~· !)u ınaktan kendimizi alama • :;e . 
lu!n;a- vgıden, hayranlıkten kur· 

ı.ı:a çalı.: 1 • Yoruıu· f· ~a ım da demek istemi· 
hiklar' 

1
akat onların tehlikeli mah· 

i'. o dul·la 
·üten in ' < nnı da unutmıyalım. 
le k . anın a ıl bü" .. kl ··- .. ı .. · endıne . J u usı;u, >O} 

ra~ı dokıı ' ~adetıne, refahına za 
has,a onlnabılecek kimı:elcre, bil 
-· ara h ~ı l ~:·lir? ayran olma~ında de 

Nııru/la 1z. ATA ç 
ç ·· 

op mavunası bir 
13sandalt batırdı 

.. eledive .. 
ıvfocta · kçop ma,11alanntian b; 

otu açı ·Jan d ran Z"h .. n a Kızıltopral·t· 
cl;-ıJ -u du • · " ıtıa çar , . ~srnınde birinin c::an· 
ku.-•ı·rı11111~t~~~k batırmıştır. Zühtü 

Kıyamet kopacak !.. 

N t.: g:ıri11ti r: fük ı.ık kıyamı•t 1.oı1a • 

cağı habel'leri hemen clainuı. Amc • 
ııı._.ujll çıl.:ar. Amerikalılar dünyanın rn 

zenı;;fo milletiılir. Iler halde kendileri :yrr 

iı;crken , cllı1,er fakir mmetıeriıı ağızlarının 
suyu akarnı< baki ıkln.rını .c;ördiilu.:e: 

- Biri yer, biri bal,ar, kı~·amct ondnıı 

kopar? 
Sti1.ün dcn ku~kulaıısalar gerek! .• 
B u sefer de yine l\leksikah bir Jır~ ct,,iııao; 

luyamet kopacağmı bildirdi. 
Hem buı;ün ! .. 
.l\lcrih yıldızı dUn~·aııın yakiniııc gelmi~, 

diinyamı7.la ı;arpı':'ması ihtimali nunw;, bu 
yüzllcn kılnmct lioparal•mn; ... 

H albuki i';tc bu;ün .\nıcı·ik:ılı 

.sö~ lrdiği glin. 

Çok ı:ıüklir hcı>imlz ~·ao;ıyoruz. 

alimin 

Zat en l\k rih, dünyanın l·akinin( ~<'lmi-;

sc ne ~ılrnr? l\.orlmı:ı:yın, ~aresi ~ol\ deAil: 

On:ı t otalitcr ele' l<'tlerin mutalehatmı sii;\'. 

lcyl\'crsinlcr, sitliıı sene uzağa. lm~ar!,. 

Generaller memleketinde 

B lR müddet cn<'I Bcrliııl.' ~ltmio; olan 
bir hpaııyol .c;<'nerali bir Portekiz 

.c;a:r.ct<'dı-inP ';ii~· I N·e tt>minat H'rmiş: 
- ,\\ ruııaılıı hir harp \'ulmunıla İspan

~ anın bitaraf lrnlacai{ı ~Uplı<.'slzcllr! .. 
t~·i ama, JS'nsr<'ttiıt lloc•nnın dr<l iği ~ihi, 

bitaraf lrnlma«a ne olur l\i? ! .. 

* * 
Zahmete ne hacet? 

O•• ~Ul\fÜZDEl\:i ayın hao;mcla mrmlr

J,r.timizc hir Amerikalı hc~ rt ~eli • 

)OT, 

Hu hr)"l't, bizde kurıı h. ınınlalrn larıl:ı y<'~ 

t i~rn nebatları tetkik i!",'in gezeccklenni~ .. 
Falrn.t bu zahmete ne l'acet? 

n:urnk mıntal.:alarcl; yetişen nebatlan 
mı anlamak hıtiyorlar? İstanhuldıı. ıııatı l an 

ycnıi~lori gör~iinlcr kfıfi! .• 

Evlenme çaresi.. 

8 · :;{ \R bny:uılarla h<'kfır baylar alJQ~ 
sındn miinn lmşalnr olup duruyor. 

Bayanlar , ~<'11(' Nk<'k lrriıı Jwndil<'rin c itl

ın:ıl ları o~nındri.tıncln.n ılc;'.':il, bilakis onların 
gen<: rrhr.lderc itimat ları olmaclı~ın<laıı e l'. 
lc:-nın<'k i,..f<'nırıli l.. kriııl •·iiyliiyorlnr ..• 

Jlal!mld, dikkat buyuruluyor mu: 

lll•r nr' ld mcnolu nur...n bayanlar yn)I -
maktadır. 

l\les<'hi sarık in';ımali lrnll<h. Bayanların 

bao;lanncJ:ı sarıl.Iar gördük! 

l•'<.•s lll('ll<'Clildi. na yanların hno;Iarınd:ı 

11iik lillü f<'s lrr molla oldu! 

iı: pnnlalonilr r-ol•a~a ı;-ıkınnk mrınnu -

ıhır. nıı~iin ı::r ııç hıwn nla r ( ~orl) drılikk· 

ri bu iç p:rnlalonlarilc soltaklarda ~<'Zll·or. 

Jar ... 

Yani cleın<'lt isfrrlz ld, b el\lir bayanları 

CYkndirm<>k mi l~ti)·orsumız kolap Yar: 

fü·lenm<>yi mcnrdin !.. Mim. 

tdeS.it1at 

sın. 

Ciizd nµıı oha l :ı ,, l;ıo; iı;c· ı · .,111, 

Ur n sen in el inden u.,aııd1111 gi.i
ııul : .. 

Ci rı·klı• n ~·içc·~c kalk :ı r. kCJn a r ın . 

Eıısiııu c gezersin, gülde ~ un;ır

sııı. 

Bu huy .srnılc vrırk<'H 'anıııa o· 
ııa rs ın . 

llen senin cliıı<len u~aııdıııı e;Ö· 
11 iil :. 

l\ 115 olur ı.ıöl.:Jrrr çıkar, gl·z cı·~i ıı . 
~crı~ıle hir ~iizcl v:ır~a sclcr.,in, 
Arayıp, Jııı l uro;ıın, İCH'C lıczcr,iıı. 

Bcıt ı;cııiıı elinucn usaııılıııı ı.;ö· 

ı.ül ! .. 

Orgeencn eler ki; s:ızııı ıiır ,(ız 

kr. 
Knra , yc5il , ala, siil'ıncli .,:tizlcr, 
Birine k:ınmıız ıl:ı hcp~ıni üzlcl', 
ilen senin elinden :handım ı.(ii-

Halk 

I 
,. 

niil : .. ~ 
S. ()fU;J:;El 'UJ~·s ~ 

tipi şiirler 

.. . 
•'• • •,l.of. 
)\ 

.~ 

Bitlis mebusu Sü 
rcyya Orgeevren 
halk tipi şiirler 

yazan re ~iirleri 
dost meclislerin -
de ze:y!dc okunan 

edebiyatla uğra· 

ı;anlar 'e edebi-
yatı sc,·enlen:c 
( ,..:~, .:r rerilen bir 

aı :;.ada~ımızdır .. 

Bay Süreyya Orieevrcnin bu tür· 
killerini okuyucularımıza da ... uıı· 
marı düşünerek kendi,;ine ba~' ur· 
duk. Muhterem mebus, ilk partide 
eserlerinden bir hayli gönderdi Ye 

"Haber okuyucularının edebi ıe\'k· 
!erine uygun dü~tüğü takdirde,. ~ii:• 
dermekte deyam edeceği Yaadinclc· 
bulundu. Bay Süreyya, bize yoı!:ı 

dıih mektupta diyor ki: 

"Bu tip şiirleri çok scı • rn 

çok bilen ve hatta - birçokları 
- kiilfetsizce söyleyebilen , 1· 
nadolıt halkı; bıinlara ''Tiirkii,, 

derler .• 
Halkımızın en çok bcğrndi~i 

(Karacaoğlmı}, (Dadaloglu) , 
{llbeyoğlu) , (Deli Boratı} gibi 
iinlii, saulı şairlerin biitü11 şiiı· 

leri; /çel, Seyhan, Maraş, Kay
seri - Pınarbaşı gibi halk şairle 
rinin erı zengin kaynağı olaıı 

bölgelerde, Jıep türkü a<iıyla 
anılır ve makamla da siiylmir. 

Size gönderdiğim bu şiir-
ler de; işte btt tip tiirhilerdm 
olmak üzere yaz1l1m1 şeylerdir. 

Giizel üstüne, )'İğit iistiitıc, 

ağıt, yağıl, karaşor, ötı iit, öğiit, 

taşlama ... gibi nct•ilerc ayrılmı 
halk şiirlerirıitı birkaç 11cııindcn 
olmak üzere gönderdiğim 'yazı· 

lor; lıemerı söyliycyim ki: ne 
çok değerli şiirler, ne de fc1·ka
Jôde halk şiiri tipi tiirkiilcr ol
mak iddiasındadır/ar.. Eğer 

bunlar; "Haber,,itı sayrıı oku· 
yuculamıın milli edebi zcrklc
rine hoş gelmfk bahtiyarlığ111n 
nail olabilirlerse ne mutlu orıla· 
raf ... ,. 

Size bu türkülerden birini bugün 

\'c-iyoruz. 

- ı\'asıl, bu saksofon kafi dc~ıl 

·ııi? 

- Tlayır. Daha fada giiriiltii ya

pan bir ~ey lazım. Söz jSf~, 

iist katJaki kiractları kaçırmak isti
yorum. 
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SON DAKiKA 
Son uç günde 

lngiliz parlamento 
binası berhava 

edilecekti 
(Baş tarafı ı incide) 

Sa~: 17,30 da verilen ma\Omata 

Romanya 
şerımıze 

Krah 
geldi 

(811~tarafı 1 ;,, · ' · 

Sovyetler 7 4 Japon 
1 • gö:-e Kir.gscross garındaki infilakta 

tayyaresi d U .. şu·. rd u' · ıer ~6.kişi yarala~ş .. v~_yaralılardaıı 

Rciaicumhurumut ancak birkaç 
gün ıonra ıehrimize geleceklerin -
den Romen Krall.rle &örüşmeleri 

tahakkuk ederse bu anca.k Kralın 

Akdenizden dönüşünde mümkün o. 
labilecektir. 

Moskova müzakerelerinin bug 
netlcelenmesi 

muhtemel görülüyor 
Moskovaya pek ya kında lngili 

ve Frans•z askeri heyetleri gidec Moskova, 27 (A.A.) - Sovyet - Mongol kuvvetleri kumaa
ldanlığı '.4:ıboliğ ediyor: 

Sovyet - Mongol kuvvetleri, 23 - 25 temm:ız tarihinde 
Khallin nehrinin şarkında Japoların birçok taarruzlarını tardet -
mişler ve mütecavizleri ağır zayiata uğratmışlar.dır. Ha1ihazırda 

bu mıtakalardaki bütün mevzilerine sahip bulunmaktadır:ar. 
23 Temmuz tarihindeki hava muharebeleri esnasında Japon

lar 15 avcı tayyaresi, 2 bomhaı:ldıman tayyaresi, 2 ist;kşaf tayyaresi 
ve bit de harekatı idare eden bir hava gemisi kaybetmişlerdir. 

Sovyetlerle Mongollar, 2 tayyare kaybetmi~lerdir. 24 ve 2 5 

tarihinde ~ok mühim mücadeleler olmuştur. 
24 temmuz tarihinde Japonlar 34 avcı tayyaresi, 2 bombar

dıman tayyaresi, bir hava gemisi kaybetmişler-dir. 
Sovyetlerle Mongollar ise yalnız 9 tayyare kaybetmişlerdir. 
25 Temmuzda, 19 Japon tayyaresi düşürülmüş ve bir hava 

gemisinde yangrn çıkarılmıştır. 
Sovyetlerle Mongollar ise 6 tayyare kaybetmişlerdir. 
23 trrihindeki muharebede Sovyet · Mongol tayyareleri, Ja

ponların hafif bombardıman tayyare filolarının kumandanı albay 
Kovaronun tayyaresini yere inmeğe mec:bur etmiş ve albay esir 
bir de harekatı idare eden bir hava gemisi kaybetmişlerdir. 

General Hutzinger 
Moskovaya gidecek 
Pari , '27 ( \.A.) - Hükfunet mahafili, yakın ~rktaki Fransız 

ku\ ,·etleri kuma;ıdam general Charles Huntzing" i :ı lnı;ilizler, Fransız· 
ia! ve ~o\irder erkamharbiyeleri ara,,ında Moskovada yapılacak olan 
görüşmelere iJirak edecek Fransız heyetine riyaset etmesinin muhte· 
mel olduğunu beyan etmektedirler. 

r-.ıum:ıilcyhe Lille askeri ,·alisi general Doumencin refakat etmesi 
muhtemeldir. Maamafih arni mahafil, henüz nihat bir karar ittihaz e· 
dilnr:nb olduğunu beyan etmekte ve İngiliz, Fransız hükumetlerinin 
hu akşam l\lolotof ile görilşecek olan Seeds ve Maggiara bu sabah 
g iYl ... :-ile.:ek talimat hususunda mutabık kalmış olduklarını ilave eyle

lll"~<tedirler. 
Yapılacak olan müzakereler, halen mevcut son QıüşkUI hakkında 

cerevan edecektir, bu müşkül şudur: 
İ:>olayı-;ile yapılan tecavüzün tarifi, ayni zamanda erkanıharbiyele

rin müzakereleri hakkında da görüşülecektir. 

Barem kanunu 
( IJu;ılunıfı 1 itıci.ıe ı 

olan ticaret kıannlan, kız ve erkek 
öğretmen okulları ve musiki öğ • 
retmen okulu, İstanbul, lmılr, A -
dana ziraat okulları. 

GUzel Sartatalr akademisinin re -
sim, heykeltraelık ve tezyini sanat 
lar ısubeleri mezunları, Ankara Po
lıs Kolleji, Bolu ve Bursa mıntaka 
okullan. 

Orta teJuıille birlikte meslek tah .. 
lllH do veren en az bcı; yıllık mek
tepler. 

Sanat okullan, Ankara lsmetpa-
1&, Adana İsmet 1nönil, Bursa Ne
caUbey, lltanbul Kadıköy, Selçuk, 
Üsküdar, İzmir Cumhuriyet, Edir • 
ne, Elbık, Manisa ve Trabzon kız 
cnstitilteri, İstanbul konservatm·a -

rmm yatı kısmı. 
Nafra Teknik okulunun fon mc -

muru kısmı, İstanbul ve Çorum 
kilçük sıhhat okulları, İstanbul ü -

Bilgiler okulu, Ankara Dil, Tarih, 
Tarih ve Coğrafya fakultesi; An -
kara Gazi Terbiye enstitüsil Beden 
terbiyesi, resimiş, edebiyat, tarih -
Coğrafya, pedagoji, tabliye, riyazi. 
ye şubeleri mezunları, İstanbul yük 
sek iktısat ve ticaret mektebi, İs -
tanbul yUk.sek deniz ticaret mek -
tebi, lııtanbul üniversitesi hukuk, 
iktısat, fen ve edebiyat fakültele -
riyle Diş tababeti okulu mezunla ,. 
n. 

35 Lira maaşla memurine 
girebilecekler 

:fstanbul ilniversitcsi tıp fakülte
si, İstanbul yüksek mühendis mek
tebi mezunları. 

Bu mekteplerden ekserisinin te§
kilatında evvelce değişik!.ikler ya. 
prlmış olduğundan bu değl!}!klikler
den önce mezun olnnlarm yeni Ba
rem kanununa göre tahsil derece • 
lerj \"e smıfları a~-rıca tMlbit edile • 

niversilcsi tıp fakültesine bağlı C'. ceklir. 

be okulu, Ankara maliye ve knda.s- Yeni barem kanununa göı f> yük -
tro meslek okulları (orta mektep sek mektep mezunlarına devlet me 
mezunu olarak bu mekteplere girip muriyetlne ilk giri!jlerinde otuz li
de mezun olanlar C fıkrası hükmün 
den istüadc edebilirler.) Kızılay 

Cemiyeti İstanbul Hast:ı.bakıcı mek 
tcbi. 

ra asli maaş verilir. Şu kadar ki, 
askerliğini bitlrmenıiş olan yilksek 
mektep mezunları 25 lira asli ma -
aRla tayin edilirll'r. 

Barem kanununda yüksek mek • 
tep mezunu kad:niar hakkında bir 

mrı haı:ıtanede olmuştur. 

lnı(liz polisi. İrlanda tethi~ile· 
rinin Londrada ve vilayetlerde ban· 
kalar bayramı müna~~ '>eti le 5 ağus
tosla 7 ağu~toc: arac;ında suikastlar 
yapa:::..:;mı öğrenmiştir. 

Tedlıişçiltrin parrnm. ntoyu hasa 
ya at,1caklarm1 gösteren v<!--ikala· 
ele geçirmiştir. 

Polis çok sıkı te<lhH,.·· a'mı§tır. 

Selahiyettar makamla... ec. 
nebi teşekküller tarafından 
müzaheret edilmekte olan 
cumhuriyetçi lrhndc- ordusu 
nun faaliyetini isbat eden vesa
ik ile ihticac etmektedirler. 

Diğer taraftan Cumhuriyct
ri lrlanda ordusu, 8. Çember. 
1any'a ve İrlanda başve
kiline, Vatikana, B. Lebrun'e, 
8. Ruzvelte ve Mussoliniye biı 
mektup göndermiştir. Bir ulii 
matom seklinde kaleme alın .. 
mış ola~ bu mektup, İngiltere 
nin lrlanda arazisini tamameP 
tahliye etmesini talep etme:~ 
dir. 

Maarif ŞOrası 
( Raşlar<ıf 1 1 i nl' i ı!t 

!eri talimatnamesinin yenilenmeı:i 

hi:kı:ıciaki teklifi,, m üzakere ve ka
bul etmiştir. 

Oı:;teden sonra muhtelif komisroı' 
lar Çalışn:.aıatına deVam etmi9\erdir. 

Maarif şt1rası bu sabah saat onda 
tekrar toplanmıştır. 

Bir adam çıldırdı 

Kralın seyahati huı:ıusi olmakla 
beraber bu gezintı esnasında ya -
pacağı millıikatlara siya.si mahafil
:le ehemmiyet verilmektedir. 

Romanya ve liahdı 

zere bulunduğundan, Londrad• 
ne] kurmay temaslarının 10 
kadar .Moskovada başhynbıl 

Londra, 27 - Moskovada yapıl_ 

makta olan Sovyet - İngiliz - Fran
sız müzakereleri çolıı: müsait bir saf 
haya girmiıttir. Bugün Mosltovada. 

Bir ay kadar evvel ltalyaya git- ki İngiliz ve Fransız elçileri Mol-0-
miş olan dost ve müttefik Roman • 

Fransa tarafından, bu tema 
tofla görüşeceklerdir. Bu mülaka • pek yakında yüksek harp kO 

tahmin edilmektedir. 

yanın '·cliahdi, Altes Prens Mi!Jel, • k t" t' · k 1 · ette ne gı·recek olan Lille kolordu-' ,ın a ı ne ıceyı verece ma uy IJU 

3.omeu Kraliyle burada buluşmak :>lmasr çok muhtemeldir. mandam General Doumenic 
jzere bu ııabahki Seınploıı ckspre - ~ Bu mülakattan sonra siyasi mil - olunacaktır. lngilterenin asI<er> 
,ile Triyestedcn ııehrimize gelmi~ -

ı:akerelerin neticelendiğini ve er • legeliğini General lronside y 
Jr. kanı harbiye müzakere:ı rinc baş- caktrr. 

Prens tc:. zcsi Yunan pr<'nSe!"i 1-
lanacağına dair buı;Un resmi bir tcb 

:enin Spoletto DU:•ü ile :z(iivnc; me. Başvekil Çemberlayn M 
:iğ neşredileceği söylenmektedir. müzakerelen· hakkında du"n J. :asimiude bulunmr.k için İlalyaya 

·tm· ti Londra ile Paris, dün bütün gün Kamaraaında sorulan suale cef' 
:;ı iŞ • 

R ). , dl Si k .. t temas ve muhaberede bulunmuş · şu beyanatta bulunmu~tur: .omen ve ıa11 . • r ecı 111 aııyo - t . . . 
!unda Vali ve B~ledl\"e Rei i Dok - lar ve .Moskovadakı sefırlerınc si - - Bugün Moskovadaki tngil.il 

L. tr· 1• d • • ,. . _ 1 yasi müzakereleri neticelendirecek firine taıı·mat go··n,1 crı"Jmi". u·r. ör u ı -.ır ar, HSmı unııorma a-. . • .. . .. ...~ 

:-He Romen biiyük elçisi M. Stoyka, maluyette katı talimat gondermış - cck hafta zarfında Moskova ~ 
!erdir. rl' ba.oı ko11solos Lukascyc,·;c:;, sefaret zakereleri hakkında Avam ~ 

·.icaret mtişaviri, askeri \'e deniz Moskovaya 9.!lked milzakcreler rasmda beyanatta buluna<.':ılt 
ıteşel<>ri ve diğer bıızr Romanyalı. için gidecek olan İngiliz a.skerl he- vaziyette buluna.cağımı Umit ~ 
ıar tarafından karşılanmıştıl'. yetine general tronsidin riyaset e- rim. 

. .. .. . dcceği tahakkuk ediyor. İngiliz ve Mebuslaroan biri, Moskovada 
Ekspresın dorduncü vagonu ta • ı Fransız askeri heyetleri aynı za - ı , k ı 1 · · 

mami ·Je kendisine tahsis e<lilmi 1 ı3 aca 0 an ngılız - I'rn 
) . . _ş ı manda Moskovaya hareket edecek. Sovyet erkanı harbiye görii~rll 

bulunan genç prens, saat yedıyı yır le a· h kk d . . 
. . r ır. a m a ızahat ısternlş Çerrı 

mı geçe gara vasıl olan trenden ı- ı . . . .. ' 
. R f" . d' ~ R İngiliz Başveltilının pazartesı gu- !ayn şu cevabr verm~tir: 

11 il ·nı k k ld nü anlaşma hakkında Avam Ka - - Moskova elçimize taıımat 
nınce, .omen se ırı ve ıger o .

1 
manya ı arın e erı vu arı a ır. . . . 

k il R 
· 

1
.1 t k marasında ızahat vermeaı muhte - denhniştir. Bu hususta fazla 

ma suret e omen usu ı e yap ı - ı · 
1 1

. t . . temeldir. veremem. İngiltere Fransa ilB 
arı ~ am ,.e azım resmıne aynı • ' 

k"ld , b 1 t . t" ı Sivasi anla§ma tamamlanmak U. imı lemu ve milsavere halin:.,.J 
şe ı e mu.~a e e e mL5 ır. • ~ 

Valimiz prensi l.Uküm~t namına -=================================::::::: 
:ıususi surette treninde iki ınemur 

1 

re edecektir. Bulgaristanın eelfunlamış ve: "Safa geldini:r.!,, 
bulundurulmu§tur. kan Paktına iştiraki ıncscJe51 

Romen sefid, yüksek misafirin bu defaki toplantıda kon\.1$111 demi~tir. 

Fransızcayı ç,1k güzel konuı,;:.n • 
-:ya.ha.ti ba.lı<lılmda kendtatnbi 'Mil' cM~l'toıı1ıutjra bo ı ı . A " C' Altes, vattntn eıtnf mlltebel!l~ltnane " " •• 

sıkarak bu samimi ve iyi kabulden llımatına müracaa! .ederı b~r mıı - reti bu münasebetle ha.zır]ık 
dolayı kısaca memnuniyetini beyan han·irimize şunları söylemi.ş!ir: başlamıştır. 
etmi~ Vf' tt'şekkUrlerini bildlrmiıı • - Veliaht Altes Prens, pederleri 

Romanya Kralı Majeste Karolü tir. 
Bunu müteakip Romı>n scfart'l beklemek üzere burada bulunuyor -

ve kon .. olosluk erk:inı Pr<'nse> tnk- !ar. Birkaç saat ~nra İstanbul il • 

Prens Polun seyahat• 

ılim edilmiştir. manına ge lecek olan Majeste Kral 
Bugün Mehmet adlı 50 ya§!arın Prens, bu zevatla birlikte, kendi- la birlikte deniz yolile seyahatleri-

da bir köylü Ankara caddeıind~n . !eri için açtırılan garm, büyük zi . ne devam edecet::crdir. Seyahat 
g~~erken ~ıcaklar yüzünden a'dı j raretçilere mahsus, mera.cıim salo- resmi mahiyette olmadığından bu _ 
muvazenesı bozulmuştur. Heze- nundan geçmiş ve vali ile vcdal:ı-.; _ ra.da hiçbir ml'rasim yapılmıyacak-

Belgrat, '27 - EV\ eke söyl 
gibi, Yugo~avya Kral • ·aibi 
Polün Londrarı ziyareti, 
aile\ i me:;elcle~den ileri gclrtl 
söylenmektedir. 

yan halinde olan Mehmet tedıvi i.:1kt:ın ııonra sefaret otomojii.ne lir . ., . 
altına ahnmı•tır b. k b"' ... k 1 .. 1 b' ı·kt d w Romen veliahdı sefarethane bah-

Yu~osla\'yanm bitaraf kala 
ilan etme'.'i üzerine İngiltere 
efkarı ve hüktlmetinde hasıl 
yanlış telakkiyi Prens Pol iıl' 

'$ • ın"re uvu e çı ı e ır ı f' og- . 
1 ·ı· ~- A d k' k çesınde bir müddet istirahat etmiş ruca c ı;ı ıgın yaspaşa a ı ona - 1 v . . . . 

- . · t' v 11 hd 't 10 b e sefırle bırlıkte hır kahvaltı yap-
çalısacaktır. gma gıtmış ır. e a c aı a- . . 

1 d 'k' t k . t b'I" 1 mıştır. Bu sırada elçıden Tlirkıyc 

Fransız askeri 
heyeti 

nı eııYa a ı ı a sı o omo ı ıy e b h 
"t·· rill.. ·· ttl ve il aasa 1stanbul hakkında iz&- İngilizler Yugoslavyanın taıtl 

nasile bitaraflığı muharaza e 

( Baştarafı 1 incide) 
Heyet azaları, Haydarpaşa gann· 

da askeri merasimle karşılaruru~tır. 
Merasimde İstanbul kumandanı 

general Halis Bıyıktar, merkez ku· 
mandam Albay Cemal Akan, Fran 
sız büyük elçisi M. Ma igli, b;r bö· 
lük asker \'C kumandanlık bandı 

go u muş r. 
Prcnıı hududumuza girrliği andan 

itibaren kendisine karşı gösterilen 
dostluk eserlerinden f\On derece 
mcmnJJn olmuş ve intibalarını şöy. 
lece ifade ctmiı;ıtir: 

- Güzel Türkiye.yi ziyaret etti -
iim için büyük bir sevinç duyuyo -
nım. Burada birkaç saat kaldıkt:ın 
r-0nra seyahatimize devam edece • 

Pr~ns, bıı sabah trende erkenden 

müzika~ı hazır bulunmuştur. uy~nmı~ \'P. vıı~on penc~r('ı:ıindcn 
müteımadiyen tren gli?:erg-Ahınd:ıki 

Heyet azalan, Fransız ı;efaret' man:>.araları ıııeyrt>tmiştir. 
motörile Tophaneye geçmic;. ve o:a Biihas:>a BüyUk<:ekmP.cc gölü ile 
dan doğruca Perapala,:, oteline git· 1 Florya plajlarını fcvkalude b,.ğen
mişlerdir. Heret reisi general Hut mi~tir. 

zinger öğle yemeğini, Franrn; ::efiri Prensc,yaveri Kolonel Damaçiya-
nin davetlisi olarak sefarethaned ao re!aJ:.at etmektedir. 
yemiştir. 

Fransız generali ve maiyetindeki· 
!er öğleden sonra genelkurmay ba5· 
kanımızın motörile Boğazda bir ce 

Bundan başka husuıııi hlzmetl-"ri 
için saray mllıt&hdemlerinden biri. 
ni yanında bulunduran prensin kı

yafeti sporu çok sevdiğini gösteri -
yor. Üzerinde gri renkte kruvaze 

hat almıştır. Prcnıı, verilen malfı _ 
mata çok alakadar olmuş ve gez-
mek arzusunu izhar etmiştir. 

Bunun üzerine otomobille Bebe -
ğe kadar bir ceve.!An yapılmı9tır. 

Kral Karol 
Majeste Kral Karoliln yatı saat 

ona doğru Karadeniz boğazına gir-

' ne muha:if değildir. Fakat, btl 
raflık kati rn Balkanlar !'>Ulh 
hcnginc mugayir olmamalıdıf· 

Yug:o-;lavlar lngilt~rcden ~ 
i'temekte ,.e ticari miiba::l 'cıııfl 
vetlendi;ilme3inc çalışmakta<ltf· 

--------
miştir. Yata bir topido refakat et. r---- Bugün ___ .. 
meklcdir. " 

Yat boğazda sUratini azaltarak ı' LAL E' dB 
·ahillcrin yakininden geçı;nek su - • 

1-A LTIN HARP retile ceYcliı.nına dm:am etmiş ve j 
Sanyerdc sıhhi prat1ka muamelesi GEORG BRENT • 
ic;in on dad:ika durmuştur. Bunu OLİVİA de HA VlLLA?'f1' 

müteakip ağır ağır roluna clP.vam 2 _ v A T A N HAsıtt 
etmiş H! saat on ikiye dojtru Dol-
mabahçe açıklanndıı. demirlemiştir. HARRY BAUR -
Seyahat hususi olduğundan mera . JANlNE GRlSPiN 
sim yapılnıamı§tır. J - Yeni Metro Jurnald•· 

Veliaht Prens Mişel, Romen el _ 
çisi, sefaret ve kom:o!osluk erkam 
motörle yata giderek Kralı karşı -
lamışlarclır. 

25 Lira maaşla alı nacaklar 
25 lira asli maaşa almaca kların 

mezun olmaları "a!'t olan mektepler vela.n rapnuş!ardır. 
sarahat yoklur. Bundan dolayı ba- bir elbise vardır. Lacivert ren!<tc 
ıı daireler bu hükmün mutlak oldu- Fransız askeri heyeti bu ak~amki olan spor gömleğinin beyaz çizgili 

Kral, burada ktsa bir tevakkuf • 
tan sonra Akdeniı>.e hareket ede -de şunlardır: 

Gaai Terbiye er.stitUsü B. kısmı ğunu ilel'i sürerek yüksek mektep Semplon ekspresile Parise ha~ek~t yakası ac:ıktır. Ayağınıla sarı bir 
mezunları, Tapu Vt: Kadastro oku- mezunu kadınları nsket'liğini yap • edecc!•tir. , ~por iskarpini bulunmaktadır. Göz. 
Junun B kıammdan mezun olanlar mamı!) yüksek m<'l.tcp mezunu bay !erinde vapur dumanı camlı bağ 

(bu olı:ula liae tahsili Uıerine girip !ar gibi 25 lira asit maaıııa memu. j hir gözlilk ta~ıyor. Henüz 18 yaşla. 
te meıun olanlar D fıkra&ı hükmün rivete tayin cihetine gltmektPdir - asli maaş ile mer:ıurivete tayin O· 

1 rında olan preM c.ok dinç Ye zinde 
den i&tlfade ederler). !er. j lunmak hakkını V(ren aıkerllk dt-. 1 görünmekte ve tavırlarındaki e:id -

Ankara kız ve erkek sanat mual- Bu şekilde vazifeye tayin edilen ğil, yüksek tahsildir. ~u itibarla e- di~·et göze çarpmaktadrr. 
Um mektepleri. Nr.fıa T~knik oku - baz.ı bal'anlar alil.kadar ma:ıamlara sasen askerlikle mükellef olmıyo.n Seynhati tamamile hususi oldu -
lunun mühendis kısmı mezunları. müracaat eder~ !likiyette bulun • yüksek mektep mezunu kad1nlarn fundan burada. bu'unduğu müddet-

30 Lira maaıla mufilarrlır. j memuriyete Jlk girişlerinde SO lira ~ hiçbir meraalm ve davet ya.prl • 
ahnabilece\dar Bu hususta Mailye Vck!lcti erka aslt maaş vertlmetıl saruridir. /\ k - mıyae&ktır. 

Ankara Hukuk fa.kl\ltMI, Anka
ra yük5ek zlrnat P.nstıti.ısi.ı, Sb~I 

nından bir zAt ş6yle d~mektedir: 
1
11ine hareket kanunun nıh\:na mü- Bunı.ya gellrken kı:-n·lisine lcap 

"- Kadın ve f'rkeklere 30 lir& 
1 

nafi olur.,, eden kohıylıkl1tn göstermek Uzere 

~ektir. 

Burada bulunduiju müddet zar -
fında şehrimize çıkıp çıkmıyacağı 

ve saat kaçta hareket E'<lecekleri 
lıeniiz belli değildir. 

Akdeniz seyahatinin on gün sür
mesi ihtimali vardır. 

Balkan konseyi jçtimaı 
Bükreş. 27 - Ağustos ayın· 

da Bükreşte toplanacak olan 
Balkan paktı devletleri harir.iye 
na.zırlarınm bu seferki içtima1 
gayet milli.im meSf"lelerl mUzake. 

1939 

Resimli Hafta 
mecmuası 

Bu hafta çıkan 
45 numarala sayısı 

8irf4* &'üei yamlar ve .-eeir1'.1 

doludur. Almatı unutnuıf'~ 
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:S:::.-.. 
H A B E R - Ak~am Poatau 

_,,.-:!on f wom 

Doktorlar, jürilerin 
sinir hekimlerinden 
kurulması taraftarı ... 

~T_@ L~_@ riı ~:~. ·m~~ u~H 

Şarnd bir 
r1ıeydana 

SUİ 
çık A~~atlar arasında jüri t~kil~lrı ıan dairei kazalarında ruret edecek 

~. ıtıraz edrnlerden ikincisi de lcı:i dava mevzuları hiç şüphesiz 
• 

1 Haydar Ozkenttir. Jüriye aleyh jüri murakabe ve~a müdahalesine 
~ olduğunu kati bir ifade ile söy· muhtaç olmıyacak derecede sahih 
IYen avukat sözlerini şöyle izah et• ve hutayı adliden salinı kararlardır. 

lllektedir: Bu ha' varilken jüri ihdasına kal· 

r 
Samsunda seylibınlŞebeke n:ıensupların-' ~~ıı:4@ "- Memleketimizin bugünkü içti· !·apak .ıdli intizamı t~"'\r;ilşe uğ· 

~ vaziyetine töre bizde jüri te~· ratae<ık b:• işe yol açmak demektir 
"-ll<ltının kahul eJi!rnesinin faydalı 
0-acağını varid göremiyorum. Bu 
gün bu ulü vaktile kabul etmiş o· 
h:ı memleketlerde dahi aleyhte bİı 
<:ereyan almıs yürÜ.mü~tür. Onlaı 
bu te~ekküliı· adli mckanizmadar. 
ka1dınnak için mucip scbebleri tet· 
kı.k ederk~n bizim bunu kabul te 
llıa}iilümüz bilmem ne dereceye ka 

zararları dan bır kısmı ı' .. ceml"!!IRDE~:~~---::1..a 

dar do{.ıru olabilir? 
Bunu-:12 beraber, bizim ceza ka· 

nunlarımız hakimlerimize - tah· 
~· cezayı' hafifletici scbcbler vesa· 
ıre gi~i nazarı itibara alarak - ce· 
ıaYı tamamen veya kmnen ortada~ 
kaldı~k ve k~bmda tecil etmek 
gibi salaruyetJ~ vermiş. bulunması· 
na göre jüri müessesesinin kurulma· 
mdaki mak!>atlar zaten \'e esa_ n 
rn,vıuu tem}iıce kabul edilmiş sayı 
C\b'lir ... 

Bambaşka bir j.ün C'slemi 
Sınir hastalıkları mütehassıs.ı ook 

tor Nazım Şakir anketimize verdi· 
~ ccvabia jüriye taraf tar lıulundu· 
gunu soylemiş, fakat biıim bildiği· 
llliz teşkil~ttan başka bir çeşidini 
tasa\'vur etmekte olduğunu da il1ve 
ttnıı~tir. Kendi fikir Ye kanaatin!' 
iQre ihdası lüzumlu jürinin yalnız 
Pa ıkiyatriye "'fil;ıf olduktan içir 
ırıır mütehassıslarından seçilmeslırl 
~ 'i SU· en müt hassıs sözlerine §(>y· 

(\l!v:ım etmektedir: 
- lr inin vazifesi kendisine veri· 

fen (, ·!ı yır) hakkile hukuki 
'e.cezai ehlıyeti tayin olduğuna gö
re bu iş hukuktan ziyade tababcte 
ta.ıııUk eden bir mesele sayılmalı· 
dı:r. Juri si teminin tatbik edildiği 
nıernıeketlcrde yapılan tetkiklerden 
anııyoruz ki jüri cezai ehliyeti ta· 
}_ ınde ı;ok faydalı bir teşekkül ha· 
lıll<:le içtimai bünyede yer alıyor \'e 
birçok adli hatalar bu suretle ön· 
lenrnis oluvor. 

Memleketimizde hatdrnler, lüıum 
~öıdbkçe tıbbıadliye müracaat edi
Yorıar. Fakat bu ba~-uru§ isti~ri 
tnahiyette bulunduğu cihetle ondan 
~ereği gibi müdahil bir istifadenin 
ıstihsali mümkün değildir. Meleka.
tt ruhiyenin tetkiki ve ölçülmesi 
doktorlann i~i olduğuna göre bu 
t>~Iiyetin tayi~i için de onlardan is
~fade edilmesi Jılıımgelmektedir. 
.. u rni.ıtezahir faydalar karşısında 
~urınin ihdasına taraftar bulundu· 
ı.~u St>ylerneğe lüzum görmem. 
Çünku bu. pek a~ bir ihtiyaçtır. 

Jüriye seçilecek aıalann haiz ola· 
ca~ı evsara gelince bu azanın mün· 
ha31ran doktorlardan, asabiye mü· 
~eha ... ~:.tnndan seçilmesi, onların 
aız bulunduk.lan e\'Saf ın da kfüi 

oldut'U kanaatindeyim. Cezat ehli· 
~etın ta~in ye tetkikinde (vicdan) 

an evvel (ihtisas) i~ karışacağın· 
dan halktan seçilmi~ azalar bun· 
:n ne anlarlar? Jüri, aıalan taba· 

tı ruhiye müntesipleri olmalıdır.,, 
Doçent Muhterem dudak 
bükUyor! 

Profesör namzedi hekimlerimiz· dnn r; 
G{ı ontg~nci Muhterem Remzi 
~l.i~n!cn .bu meseleyi çok derin vr 

ıı hır tavırla karşılamakla he-
~ ~e~eketimizde bu adli mü· 
ııh ~e luzum olmadığı kanaatini 

ar etme'·tec1· K d' k . . Ob"ek . r. tr. en 1 ·anaatını 
J tıf g·· .. 

d oruşüne nazaran izah e· 
en hekim ·· .. . eıcum1e şöyle diyor: 

C<ıkJ Jun azalannm haiz buluna 
e\ ~n ve bulunrnalan lazımgeler: 

'"'ah esac:en hfıkirnlerimiı:in cümle' 
' 11 'Yetl · d ,.. erınde mündemiç bulun· 
U.ı;una go-re a b" d ·- . · · ynr.a ır e ıurıve ll""ıın 1 • 

il• 0 =n1"!1lTı kolayca anlaşılır. 
.. , -'E-r"niz müreffeh bulundu}( .. .. 

ı Mt1arı · bugünkii gibi -
.. . ı \~ t.,•111 cd"l . "" ın ı ını~ oldukça on· 

DoktorFahri Cellla göre... k • f d , 1 d , * Belediye Bcsiktaş ftrmlamu 
Eski Manisa hastanesi başhekimi Sam.sun, 27 (A.A.) - Samsunda tev 1 _- e 1 1 t~ti, etmiş v~. no1csan g.';ı..;!e~ 213 

~inir ve akıl hastalıkları mütehassı vukua gelen ikinci soylAp hakkmd~ kılo ekmek mu~dcrc edılmı~tır. 

sı doktor Fahri (',elfi.l jüriye taraf· alman maliimat.n gl>re, Samsun cl\•a 

1 1 
. d .

1
,._ hl k Uf 1 * Belediye kooperatifi Ç.cnbcrli· 

tar olduğunu söylemiş fakat, şimdi· rında Kurlun ırmnğmda §Oför mun.- Ç erın e mı 1 0 un n UZ U ~ta bir gazoz fabrik:ısı açmıştır. 
~ kadar muhtelif meslek erbabı vini !smailin ve Bafnı.mn ~ngiz kö- .. 

1 
. d b. . d *Bir müddettenberi mezunen rh 

müne\."\·erlercc verilen cevaplara yünden bir kadın ve Elifli köytln - gazetecı erın en ırı e var ri.::-.bde bulunan Adliye vekili Fdhı 
hiç benzcrniyen bir faah ~eklile fik· den bir erkeğin de bo{;'1llduğu, su • Okyar dün ak§am Arikara ... ·_. d-n-
rini sôyle anlatmıştır: l:ırın bu kere çckllmesile anl~ıJ - Şam, 26 (A..A..) _ Dlrektö.dcr mnkta olan beş ~ bir ~ ya. mü_ştür. · 

Ben, jüriye esas itibarile ~k ta· mL5tır. konseyinin başkanı ile b:ı.zı idari ve kalnmışlardır. Çeteden Uç ~ tev- * Hazine avukatları dün Küçi.i.k· 
raftarım. Jüri, ceza kanurJanruı: Bafraya 14 kilometre n:ıesafe® s~-nsi şa.hslyetıcı:e karşı bir suikast kif ecUI~. diğer ikisi ka~tır. SU :p~n.j gazino~unda aralan .. da bir 

ir parça da mücerret hGküm~erınr ve şose üzerindeki signra köprUsU hazırlandığını haber alan hUkilmet Yakalananlar tnm itirafta ~ulun- zi~fet tertip etmişlerdir. 
u}ınara mecbur hakimlerin nok'"ta: de yıkılmıştır. Yine Bafranın Ba - hlınıu:·c tedbirlcd alwŞtır. mıışlar ve bu sayede mllll ~lQ~ * Maarif vekfilcti günden gıı.ne 
nazailarmdan ayrı ba~ka başka k:!· kırpmar - AodavaHr mevklinde nafiz gn,zetecilcrinden N~cip Ra • ileı~:yen sanayiimizin ihtiyacı kar· 
1aatlcrle ba<:.ka noktai nazarlardan bir çiftlikte 11 h:ıyvan yıldınm çarp 1 1 __ ...... , __ ,_ §ılaniak üzere sanayi mektebini ge-

"' Polis memurları dün direktörler ycs ile suçu ann m4şevv ..... o.-..- nişletmeye karar vemtl~tir. 
hükmünü verir. Jüride kanaat bü· mak suretile telef olmu3tur. konseyi ba§kanının ikamet etti@ c- gösterdikleri bir ziraat Dleıılll"I ya.. 
~·ük rol 0~_rnar. Fakat hakim huru· Kavak ka.zasmm Asarcık böl~ • al tır * Belediye kavun ve karpuzdan 
~ vin cl\"armda ilk sui'P.st.e lwırlan- k ~ · I-{al remı;ıi al~a karar vemı!12· 
runa veya jüriye çıkarılacak müc sinde 13 köy değırm.eni )"Utılmıştır. tir. v 

imlerin mutlaka sinir' e akxl hekim çe::;!~ s!'!::a:ı~uı:r Çe kg Q d Q 4.1 m Q n f e d hişi • Bu sene ilk defa ibdaı; edilen 
erinin tetkikinden gcçmi~ olması . o(Uu!ıektep talebe k3m,plan Q,ı,ıg:ün 

mutlak bir zarurettir kanaatinde· Samsun - Çarçam.ba. trenleri işle - ç k k k ı • a~lm~ 
meğe b~Iaınrştır. Bilhassa Çarşam. e e r e e r 1 · • ~·im. ba ve &.rra kazalannda arazinin * .Maarif müdurlüğü mua!limle-

Manı· sada r ....... sene nklh.·e ha ta· ,.; ... \'e ~~~,.;f mcnsuplanruıı ,_. ..... ; 
U<;~ bir kısmı henüz sular altındadır. ·~ ._,..._., ., .... .. 

nesi sertabibliği yaptım. Bir akliye .Hezruat ,.e mahsuUl.l hakkındaki te h o "ı r e d 'ı I erek zorla ~emtı"r.e göre \'aziyetlerini tesbit ct-
mütehassısı sJfatiTe tetkikime \c,·d ~Y.-

zarnrlnnn tespitine devam olun -
.::dilen mücrimlerden ek-.eriya h~ı * Cibali kız ortam~tcbiui.n, kira 
kimlerin aktllı zannettiklerini deli, m:ıktadrr. 1 t 1 ile tutulan binası ma:\f.fçc satın a-

c!eli za:mettiklerini birçok defalar ------------- ç a 1 ş 1 r 1 1 y o r bnrnıştır. 
* Alaka.darlar Pa~ababçe sahille. .:kıllı buldum. G k . h. 

Cürüm y a p m ak, kanunla· ümru ve f R ısar- Paris. 27 (A.A.) - Petit Journal zen .. Mınvska Ostrava • köcnür rinde de petrQl t~Itı:ı laınılması-
nn korkunç hüki.imlen karşısında gazetesine Pragdan bildiriliyor: Silezyası 15 gi,in ıadmda 7SQ bin ııa ~ilsaade etm.işkrdır. 
her:. !Je pek de nonnaı bir hareket lar Vekı·ı1• gelı·yor. \·.::diğer dört .nuntaka 1.000,000 ki· ---.......... .,.._, ........ _.,._..,..,,... __ "Ordu \-e gestapo mumes.5illerinin 1 olr.a!.:'i gerek. şi vermeğe mecbur o acaktrr. 

müzalıaretilc Çek erkeklerinin top· K 1 d 
Paranoy denilen bir cins delilik tzınir, 26 (Hususi) - Güm- lu bir halde nakilleri için bir plan SOO.OOO Ç-ek Ruhr kömQr madenle- aa t 0 yü Z Ün en 

vardır ki zabıta vukua mda inanıl· 'ı·lil ·e inhisarlar 7ekı"li Raif rinde, 250.000 Çek yol in,aatmda 
hp.zırlanmaktadır. Sirndilik hhati 000 k" · d · Sil 

nı~~'Clcak -.ı~ar ro oynar. B~ .... . Karadeniz Ege vapurtyle stnn- }rerinde 1.750.000 ki~i meviuuba: s· ve 200. ışı e zıraat ezyasın 
l~'tn esası şuphe ve zuiüm gordüğu· bula. hareket cttl. da kufüınılacak.tır. Daha §imdiden 
ne inanmaktır. Vekil beyanatında dedi ki: tir." Alman;'Clrun .ihtiyacma göre, pey-

!\lademki kendisine zulmedilmek· "'fUtUnUn, gcçon senelerin Gazete a}1ğıdaki taf iH'itı ila\' e- derpcy binlerce Çek i~isi sevkedil-
tedir, binaenaleyh zalim olmağa da hırnktığı stok miktarı 1939 tU- diyor: miş Ye ba,Şka yere a3ı'rllınak hakla 
hakkı "'ardır. tı:. bu kanaate vasıl tun piyasasına. tesir etmiyecek • "Umumi seferberlik füin edilir e· kendilerinden nezedilerek kullanıl
olunca böyle bir deli neler yapmaz, derecede azdır. tlzUmUn geten dilmez, ilk mmtaka olan Prag -Pil· makta bulur~uştur.,. 
mesela bir kankoca )'atağında yas seneki stoku <la ehemml1·etıtiz. 
tığı üzerinde hali tabiide iki baş batta. biç mesabesindedir. lnclr
yeri vardır. Fakat, her sabah uyan· de hiç stok yoktur. lnbtsarlar 
dığı zaman yastıkta üçüncü bir baş her sone olduğu gibi bu yıl da 
yeri bulan bir paronay koca '=:ırısını ihtiyacı olan mahsulfıtı satın a
öldüriiyor. Uykusu ağırdır. Zaten lacaktır. 
6tedenbcri kansmın kendisini aldat 
ttğtndan şüphelidir. Üçüncü bir ba~ 
yeri kendisine meçhQl bir zampara· 
nm izidir. Kansını öldürüyor, bu 
vakayı emrazı akliye hekiminin ö
nüne tesadüf çıkannasaydı tama· 
men deli olan katil ihtimal ağır bir 
ce2aya uğrıyacaktı. 

Sonra Paranoydan başka erken 
~:.ı;ıama denilen bir delilik daha var
dır ki deliler nazarı dikkati celbet· 
medcn uzun zamanlar evlerinde b: 
ziın aramızda }'aşarlar, Kimsenin 
bunlardan şüphe etmek fikrinden 
leçrncz! Etrafındakilerin ona pek 
pek biraz; uyuşuktur dedikleri vaki· 
dir. Fakat bu uyuşuklar cürüm yap· 
mağa. adliyeye yollanmağa pek müs 
a;ttirler. 
:'\fuhakkak olan bir şey varsa hli: 

kimlerin emrazı akliye \'e asabi· 
ye.den bir şey anlamalarının mürn· 
kün olmadığıdır. Hatta akliyeci ol· 
mıyan öteki hekimler de bu işteıı 
asla anlamazlar. 

Baüvekil 
DarUşşaf akada 

( Baştaraf ı l irıcide) 

Ba~ekil bugün saat onbire doğru, 
lstanbul mebusu ve eski Darü~şafa· 
ka lisesi mudürü Ali Kfuni Akr;'liı 
il~ birlikte, memleketin bu çok de
ğerli irfan müessesesini ziyaret et
miştir. 

Refik Saydam mektebin bahçesin· 
de muntazam saflar halinde dizi· 
len Daril~c:;afaka talebeleri tarafın
dan karı:ılarunış ve selamlanmıştır. 

Talebenin hatırını ~orarak iltifat· 
ta bulunan ba~il mektep müdü· 
rü Hasan Fehmiden izahat almış. 
büvük bir alaka ile müessesenin 
h~ tarafını gezmiş, uzun seneler 
ewcl de bu mektebi ziyaret ettiğini 
ve şimdi çok daha mükemmel bir 
halde bulduğu için ımmnun oldu· 
t!unu söyleıniştir. 

11 inci yerlimallar 
sergisi dün 

merasimle açıldı 
11 inci Ycrlimallar sergisi dün 

İstanbul Vali ve Belediye Reisi 
LCttfi Kırdar tarafından aç.ılmış

tır • 
Açılı§ merasiminde Cumhur re

isliği umumt katibi Kemal Ge
dele~. C. H, P. si genel ııekreteri 
Fikri Tuzer, partinin İstanbul 

mıntakası müfettişi Tevfik Fik • 
ret Sılay, İstanbul komutanı ge· 
neral Halis Bıyıktay ve §ehrimiz
de bulunan birçok mebuslarımız 

hazır bulunmuşlardır. 

Saat 17,10 da Şehir ba.nıdosu -
nun çaldığı İstiklal marşiyle me
rasime başlanmış ve arkasından 

Sanayi Birliği umumi Katibi Ha
lid Güleryüz kürsüye gelmi:ş ve 
bir nutuk söylemigtir. Vali de u· 
zun bir nutuk söyledikten sonra 
sergi kapısındaki kurdelayı kes
miş ve davetliler sergiyi gezmiş

lerdir. 

riçtcn gelen ham madldclm!eıı 
hi~ resim almamaktadırlar. BU:· 
deki vniyet kar§ısmda yerli 
Uistik mamulatı hariçten gelenlere 
rekabet edememek vuiyetinde 
kalmaktadır. Bu yüzden bir lra~ 
sene evvel 2 - 3 yüz: bin lira sar
fiyle vücuda getirilen otomobil 
lastiği fabrikası kapanıtUJtir., 

En dikkate çarpan pavyonlar
dan biri de Maarif Veldletinin 
kitap sergist:iir. Sergide yüzde 
yirmi tenzil~tlı kitap satılmakta
dır. 

Sergi gezildikten sonra davet· 
liler mektep bahscsindc hazırla
nan lbilfede izaz: edilmişler ve 
sergi saat l 9 dan itibaren halka 
açılmıştır. 

Satye meselesi 
tahkikatı 

Müddeiumumiliğin gösterdiği lü· 
zum üzerine Satye yolsuzluğu tahki· 

1 • 

DUn aqam Edirnekapı ~urlan 
haricind~ bir cinayet iilenm·ı, 

biri kardeşini arkadan ate§ ede
rek yaralanuş!ır. 

Yaralanan Sulta::ıahmette otu
ran tapu memurlarından Vehbi 
adrnda bMaidir. Dün akşam E
dirnekapı surlan dıfmda dola~ır
ken. k:ırdeşi Kadıköy bina ve ara
zi memurluğu odacılnrmdan Bah
riye rastlaıw§. Bahri ~ma gele
rek kugm bir ta.vnla: 

- Sen benim acvdiğim kadma, 
ne diye sarkrntılık ediycmıun?. 

Demiştir. 

Vehbi, karde ini t~kin ttıne
ğe ve dostu ile hiç bir milnaııebeti 
olmadığına Uaıaa çalıfm.'J, fakat 
Bahri bilsbUtiln sinirlenerek: 

- Yalan da söylUyorsun ha !.. 
demiş ve i§i uzatmamak mal-aa
diyle dönüp gitmek isteyen kar -
deşini tabanca:>mı ate;leyerek 
VUmtU§tUr. 

Çıkan iki kurşundan biri!i ~ 
gitmiş, diğeri Vclıbinin sağ tara
fına isabet etı:ı::.i:t!t. 

V chbi çağtnlan ca!ı'kurtaran o
tomobili ile hemen Cerrabp<ı 

hastahanesine kaldmlmışt:ır. Ya 
rası tehlikelidir. 

.Bahri, karde§ini vurduktan ıo 
ra kaçmış, yakalanamamıştır. 

Binaenaleyh mücrimi birkaç akli· 
yecinin birlikte tetkikine bırokmak 
elzemdir. Ben demiyorum ki her 
mücrim delidir. Yok, fakat her müc 
rimi mutlaka bir akliye ihtisas hc
vctinin önü:ıden geçmesi, müşahede 
~ltmda bulundurulması artık bir 
z3ruret halini almaktadır. 

Başvekil mektepte bir saat kadar 
kaldıktan sonra Perapalas oteline 
dönmüştür. 

Paviyonlar gezilirken sanayi 
erbabı Hlzım gelen izahatlarda bu
lunmuşlar ve 15.stik sanayicileri 
mebuslarımıza ve parti mensupla· 
rma bugün muhtelif hususlar
lda karşılaştıkları bazı müşkülatı 

onlatmışlardır. 

katını genişleten dördüncü sorgu Vak'aya miiddeiumumi muavin 

Bu ihtiyaç hatta.tapu idarelerinde 
takrir veren ve alanlar için de bir 
lüzumu mübrem halini almaktadır 
bu yüzden, kanşık da\'alar görülü· 
ror. Baıa.'1 alım ve satımdan evve1 
bize müracaat edip sıhhati akliyesi 
nin tayinini istiyenler çok şükiir k 
gunden giinc çoğalmaktadrr . 

Jüri azalıklanna seçilecek zevatın 

haiz olmalan lazrnıgelen evsafa ge
: ince: 

Bunların muhtelif meslek erba 
1mdan ve evvela sahibülakil olma· 
·ın lazımdır. Jüri mesele~; muhte
if görüşlerle görerek hüküm vere
ceğine göre ada!etin ağır yükil M
kimlerin ne kadar da olsa insan o
muzlarından alınmış olacaktır. 

Naki BORA 

Bu arada söylediklerine göre 
gümrüklere ham vaziyette gelen 
k:tuçukların kilet\u 50 kuruş oldu
ğu halde 1 7 O - 180 kuruş gUm
rük ve istihlak resmi masrafı ver· 
mek laumgelmekte ve böylelik
le mallar fabdkaya 2 liradan faz
laya malolmaktadır. 

Halbuki diğer memleketler, ha-

hakimliği, dün suçlulardan mevkuf lerinden Feridun elkoymu§, tah 
bulunan Yusuf Ziya On1şi yeniden kikata başlamıştır. 
adliyeye getirerek sorguya çekmiş- Eyüp civarındaki köylerde 
tir. birisine kaçtığı sanılan Bahrin' 

Aynca tahliye edilen diğer maz- bugün yakalanması muhtemeldir 
nunlardan Sadun Galib ile avukat 
Atıf Odill de dün sorgu Mkimli~ 
tarafından yeniden sorguya çekil· 
miş!erdir. 

Sorgu hakimliği iı.ahat istediği 

müesseselerden cevapları tamamen 

~~~~~~~~~~~~-ı 
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aldıktan sonra tahkikat bitirilmiş ttalyanca derslerini tnki,;t edhıbi 
olacaktır. Bu llsanı kolayca cldo ~deceblnh.. 
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Radyo ve propağanda! 

-~Parisin meşhur ıantözlerinden 
Matmazel Laurc Diana 

r 
A·merikanm me~hur komedi artisti 
Jeanne Hnrt şimdi Amerikan rad

yolanndaki temsillerde rol 
• - almaktadır. 
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Cuma U§amı Berlin ra'dyosuTı'C:Iaki 
komedi temsiline İflİrak edecek Franın ahne ,.e radyo artistle -
olan utistlerden Annelİ$C Uhlig rinden Madam Helene Tosay 
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Bir gecede bestelenen 
en güzel milli marş ! 

Fransızların milli marşı "La Marseillaise,, i bu hafta Büyük ihtila· 
lın lfO inci yıldönümü programı münascbctile, birçok radyolarda dinle
dik. ''La Marscillaise., mu iki tarihinde yeri olan bir eserdir ve en giı· 
zel milli marş sayılır. Şüphesiz bunda, bu milli marşın dünya tarihinde 
mühim bir inkılapla beraber akla gelm~ · :" te iri \'ardır. 

Bununla beraber, ''La 1\larscillaisc,, Büyük ihtil31den 3 sene son· 
ra yazılmıştır ve bestekarı olan sanatkar onu bir gecenin içinde yapmış· 
tır. 

Son zamanlara kadar Roubet de la'lsle'in (Rujet d-lil) Fransız mi! 
it marı;ının sade sözlerini ~·azdığı, a. ıl mar~ı başkac::ının ve meçhül biri· 
nin be~telediği zannediliyordu. Bugün umumen kabul edildiğine göre 
Rouget de la'lsle marşın sözlerini yazdığı gibi .bestekarı da kendisidir. 

Fransız milli marşı, isminden zannedilebileceği gibi, l\larsilyada 
değil, Strasbourgda bestelenmiştir ve bu marşın meydana gelmesine se
bcb §ehrin valisidir. Vali, oradaki Fransız zabitlerinden .mühendis yüz
başı Rouget de l'lc::le'e Fran~ız ordusunun bir ma~ı olmac::ı lüzumun
dan bahsediyor. ~anat ve musiki ile yakından uğra.mı~ olan yüzbaşı da 
ordu için bir yürüyüş marşı hazırlıyor. 

Marşa "La Marseillaise,, (Mar.;iJya marşı) denilmesine sebeb ilk 
defa olarak marşın Marsilyadan, Parise SC\'kedilmek üzere yola çıkan 
ac::kerler tarafından söylenmesidir. 

Aslında bir ordu marşı olan ,'La Marscillaise .. sonradan Fran .. anın 
milli marı;ı olmu~tur. Ondan sonra Grety ve Gossec gibi iki büyuk Fran· 
sız be!;tekan marş üzerinde oynamı~lar, fakat e a:s melodiler ve sözler 
ilk bestekarının melodileri \'C sözleri olarak kalmı~tır. 

Schubert'in en . 
eserı son 

Salı akşamı Eyfel kulesinin neşrettiği Schubeıtin do l\lajor yedinci 
senfonisi ayni zaır.anda "büyük do Major senfonisi,, diye tanınır \'e 
be:.tekarm meşhur "bitmemiş senfonisi,, 8 numara ta.ıma ına rağmen 
bu ~edinci senfoninin Schubertin en son eseri olduğu zannedilir. Bunda, 
hakikate"l, bestekar, sana.tinin bütün maharet ,.e inceliğini gö termiş, 
bütün musikisini yaşatal·.ak mükemmel bir e:ıer meydana getirmiştir. 

Bununla beraber, 7 inci senfoni Schubertin ılk yazdığı gibi bıraktı
ğı \e bir daha üzerinde uğraşmadığı bireseridir. Ondan sonra beste· 
·: 8 inci senfoniyi yazın:!. ha~la. • ... : t..ı eser,malüm oldur 

re, bitm_ ' • kalmış '~ " ..... r.. :oni,, i .. 11~tır. Fak:t sen-
foni bu bilmemi~ hali ile de güzeldir \'e uzun bir eserdir. · 

Prağ radyosunda Çek musikisi 
Bu gece (perşembe) Türkiye saati ile 12 de Prag radyosunda (orta 

dalga) ile verilecek olan Çek musikisi kon erinde son parça olarak bu· 
gun <>?.de Çek•ı31C'· akyanın dcitil, ayni za:rı ı·l'.la bug(.ıı· tıütün dünyamr 
en mı :hur lle·te.; .• •rlarından biri Bohu ... hv ~lartiııu·ı un \'iyolonçellov 
c pi~r t .ı :~rt- ı ç .lı ır'ı. 

Meshur Çek bcstckarlarında S11kun t • · · ·i ola:ı :\Tartinu koc·-t"t 
\ e diğer meshur Çek mu~iki fü.tadı Dvarjak gibi. bilhas:;a bir mclocliyi 

orkestralamakta mahirdir ":Maryanın oyunları., ve "Juliet., isminde 
iki büyük opera.::ından ba .ka, radyoda temc::il ve na!dolunmak üzere r:ız 
c!ığı "ormanın se:ıi,, ve "köprü üzerinde komedya,, isminde iki operası 
\ ardır. 

• 

Habeş harbi esnasındaki İngiliz - Italyan gerginliği radyonun 
nasıl bir propaganda vasıtası olabileceğini göstermişti: Bir taraf
tan İtalyan ra'dyolarr, bir taraftan İngiliz radyoları, arapça neşri
yata ba§ladılar ve bu suretle bir radyo neşriyatında, cihanşümul 
olmıyan bir dil ilk defa olarak kullanılmaya !başlandı. 

Bugün arada gerginlik ve rekabet olmıyan memleketlerin de 
biribirinin lisanı ile radyolarında neşriyat yaptıklarını görüyoruz. 
Bunları dost memleketler arasında kültür münasebatr tesis etmek 
maksadile veya gizliden gizliye düşmanlık beslenen bir millete o 

' milletin dili ile propaganda diye ikiye ayırabiliriz. 
Bugün, ingilizce, fransızca gibi beynelmilel dillerden başka 

lisanlarla en sok neşriyatı yapan istasyonların başında Alman ve 
İtalyan radyoları geliyor. Alman ra':iyolarında küçük memleket 
dilleri olarak ispanyolca, portekizce, lehceye de rastgeliyoruz. ltal 
yan radyolarında ise yabancı dil olarak, ingilizce ve fransızcadan 
başka türkçe, arapça, sırpça, japonca, İspanyolca bulunuyor. 

Dost memleketler arasında biribirlerine kendi dillerile hitap 
etmek de gittikçe genişliyor. Mesela, İngiliz ra1dyoları dünyaya 
bütün havadisleri şimdiye kadar, yer yüzünün üçte ikisinde konu
şulan İngilizce ile verirken son ittifak üzerine, fransızca da neşri. 
yat yapmıya başladı. 

Fransız radyoları da ingilizce ve almanca neşriyatlarına son 
günlerde italyanca, İspanyolca, arapça, sırpça, romence, slovakça 
ilave ettiler . 

Bu yabancı dillerde neşriyatın yalnız, uzak memleketlere mah
sus olan kısa dalga üzerinden yapılmayıp, aynı zamanda orta dal
galı ve memlekete mahsus istasyonlara da teşmil edilmesi Fransa
da şikayetleri mucip olmuştur. Çünkü, Eiffel kulesi, Poste Parisi
en, Marsilya, Bardeaux Toulouse, Lyon gibi birçok istasyonların 

da programlarında yabancı lisanlara yer ayırmaları kendi diliyle 
havadis veya musiki neşriyatı isteyen Fransızlan bu radyt-lardan 
layikile istifadeden mahrum etmektedir. 

Beynelmilel musiki festivali 
.... ~ -

Beynelmilel musiki festivalinin yapılacağı Lucerne'den güzel bir 
manzara 

isviçrede Lucernede geçen sene olduğu gibi bu sene de bir fes
tival hazırlanmaktadır. 3 ağustostan 29 ağustosa kadar devam e
decek olan bu muı-iki eğlencelerini meşhur İtalyan orkestra şefi 
Arturo Toscanini açacak ve kapayacaktır. 3 Ağustosta ve 29 a -
ğustosta Toscanini'nin idaresindeki senfoni konserlerinden başka 
ıcliğer meşhur orkestra şeflerinin idaresinde konserler verilecektir. 
ingiliz radyo birliğinin musiki müdürü Sir Adrian Bauet de bun. 
lar arasındadır. 

Açık hava fiyatrolannın 
programları 

ltalyan radyolannın, açık hava tiyatrolarından naklettikleri opera 
p:-o~rammda bu hafta ~u eserler vardır: 

Verdinin "Rigolctto.,su pazar günü Vcrona açık ha\'a tiyatrosunda 
tem il olundu ve başlıca ltalyan radyoları ile neşrolundu. (Verona ti· 
yatrosunun resmi geçen haftaki Hadyo sayfamızda çıkmı~tır.) 

Salı günü Mitanodaki Sforzesco ~atosunda Giordano'nun "Siberya,, 
~ı. çarşamba günü de ~ıascagninin ··cavalleria Ru tiana.,sı temsil olun· 
du \'e Torino grupu radyolarına bağlandı. 

Ayni açık hava tiyatro unda temsil edilecek olan uonca,·allo'nun 
"Palyaçolar,. opcra"ı bugünkü pe~mbe ak~amı, Türkiye saati ile 10 
da, Homa 3rupu (Roma 1, orta dalga 420,8 metre; Bari 1.. .. ) ista:,yon· 
iarı ile neşrolunacaktır . 

Gene bu sahneden cumartesi akBamı saat 10 da op<>ra Napoli gru-
p ı ~apoli 1, orta dalga 230 metre; Floransa 1.. .. ) istasyonları ile 
nakledilecektir. 

(Caballeria Ru ticana) ile ''Palyaçolar,, ikisi de açık ha,·a tiyatro· 
lanndaki tem illere en iyi gelen operalardır. ~ tcseıa, birincisi, perde a· 
çılmadan e\•vel bir screnadla başlar, perde açıldığı zaman da ortaya bir 
köy manzarası çıkar ki bunu herhalde ~ehirdeki bir tiyatrodan ziyade 
bir açık hava sahnesinde canlandırmak daha kolaydır. 

l\lascagni 1889 da bu opera mı yazdığı zaman daha pek gençti ve 
::ok fakir bir hayat ya~ıyordu. Fakat cı:eri, ilk tem il edildiği zaman, 
bir gece içinde kendisini me~hur \e zengin etmeye kafi geldi.. 

"Palyaçolar.,ın mevzuu da ''Cavalleria,,ya çok benzer Ye ekseriya 
opcrlarcla beraber tem ·il edilir ve senfonik (yani H) ni mcvzua ait birçok 
eserleri bir araya toplayan) konc;erlerde iki:ıi arka arkaya \·alınır. 

"Palyaçolar.,ın bundan ewclki sayfalarımızdan birinde rnevzuunu 
anlatmıştık,<!': J .ıcularımız belki hatırl:ı::.:r: "Palyaçolar,,da da , _. ~ 
bir köy meydanında ve palyaçolarm hem ı::ahneleri ve hem arabaları, 

hem c\'leri olan bir ar~banın içinde \'e yanında geçer. 
I...conca\ allo'nun ''Palyaçolar,.ı ilk defa ola:-ak Ma cagninin "Ca· 

valleria,.sın:lan üç şene ewcl tem--il edilmiş olma.,,na rağmen oleki o
pera ile beraber m~hur olmuş ,.e sc·ıelerce bu iki O!)~ra .ayni ~ecede 'e 
ayni sahnede arka arkaya temsil olurmu~tur. Bu, eserlerin nisbcten kı· 

c::a olma ınd:ın ziyade belki mevzu itibarile yakınlıklarından ve halkın 
ikisini de ayni derece c;emıe-indcn dolayıdır. Onun için bu iki opera· 
ya ekseriya "ikiz operalar,, denir ... 
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Vücudumuzdaki 
' 

madenler 
Yazan : IQ)ır" ~o ~. 

Sebzeleri ve yeır.işleri birer 
birer yazdığım sırada her bi
rinde bulunan türlü ma1den -
lcri ve nisbetlerini okudukça, 
madenlerin lüzumu meselesi 
vitaminlerinki kadar meşhur 

olmadığı içih, belki bu sayıları 
fazla görmüşsünüzdür. 

Sebzeler ve yemişler top -
raktan gıda alarak yaşadıkla
rı için onların terkibinde bu _ 
lunan madenler kendilerine 
ait bir şey'dir. Bu madenlerin 

yemişlerde ve sebzelerde bulunmasından bize. ?ir hisse çık -
maz, herkes bilir ki bizim gıdamız albüminle yağ ve şeker -
dir, eskidenberi kullandığımız tuz yemeklere çeşnisini ver -
rr.ek içindir, bir de vitaminlerin lüzumunu anladık, bu ka
darı yetişir, -diye düşünmek de mümkündür. 

Halbuki gıda maddelerimizde maden bulunması da vi. 
taminler ve kalori verecek maddeler kadar lüzumludur. ln
san vitaminsiz gı'dalar yediği vakıt türlü türlü hstalıklara 
tutulduğu gibi madensiz yemek yediği vakıt da hastalığa 
tutulur. Mesela yalnız francala ile süt, hatta pirinç pilavı yi
yerek kalori için lüzumlu üç türlü gıdayı, hem de vitaminleri 
bulmak mümkündür. Fakat bu söylediğim yemeklerde çelik 
madeni pekaz olduğundan insan yalnız o yemeklerle yaşamak 
isterse ağır bir kansızlık hastalığına tutulacağı I'luhakkak -
tır, 

Madenlerden bazılarının bize ehemmiyetlice miktarda 
lüzumu vardır: Kireçle, fosfor, kükürt, sodyom, potasyom, 
klor ve magneziyom. 

Bazıları da az, pekaz mikdarda lüzumludur: Çelik, iyot, 
flüar, arsenik, bar, brom, silisiyom, alüminiyom, bakır, man
ganez, çinko ... Bu madenlerin hepsinden gıdalarınuzda az ve • 
ya ehemmiyetlice miktarda bulunması mutlaka lazımdır. 

Bu madenlerin vücudumuzda türlü türlü işleri vardır. 
Bir kere, vücudumuzu teşkil eden nesiçkrden ~er birinin 
ehemmiyetle lüzum gördüğü bir maden bulunur. Mesclii 
sinir nesicimiz magneziyom mad eni olmadan, adalelerimiz 
pota5 yom olmadan yaşıyamazlar, işlerini göremezler ... Ki -
reçle fosfor kemiklerimizin temeli demektir. Kirecin kanı -
mızda işlerinden başka ... Madenlere lüzmn gören uzuvları -
mız daima işledikçe o madenlerini bir taraftan da eskiterek 
çıkarırlar. Onları yerine koymak için gıdalarımızda daima 
maden yemeğe mecbur blunuyoruz. 

Dahili g u <ldeledm izin 5ıkardıkları ve uzuvların11zın her 

birini işleten hormonlarda da daima lıir maden bulunur. O 
maden olmayınca gu'::lde işliyemez, hormon çıkaramaz. Me· 
sela vücudumuzun beslenme işine hakim olan tiroi. gudde. 
sinin çıkardığı hormonun en büyük kısmı iyot madenidir. 
Gıdalarımızda bu madeni bulamazsak ne kadar yemek yenil
se yemek vücutlumuzu besliyemez. iyotsuz yemek yiyen in
san aç kalmış gibi zayıflar. 

V ücudumuzda hayatın sağlık halinde clevarnetmesi için, 
vücut içindeki mayilerden her birinin kendisine mahsııs bir 
derecede tazyik altında cereyan etmesi lazımdır. Bu tazyi
kın intizam üzere !devamını temin eden gene madenlerdir. 
Mesela kanın tazyikı tuzun miktarına bağlıdır. Onun için 
bayağı tuz bile yalnız yemeklere çeşni vermek için değil, 
damarlarımızdaki tazyikin intizamı için lüzumludur. 

Gene vücudumuzun içinde mayilerin her biri için ekşi
lik ve alkalenlik muvazenesi vardır. Bu muvazene temin e. 
dilmeyince sağlığımız ağır bir surette bozulur. Ekşiliğin al
kalenliğin de fazlası insanı götürür. Bu muvazeneyi temin e
denler de gene madenlerdir. Nesiçlerimizin tenefftis etmeleri 
de madenlerin bulunmasına bağlıdır. Akçiğerlcrin teneffüsi
le vücuda ne kadar oksijen girerse vücudun hücreleri, ma
den olmadan, oksijenden istifade edemezler, madensiz vücut 
temiz hava içinde havasızlıktan boğulur 

Japonlar, garp medeniyetini ht:tiin tekniği ve filetlerile aldık
ları halde, birçok milli a:letlcrinden vazge!:memiş bir millettir. 

Mesela, Japonyada gayet yeni bir tarzda yapılmış ve döşcnmis 
Ealonlarda j'aponların yere diz, çöküp oturduklarını. içeri girerk-.: 1 

ayakkaplarını çıkardıklarını görürstınUz ... 
R esimdeki, Tokyo radyo istasyonunun 1.,~on tır:••.-;:la t;;ı,z·.., 

edilmiş bir odasıdır ve konferans, temsil gibi neşriyat hur::.dan ya· 
pal maktadır. 
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G~., h Jlar 11 afta A1manyaıla kadın 
ı, llraıı:nda :.raııılnn bUyük bir at. 

l:ı.ı ınusabakasında yukarda res

g~ıı~ ~l'du;.unuı. Ştııynhoer isimli 
lı b • clrld blrinclsı olmuş ,.e bil. 

~U\•:ı.ffnkıyet kıızanmır;tır. 

lnni'terefiek 
a11et~zm 

lllüsabakaları 
lntr 

naıa 1 12 hafif atletizm şampiyo 
l'abarına bu yıl iştirak etmiş olan 

}'ıJa ::1 ınilletlerin sayısı geçen 
a ısbetıe daha azdı. 

&ali;na rağmen, yabancılar yedi 
ıo0 

1
Yet kazanmışlardır. Hele, 

ac11/ardalık koşuda Holandah O· 
arp F· . . k takılı ınısı 5 metre ala ayağı 

Yaba p :Yuvarlanmamış olsaydı, 
~i b~tılann galibiyet sayısı seki· 

tn ~taktı. 
Yon~~tere hafif atletizm şampi· 

ıoa t\ırı yeni listesi: 

l . Yllt-~ kO§UllU; 
ınc· 

~2o 1
• S\'ceney 9,9 saniye. 

1 . Yarda koşu: 
ınc· lı 

~O 1 QO!mes, 21,9 saniye. 
l'arda ko"-u • l . ,. . 

Ve. •nci Pennington 48,8 sani 

8ao 
1 . Ynrda koşu: 

ıc· 
lli:te, 1 Brovn, l dakika, 55,1 sa 

1

1 
llıil ko§u: 
ın · tı 8 cı, Voo:tlerson, 4 dakika, 

3 saniye. 
trıil kotu. l . . 

&an· l.lıci Emery 14 dakika, 8 
ıye 

6 rniı kotu· 
1 in · • ;q,,. cı Palmer 30 da1·ika 6,4 
··ı;rc. • 
ı~a 
ı . Yarda mnnialı: 
ın . 

Sani cı, Brasser "Holanda,. 14,7 
Ye. 

4-ıl .3 Y<lrda rrlminlı: 
ınc· 

la:-jYe. ı Bosmann, Belçika 54.9 

~ r ··ı ·~ rn· :_, 
l . nk.l.lı: 

ın · d;ı,ı. cı Chap lle, (Belçika) ıc 
y .;a 22.4 saniye 

l ~kıek atlnma: 
ınci N 

lJıı.ı evman, 1. 88 metre. 
1 . n atlama: 

ınci B 
s~kl rach, 7,21 metre. 

l . a atlQma: 
ınc· v 

O 1 cbstcr 3,73 metre. 
!r adım: 

t yanşlarında dalavere mi ? 
Halk, bahsinıüşterek hesapla
rının daha ifimat edilecek 
şekilde yapdmasını istiyor 

y~lda derhal tedb.r;er 
ıazımdır 

Organizatörlerin llu 
alması 

Veliefendi çayırında yapılmakta olan lsuuıbul at yarış1arında se
ıelerdcnberi siirilp giden bir meseleyi, bu senenin ilk haftasında da 
ıallcdilememiş görerek burada yazmaktan başka çare bulamıyoruz. 

Halk arasında bahsı müşterek hesaplarına karşı bir itimatsızlık 
rdır. Ve bu itimatsızlık gUn geçtikçe artmaktadır. Her se.nc gerek 

.ırış sahasında vo gerekse diğer yerlerde at mevzuuna dair yegane 
.onuşulan bir mesele haline gelen bu iddialar, nedense bir türlü orga. 
ıatörlcrin kulaklarına çarpmamaktadır. ' 

Fakat geçen haftn yapılan bu senenin ilk yanşlannda görUldti ki, 
,u dedikodu ve lddlıılar artık kati surette önüne geçilmesi icap eden 
.Jir şekilde 'geni!ılemiş ve ı;enışlemektedir. Birçoklan, bahsi müşterek he 
~plarında dalavere ynpıldığmdan ve kazanan biletlere, yanlış yapı • 
.an hesaplarla az para verildiğinden bahsedip durmaktndır. 

Bu dedikodulann organizatörlerin kulaklarma çarpıp çarı:.. 

nadığını bilmiyoruz, fakat biz artık bu gibi dedikoduların önlen
nesini istiyoruz. Bu vaziyet hem organizatörlerin, hem bilet satan ve 
1esap ynpnn memurlann ve hem de memleket atçılığının maddi ve ma. 
ıevi znrnrınadır. Halk nrnsmda gittikçe yayılan ve çoğalan bu iddiala
rın hakikat olmadığını isbat etmek organizatörlerin vazifesidir. Hiç vn
tıt kaybetmeden bahsi müşterek hesaplan ve bilet satışlan lmlkm iti· 
mn<lınr kazanacak bir şekilde yapılınağa başlanmalıdır. Bu yolda alı.. 

nacak tedbirler de her halde gilc; değildir. Netice itibarile organizatör. 
j ıer hem kendilerine ve hem de bahsi mliştcrek bileti satan ve muhase

be işinde çalışan memurlara bu yolda bir leke sUrillmek istenmesine 
mani olmalıdır. Bunu, hemen bu haftnki yarışlarda bekliyoruz. 

Beynelmilel 
yelken yanşları 
lngiliz zabitleri birinci 

oldu 

KaragUmrük stadındaki . 
şampıyonayı 

Feriköyspor 
kazandı 

Yaşasın su 
Almanyaıda Kielde Avrupa dev

·letlcri harp donanmalarına men
sup 9 ekibin iştirakiyle yapıla:J 

enternasyonal yelken yarışları -
nın İngiliz ekibi Hindenburg ku
pasını kazanmıştır. 

Bundan bir mUddct ewel Kara- P 
gümrük stadında 8 kllip arasında ~ 
bir kuba müsabakası yapıldığını ve 
finale do KarogilmrUk ile Feriköy 
spor Uılmnlarmın kaldığını yazmış. 

sporları 
1 Almanlar bu isimde bir spor 
_ propagandası filmi çeviriyorlar 

Günlerce süren bu yarışlarda 

lngiliz subayları mükemmel bir 
taktik ile muvaffakıyetli bir şekil· 
de yelken kullanarak umumi tas· 
nif neticesinde birinciliği almış 

!ardır. Kupa bir sene müddetle, 
yani ikinci karşılaşmaya kadar 
lngiltcrede kalacaktır. 

Umumi tasnifte, 66 puvanla İn
giltere 1 inci, 28 puvanla Alman· 
ya ikinci. 53 puvanla İsveç üçün· 
cü, 26 puvanla Holanda dördüncü 
25 puvanla İtalya beşinci, 21 pu· 
\•anla Estcmya altıncı olmuştur. 

1 inci Palanirotis (Yunan) 
15.02 metre. "Yeni Yunan reko-
ru,,. 

Disk: 

tı •. 
u iki takını şampiyonluk için 

geçen pazar gUnU karşılll.§ınışlar 

ba§tan sona kadar bil.kim oynıyan 

fj'eriköy!Ulcr bir gol yapmı§lar dev
renin sonlanna doğru da Karagllm. 
rUklüler beraberliği tem1n etmişler 

dir. 

Fakat birinci devrenin neticesi· 
no beş dakika kala 8ahaom kena -
nnda seyirciler gerek hakeme ve 

;erekse bazı oyunculara tecavüz eL 
]lli§lerdir. Bunun üzerine hakem 
maçı tatil etmiştir. Maç da yanm 
kalmıştır. 

ı inci Sillas (Yunan) 11 metre Bu suretle şimdiye kadar yaptık. 
Çekiç: lan 6 maçın 4 ünü galibiyetle ve i-

l inci Healion (İrlanda) 49.~[ kJsini do beraberlikle bitiren Feri • 
'töylüler on altı puvan nlmı§lardır. n"trc. 

Gülle: 

1 inci Buyn (Holanda) 14.79 
netre. 

Cirid: 
1 inci Me Killep 56.67 metre 

Mnraton kotuau: 
1 inci D. M. Robetson, 2 saat 

35 ıdakika 3 7 saniye. 

Buna mukabil KıırnglimrUk takı
mı altı maç yapmış, tlçtindc rakip • 
leri çıkmamış ve hükmen galip gcl
ml~lerdir. Diğer üç maçın birinde 
galip, birinde berabere, birinde mağ 
IQp olarak on beş puvan toplamış -
tardır. Bu suretle KaragUmrUk şaın 
plyonasmı Feriköy!Uler kazanmış 

oldular demektir, 

Su sporlannın ehcmınfyetint bu Utıınlıırda her fll'Satta tebarüz 
cttlff yoruz. Su sporJammı aydasm ı \'C en miihlm it s~r oltıı;unu bu.. 

gün blitUn dUnya takcUr cfmls bulu nuyor. O kadar ki, değil bizim gibidört 1arnfı suyla ÇO\'rilmi5 memlek 
etler, bir~ nehir \'C gölden başka suyu olmıyan memleketler de su sporlnrma. büyük bir ehemmiyet ver
mekten geri kalmıyorlar. 

Son günler<le, A vnıpada. su spo rla.n propagandası için (l'aşasm sn sporlan) i imli bir film çevrilmeye 
ba.5ln.mı5tır. l'ukıı.rld r imlerde hemen bütün sahneleri giizel ,-ueut lu yUzUcU knln.m çcYirtllcn bu film

den iki en tantane görüyorsunuz. B u fihnl seyrettilıtcn sonra su spor lannm hnyranı olmamak kablJ olm 
ıyacağa benziyor ı 

Benim görüşüme göre 

Galatasaray - Demirspor 
maçının neticesi 

Milli küme talima.tnameslndc a\cr~j hakkında kifi sarahat görü. 
lcmcdlğindcn bir daha kar§ıüı..,malanna karar ,·erilen Gıılnt.asnray -
Dcmlrspor mnçı Dcmirspor Jmptaurnm hakemi dömıcsl netlccsindc ik
mal edilemedi. Halihazırda eflwnumumiyo 939 ınllJl küme ı:nmııiyonu
oon kim ohluğunu öğrcneıncdlf,1 gibi on bir aydır miıtemadiycn futb::ıl 
oynryan iki folmn da me' imi tııtil edemediler. Bu gençler finale knl 
malda futboldc bir \'arlık göst-0nnl5lcrdir. Bunun mlikifatı ise bu sı
caklarda karara inti1.ar cleğihHr. Ilinacnale~ lı ınfü,bet \"eya menfi fut
bol federasyonunun bir kn.ror Yermesi icap eder. 16 cyllilıle tekrar 
ilk maçlanna ba~lıınacağına göre fcdcrnsyonwı bu lınnı.nnda i ticali 
Illzmıgclir. Acaba fodcnısyonun vereceği kanır ne olabilir? 

Galatasaray t.nlc011 kaptanının bu ~irldn hareketi yaptığını \'C 

matın hakem t.nr-.ı.fındu.n tatil cdilml~ oldu~'llnu fıırzctseydik bu mlisa. 
baka tekrar mı edilecekti, yoksa Galatnsnray takımı mağIUp mu ad. 
dcclil<'cekfl. Uila tereddüt hepimiz mağlüp addedilecekti diyecc~-fz. Çün 
kü aksine hiiküm \'Crm('l<, m:ığlüp \-nzlydto bulunan her talmnm bir 
oyuncusunu ft:'dn. etmek suretilc bu gibi çirkin hilelere tc,·essül etme
leri nctlceı;fnl doğuraeahiır. Dir yumrukla. bir maçın tekrnn knbll oln

Hadise müsebbibi 
Necdet tevkif ve 

tahliye talebi 
reddedildi 

Pazar gUııkU Galatasaray - De
mirspor maçı esnasında. hakeme 
taarruz eden ve attığı yumru.klar. 
la hnkcmin üç di§lnl kıran ve yUzU
nU p:ıtl:ıtan Dcmirspor takımı ka~ 
tanı Necdet hüdiscdcn sonra, Fo
nerbahçe klilbUnUn duşundan ar • 
kadaşlan vasrtnsilo knçınlmIŞtı. 

DUn sabah te,•kif edilen mUteea
''.iz Kadıköy sulh hfild.mlne veril -
miştir. Suç; hakemin ynrnlannm a
ğır olması ve kati raporun ancak 
on gUn sonra verileceğinden meş • 
hut suçlar çerçevesinden çıkmıştır. 

llk tahkikatı yapan hfıkim suçlu 
hnkkmdn tevkif karan vermiş ve 
kendisini UskUdar cczaevine gön -
dermlştir. Nccdctln diin ynptrğı tab 
llye talebi de reddedilmiştir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ c~trr. Bunun ~~dir hl bc~clmilct fnt~l t~im~n~e~n~ 13 üncü 

Güz 1 b:r s~il nümunesi 

"" ..... ı ru:ııııı'l'I 
• 

1
' 1 iı,· . < n lll<'s1ıur yU7Tirül r~inıl<'n olnn K• ·ton" r.ı-l 'r. vnınt ıın 

I• Oı·ı ol • 

1 
'1·r1ırlııı rnu tur. l'ul.nrıkl rP"imılf' sıımııhoııu. bt• ZOJ' \nrı,.m 'lO.ı r~r.:.: . :. : .. . ~ . ;..ı. u ,., .unu~. 

1 
c ;tı h\i: llo!durnıak ve oııbir kUVYet

0 

kaz.anma), lı;i:ı 0111111 aldıı';ı \ a ıi3 t•f i oi.ıjc!.tif ne öii.:cl tcr~ıb ctı.ı~~ 

m:ı.ddcslndo hakemlere bir müsabakayı talik veya tatil etmek gibi 'iısi 
afülılyct \'CrilmJ5tir. l•'cdernsyonlar dairesi lı:ı..5lmnmın Ye blzzr.t h:ı.lwm 

Tnni:"ln beyanatında ela. tasrih cılilıl!ği ı.,-ibl müsabaka tntil cdllmlştlr, 
tnlik cdilmcmiı:tir. Müsabakanın tntilinc sebep de hakem kararma ita. 
nt ctnıcmrk suretilc takım kaıltanınm sahayı tcrkctmesi ve li tclik ha. 
kemi dö,·mc icllr. DcınirsılOr takımının hülmıen mnğlüp sayılmasilc 

talimatname hllıifına mantığa istinat ederek rrdcdeecğf itiraz ~ı ola
bilir: 

Biz. bir sıfır galip u:r.iyettc idik, o~-unun lıltamma dn. 13 JakU.a 
\-ardı. J\al~J...lz <lalıl kals:ık gol yemezdik. Naıoıl hG.lmıcn nınğlfıp :ı· 

yılrr da ~mpiyonlub'U kaybeJeriz.,. 
Runa. kar§ı Yerlice.ek ce\ ap basittir. 
G:ı.latasaray Bcşlkta§m ka~a. çıkmış ,.., nuğlup dahl olmuş 

olsaydı bir pu\'8.u alacak \·e bu nıliruu.aalı maç dahi yapılm~acn.kh. O 
Ge.latnsaray • Beşll\taş mı;ı ld, genel direldör tokrnnn. mtis:ı.adc ettiği 
halde yo.pıla.m&nll!Jtı. O maı; ta niza.mm doğnrdDb"tl bir hiikmi mağliıbi_ 
~ etıo Galat.asaraym aleyhine olmuı;tu. 

1 Illr sene lcindc gösterdiği Yarlıkla ı:ampiyon naım:etliğlnc ) ükse • 
(('il J)emJrsporun SOnlfli\'Olllll;:'ll ltn~·bcfntl'sloı• ('S"f eı1C'rll '11, fatb!i,fııi 

;,..ff'm"nıel .. lf' ltt-rnbn ~Pnı'l ılirpl.toı hi~i.ıı 18 mnyı:; r.3:> tnrllıli tc!.ıl!i:i

nin ılc ço!, !i;dJctli llll'\ addı ilıtinı cttijlııi hatırl;rnucbn ~C''"lllİF<' [fl 

Aılil ı ı:n:a .\H~·a. 

'\lmany:ınm mr!lllmr Klt'l limn-
11111 : L l.ııd•nl.u arL..,mthı on ınuhi<:.. 

ıır ;,por lı:ır<'k<'ti Uzerinue )'aııılan 

l 
mii~.Lb::ı 'm~ ı, yul.:ınlu1ô ı.;or lüj;üııüz 

gPnı: ı,ız f,::ı •:ım:w~t ı r. 



Alr11anya nereye gidiyor? 
Sualine vereceğimiz cevap şudur: 

Kat'i Ve yakın bir harbe 1 • 
Bitlerin tabiyesi nedir ? 

Programmı merhalelere ayırarak tatbik etmek, Almanya 
karşısında dünyanın blrleşmesine meydan vermemek ! 

Statiıtikler1 Alman
yanın hariçten ithal 
ettiği hayvan, tereya
ğı miktannın ve da
hilden İstihsal ettiği 
tereyağ, süt, peyn;r 
miktarının mütemadi
yen arttığını gösteri
yor. Bunlar, Alman
yada sarfolunmadığı
na gore, ne oluyor? 
Muhakkak ki, hazır
lanan bir harp için ih
tiyat erzaki olarak 
saklanıyor! 

Mc!)hur bir İnglllz iı adamı "9 

gazeteci olan Mr. Herbert _ N. 
Casson'un "Bitlerden sonn. Anıa • 
pa,, ....... ~ ldtab ~ı-
flkir l'e ai.)'aset aleminde büyük bir "Ben bı1• JIJJık weyolı ye11ıiyoruın, 10 kilo ıayif1adım; siz de benim gibi yaJmıtz~yen Giring, k<n: 

alakayla karşılandı. Eserin hususi- sı ve çocuğile beraber 
yeti, bllbaua samanonızda pek az 1 O zamanlarda yaşamış olsaydım, Diktatör milletin istiklalini de mazide her diktatörlük, bir zaman 
tesadüf edilen bir nikbinlik taşmıa- herh~lde Na~lyondan sonra A~ parçalıyor. ve sırf muhitten merke Y&§a!nIŞ, sonra inkıraz bulmuntur. 

81 tt-skil etmektedir. Bu gün her. pa dıye bir kıtab yazar, ve, bugun ze bir kuvvete tabi bir devlet ya - Sonra zorla tekrar tesis edilmiı, 
keıı insaniyetin, dünya medeniyeti. yaptığım gibi uzaklara bakardım. ratıyor. Zoraki bir iş biliği Y!i-PI - fakat bu sefer daha çabuk yıkıl. 
nln müthiş bir harb içinde mah\"O· 1815 haziranında Vaterlo muha - yor. Hitler, ferdin cemiyet için fe. mıştır. 
Jacağını SÖJ terken Mr. Ca.ı;son iter- rebesi oldu ve bu, Napolyon dev- da edile·ceğinJ söylemi§ti. Bütün Mantık, hiçbir milletin daiİni şe
sinl ga~~ gıb:cl :.··ruyor. rinin sonunu teş.~ etti. İmparator diktatörler, ister taraftar olsun, kilde, gittikçe fena bir vaziyet i -

Sainte - Helene adasına silrUldil ve ister olmasın, bu siyaseti takip et- çinde kalmasını kabul edemez. En 
"Hltlenlen sonra AvnJpa,, mu - onun dilşmesile Fransız lmparato. miştir. uslu, en itaatli kimselerin taham -

harririne göre, dünyanm bugün l - luğu da sukuta başladı. Her diktatörün bir ak.süli.melle mül~""e bile bir son vardır. Tazyik 
çlnllo bulunduğu (çılgmlak) deni Ondan sonra mucidler, teşkilat • ve az çok anarşist bir vaziyetle en nihayet kendisini mahveder. 
ancak bir buhrandır. Bu buhran er- çılar ve iş müesseseleri Çıktılar. kar§ılaşması da bundandır. Dikta • Bir diktatörlilk idaresinde fikir
geç nihayete erecek, diktatörler or Uzun bir istihsal, ihracat ve mali törün demir pençesi, tuttuğu şey !erin ve hislerin serbestçe intişar 
tadan kalkacak, Almanya sulhçil refah devri başladı. üzerinde biraz gevşeyince merkez. edebileceği bir emniyet süpapı yok 
olacak, hatta parçalanacak. Bugün, nikbinliğimi izah ıçın den muhite kuvvet faaliyete geçi - tur. Sade tazyik vardır. Son derece 

Bura)a "Hltlerdcn sonra Anu. "Hitlerden sonra Avrupa,, diye bfr yor ve millet aksi istikamete doğ - büyük bir taz)ik de daima son de_ 
pa" qıuharrlrinin kJtabmdakJ mu- kitab yazmağı kendime vazife bil- ru, mutlak hürriyete doğru ileri a- rece bü_l'ük bir mukavemet doğu -
kaddemesl Jlc, bir de eserin en dik- dim. tılıyor . .Millet hayatının rakkase.si rur. Emniyet süpapı olmıyan yerde 
kate Myan bir parça..'iını alıyonJz. Yakında ulaşacağımız devri da - bir istikamete doğru nekadar ileri de muhakkak bir infilak olacaktır. 

"Bitlerden sonra,, devri ne za _ ha mes'ut olarak tahmin etmek is. götürilldUyse, aksi istiıkamete doğ. Diktatör nekadar çok rakib öldü -
man gelcıcek, bunu kimse bilmez. terdim. Harb kokusu uzaklaştıktan ru da o kadar şiddetle gideceltµr. rürse·o kadar çok rakibi olur. 
Belki btt- iki seneye kadar. Fakat sonra bu devreye ulaşmak pek de u Bu suretle, nihayet iki kuvvet mu. Almanyanın tarihine bir göz a. 
Almanyada bu devrin herhangi baş zun sürmiyccektir. O zaman dün - vazene bulmug olur. Onun için, mu tacak olursanız görürsünüz ki Al
ka bir memleketten daha sonra yada sulha doğru, dostça İ3 birliği- vazeneli memleketler olduğu gibi, man milleti dalına birlik ve kuvvet 
başlaması da ihtimal dahilindedir. ne doğru bir koşuşmaya başlıya • muvazenesiz memleketlet de var - devirleri yaşamış, sonra bozulmuş, 

En heyecanlı bir nikbin bile Av. cak, tedhigçiler silrUlecek. dır. parçalanmış ve inhitat etmiştir, Al 

rupa semasının birdenbire berrak Bugün harbi hazırlıyan askerle- Diyebiliriz ki başvekil Mr. Çem. man kuvvetli oldu mu dünyanın 
bir şekil alacağını söyliyemez. Or- re, zanaat sahiblerine verimli iş - berlayn ıs kanunuevvel 1938 deki sahibi benim der. Mağlüb oldu mu, 
taya 0 kadar çok ihtilaf çıktı ki, ler bulunacak. Avrupa milletleri tarihi nutkunda §U sözleriyle Hit - mütevazı ve muti bir hal alır. 

dünya sulhünün pt:k yakın bir ati- sakin bir hayat stirecekler, çalışa. !erden sonraki devreyi işaret et - Milattan evvel 110 senesinde 1. 
de teessüs edeceğini düıtünmemize caklar ve para kazanıp harb borç- miştir: ki Cermen aşireti geldi, Golü aldı. 
imkan ~ok. lannı ödiycs:cklcr. ''Tarihte ,;örüyonJz ki hiçbir hü. Bunlar on sene kendilerini şimali 

Fakat bence ikinci bir büyük Benim kanaatimce Avrupanın bu kümet ~kil llelebcd kalamaz. De- Avrupanın her şeye muktedir ha -
harb olmıyacak ve bugünkü düş • günkü vaziyeti muvakkattir, tıpkı iJşikllk ya tedrken olur, yahut da kimleri saydılar. Sonra Romalı ge
manlıklar, gerginlikler gittikçe aza Napolyonun Saint - Helene kayası birdenbire, bir infilak gibi. Fakat neral Marius onları mağlüb etti ve 
lacak, ortadan kaybolacak. üzerine sürülmesinden evvelki dev. ne tanda olursa olsun, muhakkak hemen hepsini öldürdü. 

1815 nisanında fngilterede ya _ re gibi. bir deği!jllle olacaktır. Onun içi~, Kırk sene sonra, Hitleri olan 
şasaydım, zannedersem yine böyle * * * herhangi bir memleketle, hükümet Ariovistenin idaresi altında Cer _ 
nikhin olurdum. Jt'akat o zaman bi- Şimdi, "Jlltlenlen Mnra .\nupa., şeklinden dolayı temasımızı kt8mek menler Golü tekrar aldılar \'C o -
lakis h<'dbln olursam herkes bana kitabından en dlkkat.c pyan bir doğru olmaz. Zamanla o idart! !iCk.. rada iki sene daha kalabildiler. On 
deli olmuş derdi. parçayı okuyalım: U öyle dcğl!}ikllklere uğrar ki, ha· dan sonra Sezar geldi, onları yine 

Fakat İngilizlerin cesaretlerini "Yıldızlar gök boşluğunda ezeli karsmız bu günkünden bamba§ka ,imaldeki eski ormanlarına sürdü. 
kaybetmeleri için birçok sebebler ve ebedi iki kuvvet sayesinde du - bir şekil almış.,, Elli sene sonra yeni bir Hitler 
vardı. Napolyon Elbe adasından rurlar: Merkezden muhite ve mu • Hitlerin bu sözlere çok kızdığını çıktı. Arminius. O da Roma as • 
kaçmış, büyük bir ordu kurmaya bitten merkeze oıan iki kuvvet. söylüyorlar. Hakikaten başvekilin kerlerini mağlüb etti ve altı sene 
ba.şlarnı tr. İnsanların hayatı da böyle iki bu sözleri ga)"et acıktır. Halbuki, Cermenler kendilerini Romalılar-

0 tar htc Napohon di.ı.nyaya, bu kU\"\·etc tabidir ki biz bu kuvvet - her diktatör kcnoisini cbrdiyycn dan üstün ırk sa)dılar. Sonra Ro -
gün Hıtlerln verdiği kadar endişe IC'rc\C'n birine iş birliği, diğerine devam edecek bir hükümdar .ııilla - malı Germanicus geldi, bir alay za 
~eriJordu. tmııaa:ator on iki mem- tek ba.şına olmak diyebiliriz. lesinin veya idarenin başı zanne • fer kazandrktan sonra onları yine 
~ •hmıl W 9tw "'9bfm muha. İşte, asıl mnsC'lc bu iki kuvvet a- der. Kendisine kumdan kaleler yap mağlüb etti. 
rebt!)İ lı:aE:ınmı tı. Nıpol)ond:uı ıa ında mU\uzem:)i tP Is <>lnıtk. tığrnııı slı)lenml'ııinc tuhanımlıl ('-
korkmak ~tn ook makul scbebler ÇUnkft hu ikt kuvvetten ikisi de demes. 
vardı. ayni derecede lüzumludur. 1 Fakat şu yine bir hakikattir ki 

l! ı s ııı tll' C"ı'ı mrıılcr, bir asır bi 
le silrnıiycn bir zaman zarfında U~ 

(Devamı 14 ılnciide) 

Hitlerden 
sonra 

Avrupa 
Yazan: Herbert 

N. Casson 
Dünyanın bugün içinde 
bulunduğu çılgınlık dev- ... 
ri bir buhrandır. Bu buh- • 
ran ergeç nihayete ere- /ngiliz mfllıorriri ilerisi için 
cek, diktatörler ortadan nikbin görünüyor. Acaba Şi 
kalkacak,Almanya sulh- polisi haydudun tüfeklerini 

gan göliine ott1iı gibi, bir gün 
çu bir memleket olacak, dünyanın sil4hları böyle 
hatta parçalanacak! atılacak mı? 

Cihan harbinin bittiği, Versay muahedesinin . imza!.ındığı günd 
beri Almanya mUtomadi bir surette sil8.blanmayı dilşUnmüıttür. 

muahede imzalanmadan, mütareke devresi devam ederken bile . 
larmı ve askerlerini müttefiklerin kontrolundan gizlemek için b' 
kım tedbirler almışlardı. Çünkü Alman milletinin nesilden nesle I' 
kal eden imanı !JU cilmleyle hul&sa edilebilir: "Alman kumanda 
rnek ve hfilı:im olmak için yaradılmıştır.,, 

1919 da Almanya, çetin bir mücadeleden sonra, mUttefiklerdell 
man dilediği vakit hiçbir tadil ve itiraza müsaade edilmemek §& 

kendisine uzatılan sulh gartlannı imzaya mecbur kalmIJlı. 
Almanya gayanı ha)Tet bir sabırla muahedenin kendi.8ini bağ 

ğı bütün mali kayıtlarını, hüsnüniyetini tekrar ederek, fakat ku 

~ini ileri §~er11birer a~ . )'AlnllJl ıa 
e1'ertn !Ü ah IstltJ'aey{( arını bu u ve 193., en.. iÜ 

'1'8t cihan U~~ Alman l<udretlni yeniden hissettirmeğe başfadi. 
Almanya intikam aJm:ıktan baıka bi11ey diifünmiyo 

Almanya Versay muahedesinin tahmil ettiği mükellefiyetleri 
mamiyle yapmak arzusunu bir dakika bile göstermeqtir. Muah 
nin imzasından Uç ay sonra hariciye nazın Ştrezman millet meclis 
açıktan açığa §U sözleri söylemişti: 

"Almanya hUkümetl, Almanyanm sulh muahedesinin bütün 
la.nnr yerine getirmek hususunda sıkı bir taklb fikriyle hareket 
ceğini temin edemez. Çiinkd muahcdenln gayrikabili tatbik oldu 
takdir etmektedir.,, 

12 Ağustos 1927 de Mareıal fon Makenzen bir nutkunda: 
"Vatanımızı küı;ültcn ,.e bizi esir menzlleslne indiren haksn: 

ahedcnln tadil edll~ğl günü bekliyoruz. O gUn gelecektir. Cihan 

hl henüz bitmiş değildir. Bütün §lddetlle de,·am ediyor.,, deml"tl. 
Ayni yılın eylülünde meclis reisi olan Maregal fon Hindenb 

çelik miğfcrlilerc bir hitabesinde: 
"Genç nesillersiniz. Alman ordulan Parltı kapılarına dotra y 

ken oyun oynuyordunuz. Fakat lırıtikbaldc siz de babalarınız gibi 
ris üzerine l ürüyecekslnlz !,. sözlerini tekrarlamııtı. 

Versay muahedesi Alman harb levazımının tamamiyle tahrib 
leceğini tasrih etmişti. Fakat galibler muahedenin bu ıa'rtlarmı 
türlü tahakkuk ettirememişlerdir. Meseli Parisi 120 kilolbetr 
bombardıman eden Berta isimli topu bulmak bir tUrlU kabil ol 
mıştır. Almanların bu toplan parçalattıklan ve parçalarını es1:i -' 
hariblere dağıtarak sakhı.dıkları muhakkaktır. Alman eski muharibi 
nin fikirlerini neşreden bir mecmua bunu 12 mart 1928 tarihli ııO'r 
hasında açıkça yazmıştır. 

Bu vesikalar daha pek çoktur. Fakat maksat Almanyanm cflJI 
Harbi galiblerinden intikam almak arzusunu beslecıİğini iapat ol~ 
bu kadarı yetişmez mi? 

Hitler fena bir tabiyeci değildir. Eğer Almanyayı bir dünya 
tihadının karşısına tek başına çıkarırsa bunun bir felaketle netice 
neccğini çok iyi hesab etmiştir. İstediği hareketleri birden yap 
böyle bir dünya ittihadını tesri ede bjlir. Bunun içindir ki o prog 
~rhalelere ayırarak yapıyor. 

Almanya bugün gizli silihlanmıyoP artık. Bunu, cihana meY~ 
okumaktan ziyade bu kadar çok sillblanmanm gizlenmesi mil~ 
olmadığı için açıktan açığa yapıyor. Bu ıllih mikdannı teebit ecıed'f 
yiz. Fakat resmi Alman istatistiklerini kartılaştırıraak bazı tah 
ler yarabiliriz. 

Bitlerden evvel yani 1927 den 1932 ye kadar devam eden 
sene içcrslnde Almanyada 830 milyon ton maden kömUrll, 890 mi 
ton linyit, 181 milyon ton kok kömUril çıkarılmıştı. Bitlerin ilk 
senelik hükumet devri esnuında yani 1933 dj!n 1938 e kadar otan 
man içersinde 905 milyon ton maden kömilrU, 950 milyon ton lJıl 
193 milyon ton kok istihsal edilmiştir. 

Son senelerin harb sanayiine yarıyacak maddelerin iatlhsal 
darıysa şöyle bir cetvel halinde gösterilebilivor: 

Sene 1'1aden lı.tlh~latr KlmJa san&Jil Kiiiht \C sellllloz u 

1934 
1935 
1!1..,G 

1937 

Ton Ton Tnn 
20.600 6.000 3.600 
27.COO T.300 3.800 
:12.000 

33.000 

R.SOO 

10.900 
4.:!00 

4.600 
(Dtı•"nıı 1 t iinciitlı 



- Affcdlldiğim sahi mi? Emin misiniz? 
- Evet, eminim. 

'a - Öyleyse şu demir destere sini size teslhn ediyorum. Artık ba· 
~ - İtalyan karikatürü -

Tam 
anıaşmaı 

leadnı, delikanlıya: 
ırı - kocam kızımı size verecekti a

a, dedi, birdenbire caydı. 
Rir~vaııı delikanlı renkten renge 
~· ve nıor renkte karar kıldı. He 1 
eeaıııa kekeliycrek sordu: 

ceğ;' Demek kızınızla evlenemiyc_ 
rn. 

~ - Bilakis evleneceksiniz. Çünkü 
~arn neyi istemezse ben onu iste
le · l<oeamın kızımı size vermek is 
r;. lllediğini anlar anlamaz sizi ça 
.. ıti.t • 
~Kızımızla evlenebilirsiniz. 

- }'aralı mısınız? 
y;11ia>•ır, ama yolda nasıl olsa 
iıte:;~':°cağız, vakit kay/}etmemek 

......____ - Fransız karikatiirii -

® 

- J\arım y k . . . . b'l 1'riyor. eme pışırmesrnı ı -

>ıa-g·lialin vaktin yerinde, oldıtğıı
ore bu .. .. 1 _ N uzu ecek bir şey değil. 

~orta ası.l değil, pişirdiklerini bana 
Yedırmek isti vor - . 

Aşk 

Avukat, ahbabı olan karı koca • 
nm ziyaret sebebini öğrenince hay
retinden az kaldı küçük dilini yu -
tacaktı: 

- Ne söylüyorsunuz? diye keke 
ledi. 

- Hakikati! 

- Demek biribirinizden aynlmak 
niye~indesiniz? fü~ lbuki siz biri biri 
nizi Leyla ile mecnun gibi seviyor. 
dunuz. 

Kadın atıldı: 

- Boşanmak ıstememizin sebebi 
de bu zaten ... 

- Anlamadım. 

- Tadı damağımızda kaldı. Biri-
miz bir başka mecnun, birimiz baş
ka bir Leyla bulup yeniden evle -
nerek ayni hayatı bir daha yaşıya. 
cağız. 

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

ltntih 
ili • an hf'n·tı · · 

1.:ı.1 ht•ııin · reı~ı - DCl'OOeniz sırır olnııı.kla. bf'raber gü:wlliii-
llzln takdirini mucib olduğunu bildirmek isteriz. 

- !tal~ an karikatürü -

KAÇ PA LAV RA 
Birlikte gülmek de lnsanl&n biribirlne yaklaştırır; fakat birlik· 

te ağlamak kadar değil! 

* * * 
Konuşmak kolaydır, dinlemek güı;tür! 

Susmasını bUen abdal, gc\·eze abdaldan daha az abdaldır! 

* * * 
İnsan sözle kandıraın&dığmı ~ok kere gözle kandırabilir. 

~: * * 
Saadet fikirlerin anlaşmaslle değil, hulyaların anla.5masile 

* * * "Söz gUmli'8e sUkôt altındır,, derler ama, siz ona bakmayın, 
sözün ·de altından olanı vardır. 

Masraftan ~eklnmlyen keyif e hll ressam elma resmi yapıyor!.-

- Slaek llicı kullanırken dikkat et. Öldürdüğün köpekler bunun-
la dört oldu. - Fransız karikatürü - . 

Ka za 
Yüzü gözü sarğı içindeydi. Gören 

bir ahbabı sordu: 
- Haşrola? Otomobil kazası ga. 

liba? 
- Evet. 
- Nasıl oldu·~ Çarpıştınız mı? 

-Hayır. 

- Dftrildiniz mi? 
- .. Jll". 
- Peki, nasıl oldu? 
- Büsbütün brı;Jka türlU. Karım 

H a s ıs 
- Pipon var ama hiç içmiyorsun. 
- Evet, zevkine varamıyorum. 
- Neden? 
- Tütün benim olursa hep ver. 

diğim parayı düşünüyorum. Başka

sının tütünüyse, pipo çok doldurul
duğu için nefes işlemiyor ve yan
mıyor! 

Cevap 
kentlisi kullanmak üz<'re ille bir o- - Süt bozulmadan en iyi nerede 
tomobil almamı istiyordu. Almam muhafaza edilebilir? 
dedim. - Memede! 

- Nasıl oluyor da aslan peşl-mlzdeyken önümüze geçtlf 
- Ahmaklık etmesene! Kaça kaça bir tur bindirdik! 

- Fransız karikatürü -

Tecessüs 
Erkek söylendi: 
- Ne! Gene bir rob mu yaptır. 

dm? Senin çılgınca masraflanna 
laznngelecek parayı nereden bula.. 
cağımı sanıyorsun? 

Kadın omuz silkti: 
- Kocacığım, ben belki biraz 

müsrifim ama mütecessis değilim. 

UsDu kız 
Delikanlı günlerdcnberi peşini 

bırakmadığı genç kızın yanına so. 
kularak: 

- Dün gece, dedi, sizi rüyamda 
gördüm. Bilseniz ... 

Genç kız onun sözünü kesti: 
- Herhalde ya annem, yahut ba. 

hamla beraberken görmüşsünüz

dür. Onların haberi olmadan sizin
\e görüşmeme imkan yoktur çün
kü ... 

On d o kuz un
cu asırda 

Kadın dudak bü1'tU: 
- Bu da ilanı aşk mı? Bana siz

den evvel ilanıaşk eden genç tam 
iki saat hiç durmadan hiBlerini an
latmıştı. 

Delikanlı cevab verdi: 
- O genç herhalde kekeme ola

cak. İki kelimeyle üade edilebile • 
cek şeyi söyliyebilmek için iki saat 
zamana kıyması ancak bu suretle i
fade edilebilir. 

-·~---~~~- · .. -..,;. .. -- s _'t ·::::) _ _ ,. _ _;_..ı. _. -: ..... _. ~ .... 
~ --:z:.... -

AFRIKADA 
- Vç gündür uyuyor. 
- Çeçe sineği mi soknıtq? 
- Hayır, viski! 

- Frm.<ız karikatürü -

HAPISHAIE ONVNDE 
Amerikalı gangster (şoförüne) -

Geçen sefer olduğu gibi, tam beş se
ne sonra buraya gelip kapıda beni 
bekle. · 

- Fransız karikatürü -

- Doktorcuğum, çok sinirliyim. 
Hayatımda ilk defa diş ç.ektiriyo
rnm. 

- Heyecanınızı anlıyOT ve iştirak. 
ediyorum. Siz de benim iUı müşte
rimsiniz! 



•• 

aa.::r .. ""., cm 

H AVAY adalan... 

1 
Bol güneş, ma\i gökyüzü, ye

şil ağaçlar, altın sahiller, ça~lryarak 
akan sular, aşk ~arkılan ... 

Cennetten bir parça zannettiğiniz --------------------------~ 
' 

mı yıkan bu hareketini dü;ündü!< • 
çc ... Aynı şey senin de ba,ma gel. 
Jı Fay, artık hiç bir erkeğe itimat 
~:!bilir misin? Onlardan nefret et
miyor musun? 

bu adalarda hep aynı dekoru gö -
bıktığım, Tavara ile başlryan ma· arkaya atıp yeni bir hayat kura 

.Boş gözlerle yüzüme taktı: 
rürsünüz. Oranın monoton hayatı 
bunaltıcı havası sinirler üzerind. 
öyle tesir yapar ki insan bazan SÖ) 

lemek istemediği şeyleri gayriihtiya 
ri söyleyiverir. 

lki senelik ada hayatr, beni ça -
buk bıktırdı. Evimin ve vatanımın 
hasretini kuvvetle duyrnağa ba~la -
mıştım, bilhassa Tavara Martin ile 
Karl arasında cereyan eden hfid!se. 
lere şahit olduktan sonra ... 

llk önce inanmak istemedim. Ba
na adeta tapan, gözleri benden baş
ka kadın görmiyen, kendilerini ta -
mamiyle adanın eğlencelerine kap
tıran ciiğer b:Uıriyelilerin hareketleri 
ni hakaretle karşılayan Karı bunu 
nasıl yapardı? Muhakkak ki al· 
danıyordum. Fakat yüzba51 Şeldon 
Martinin karısı Tavarnnm yüzünde 
dola~n bakışlarını gördüğüm za -
man onu ebediyen kaybettiğime ka. 
naat getirdim. 
Kocac;ını istediği gibi kullanan 

,.e her istediğini kolaylıkla elde e • 
debilen Tavanı, erkek avlamakta 
son derece mahirdi. Bütün kadınlar 
ondan nefret ediyordu. Fakat ben 
etmiyordum; çünkü ben de o za • 
mana kadar istediğim her ~yi elde 
debilmiştim. Evimde, en saçma ar
zularımın bile rnüsam:ıha ile karşı· 
lanm:ı ı:1a alışık bir kız olarak l--" • 
yüyordum. Sonra Karl ile karşılaş· 
tım. Altı ay süren bir anla~ dev
resini müteakip babamın San Fran. 
:.iskodaki muazzam konağında dil • 
ğÜnümüz oldu. BalayımIZI Havay 
adalarında geçirmek üzere yola 
ç:iktığımız zaman dünyanın en me· 
-ut gelini olduğuma bütfin varlı • 
~ mla inanıyordum. 

llköncıe\eri be.nl ~eken ada haya
~rr.dan ~buk bıktım. San Fransis -
:oda bıraktığım ailemi ve arkada~
anmı özlerneğe başladım. Çalış • 
mn bir bahriye zabiti olan Karl 
~~ \'aktini gemideki i~erine has. 
rettiği için yalnız kalıyordum. Ha • 
~'3tllll tam bir monotonluk içinde 
~~yordu. Klüpte geçen yemek sa-
1tteri, saat beşteki kokteyl filemleri, 
l'ile bütçesine bilyük zararlar vere.'l 
1riç partileri, on beş günde bir \'C· 
::ilen suvateler, hafta sonunda ku -
:nandamn evinde yapılan toplantı • 
ar sonra da kendimi mesut bir bah
dyeli karısı gibi görmeğe mecbur 
olduğum kabul günlerim ..• 
Sıcak günler, durgun geceler sinir

'erimi koparacak kadar germi~ti. 
Yaptığımız ufak tefek kavgalar ba. 
zan trajik sahnelere sebep olacak 
<adar büyüyordu. Karlın henden 
uzaklaşıp Tavaraya yakla;tığına i· 
}ice kanaat getirdiğim zaman ta· 
41ammülüm sona erdi. 

E VlMlZDE kocamın arkadaş -
Janna bir çay vermi~tik. Yüz

>aşı Martinin mühim bir isi çık -
ığı jı;in gelmemi~i. Fakat Tavara 
)radaydı. Gene her zamanki küs -
ah, müstehzi, kendinden emin ta-
uruyla.... . 
Kart, durmadan onun etrafında 

e>laşıyordu. Bir aralık ortadan kay. 
olmu~lardı. Diğer kadınların ma -
alı gülüşlerle yilzüme baktıklarım 
örlincc kınlan izzeti nefsimin ve 
ısh.-ançhğımm verdiği ıztırapla göz. 
·rim karardı. 
Kendi kendime, gürültü çıkarma -

jın sessizce aralarından çekilecc • 
;imi söyledim ve bu kararı verdi -
im zaman adeta bir f erahhk his -

c~ranızı, biliyorum. Ben de senden Jilecek miydim? 
bıi:tım. lhmalkftrlığmdan, \azife - Karl o gece çıkıp gitmiş ve bı. 
ni benden üstün tutmandan, her şc-ı daha gelmemişti. Yerli hizmetçimi
yind~n, hC: ~eyi~den .. bık:ım. Bc~i I zin ve kocasının yardımile ba\'ul
gezdırmek ıçın hır gun bıle vakıt !arımı hazırladım, acı gözyaşlarile 
bulamıyordun. Halbuki Tavara için kanı;ık hazin veda!aşm:ıdan sonrd 
..:ırfedecek vaktin ço~:. f.:tık burada vapura girince Karlı güvertede beni 
daha fazla kalamam, ev;me c::: - beklerken buldum. Gene o yabancı 
mek istiyorum. Eğer hemen gönder- ve lılkayıt bakışlarını yüzümde gez. 
mezsen babama yazacağım. direrek: 

- Nefret mi? Niçin nefret ede -
} im? Onlar bana istediğimi verdık
.~ri müddetçe severim. Ç.Ocuk oıma 
Linda, artık serbestsin, eğer ister
sen evlenmeden evvel sür ..:Lı a
yattan daha eğlenceli bir ömür sü
rebilirsin. Şimdi erkekler bizim ~ 'Ji 
lerini tercih ediyorlar. Eğlenmek i::. 
tiyorsan beni takibet, ~ana ha:· .. .,n 
zevk almanın yollarını göstereyim. 

Kari dimdik durarak hiç ses çı - - Dün geceki hareketim için af A iLEM, Fayla arkadaşlığı-
karmadan beni dinliyordu. Yüzü dilemeğe geldim, dedi. mı hoş görmemekle be. 
bembeyazdı. Sarı ba~mm, Ta,·ara_ Hiç sebep yokken hiddetime mağ- raber hayatla yeniden alakadar 
nm siyah buklelerine e~ilişi gözü - IQp olup o şekilde hareket ettiğim- olmağa başladığımı g örünce ses 
mün önüne geldikçe nefretim büs - den dolayı müteessirim. çıkarmıyorlardı. Kapalı gözlerle 
ı:. ::an artıyordu. Beni affedilmiye - l\Iüteessirdi, beni dövdüğü içiıı Fayı takip ediyordum. Unutmak 
cek derecede alçaltnuş, saadetimizi müteessir oluyorcfu, aldattığı için için hayattan ve hayati meseleler-
}~md~ştı. Şimdi de bir yalancı .gi~i değil... den korkmryan birinin elini tut 
mm ık karşı~da. dur:ıyordu, hıf ~ır Cevabım düşüncelerim kadar acı mağa artık razı olmuştum. 
mazeret, hatta bır pışmanlık a.a · oldu: 1 Bu kararı verdikten sonra kar
meti bile göstermeden... - Eğer bu hareketini aleyhinde şrma ilk çıkan Fredi Lattimer ol-
. Ki~?ilir diğer zabit aileleri be • kullanacağımdan korkarak g~dinse du. Yakışıklı, zengin, tanınmış bir 

mm ıçın neler konuşuyorlar, bana böyle bir §eY yapmıyacağımdan, genç ... 

beni hayrette brraktr. Ecnebi bfrj drn gururumu tahrik ediyordı.J • 
memleketin casusu olduğu znLş. .r1uhtelif menbalar.dan aldrğırntı 

lan Tavara Martin, tevkif odilece. ıaberler Tavarayı şüpheli vaziye· 
.1i akşam koeasırun tabancasiyle ~e Jüşürüyordu. O bir bahriyeli 
ıı:endini öldürmüş. Şeldon Martir. : cıl:.ıitle evlenen ecnebi bir kadıncll· 
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nasıl acıyorlardı. Kendim bizzat hatta bu hususta Tavaranın isminı Arkadaşım da Cenubi Amerika· 
bana benzer vakalara çok şahit ol - bile anmıyacağımdan emin olabilir- dan gelen Karlos Rojes isminde 
duğum halde bir gün benim de ba- sin!.. zengin biriyle taruşmrştt. Dördü. 
şıma gel~ğ!nden zerre kadar -~ü-~ Karanlık bakışları hiç değişmedi: müz beraber !dolaşıyor. Hiçbir eğ-
helenmemıştım. Demek ben kuçük - Seyahatinin iyi geçmc3ini te - lenceyi kaçırmıyorduk. 
köşkümüzün geniş, serin bah~esin - menni ederim, dedi. Allahaısmar • Fakat çok geçmeden ötekilerin 
de yal~~ başıma oturarak işinde ladık Linda. zannettiğimden çok .daha ileri git· 
zannettığım kocamı beklerl:en o sev Esmer eli resmi bir selfunla §ap- tiklerini, hafta sonlarını uzak 0 • 

gilisiyle başbaşa eğleniyordu. kasına gitti, sonra yakışıklı vücudu tellerde geçirdiklerini öğrendim. 
Nihayet ~arl yabancı ~ir adamm yavaş yavaş gözlerimden uzaklaştı. Fay beni de teşvik ediyordu: 

ya~ancı sesıyle konuşmaga haşladı. Rıhtundaki neşeli }<alabalığı, mü· "Haydi Linda, Viktorya devrinin 
- Eğer gidersen bir daha döne - tebessim yüzleri, Havay sahillerinin yaşayışını boş yere devam ettir • 

ve Tavaranın tesirin.de kalan di 
jer zabitler sıkı sorguya çekili 
·orlarmış. 

İlk düşüncem Kari oldu: acab<: 
.> da Tavaranın büyüsüyle ha. 
yatını ve istikbalıni tehlikeye ko." 
yacak askeri sırlan ifşa etmiş 

miydi? Tavarayı tamamiyle u
nutmuştum. Artık yalnız Karlı 

ui.lşünüyor, onun yanında bulun 
mak istiyor.clum. Boşama kararın· 
dan vazgeçtim, tekrar adaya, ko. 
camın yanına dönmeğe niyet et 

mezsin, orduda senin gibi kadınla· yaldızlı sulannı görmemek için göz- meğe çalışma (İki kalın elmas b'· !İm. • 
rın yeri yoktur. Bir zabit, kocasını terimi kapadım. Sularda tatlı akis- leziğin süslediği kolunu uzattı) Ailemle bu hususta anlaşma1 
anlıya.bilecek ve daima ona bağlı ler yapan gitar seslerine taham - Ben bu sivri burnumla bu ka.dar ~ok güç oldu. "Bir ka.dın yüzün 
kalacak bir e, ister. Acı dakikalan mill edemiyordum. Kamarama ko- koparabilirsem sen istersen o gü. tlen vatanına ihanet eden bir a
da, tatlı anlar kadar hoş karşılaya- ~rak yüzümü yastıklara gömdüm, ~el yüzünle neler elde edemez. dam sevgi ve merhamete layıiı 
cak bir eş!.. Bütün kadınların cen- doya doya ağladım. Sevilerek gel • nin ?.,, :leğildir kızım,. diyerek beni fik 
net teW<ld ettikleri bu yeri sevmi- diğim Havay adalarını sevilmeden Duy<tu2;um aö.ğp.lc ~~- r~ınden vazıeç\ıiıı~ uirY!-V 
yorsun; anlamak istiyorum eğer be- yapyalnız terkediyordum. ı~lmuştum.. fardı. Fakat \?en he Karlın o son 
ni çok sıkıcı bir mmtakaya \'erse. Fay, küçüktenbcri tanıdığım gece dimdik karşımda duraral. 
lerdi o zaman ne yapacaktın? Bu y OLCULUGUM tam bir :~tı • bu kız, kaldırımlarda istediklerini .. öylediği §U sözleri duyduğum 
son sene hana iyi bir arkadaş ol - rap içinde geçti. Nihayet kcn- ııUırtabilecek zengin erkekler an için kararımdan dönmedim. 
madın Linda, şımarık çocuklar gibi dimi annemin ve babamın hasretle yan kadınlardan farksızdı. "Ordu.da senin gibi kadınlann 

içinin sıkıldığından, iklimin sıcal( - açılan kollannda bulduğum za • Hatta daha fenaydı .. Çünkü, o yeri yoktur. Bir zabit, kocasını 
lığından şikayet c>ttin durdun. lste· man biraz teselli buldum. Sık sık zavallıların hayatlannı kazanmak anlıyabilecek ve daima ona bağlı 
diğin zaman gidebilirsin!. ziyaretime gele arkadaşlarım bana için saptıkları yolu Fay sırf fazla :Calabilecek bir eş ister. Acı daki-

Hayretle dinliyordum. Bur.lan gene· sevildiğimi telkin eden güzel lüks ve heyecan hırsiyle takip edi- lan da tatlı anlar kadar hoş kar. 
nasıl söyJiyebiliyordu? Ayaklanma sözler söylüyorlardı. yordu. Herhangi bir aşıkla yalnız şılayabilecek bir eş!.,, 
kapanıp af dileyeceği yerde bütün Annem her zaman; istediklerini elde edinci ye kadar Hakkı vardı:; kocama iyi bir 
kabahati bana yüklemişti. lsyanla - Daha o kadar genç ve güzel - yaşardr. O adam kendisini hakika- arkadaş olmağa çalışacak yetide, 
bütün acılamnı döktüm, aylarca sin ki, çocuğum, diyordu. Bo~runa ten sevse bile.... havanın srcakbğmdan, evımızın 
içimde kaynıyan hi.leri haykırdım.. meselesi tamarnile hallolunduktan "Beni seviyor diye niçin ken küçüklüğünden, hayatın yekna · 
Demek ben §ımarık bir kızdım, or sonra hepsini unutacaksın. Bu ka- dimi .dain::ta la..· erkeğe hasrede _ saldığından şikayet e.dip durmuş
duda benim gibi bir kadının yeri dar üzülüp boş yere kendini ha - yim?, derdi. Çılgınca sevdiğim tum. Şimdi de beni istemediği hal 
yoktu!.. rap etme!. Jc..o<","\m evlendiğimizden bir hafta de geri gidiyorı:lum. Halbuki ora-

- Haklısın, dedim. Orduda ko • Fakat ben, bo~n.mak istcmiyQ.r) sc:rnra beni aldattı. Erkeklere acı- dan ayrılmasaydım, Tavarayı 
casından sadakat istiyen kadınların dum, çünkü onu seııbest bırakıp T~ 'llamal ıonlarf.:Jan dalına istifade mağlup edecek, kocamı tekrar 
yeri yoktur. Anlasılan burada koca- vara ile resmi bir şekilde bi(.eşmele· etmeğe gayret etmeli.,. kendime bağlryacaktım. 
lanm Tavara gibi kadınların ağma rine tahammül edemezdim. Karlın Ne müthiş felsefeydi bu 1 Fa Dünyada hiçbir güzellik ban;ı 
bırakarak heveslerinin geçmesını bunu duyduğu zaman ne yapacağı· kat Karlı göz önüne getirince ar. i':inci defa gördüğüm Havay a 
bekliyen kadınlara yer var. Belki nı düşünürl<en avukatımızın aldığı kadaşıma hak verdim. Niçin ka- daları zevkini veremez. Bunaltıcı 
buna tahammül eden kadın da bulu J:?ir mektupta onun da henüz ayrıl. dınlar sevgilerini erkekler gibi ser sıcaklarını, yeknasak hayatını, ta-
nur, fakat ben asH'i.. mak fikrinde olmadığını ve istenil- best kullanamasın? Niçin her za. mamiyle unuttuğum adalan ... 

d:x.· k d "' ld "' man biz kadınların hayatı neda. iyi karşrlanacag-ırndan emin ol· 
Daha k 1 " led' 0 ka ı.t;l ·a ar vermege razı o ugunu 

ÇO şey er soy ırn. · · ~ d" met ve hasretle dolu olsun?. madığrm için Karla telgraf çek 
dar ., ..... d.ıkten, o kadar parlak ha - ha~etl_ e ·~·en mı. . . ""'' ı· k h t ı t nd k rt Bunları düşünürken Karlı ta-. memiştim. Küçük: bir taksiye at. 11 1 h t t ld kt sonra bu !.S ·ı a ıra arın esm en u u-
ya ar e aya a a ı ı · an lamadığımı gören annem, durma • mamiyle hayatımdan söküp at . lıyarak eski evimizin adresini ver. 
netice ile karşıla~ bana çok 3· mag-a karar verdim. Mademld be. dim,. Uzaktan kü.-ük Havay ku· dan beni teşvik ediyordu: :ı 
CI, çok ağır, çok müthiş şeyler söy· ni istemiyor. Ben de ailemin is· lübesini görence irime bir şüphe - Biran evvel boşanıp sana ız - :ı 
letiyordu. 1 · k tedig-i gibi bo<::.arup onu büsbütün girdi. Yoksa Kari şimdi hapisane. tırap veren bütün bu şey en ar aya :s • 

Gene SeS çıkarmadan beni dinli - ? unutmag"Ta .-abşacaktım. d~ mi vatıyor.du?. atsan daha iyi olmaz mı kızım. :ı J 

yen Karlın gözlerinde tehditkar I • . k d Fre.di ile daha sık bulu!ıuyor Otomobil kapının önünde dur· 
h Yirmi üç ya~mda ve senın ·a ar :s 

§ıklar yandığını gördüm, ni ayet . . duk .. Bir gün bana "seni seviye. duğu zaman evimizin önündek' 
b 

. güzel bir kız hayattan nıçin üını -
dayanamadı, beni odanın () i.ır u- rum, Linda ! dedi, çocuklu"'u bz. rrcni<::. verandada onu gördüm .. 

dini kessin? Kimbilir belki bir gün o - :s 
cuna yuvarlıyan keskin bir tokat rak, artık bu vaziyete bir nihayet "Linda.,, ..... 

Elinde kocasın.dan ve cazibe• ~ati 

.ine kapılan diğer zabitlerden iS• lar 

.ediği maliımatı alabilecek fırsat c11 '. 

ıardı. Kendimi ona aşık gibi go5 fara 
.ererek hakiki hüviyetini öğren· sı ( 
nek vazifesini bana verdikleri lar1 

zaman tabii hiç tereddüt etmede!\ dele 
kabul ,ettim ve vazifemi tam rn5• 
.1asiyle başarmak için bu sırrı }le! .13 
. . l' H t: o1' nı;ı :esten, gız ı tuttum. athı ç b 
.timat ettiğim karımdan bile... 1 ~ 

Tavara gibi koca~ını satan• de 
nemleketimizi tehlikeye sokarl f 'lk 
:,ir kadını yakalatmakla bana ve• bar 
·1 b"' "k ·r t.· ffa· ıın .ı en o uyu vazı e7 ı muva 

:.ıyetle başarmış bulunuyorurn " 
.lakat vatanıma hizmet ederkeıı ıi .. 
.:ız kals,m karımı kavbedecektirn·•' Şc 

Başımı göğsüne dayadım. "Otı 
~Url. dedinı, kendimden okad'' 
Jtanıyorum ki .. Sana ya11:lım ede• lı: 

::ek yerde mani oluyordum. ~ağ· g(ı 
!ılığımızın şüphe götürmiyece1' be 
!<a.d.ar kuvvetli olduğunu anlama• lcr 
lıydım. Görüyorsun ya Kari. ha 
seninle iftihar ettiğim kadar ken· hi~ 

dimden iğrenmekte haklıydım..... di 
Fakat sevgilim unutma ki geri 
geldim. Buna en çok ihtiyacın ol• 1lı 
duğunu zannettiğim bir zamanda la 
Tavarayı dahi unutarak geri gel· tıi 
:lim . ., 

S AÇLARIMI okşıyan du • tir 
daklan ''Temiz yavrum <li 

Jiyordu, malümat toplamak i!;in biı 
kendini satan bir kadını sana nasıl ~U 
tercih ederdim? Ona aşık gibi go• ~ 
gö11:iüm, fakat hiçbir zaman vüctl• tı.i 

duna sahih olmadım, hatta ~ 
beni bırakıp gittikten sonra bilC· 1lı 
Buna inana bilirsin Linda. Zatcrı 
beni en fazla kıran cihet hayatııtl ta 
da başka hiç bir kadın bulunmn· d 
dığı halde beni sadakatsıztılc:' di 
la itham etmen oldu. Daha tıı• 

nıştığımızm ilk gilnU hariçle ıı' <l 
liikamı tamemen kesmiş, evlendi" le 
ğimiz zaman sana, temiz, dUrüst1 d 
yalnız seni görerek gelmiştint• 

nasıl ki sen de yalnız beni görU' 
yordun Ha.lii. da öyleyim Lindıı· 
Aşkımıza ihanet etmek Vata.rıll 
ihanet kadar bliyük bir cürüm 53-. 
yılmazmıydı sevgilim? ... 
Hıçkınklann bir an için söz'ü .. U 

kesti. Sonra tekrar devam etti. se:ıi m~ut edecek bir erl.:!k de bulu-
attıktan sonra: . 

1 
. . verelim.,, Koşarak beni kollarına aldı. 

nur, yemden ev enırsın. 
- Saçma kadın!.. ll i B"' l Çocukluğu, Karlrn tokadını ye "Linda bur:ıda ne arıyordun? . ., 

ümitsizce baaı..·m sa ac ım. oy c 
Diyerek odadan çıkıp gitti. diğim akşam bırakmrntım. Onda:ı Hayatımda ilk defa olarak ken 

k. f ecl bir neti~ ile kn~ılandıktan son .. 
Yatak odama ko~tum, kapıyı ·ı • evvel kendi d:.lnyasında yao:.ıyan limi kaybettim. 

ra han~i erkeğe itimat edip yeniJen :s 
litledim, kendimi yata6rın üstüne a· hod~am, şımarık bir çocuk ola,., Gözlerimi açtığım vakit endi . 

1 evlenirdim? 
tarak biltün rüyalarımın sonu o an ben şim:li sevilmek ihtiyacını ta. ~eli bakı§lannı üzerimde dola~ 

Annemin beni anlıyacağım zaten 
o gece sabaha kadar ağladım. mamiyle hi!öseden bir kadınm. ~ıran Karlın yüzü a}~:lınlandı .. Sc 

beklt-miyordum, fakat hislerimi ar -

''Tabü sen hakikatı bilmediği" 
için neticeyi bcklemeğe ıuzuııl 

1örmcdin, Fakat ben saf ve uı· 
mizliğini isbat eden bu hareketiI1 
için sana darılmadım, çilnkil srfl 
l)öyle haı:ekct etmekle evlilik ııa· 
Yatındaki gevş~kli1e benim g'IJİ 
tahammüllin olmadığını göster · 

.ettim. Tavara ile kocası arasında 
la müşkülat çıkarmağa t~ebbüs 
·tmiyecektim. Sadece incinen guru
rumu kurtarmak için gidecektim. 
E\'et, yalnız bunu istiyordum. U • 
zakla~mak ... 

Kocamdan. Tavaradan, adalardan 
uzakla)lllak ... 

E RTESI sabah Karlın yerli bir 
çocukla yolladı&rı zarfı açtı • 

ğım zaman içinde beni evime götü
recek bir biletle iki yüz dolarlık bir 
çek buldum. 

Frcdi iyi hir genç olmal:la be· v::rek evlendiğim koeam artık bi 
kadaşım Fay'a a~ığım zaman bana 

raber knrcır vermekte sok tcredd •abancı olmaktan çikmıştı. Kol. 
hak verec~ğini zannediyordum. diit ediyordum. Çiinl:ü unutma:> hrımı boynuna dolayarak ağla 

Fayla mektep arkadaşıydık ve ay. için yal:la~tığım bu ad:ıırdan u. ·hm .. Layıl: olduğum sevgiyi ye 
m s:mede e\·len .• "l'liştik. zakk~ nca kendi ker..:limden iğre- liden bulduğum için ağladım ... 

Zengin hir San Franı;ilsko aile • niyor, hayata olan itimatsızlığım.ı Yavaş. yavaş, ayrılmadan evvel 
sine ge!in giden arkadaşımın evli - büsbütün artıyordu. ·n~na söylemediği şeylerin hepı1in: 

1in. Linda benim... Tavar~··• 

'hi:: benzcmiyen saf, ıı.sil, btrici1' 
J.indam,,. 

Belime sanlan kollarının ı;ı • 

caklığı çektiğim nctlan eritirken 

O gün çektiğim acının derinJ=ğini lik hayatı bcnim!dnden de kısa sür-
Miı;afirler da~ıldıktan sonra nef

ret ve ıztırapla dolu gözlerle Karlın 
yüzüne bakarak: 

"ntattı. Çok özlediğim tatlı sesi: 
taS\ir edecek kelim~ bile bulamıyo- mü~tü. AVUKATIMI go··rmek u·· .... c "f b"" ı ı · • d' d A şte "Ye, Jır.~ .: ıvor u.. . 
rum. Düşünüyordum: Aynı vaka - Erkelı;lcrden nefret ediyor"m. re fehre ineceğim gUn te. yal:lannl hp:ın•p affınr dile· 

son sözleri kalbimi so~'"llk bir Jıtı 
\•a ile sardı. B::!n trmiz ve asil ele 
';ildim, belki de Tcvarnt'an clrJ·ıt 
.,lr:ıktım. f~Jr .. • l.u 1 I"'n o d.ı!:i::"· 
'fa n::ı.r::ı süy·:."-- ;ı ı. ile karşılaşan daha binlerce kadı - , dc:lim. Bilha ·~1 yalnız benim İ\in sadüfen eli:ne gc~en sa- me:: istediğim halde yapamıyor 

nm yaptı~rı gibi biıtün hatıra'a::-ımı ya~:ı:hğım c;:öyiiy~n Karim hayatı · 1 ba:ı c::z::tcsincle cku..:t' :u;, h~.cEsc Jum. Ç:.inkü c::r.:n kırrl:r.:ız in'· l ler şey bitti, öedim. Benden 
( .)era:ııı 1 ~ t·ır .. .'el 
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Dün,,agı kabuklu hayvanlar 

meydana getirmiş! 
YAZAN L.: Busch 36 Yılını vahşiler arasında geçirmiş bir Alman seyyaha 

Mısırdak i ehramların inşasında kullan ıl an taşlar 
eski bir denizin kCJrumuş ve taş kesi l miş 

çamurundan başka birşey değild i r 

Ulunga reisinin yanımıza verdiği kılavuzların 
üçü de kara ayı gibi adamlardı 

ıı~aYanı dikkattir ki denizlerde 
Unan en b . . "d • 

Jıay asıt ve en ıptı aı 
ıu at şekilleri arzımızın tcştkkü. 

ne v .. an .1• Ucude gelmesine en büyük 
'
1 0lnıuşlarclır. .. 

]3· 
, 011 ır trıcd ve cezir hadisesinden 

ra de .. 
,,,, nızın kumluk sahili bo -
J"nca 
tile . gezerken ekseriya kumlar 
de/inde beyaz izlere tesadüf e • 

ız 1' b . 
caı · c eşıre benzeyen bu par-

atdan b' . . 
bir . ır mıktar alıp kuvvetlı 
sek ~ıkroskop altında tetkik eder
kcrrı Unların gayet ufak fakat mü 
gıın llıcl .. kabuklu hayvanat oldu • 

il goru·· ·· ruz. 

O vakit gerek o günkü avdan, ge
rek akşam üzeri bizim geçirdiğimiz 
hadi~enin telaş ,.e heyecanından 

son c..:rece yorgun dü~müş olan 
Hansa vulc• .. '•a:i ve kararxmızı nak 
!ettim. 

- Ifan:::! 5.:-n kendi hesabına he
men yat .. Bu gece iyi bir uyku uyu 
mağa çalış!. dedim. Zira yarın ak· 
~am gayemize doğru derhal yola çı
;acağız\ Bu seyahatin hayli eziyet

li olacağr anlaşılıyor! Binaenaleyh 
•orgun olmamamız lazım. 

Hans: 
- O!. Keşki şu sihirbaz ölmese) .. 

ji de bir daha onun cehenneminı 

!İyaret etseydik! Yola çrkmadan 
'Jir daha kuvvetlenirdik! dedi. 

Sonra ilave etti : 

şey zuhur etmcJi. Ertesi gün bizicı 
kiler uyandılar, berıi hala uyanık 

görün~ hayret ettiler. Kendileri 
ne hemen gayet tızun ve me~ak!-:ntr 
bir !'eyahat için haıırl(\nmalan em· 
rini verdim. 

o 

[{ rıbuklıı lıayı•anlnrdr.n ı•i/rl(l!a grlen ehramlar 
- l\raamafih! Benim yüzümde•ı • 

"" 
llunıarı - . . 

Jcfr f n çogu oeyaz ve gayrı 
de a.' kısmı azamı da inci rengi'1-

llıı:tı f tuh §e faf ve satıhları gayet 
ıari~f Şekillerde çizgilidirler. Bu 
lar :e küçük kabuklu hayvan
tn 'i b'.Jdiği~iz hayat şekillerinin 

S Iii.taP:ıdaisi, en basitidir. Bunlara 
rru ·r 

g1 (d ?' ıte derler ki, llıgat man< 
ları ciııc taşıyan) demektir. Pl3.j· 
dcı n Çoğu bu mikroskopik mad 

Cp]c doludur. 

' !lir • 
nil Parça deniz yosununu de 

Meşhurlann sırlan 

Yalnızken ıslık çalan 
• bir kraliçe ! 

l :J.ogramının hiçbir tarafını bozma I· 't)'~""', -,~ .... "" 
Zira ben bu halimle dahi bir hafta ı; ~~ ~ 
:iaha uvumadan se:·::~:at edebilirim' " ·~ . ·~ - ,..,.ft~ ,,~ 

lyi kalpli Hansa: ·'; w.;~ 
- Yok, yok. sen uyu! 
Diye ısrar ettim. O vakit Han~ 

benim uyumak niyetinde olmadığı
mı farketmi<;ti. Hayretle: 

- Ne o? Sen uyumıyacak rnı!'>ın ·. 
dedi. 

- Hayır, Hans! 
- Fakat niçin? 

ba ~ııyu ile dolu camdan bir ka 
lckcı 0Y.arsak bir takım minimini 
diikı Ct.ın }'osundan ayrılıp yüz · 
far crınj görürüz. Bunlar canlı 

- Çünkü Ulunga reisine asla cm· 
niyet edemiyorum doğrum .. Bu ib· 
lic; herif belki bizi bir tuzağa dü 
,.ürmck istiyeccktir! Bunu da ancak 
1ece hepimiz uykudayken yapabi
lir!.. 

U lımga reisine 11 ı•mpnlı ların ım

dikleri lıcd:yclcr göliirüliiyor 

arni ·r hunı nı erilerdir. (amife) ler de 
• ara benzer~ f .. /\ 

si tl:alarında hiç fark yoktur. İki-
ckiJJ t~ iptidai ve en basit hayat 

erıd· • 
rııl?Jd ır. Ve uzuv]ardan mah -

Urlar. 
1' 

lı.ın:ranıiniferiler tabiatlerindc hu 

Siz hepiniz bugün avda çok r" 
uldunuz .. Sizden uyanık kalma
uzı istemıyonım, tabii. Onun i.;iıı 

ıcn uyanık kalacağım! 

{{iı~c~ ~arbonatlı kireçle gayet 
ben· hır kabuk vücudc getirirler. 

' lcrj '~de bunların muhtelif örnek. Sözlerim üzerine Hane;, ~ece yarı 1
• hilYv"ardır. Bu basit ve iptidai ına doğru kendisini kaldırıp be· 

Şu mendebur Ulunga reisi bi1i ı ı 
Bada·Badaların ormanı yerine ö

'Jür dünyaya göndermei(e kalh;ır:;:ı 
ma haddini bildirmek istiyorum! .. 

hi~rıı ana.tıj arzın teşekkülündeki ıim de hiç olmazc;a sabaha kadar 

" '1inrrı:~cr~ ~akkında bir fikir e - '\,. uyumam için ısrar etti ye yattı. 
tcııııb ıçın bugün Avrupanın __ ,,,,., · '- Yudum yudum su içerek,kendimi o 
llıaJi Unda, Afrika ve Asyanın şi - ~·alamak için bir taraftan hatırala· 1iltınnde görülen büyük kayalık • rımr yazarak beklemeğe ba~ladım. 
ni,

1 
sayısız seneledenberi de • 

tııi·n~rtin Yatağını teşkil eden fora- Meşhur sinrma yıJclızı Aıl'!([bclTn ımı da Tırrkesfcn gizlediği bir smı Rei,in o günkü tanr ve hare:.-.et· 
ı c ·ı vardır! inden gec::kyin bize mutlaka ani 

liriJdi:·ı ~r tarafından vücudc ge Meshur adamların bazı hususi • ı mezlcr. bir taarruz olacağmdan hakikaten 
diy b ı:.ını bilmek kafidir. Hatta yetle'ri vardır ki onlar bunların Çünkü herkes tarafından bilinen 1 endi~ ediyordum. Fakat sabaha ka 

' ilir· . . 

• 

hııe it ıı kı MISirdakı ehramlar kimse tarafından bilindiğini iste _ ( Dcrnmı 14 ihıciide) dar uyanık kaldığım halde hiçbir 
kild· 111trıcn bunlardan mütesek - -------- =--- --------------------------------------------

ır. . .. ~ 

Ulımgalamı ii/iim cezalı malıktmı 

Zarım lwydııklorı o!iim kulübesi (cı 
zah Ulmıga elleri lwllniı bağlana 

rak buraya konıır açlıkları ve su
suzluk/an o/mf'yC bırakılır. Cesedir:i 
yabani kuşlar parçalayıp yerler). 

kuıı • Zira ehramların inşasında ,,..., o~lk~ ~f!B~fi a.ı11)a. ~C{S llıll!:: • l1 o . llizin n taşlar pek eski bir de - D A 
ttıutu~Ururnu§ ve tal3 kesilmi13 ça. 

'dan başka bir şey değildir. 
};'İlhak· 

ta.kaı ıka arzın bazı alçak mın-
arınd 

dlığu v a vaktile denizler bulun 

ıfü;· e bunların bilahara cekil -
ı:.I V • 

de b c denizlerin çekildiği yerler 
u ku 

ler Yrukıu hayvanatın tepe-
Vc 

dı.ır. vadiler tekil ettiği malum-

1'ora .. 
ncıcı . rtıınıfcrilcrin en güzel ör • 

Ctı S k 
~a.ka.t b ı~a denizlerde bulunur. 
bir $. u ornckleri elde etmek zor 

:rey de~·ı . 
Sıkıp • gı dır. Bir sünger alınız. 

tozları b" 
Serpiniz nı ır kağıt üzerine 

l;ı tctk·~ bu tozları bi!' mikroskop

lcr .. 
1 

ederseniz birçok örnek -
goriirsu·· .. 

nuz. 
Si.in ger· 

} a dök ın tozlarını zir bardak su 

lcrin ccck olursanız foraminife!'i-
. suda YÜzd·· y .... 

nız, ugunu görecek~i-

l>c1t csı.· 
b. L'il za- 1 • d 1t had· ... an ar a başhyan 

ısc bu .. 
nıcJttc.ı· gun de devam et • 
l • ır. Den· 1 . 
ar, bı ız erın bazı taraf 
l lt ufak h 
~rca ayvanatın milyon 

ve hatt• · 
ll'ıc·1c:und .a tnılyarlarcasi ile 
bine . ur. Olenlerin denizin di -
1 ınll'lckte v 
•actell'ı ,_ c orada yüzlerce 

l . >{alınlı~ d " 
tıJ et gın a bir t abaka te.s 

ll'ıektect· ı · ır er. 

·<-<~ 
1 
o..>oBENSOlJ 
FıL "1u·~ıN 

iı..\.( s.111-1. 
J'IE<, ı 

ÇEVRiLİ
'ı'OR Dv 

O gün biz h
0

cpimiz sefer hazırlı· 
!mı yaptık, uzun bir seyahate ales· 
ta bir haldeydik. 

Ak~ama kadar Ulunc:a reisinden 
bir haber gelmesini bekledik. 

Geceleri serin olduğu için ı::eceı 

;f}]a çıkmak isti. J::.n. Biran ev
\'el de Ulungaların tehlike m mlaka· 
ından uzaklaşmış olacaktık. 

Gece yolculuğunda kullanmak üze 
:c fenerlerimiz Yardı. 

Akşam üzeri tam güneş battığı 

!aman Ulunga reisi 3 adamla ı::;rlik 
te kulübelerimize geldi. Gayet mem 
:ıun ,.e ne5Cliydi. Bana: 

- l~te gize ::;öylcdiğim kılavuzlar 
.mnlardır! Şayet biri ı,erhangi bir 
ebcbk ölürse c.::~eri sizi ~-~ · '"ltza 
le\·am ettirebilsin diye yanınıza üç 

1 .• i .eriyorum! Kendileri aramız· 
jaki esrarı (!) biliyorlar! Sizi he• 
lefinize götürmeden dönmiyecek· 
erdir! dedi. 

Sonra sarılı;) !Jeni. adetleri \'('Çhi• 
.e, kafamın tepesinden öptü! 

l Iepimiz için yol hediyesi olarak 
bazr yiyecekler getirmi~ti. Onları 

L :J:mizc dağıttı. 
Bu hediyelerin içinde piı:miş kök

ler, güneşte kızartılıp adeta bir nevi 
pa;;tırma haline konmus yabani 
.u~lar, üç tane kızarmış da.~ fareşi 

ve kurutulmuş envai böceklerden 
çerez rardı ! 

Kendisine bu Afrika centilmenli 
!tinden dolayı hepimiz te5ekkurleı 

eltik. 
Ulunga reisi: 
- Bu böcekler sizi hiç susatn:;ı 

dedi. Su~açhğınız zaman da yollard 
nerede su olduğunu benim adaml< 

size göstereceklerdir, merak etmey 
niz, dedi. 

Ben hala Ulunga reisinin bu ka 
dar kolaylıkla bizi tuzlu orma:1la.: 
doğru selametliyeceli;ine inanmıyor· 
dum. Onun için yanımıza vcrdiğı 

adamları dikkatle gözden geçirdim. 

Ulungalar arasında bulunduğu 

muz bu müddet zarfında hepsi bifr 
birlerine benziyen bu adamların a· 
ralarındaki farkları ayırt edebilme· 
ğe ah~mı~tım. Tiplerin farklarını 
karakterlerini aşağr yukarı ke,tirc

biliyordum. 

Heisin yanımıza yerdiği kılavuz· 
ların üçü de son derec..: l...;.\·,·clli, 
Y:.icutları adaleleri, kara ayı gibi 
adamlardı. 

Fakat yüzleri, bu heriflerin heı 

türlü fenalığı irtikaba muktedir a· 
darr.lar olduğunu :;·· ~~riyordu. 

Heriflerin yüzlerine bakınca bi~· 
denbire ürperdim. B~ki de sihirln 
zı öyle kafa::;ını parçahyarak öldü
renler de bu adamlardı! 

B..ı:ıunla beraber bu kılanızlar 
hemen her.,cn çıplak denilebilecek 
bir kıya(ı tteydilcr. Yani üzerlerin· 
de hiJ·anll yapabilecek herhangi bir 
alet ta~ın.alarına imkan yoktu. 
Ulü!~.:a reisi galiba bizi gizlice d<> 

yola ':lk .. nyordu. 
Zira gl•ldiğimiz zaman olduğu gi

.Ji giderken t;lungalar dan5elme:. 
1ihi ~refimize hiçbir fey yapmıyor
lardı. 

Bizi yalnız Ulunga reisi t~yi <'l 
mekteydi. 

Bu her ne kadar manidar bir fCY 
diyse de reise bunun sebebini sorup 
i-:i- kurcalamayı muyafık görmedim 
Reis bızi köyün arka tarafına kadaı 
teşyi etti Ye ve ayrılırken: 

- Yalnız. dedi. Cuaniklerin or· 
manlarmdan geçerken artık sağ çık 
mak ~izin bileceğiniz bir şeydi 

Zira siz sahip olduğunuz sil<ihla· 
.::a~·~sinde oradan geçebileceğin. 

,öylemi~tiniz, d<'Cli. 

Ben reisin C"ayet aşik~r bir istih 
· ı::: ile <;öylediği hu ~öıe: 

- Orası kolar! Bunu sen biı: 
1Jırak! ~eklinde bir ccyap verdim. 

(Dewmı var) 
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Af roditi lıeqeCan 
Miragın ellerini 

içinde 
çözdü 

Marikadan şüplıe eden kim? 
Nakleden : rll1UZAFFER ESEN 

Ötekılerle dışarıya fırladı. Afro· chiloa'un yanıbaşında at sUrmektey Yanın saattenberi kendiaini ili • Nermin, apartmanının kapıaı • ıeydim seni nde Marika ile yal· Kulağrru kapıya dayadı ve ka:n-d• 
diti de beyecao \Çinde arkalann· di. na etmek için dil dökerek al mor n çaldığı Takit kocası koıarak ısız bırakır mıydım hiç 1? Kimbt • sının sesini iJitir gibi oldu: "~ 
dan Ytlrliyordu. Avluda derb.&.t at- Bu suretle dol~diagin. tekrar tz- bır hale girmiş olan Gr~girousa: açtı. lir, ne haltlar karııtır.dın. Jtuca.. rlka 1, Marika !,, 
larına atladılar. Achilos çiftliğiıı mit yolunu tutmll§lar, Achilos Bi- Faruk, uzun ı:amandanberi ev- ğızrn gönlünü kırdın, kaçırdın. Bu buhranlı dakikalarda Faru • 

- lyi ama, dedi, ben 8i:zin a • 
•vlu.aundan çıkarak arta tarata te- .ıaııs sttvanlerlnl atlartndıuı yaralı de kanlUUll ıelmeıini bekliyor, - Vallahi kancıftm, hiç bir ,ey ğun kapıyı çalacak kadar çesardl 

damlarmmn anu ettiğin §Ckllde j "Ccciifı etti. Orada Ud yol olduğu· llarak yerlere yuvarlıyan adamla- Nermin ıelir eelmez mütbi!I bir kı yapmadım.. Sadece afıabğum ıö· yoktu. Fakat karısma haber ver • 
~ ~rdü. Biri.ne 10 atlıyı sevlı:ettl n da arkadan onları takip etmcğe yametin kopacaiuu pek iyi anlı- rüp görmediğini ıordum. mcden o ıcceyi dıprda geçirmek-

1 

maJümat verdiğimi ne vakit tah • 

Diğ l .,. 50 Uı L ~ •• ı itik edip me ne vakit blldlrecekle.. d bu H Allah lh hw da be- ten de korkuyordu. B1r hayli dil er erine keıı<iisi -.v. a -..~lardı. rini bilemem? •. Onun için paranın )"Ordu. Ne 'demiıti e gün öğ - - ay •&•• gmm 
le daldı. BUtUn sı.ı,ıuiler d&aıala le yemciinden sonra evde kalımı· Lisını verain, senin de.. ıündükten sonra cebinden EiltWW 
Yol almağa başladılıLr. j itte ~bymb' ba):~~ öl~ aruU m yansJnı, yani 3000 florin gibi mU- tı. Karısı dışarıya çıkınca, Faruk Nerminin bUtUn sinirleri bopn· ile bir k!ğıt çıkardı, birka~ aa 

y 1 d b 1 t k a ve &SD ır m..-Yemeyı m te. hiın bir parayı gelesiye bırakmış . kar sil ko karaladı: 
o u toz uman u u u aptamış- ki 1z 1 ıldırun .. . 1 ö olmak istemem! Bu, bu gekilde o- biraz uyumaı. uyanınca canı bir mıştı.. Bu vazıyette ı e -

tı. Achllosun atlıları yıldırım gibi .ıü~dU~ teb Y d sura~~·~~ • amaz! cigara içmek iatemitti. Uyumadan nuşmanm beyhu':le olduğunu pek "Karıcığım, geldim .. anahtan J. 
IU1İJ;orlardı. Ganbdi ki en önle • u sıra a ldi 1"ıkte evvel maaanm üzerinde duran fil. iyi bilen Faruk aomurtarak bir N çerde bırakınııım, seni uyandır 
rina Afrodiu "'ıtlnf'kte'-·di ~rcgorius'un ıat.o8unda mel'uIM:a G • bfr gU111• 1e f F k N • • ei ğ la d · Şah 

., J ısuıa bir muhavert sahnesi cere rc;orius geytanı _. ~iti afıı:bimı bulamayınca, hiz - ıeye çekikt . a at ermımn • ma a yama rm .. geceyı ın 
Oııuıı auna hiç ümse yetioemi • • ~ldU. raetçiai Marikayı çağımu§, ağıah- nirleri bir türlü yat:rpyordu.. ıa otelinde geçireceiim. Beni af 

Yordu. Bir döncmecı d"ndüklen· za.. yan etmekteydi. A h 1 dedi ı · -1--- f 
u - ma yapU?l a ••· • tı görüp görmediğini sormuıtu. Boyuna söy enıyor, cenp &l&UJ4• et,, 

!nan bırdenblre ilerde dört oala Hunkir Oamanm İznik tekfuru ~!>!1 benim gibı 1 lr :ekfura ıtimat Hizmetçi bu suali gayet garip yınca bir kat daha sinirlenerek Kağıdı kapının aralığın'dan iç 
gıt.mekte olan bir eüvan 'llriifTeze. ıezdine gizli olaraıı. göndcrdth'l ca lU etmediğini söylemek Lsli~oraun karıılamıı. Faruğun suratma ka- bağırıp çağmnağa ba§lıyordu. O riye attı. Vazifesini yapmı~ bira 
tının onnana dalmakta olduklann1 Jus Kara Şahin iamındeki döll1M ı- \'Oksa?... Sana Bi.ıans iı:npa - ba kaba: vakrt Faruk "belki yalnız bhna dam rahatile, fakat kalbi çok 
&

0
rdUlcr. .e lznür tek!uru Gregorlua karşı rntoru namma da bir kefaletname _ Ben hırsız delilim, cümle . saJrinleıir,, diye dü1ündü. Şapka • tee"Ü' bir halde merdivenleri ıı· Wlıdı 
Hepsı atlaruu şiddeCt ı::ıahrMz · .C&l'f1Y8 gayet hıtyecanh bir şekilde veriyorum!... Daha ne istiyorsun?. ~ni hayJcmmıtı. smı aldı, ceketini giydi, sokata Geceyi geçiruiği otel:ie biç u 

ladılar \"e hlr .dıılna sonra mtıfre· (•:muşmak~:ıydt.· lkısınin de yüz· Eı;cr korktuğun gibi bir §ey olur. fırladı. Arkasından, içeride kın • yumacb. Şafakla beraber kıu.&Uiıllifj 
ı.>yc yctiştıler. 1 b. d 1 kal Faruk hid-detlenmiş, Marila si • . • AI ta 

1 
. doıı-.• ll dı. ı .t:ı ı ktplunnw \·e 4cı.Hi kan çana- ıa, yan , ız en paranuı ger aıı nirlenmiş, aralarındaki kavga u • lan porselen eıyadan birisiıun ıe- e ce e evuıe 6 ... yo an 

Achiloa: !?lna da;aDWf J r t.a.ldeydi. .mımını alamamaktan cndige cdi • zamıı. nihayet hizmetçi valiıini sini ititti. partıuanuı kapısı önrındc bir po 
- Dur!.. forsan Bızans sarnymclan... Hatta F k k •::.-...11- ı.. .... ıc.ı ile Lonucu.,.orou. p:ııı"ııM• 

~ ,ıöalü lm.ik tekfuru Grego aldığı gibi kapıyı çekip gitmişti. aru uzun uzun so a~ -r "'" s .1 

l::mrını vE>rdi. rıua'qa önOude bomıutad 0 uzun ma da hacet yo& Herhangi sarraf- C:ol~~tı. Bir tramvaya atladı, Be • giSrür görmez polise: 
Fakat Dızans .ıiıvarilerl dinlemf'. :.an bu kefalet senedini kırdırarak Marika çıkıp gittikten sonra - iııte Bay Faruk geldi, de 

~anlı lı:upuı ağzu a kadar, kitabi- F k k .. ·· k"' ·· d .. ·· ~ ba }Oğluna sıktı, bir birahanede O • ıı 
ln14lerdi. Afrodıtl Mirayı görcfu. )aranı alırsın!.. aru otu otu uşunmegc ! - d b. ·k· b d k b. • • B Kendisinden izahat alabilirsiniz. 

\r kqmcı defa doldurulmuştu. lamıııt1. Şı"mdı· karısı..... ne ,.cvap tur u, ır ı l ar a ıra ıçü. u• Ell oklu bağlı bı: halde bir at"' ıı .... ~ Polis F d 
· Kara Şahin Cdnı sıkılmr§ bir hal- verecekti'>. Nermı"n .Marı"kadan eün, nikbin temennilerine ral • aruğa öndü: Ilı nne bağianmtşu. Kara Şahinin j.: 5oünde dana kU· Je düsünu·· '"ordu. u;,ı,..--..ı.ı:.ı.ı:. N · · .__,_ k ı R fik B 

S .. • ..... ..-•~..........u -.ok -mnu--ıu. Farufun onu kov men, ennının av,,.,y o ay - e aruz ayan mer uvanler teshm obnaymca A • •tik bir k pe 'varc. b da hu li şa ...... U'-1 

t'l-ı.:loa son bir gayretle oalara ye ~ u ._ • Birdenbire b~nı kaldırdı: duğuau bir tttrlti arfedemiyecck . sükC'lnct bulmıyacağından korku • telefon ettt. Evinizde bu &cçe 
t rı.-- .a.b içmişti. - Ciddi mi aonuşuyoruz?.. t• yordu. Biraz başı 'dönerek de ıel vaka cereyan etmiş .. ti \'C ormanda şiddetli bir m_.. ı. 

d nıe başladı. G~oriua taratu.. teaarı altında Diye sordu. Farutwı bu tahmini doğru çık· diği vakit saat ıece yansına }'Ü· Fanık utancmd n 
Kılıç ltılrca bir Ç&rPlfm&. büııbütb vafllaşaılft g~lerinJ bını. Grcgorius Kara Şahinin b•J d8;m- tı. Ncnninin kapıyı açan kocası. laşmı1tı. olmuJtu; kekeledi: 
.Afrouıti dcrhaı Miraym batlı ol~ la iki tarafa oyna~ ve bir sırt. Jan dlişme sözüne ha,>Tet etti. Ka na ilk sözü: EviniA kapuı önüıade durdu.. - Nermin sizi rafıataı% etmif. 

"qğu atın yanma gjtmie n onu ~ !an ci&ü§ü kadar kerih bir gtlll\şle "B Şahının ,>-llsüne yan yan baka - _ Marika nerede? Cebinde bot yere uahtanm ara • buan Hbepaia yere .utir bulıraa-
İlırtndan tutarak ormanm atıaçı.. ııntarak: rak: Cümlesi oldu. dı, bulamadı.. Hay ak:sl ..,,.... lan geçiriyor. Onu mazur göim~I". 
tlıılfma çekndt. at:Jtt iıertn-= flrk. - Ne demek iatiyoreun?.. Faruk kekeledi: hay .. Mutlaka ceketini ıiyerken nld rica ederim. Geçe ar~ 
l\raJr MlraJ111 batlaıta1 -ç1mıeye Dedi. - Affet kancıtım.. Aitahğım anahtan yere dütürmiif oı.caktı. ehemmiyetai.s bir mllnakap ıeçti 
i;ıqıa1111 tı. Kara ŞAhin ayağa kalkmı§tı. lı:aybolmuftu. Nerede olduğunu Şimdi zavallı Faruk ne yapun? Polis hayretle Faruğun yiizü 

Fakat tnı. ili yaparlten elleri tit· 
t'tyordu. ÇilnkU M:ray bayı1nuf ııbi 
&ôz.t rlnı kapamış, bıç lumıldamı -
l Ordu. 

Afroditi heJccan içinde butılıı 

b\tlan ~ozdü. ,. e ?dJJ'art kucağını 
•ı.ra.1ı: yere indırm otlanıı üz~rl· 
11 )atırdı. 

katbıni duıledı. 
lılu-ay yıı t)ordu. Fakat ne ol • 

tlı\&ftu., .. Ba~ ılmıe mıydı? Butı\I an. 
•»nnordu. 
O esna a Achilos da bıılundukla 

11 ~r& l e~ti. 
Acbılo Mıravı d4 gorUnce: 

- Ôh? öldilrmüşlcr mi"? .. 
Di~ bağırdı 
.\rl'O i zlenndf'ft ~a~lar bo 

1 ıtarak. 

- Hal ır! .. \-ql)"Or. fakat .. 
lıi il keledi 
\ .uıos ı.ı mC'n Mıra) ıo Oı•?1'• 

a·ıı ~ı. Kul gını ıı:a!bine koydu, ~-
z rrnı tuttu. 

- 0.1 1
• l şıyor ... 

AchUos Mıra)tn Jemini çatJrarak 
'l, u arstı, aJ;,ltmağa çal11t.!. 

1' ııkat Mira.) da h1çbır hare~et 
111lnıel,nce o vıılı:ft Afroditı bir 

1
.;1tk basarak yü.,""11 bahnumıt gil)\ 

"•rannış olan Mir=.' m liıertn~ n• 
"'ndı· • 

- o:ı 1 
.• g:ıllbıı zehfrfemı.ıtr ! .. 

t>ı bağırdı 
Achılos bırdt'noıre Mtrayın ıpe~ 

n l>lı: nlnı 3',rttt. \ilcudunu mc,ye. 
~ etti. Sonra sn,..annı arah~aralf 

•tn• baktı Bir kütür s3,·1,1l'dıt. 
- Köpl'kl€'r ha ına a~ bir ı•~· 

"urup b11~ ıltmıQla··• 
~ baiırdı~ .... 

AchUos MiraJ;,n ba~ma vurul -
ınuş olan darbPyle ft'lla bir vaziyet 

~~ oldu1ıunu anla. anlamaz onu der
~ı ku--'h--

8 --.>UQI &Jdı. 

diU lp 'hamlede atına atladı. Afro ~ 
Ye de: 

l( - ÇabQ! •• Belli takip ediniz!. .. 
Urtaraınn ! .. 
Di 
.\:~ belırdı ve aımı sirdtı. 

cuk Mirayı kucağmu bir ta. 
~bi aıkt •ıkı tutmuı. bir- elile 

but lert ldarf! ~ff'k b,arwlUllJ 
Ata ~:vle sllt'lltUflil. 

h" !'ılditi YllzU sapsan. gözleri 
ı, deli olaut lfbt bir haJdt. A. 

,._ Ç nkU d dı, Bizans h \ ümda.. ordum. K"üstah kız bana a~tta Kapıyı çalacak .. Fakat ya Ner • ne bakıyordu: 
veririm!.. 3000 florin de BW'Sf.~· :t l>ile bizzat böyle çolı: eeneUer · · o k d 

hakaret etti.. Ben d-. dayanama· mın uyumuşsa.. nu uy u an a· - Zncenls bunun f"in tele ki adamlarıma bQylece malfunat · t• Fakat 1.t--- b nid :ıı 
vemıış ır... sonra Ail&UR: e§ dun, kendisini kapı dıprı attJın. yan:iırmak demek ye en eamayı etmedi, dedt Bu gece evinizde 

voerdiğini bbe t..ldirir bildirme& ıera alamamu,t.-r. lberine aıçratmak demek olacaktı. h-··hL olmuı • .___m•• bunun l - Çıldıt"dın mı Faruk, ben biz· ...... • ~ ... bemea kelhüdamdan alacaüm?.. Grcgorius Kara Şahlnın açık bir F k t ı Jca .. __ ... 
metçi siz ne yapanm? anı rz ırap a J?ln1n ununue çin dün koır'dufunm MarHra 1a~:1.• 

Bunu kimse de blhniyecek ! .. Bun - i'ltihza ile sdyJedfği bu söze fena _ Hele bu aqamı geçirelim beklerken içeriyi dinlemeği dU • 1l hizmetçiyi itham ediyor. Mart 
da senin çeldı:seceğin n • cihat ola. 11 " sfnırlE1ndi. ııilndü.. t'eride birtakım --'er .__ __ -ı~ı-ı _,.L- ş1-&.1.1 -ıeıl'8• 

ıe•gilim, yann derhal paçaları ar- s s __. aauuı -&~ ~ 11UW uı 
bWr?.. - Sen saçma lif ediyorsun! diye M . . , .. rdr. za.,.allı kadının kula:c..na ha ı:c -:Af- -...._ıe ara var, &ana arikadan daha iyısinı, .. 1t• r;•u .1-· - DTIIJC 

Kara Şahin 3000 fJorini duyunca >agırdı. Paranm hetısinl birden sa- daha işgüzarım, daha bcccriklisini 11 kırılan tabakların &esi ıeliyor yapıbnaanu Ye qyl1U% bulund 
)"ÖZU moemor ol:mqtu. Fakat pa • 

"a:ı:n ~ Mı3ı rü emniyet 

altın. girmie olmay13ına şiddctJe i· 
Ura.ı ediyordu. 

uı vtremem ? •• Bur.da da benım bak bulurum. g:biydi. takdirde Maribnm tevkifini 111 
krm var! .. ÇUnkU sizlerin nasıl ça- Ol · M "Jt 'b' b' h' Zavallı a.ı-- mer_,_,A "anlaııı • tt-x.ı-- maı:.. an a gı ı ır ız. uaın -.. :ıı J ---r.uu. 
•ştıklıı.rmızı pek l!~ bilirim!.. . . . • hat• 'il'... L .,1_,,. f ) di 1 

metçi bir daM bulunmaz .. Böyle la:ı Nermının sınırleri cı a yatıı - .... ru .. Q&Da az aamı n ecne 
( Devamt vtır) batından büyük i~ yapacağını bil- n:amış,, diye 'düşündü. (Lütfen ıtayfayı çevirimı} 

PIAnş 43 
ZA1il~LI OTLAR ( Muzir otlar ) 

lfı Mauval••• herb•• h Weeda A• Unkraut.or 

1. ~P.:l'GA.\IBER ÇtÇEGt 

1. ı . lo bluet l deı:ı cmaps, 
dca moı880nsJ (le barbeau. 
la cent.auree l:ilcue) 

J. t: the corn - flowcr or 
tıl!le-botUe 

1 .. \: die Komblumc (Trem
sc) 

%. llAŞIL\Ş (gelincik) 

a tomarcü 
b tlçcll 
c toıuam ketit'sl 

2. F: le paYQt (le coq~lı
cot) 

a le bouton 
b la fleur 
e la capaule 

2. t: the poppy or the com
mon red poppy 
a tJıc bud 

h Uıe nower (the bloı. 
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ao.aı) 

c the capeule (t~~ ~q
lar fNit, the J>OllPY· 
hcad) 

2. tl: der M<>lın UOat-. 
schmohn) 
a die Knospe 

b dic ISlute 
e die SamenkaPHI 

3. K.A.RAUUB 

3. F: ıa nielle def 'bl6• 
3. 1: the conı - cockle (th• 

eockle) 
3. A: die Kornrade 

4, SABi- KBlllNTl!:M 

.ı. •• : ıa ll}arıuertte d• bıee 
(le chrysan thme detı 
moissons) 

4. t: the veJlow oJt-cye dail'Y 
(the oom • marlgold, 

• 

10. KÖKLf'J\..ı., (Wk 
m1f) ÇELl:K 
• kik 

..ı. ıı-u. t: tlae prepaptlon by 
ottset - bulba 

1 a the old bulb 
10. F: la bouture ayant :prU 

racine 
• la racin• 

10. ı: the TOOted cuttlnr 
a tho root 

10. A: der bewunelte Steck
ling 
a dJe Wu.1 

11. ÇELİK [ dildlecek olu 
~dal .. s~U) 
a flllz (tomur~uk, •öz> 

11. F: la bouture (le rejeton, 
la pouaae a ple.nter) 
a le bourgeon (l'ttile m., 

le gretfbo) 

11. I: a hard - wooded cutting 
or slip 
a the bud 

11. A: der Holzsteckling 
(das Stec1thob) 
adle Knospe 

12. SOGANLA. çoOAr.m.. 
MA (,....ıan nrem .~ 
sopala) 
a soğan 

b piç solu 
12. F: la muJtipflcatlon par 

cııieux 

a le bullıe 
b le caltu (le cayeu) . il 

b the ol!set • bulb 
[bwb m a eubterranean 
bud] 

U. A: die Vermehrung durch 
Brubnviebeln 
a die lLlte Zwicbel 
b die Bnıtzwiebel 

YAPRAK AŞISI 
aaşı~ (~) 

b kabuk lzertne yapılan 
T şeklinde yank 

c yerine korunu~ a§I 

(g6z) 

d baj (ağaç kabup -.eya 
sudan) 

c aşJanan aia4) (yabani 

·~> 
13. JI': la gref!e en 6cusaon 

a Je greffoir (l'entolr m., 
l'ecuesonnoir m.) 

b l'incf8ion f. (l'entailte (.) 
en!.' 

c le gre.ffon plllce 
d la llgature (le 'l:ıar.dage) 

de liber (le pansement) 
e le sujet (le sanva.geon) 

13. 1: budding (here! shield. 
budding) 
a the buddlng _ knfh 
b the T- Bhaped slft 
e the luerted eye (t!ıe 
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Meşhurlann sırları 

Yalnızken ıslık çalan 
bir kraliçe ! 

İtalya 
moda 

kraliçesi de, 
gazetelerine 

gizlice, 
abone 

bütün 
. . 
ım ış ... 

(lJaşlu"aıı il irıciılcJ Bunun için bu insanlar bUyUk bi-
resmi hüviyetleriyle tamamen zıd rer sır gibi bu ufak ve chommiyet
olan bu hususiyetlerin bilinmesi on- siz noktaları dair.ıa saklarlar ve 
lann herkes üzerinde bıraktıkları bunların kimse tarafından bilinme. 
intiba ları değiştirebilir. 

<len merdivenleri ıdörder dörder 
~ tlayarak kendi dairesine çıktı. 

Apartmanının kapı:-ı ardına kad3r 
açıktı. Eşya her tarafta karma -
karışıktı. Karısı, Faruğu görünce 
haykırdı : 

- Utanmaz h erif! Sen dışarda 
keyfederken benim burada ne t eh_ 
likcler geçirdiğimden haberin 
yok ... 

- Ne söylüyorsun Allahaşkı -
na .. 

ınesini isterler. 
·Bu sırlar mesela şunlardır: 
Yıldız Annabellanın konturatın

da şu madde varclır: 
O bUtUn gazetecilere Amerikalı 

erkekleri Fransız erkeklerine ter -
cih ettiğini söylemek mecburiyetin
dedir. 

Tiron Povel ile olan izdivacının 

konturatının bir maddesi olmama. 
sını hem kendisi, hem de kocası L 
çin temenni ederiz. 

1ngiltcrenin en asil isimlerinden 
birini taşıyan J..oyd Charles Cou -

- Ne söyliyeceğim, hakikati. \endisch de meşhur sinema artisti 

H A B E R - Ak! Am Postası 

Hitlerden sonra Avrupa 
( //aşlaru{ı ~ iııcid(") 

Son senelerde Almanyanın ithal ctti~i petrol mikdarı da mütema
diyen artmış, 1933 de 237.500 ton iken 1935 de 429.GOO, 1037 de 453 
filn 400, 1938 de 552.000 tona çıkmıştır. 

Almanya 1933 ten itibaren sun'i ~etrol imaline de başlamıştır. 

1933 yılında çıkarılan petrol mikdan 915.000 ton iken 1937 de 2 miL 
yon 550.000, 1938 de 3,130,COO tona çıkmıştır. 

Bugünkü sun'i petrol istihsalatı Alman ihtiyacının yüzde 37 sini 
kar§ ılıyacak kadardır. 

Yarınki harbde asker nakliyat ı demiryollardan ziyade otomobil. 
ler, kamyonlar, motosikletlerle yapılacaktır. Almanya, motörlü araba 
noktainazarından dünyanın ileri~ c giden memleketlerinden birisi sa
yılır. 1925 de Almanyadaki rnotörliı arabalar 32:: 000 ikC'n 1938 de l 
milyon 709.000 i bulmuştur. 

Bu otomobiller için muazzam otomobil yollan da hazırlanmıştır. 
Alınanyanın son beş senede lıazıı ladığı otomobil yoılnrı :15.000 kilo
metredir. Bugün Almanyada bu yollar üzerinde 100 bin amele çalı. 
ş ıyor. Bu yollar Almanyaya 45 mllyar franga mal olmuştur. 

Harb sanayiinin inkişaf der('cesini şu misalle de ölçebiliriz: Krup 
fabrikalarında 1-933 de 74.000 amele çalışıyordu; bugün 125.COO arne_ 
le iş başındadır. 

Almanyanın gıda maddeleri idhar etmek hususndn göstcrdi~i 
gayret de fe\'kaladedir. Göbels 1935 de söyled@ bir nutukta: "Tere
yağı yokluğundan şikayet eden Almanlar var, fakat yemek rnkitlc
rinde Alman motörlerinin sesini işittikleri vakit bu vatandaşlar her_ 
halde bir gurur duymuşlar ve bunlar Alıııan motörleridir, demişler_ 

dir.,, 1936 daki nutkundaysa: "Et, tcrC'yağı, yumurt n bulamıyoruz, fıı-
kat toplarımız, tnyyarelerimJz var.,, dedi. 

Geceyarısı anah tarla kapı açıldı. ı,ıe dansöz f<'red Astor'un kız kar- yağı yemiyorum. 1 O kilo zayıflad ım. Führcrimir. dr> et \"C tereyağı 
Ben sen geldin diye aldırmadım.. d~idir. Onunla birlikte uzun müd- yemiyor, siz de bizim gibi yapınız ... 

Göring ise 1936 nutkunda şöyll' söyl<'mişti: "Ben bile artık tere-

Fakat biraz sonra koridorda M ari- det sahnede bulunmuş ve ikisinin Halbuki istatistiklf'r bile Almanyanın hariçten ithal ettiği hayvan. 
ka ile başka bir erkeğin hayaletini içinde de yıldız kendisi olmuııtur. tereyağı mikdarının \'e dahilden istihsal ettiği tereyağı, fiiit, peynir 

görünce işi anlar gibi oldum. A n· mikdıı.rının mütemadi.ven arttıfrını gösteri,·or. Bu mikdar Alıııan,·ada ltnlya kraliçesi modaya karşı o_ ~ " " 
laşılan haiz kız ceketinin cebinden saı'fedilmediğine "Öre ne oluyor? Hazırlanan bir harb için ihti.vat er. 

lıın bUyUk alakasını göstermek is_ co 

27 TEMMUZ - l "~'l 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi 
Komutanlığından: 

1 - Deniz Lisesinin birineı \"C ikinci sınıfına güverte ve 
makine kısımlarına üçüncü sınıfına haritacı yetiştirilmek üzere 
okur kayıt ve kabulüne başlanmıştır. 

2 - Müracaat müddeti 10 Ağustosta nihayete erecektir. 
3 - Şeraiti öğrenmek ve kayıt için İstanbuldaki isteklilerin 

doğruca okul kayıt ve kabul komisyonuna tstanbuldan başka 
yerdeki isteklilerin de bulundukları mahallin askerlik §UbesinP 
müracaat etmeleri. (5130) 

Karacabey Harası Müdürlü~Cnden: 
;\Iücssesemiz ihtiyacı için GOOO kılo kc~me ~ker. 4700 kilo adcyuğ 

1300 kilo ~ahun ile 1030 kilo kırmızı biber kapalı zarf u ulilc eksiltme· 
ye konmu~tur. Ek.;i!tme ll ·8·939 tarihine müsadif cuma günü aat on 
be.tc Dursa \'etcriner müdürlüğü bina ınd:ı yapılacaktır. 

Ş.-: .. iıı !J::hc:- ı.:ıcı;;una 30 kuru~, sabunun 31 kuruş, sadcyağın 90 
kuru~. kırmızı biberin '10 kuruş olarak muhammen fıyat konmu.,tuı 
l\ fu\"1'•1,at teminat 511 liradır. 

ı .. te!dıl:::in ~ ıso ::;ayılı kanunun l.ükümlcri dahilir • .:~ eksiltme: 
glinü ":lal on dörde lndar tcklı1 mektup1arını Bur a Veteriner mü· 
dü.·lu~·: ~·fa 1 !a:-a .,a•ı ... · 'ma komis) onuna tc\'di e:tınelcri \"C şartname·ı· 
ni g3rm:!k İ<~tirenlerin htanbul, Bursa Ytterincr miidürluklcrile Hartı 
mu ... i ebe ine muracaatl:m. (5569) 

l{orkuyorum ! 
ikinci bir fırsat veren birer ccn· 

neti andırıyorlardı ... 
nnahtarı almış olacak aş.ıkilc bera· zakı olarak saklanıyor herhalde. 
ber evi. dolaştılar. Beyendiklerini temez. B'. ·· k ı "Al "d' ., 1. -· · İçimden , "Bir gün ona hepsini A H.ADAN beş sene geçti. ııtun rn am ar manya nereye ~ı ıyor ... sua ıne Yerecegımız 
aldılar, korkudan uyur gibi yap. Halbuki o fransızca çıkan bli tün ' 'kat"i ve yakın bir harbe,, cevabını hııklı ;österiyor. it iraf edeceğim, bir gün. fakat Şimdi San Dicgodn yer · 

ı Jlaşlcırcıf r Hl ıı w·11dcı J 

Çünkü kaybederken bulduğum 
saadeti tekrar feda edcmezdiı11. 

tım . Sesimi çıkarmadım. Yanın - moda gazetelerine abonedir. Tabü _ rran ... ı:r.c:ı \ ' ii'd r n _ şimdi değil., Fakat saadetimizi leşmiş bulunuyoııız. Herkes bize 
da ki herif de aııkı olacak her gizli olarak! ı mall\'edecek o itirafı asla yarıa · ı ideal bir karı koca nazarıyla bakı· 
halde... Aynştayn sıcakta çalışabilir, en A ı mıyaca~mı biliyordum. yor. İki küçük oğlumuz var, Kari 

Faruk sersem sersem etraftaki büyük keşiflerini hararetin gölgedC' m an ya n e reye Kocamla ayrı bulunduğum müd \"azifesini tam manasiyle ifa e· 
karışıklığa bakarken Nermin de - lrırk dereceyi bulc':u~u bir yazda del cok şeyler öğrenmiştim. Aıtık den, diğer bahriyeli karılarını im· 

vam ediyordu : yapmı§tır. • d • ? san detin kıymetini ve bu kıymet· rendirecck kadar evine düşkün 
- Hayatını dün akşamki kav • Ciddiyetin ve \'hkarın bir nümu- g 1 1 y o r • 'i şeyin ne tlikkatlı bir h imaye is biı· baba, ben yalnız ailesi içın 

gamıza borçlusun Faruk .. Çünkü ıesi gibi görünen İnt;"ilterc krali - tediğini öğrcnmistim. 1 yaşıyan bir anne ... 
Marika sana fena kızmış. . Eğer çesi, yalnız kaldığ• zaman ıslık ça- (!Jaştarıı/ı ~ iııci<lt!J 1 ııında 1914 de tekrar bir itila dev- Cahillik, Fımanklık ve dik ku: J<~akat saadetimin altında beni 
d ün akşam seni evde ibulmuş ol - lar ve her yemekten sonra da bir zafer ve Uç mağlübiyet devri yaşa. rlne yükselmişti. Dört sene sonra falılığığımla müebbeden kaybet· hiç biç bırakmıyacak kemirici bir 
1aydı muhakkak öldürecekti. B.ı. eigara içer. dılar. hlrdenbire dUştUler, kargaşalık \'O tiğim saadetimi ne pahasına olur" korku var. Karlın San Fransisko-
nu aşıkilc konuşurken itiraf etti. Ve bunlar, bu saydığımız insan_ Bütün Cermen a~ircllcrini bir : ıhitat devri ba,'jladı. sa olsun dcvamettirccek, hata· j daki maceramı duyacağı kork~-
Bu sözleri dinlerken yatakta se • tarın. en büyük sırlandır. Bunu en .ek idare altında toplamayı ilk dü- Bu inhitat dl'vrinden sonra Hit- mı kocama iyi bir eş olarak tamir su ... 
nin hesabına ne kadar titrediğimi yakınlarına dahi itiraf etmek istc_ ünen kral llenri (Kuşçu Ilanri) ler devri geldi, ondan sonra da nç edecektim. S&dık fe<laltıi.r, anlı ~Rıl"l b eni ,taparcasına se,vi~',(•r• 
tahayyUI edebilirsin . F akat sen mczlcr . oldu. ~el<:cek daha bHml~oruz. Son iki_a_ yan b ir eş.. Bu SC\'giyi nefrete ccvirccek Hr 
daima böylesin.. kim olduğunu Hanri hakimiyeti eline 018 se - :ıır zarfındaki Alman tarihine baka- Adalar bana eskisi gibi ıssız \"C itirafta bulunmak yalnız bizim 
b·ı d·-· b" t k ı"nsanları nesinde aldı, muvaffak oldu ve bir rak söyliyecek olursak )İne bir ka. monotonb n 0··z·u·kmu'"vorlar, ven·ı 'deb:r:ı yavrularımızın da hava•ını ı me ıgın ır a ım :r.w .. aw:x::r.:::=ıı::::::::::arn::: " " "'• " 
hizmetçi diye alırsın. Halbuki n N t. p k . i fütuhat harbine girişti,. 1056 da l'!f;ıklık, sonra yine bir kalkınma baştan kuruduğumuz nıüştere:.C 1 harab edeceği için susuyorum. 
ben daha ilk günden Marikadan li . e C a 1 a ş 1 f: Cermen imparatorluğu ilila devre- devri başlar diyebiliriz. "rnyatta layık olmıyan birisinı.! 1 Fayın ccnuptaki arkadaşı da 
şüphe etmiştim.. Fakat sen bu .i! • Diş doktoru ~ sine \'armıştı. Fakat bu impara - Hükümct şekill<'ri dc~i!ıiyor. im- _ şimdi San DicgodRki akrabaları· 
bu .:u""phelerime bir türlü inana - ı·ı. Pazardan ınııaıla lıcrgfın ~ıı:ıt 1: torluk ancak iki nsır devam elli, pıı.rartodan sonra cumhuriyet, :ıklır. •J zaırıın, hclki 1'1üııİ .<'. bir 

1 
b 

1 
ı~ t . 

"' ı " 1 nın yanı ne a u unuvor. :>azı o,> d B k t • Ma ·ı : 9 rlıın nkşııın 1 8,:ıO z:ı kaılıır ı;ı<;· :: ııonra paım \'e asilzadeler tarafın _ cumhuriyetten ı::oııra llitlcr. llit - llitlcr müzesi açarlar, seyyahlar · d k k~t 
1 

rt"l mıyor un.. ere e versın r - n 1 ·ı: lantılar a "" va o . C" pa ı c _ _ fi t aların ı kalıul ,.c teılav l eı t•r . • : , v-. .J , 

ka a gızhgım çaldı da bana hak .ı Adres: Gl:ıl:ı Tünel mcyılanı :: clan mahvedildi. lerdcn sonrn? Bugün henüz bilmi- .;ırlr·r, biı mar'.,. verirler, Hitlcrin •inde kan;ılaştığımız z·aman küc;· 
r g-e mecbur oldun lcıte bu il T dd . b ... l/'J :: O zamandanberi Almanya müte- roruz. Fakat şu hemen h0mcn mu. ıcôpr>:!"ı.ın kaırçıbını \'C' mnT.iye ka- b k 

1 1 
b . .. 

1 
.. -·· .. . ve me .. :ı: ers:ıne c:ı csı :ışınıı:ı - .. ~ah a ış ar a cnı suzc ugunu :;o 

erkekler bo""yledir .. Akıllı kadınla- 1.. No. 1ı mua~·ench:ıne :.i madiyen ) üksclmlş \'e alçalmıştır. hakkak ki ın::;o s0ncsinde Alman - rışmış bir maceranın daha birçok 
" rüyorum. Bu adamın bildiklerini rln kıymetini bir türlü bilmezler. , İmparator Vilhclmin idaresi zama_ · a yeni bir id·.re altında yaşıyn - .atııaıdımı SC\rcdc:lcr. 

PLı\NŞ 4!? 

bud-eyC", the bud) with 
n shield of bark atta
ched to it 

il thc bast, or raICia 
(raphia), bandage 

e the stock (thc Vıild 

stock) 
13. A: das Okuticren (Augcln) 

a das Okuliermesser 
h der T_Sehnilt 
c das eir.gesetzte A uge 

(Edelauge, dio Knospe) 
d der Bastvcrband 
c die Unterlage (der 

Wildling) 

1 ı. K ,\l, ı :~ı ı\Ş l~I <tclik a
~ısı ) 

a telik ( aşı, kalem) 
b ~abani kök 
<' k:ınıa şckl in<lc ~arık 

ı 1. r : la greffe en incrusation 
(l'enfourchcment m.) 

a IC' grcffon (l'ente f •• la 
grcffc) 

b le sujet (la souche 
d"un sauvageon) 

c l'incisior. f. en formc 
de coi;ı (l'entaille {. 
cunciformc) 

1 1. t : graftlng (here: graft, 
grarting) 
a the scion (the graft, 

the •hoot, the lmp) 
• f!tıe stock (e. g. of a 

tn 

wild plant) 
c the eleft (lhe slit) 

H. ,\ : das Pfropfen (Spalt
pfropfen) 
a das Edelreis 
b die Unterlage (der 

Sturnpf, z. B. cines 
WiJdlings) 

c der Kcilsehnitt 

15. lMıiI.ll MjlSI (tngili~ 

kalem aşısı) 

a kalem, aşı 

h yabani ağaç Car;lanan 
nğat ) 

ı s_ ı 5. Aşı usuuı. ı·; 

TEKStn ( c;oğaltma ) 

15. F: la greffe a:ıglaic;e 

simple 
a le greffon (l'ente /., la 

greffe) 
h le sujet 

ı::u ;; in multiplkatiM 
(parfoiı; la rcgcneration ) 
par la greffc 

15. 1: splice • grafting 
a the scion (the graft, 

the shoot. thc imp) 
h the stol'k 

tıU .'i crafting 
1 :>. ,\ : d n s K nr>ıı ti rr<'n 

A rl•.cı r.'rl"lr<'lı; 

h ,.ı;., t •nt,.rl.., .. e 

13.Jö Veredlung 

rıa n ... 43 

-ınlat.a<'ağından ve dedikoduların 
'{arla kadar geleceğinden korku 
.. onım. 

Ji'aknt bütün bunlara rağm<>n 
··:ı.lnız bir tesellim \'ar. Eğer bir 
--:-Un bu çok korktuğum nn g<'lir 
·c Kari belki beş senelik püriiz· 
;Uz hayatımızı gözi:inündc tuta 
· ı k maziyi unutur. 

E\'el ~imdi yalnız o ümitle va 
·ıyorum. b.ütün korkularıma g.:ıc· 
·,e calan ümitle ... 

Yeniden kazandı~ım hu yük5ek 
'Şkın bedelini işte bCiyle maned 
•rılarla ödüyorum .. 

o~ IHFAN KAYRA ı 
t.. ~N MOTI::Hı ;);,ı tS J 

1 fürbe. Bozkıırd Kıraathane. 
-sı karşısında eski Klod Fareı l 

1 
soka'< N:>. 8. 10. Oğleden son 
r;ı 3 tl'Jı 7 vr. kadar 

41~~® 

Resi iiı 1 i Hafta 
mecmuası 

Bu hafta çıkan 
4 3 nu nnr Jlı sayısı 

l irçok güze l yazılar vP resim lerle 
ılol u<lur . Almağı uııutmayınız. 

f -~ ..... "" ... ' • •• • ' .. 



H A B E R - Ak~ Postan 15 

Litvanyada 
Meşhur bir haydut 

Gazle zehirlenerek 
idam .edıldı -

'l'Orkiye Uumhurıyet f'lerıKez •i•nk.t~I 22 1 7 1 1939 VaLIVetı 

öir 

'l \ısı) , n olması vı: 
• ~ - llüuam peşre\'i. 2 _ Sa ou hUkmün infazı başlı başına bi: 

3 _ l c ılh 'farkı • f' ııırııriu <•I lıldiaedir. 

A KT t F 
Ka•a: 

Altın san klogram 17 t 79 910 
Banknot 
Ufaklık 

Dahlldtkı lfohablrln: 
fürk !ırası 

tlaricttkı M11habirttr: 
Alim sarı klısram ı. Ul'>d 8:41 
Allına tahvtlı kabıl serbe!'il 
dövııler . 

24:. t6-l.Ot1.9i: 
20 .O:>:i.4 70.50 

1.461.3!'1.27 

384.028.8-l 

12.741.2ii2. I 

14.800.U 

ura 

4ff.i,S1 .788. 

38&.028. 

PASJF Ura 
Strmaue 

I htiyat akrtıt: 
., ıl l ve re\' ka Bitle • 
lfuo;usl 

• • • 

• • • . . . 
Ttdnvütdekı Banknotlar. 

>eruhte edilen evrakı naktl~ e 
Konunun U.8 lnC'l mal1'lJe. 
ll'rine le\'fikan haııne tara. 
hndan uki tediyal 

4.211.1:w .2:; 
6 .000.000.-

158.748.=>63.-

17.228.027 .-

15.000.000.-

ıo.217.13-J.2ü 

ı bır ekkı Arıf • Segiıh şarkı - ~lızra. Litavnyanm merkezı hllkiimet.ı 
kı .. : ·" - l.iıııı ağa Suzınak şar Kovnodaki cinayet mahkemesi ge-

Oığcr clövızler ve bor,ıu 

klırın11 bakı)-eıerı 3 !l8 t.2.J7 .i.: 16.090.860. ... Deruhte edilen evrakı nak. 
Jıye bakiyesı 141.520.536.-

llıııa: enım yarem gibi yare bulııP 1 d b" 
ı.. • 6 - H lk tü k.. .. E çen er e ırçok haydutluk vakala ... da a r ·usu • mı nem sı 
~a 1as tutup aglar. 6 _ l.ulif 8 n yaptıktan aonra nihayet ele ge-
1 ,: l'fıcaz şarkı _ ~1<;ın şeb ta sl'rc. çen haydut Poliakajtiııi idama mab 
r:.aa

56 
Pttıısıara Nariz - llicıız şarkı kum etm.ıştir. 

•ıııı nue :ıçılnıış. 8 - Ahmet Ha Hüküm tasdik edildikten sonra 
9 _ • lfıcaz şarkı - Can lıost:nı)' ım. bu haydudun idamı bir mesele hali~ 
k Art akı K · ı1 r ı · k · L·ı •Artık • uhr 1 

.. 
1 

1 
u~:ı~ ar ş0ar. ni almıştır. Çünkü Litvanyada idam ı 

"iltd· ne sıya ııoz crının. 1 -
b J 111 hicazkir şarkı. liullcr uçnıı~ usulii bizler gibi asılma, Almanya 
:-;~ bfU olnıu,. 21.10 Konu~ma. :!1.25 gibi ablta, Fransa gibi giyotın w 1 

lo''li l>lılklar. R. 21.30 Mfiıik c· , 1- Amerika gibi elektrikli sandalye cic j 
ııar;~estrası - Şef: Has:ın Ferid Al- ğildir ki, idam vasıtası kolaylıkla 
fonı • _ı - Schubert - Bitmemiş sen- temin edilebilsin. .. 
Ci sı nıinör. 2 - E. Gricg - 1 in. . --

l>er G" t -·ıı '>'> .,0 l\I" .k Bu memleketin ıdam usul:ı bam· 
l>er un suı . --·" ı uzı · co. . 
~ııbeı Parçaları _ Pi.). '.?3 Son ııj:ıns başkadır. Lıtvanyada mahkumları 
ka~tlerı, zir:ıat, eshıım, ıah\'ilül, hnvagazile zehirliyerck öldüriJrler . 
~3~ı)•o • nukut borsası (Fiyat). Ve bunun için de birçok hususi ter. 
~4" CMuzık (Cazb:ın<l - Pi.). 23.55. tibata lüzum vardır. 1 

ıar l , , 27 111 .:ı program. lşte Kovno adliyesi bunun için 

12 .. 7 • 939 Perşembe fennin son icaplarına göre, hususi 
~l: 1 _:o .Pr?gr:ım. 12.3~ J urk ıııiızi- bir idam hücresi yapurmış ve bay. 

llıi:ırıl' tnhvilltrl: 
IJC'rıılıh· <'ılılf'ıı "' ruı.ı n:ık • 
ıft~ l' 1-HI'~ 1 P, . • • , 

k.anuııuıı h ıs m11dı.Jelerine 

ll'dıkarı lluzıne tarafından 
nıkı ıediyut . . . 

')enedc.ı cü:danı: 
. . .. 

Tıcart senetler . . . . 
l:.'~ham ve tahvildl C'ii:dnnı . 

Deruhte edilen evrakı nak 
A (ti yenin karşılıAı csh•m •e 

\ ıahvıJAt itilıarl kıymetle 

8. Serbest esham ,.e tııhvıllıl: 
Avan.•lnr: 

lla:ı:ineye kısa vadeli nan! 
Altın ve d~vlz Hzerine 
Tah\·ilat üzerine • • • • 
m~~edarlar 

Muhtelif •• • 
• • 
• • 

• • 
• • 

:SS.748.1'>63.-

17.228.027.- 141.520.:"..S6. 

12 8 • .t83.366.44 128.48.'J.366. 

43 ..l70.7~1.47 
7.öl 7.080.07 l'J0.987.8.12. 

6.041.000.-
21.tOt.4!: 

7.808.72.2.- 1S.R70.826. 
4.500.000 

rn.oua . .ııo. 

Ttktln ·tı 8.-132.059. 

Kar$ılıAı tamamen altın olarak 
ilheten tedavüle nzed!Jcn 

Reeskont mukabili llhetcn 
teda. nzed . . 

1 Türk lfraıı Mevduatı _.. 
DtJvlı TaahhiJdatı: 
Altına tahvili kabl] dOvlzler 
Diler dövizler ve alacaklı 
klirinıı bakiyeleri • • • . 

Muhtelif • • , • • • 

ı 0.000.000.-

69.000.000.-

3.016.4fl 

36.19:S.t90.60 

Yeldin 

220.520.~.
:J • • O."i2. 787 .88 

:lR.108.207 .Ofl 
!J:J.443.803.83 

.J i S.432.059.02 

r11 • Suzınak pcşre\'ı. 2 - l\lusta. ı .. 1 
~lltiz .,, - k k S . ,_ dut bu hoçreye kapanarak baYaga J Temmuz Hl38 tarihinden itibaren: Iskonto haddi CJf 4 Altın tlzerine r "s 'aba . • ~uzına :şar ı •• ensız uu . . . .. ... .. .. . 1 

ııak h. 3 - Neyzan R•za Ef. _ Suzı- zıyle zehıl'lenıp olourulmuştlir. 
... Şarkı - Çaldırıp çolgı)'ı. 4 - Le- Himayei hayvaı.at cemiyetinin 
•
111 s 
'oıı • uzınak şarkı - Yeler hiçrr .. :ı öldUriilmesi zaruri kedi ve köpek 
'arıc~r. s, - ~~ust?ra N~fiz - Suzinak ler için kullandığı bu usul, belki 
'ır, • .. Cmıtsız hır sevışle. li - Hıılk ilk nazarda çok insani gibi görilnU-
ta ~Usu - Esmerım kı~ nıa bana. Li . VAKiT kitabevi 1 

Eminönü Halkavi fakirleri meccanen -muayene ettiriyor 
1 leınıeket saat ayarı, UJuns \"c nw· yor ama, tvanya kanunları bu ış-
(~tı:ılojj lıaberlcrı. 13.15 _ 14 !\lüzık te hiç yanılmamıştır. Çlinkü bugün 
r 0rışık program • Pi.). 19 Prog. en rahat ölümlln davagazile zehir. 
~e~· 19.05 Müzik ( \'(•lwı - .'nlc.ı da- lenerek ölmek oldı.:.ğu fennen sa . 
ı 1 · 19.15 Türk müziği t Pası! heye. bittir. 

Dün ve yann tercüme 
külliyatı 

Eminönü Halkevinin çok güzelrasız muayeneyi kabul emiflerdir.halkı paraaız muayene edecek o. 
ve içtimai bir yardım tetkilib meyBunun için halkın Eminönü Hal-lan doktorlan takdir ederiz. Mua· 
dana geirdiğini haber aldık. Evkevine müracaat ederek bir puıu- ·· ı · .. l t b•t ed'I · , yene gun en §OY e es ı ı mıt-
bır çok dokorlarıınızla anlaşmıtla almalan küi gelecektir. Gerek • 

Ilı •1 2u ~lcmlckel saat ııyarı, :ıjans w En rahat öJUmiln de en · sani No. 11-20 ikinci ıerı Kr 
ve bu dokorlar fakir hasalan pa-Erninönü Halkevi, gerekse fakirür: 

Ilı e eoroloji hah('rlcri. 20.15 Konuş. .. .. .. ın 
, :. <Zir:ıat saati). 20.30 Türk mü- olum olduğuna şuphe yoktur. 11 Gorio baba lOl 

iSMi 
~I! ı: 1 - ı.;şşnk peşrevi. 2 - Şe"kı ============== 

1
t · Uşşak şarkı - Ciilzara nnzıır 
dını. 3 - Tanburi Faize - l'şşa' 

12 
13 

Deliliğin psikolojl8i ~ 

Ukbahar selleri 7!ı 

~kı • Niçin nalcııde~in. 4 - Tan. 
r lııksımi. 5 - Şemsettin Ziya -
,:ık şarkı • Şu ı;alkım s5ği.ldün 1 

t 1.35 Eyfol kulesi: Askeri mu~lki. 
12.Bııdaı>eşte: Halk musikisi. 

VARYETE \'E KABAREl.I::R 
9.2~ Hilversum 2: Varyete kon-

seri. 

14 
15 
16 
17 
18 

Engerek dUğUmU 
Raain külllyau m 
Samimi Saadet 

lata tis tllı 
Çocuk dUşUrten!er 

6C 
7e 
5( 
30 
6( 

Dr. Cevdet Kerim tncedayı 

>r. Fahrettin Kerim Gökay 
)r. H. Cemal Lolmwıhekim 

)r. ihya Salih tpnç ~J .nıa. 6 - Halk tü · 1n • Elft Jıöz. 
:ıe kurban oıdu~um. 7 - Dellü: 

ı~on ılra (R,): "LuckY. Dip" Ş~'ınuz şark ı • Etmedin bı: lO. 
10 3f Rudio Eircann: \'arycte. 

1 19 tllm ve felsefe 
Mevcudu kalmadı 

30 
1r. Mehmet Os:nan Saka 
)r. Nadire Sadi Yalın 

ı hyn 8 - Şemsettin Ziya • Şeh · . DANS Mt:SIKISt 
'•ı - ne maJdandım hem al 

1 
• 9 - Rohmi bey . Şehnaz şar 11 Sottens: 11.30 Napoll grupu G3( 

20 
)r. Nihad T8zge 
1r. Osman Şerafettln Çelik 

nu. ":~ d !beri iş,·cbaz. 10 - Şch. ı . 1r:ı (N.>; 12.10 Londra (R.>. 
~ s 1 • t 1.1 '> • ''ll'J \'C Torı no ı.ırupları. 

2ı,4 n;z scrr ·.,i. 21. O Konuşm.? - ---------------
t ~ ~eşeli plaklar - R. 21.30 l\lı · D ~ııretlin Gençdur ,.e ar-
22 h ~\'aı;ıııcrin eserlerinden • Pi. l ··:ıılaşları 27 Tl'mmuz 
tıı. luzik ı Kiiçük ork('~lra - Sef : "i · wrscmbe nkşomı Kara-

.\ııkını: 1 - l.umbyc - Şanııı 111 •iıınrük eski "Öıcn'' yc-
le~<,ıııop). 2 - !'iıcrlc - ". ılıir:ı <lıı 11 "Kıırııl'' sincmnsınd:ı 
lı t tzzo). 3 - J . Strnms - Artis (Cellat Kara Mustafa) 

Bu serinin fiatı 15.30 k'.ıl"\§tur 

Hepsini alanlara ytlzde 20 lskon 
to yapılır. Kalan 4.24 ktınışıır: 

t.24 kuruşu peşin alınarak mUte
bakisi ayda birer lira ödenmclr 
!lzere Uç taksite "ağlanır. 

Dr. Pakize izzet Tarzi 
)r. Rabia Rahmeti Arat 
Dr. Rüştü Recep Duyar 

ı )r. Sani Yaver 

l~ı-,ttı· 4 - Paul l.ıncke - Olimpiyııt. 
• tı 11 l'Mnrş ). 5 - Rcinholıl Bc<"k<'r 
• \tı bahar ( :\frlodı) 6 - Roh<'rt Stol1 
~r hnada ilkbahar. 7 - Franz f.e. 
~1111 - Çıgan aşkı. 8 - Ernst ı\rno 
~11• 11dorr • Arzu (Vals). 23 Son a
l ~ khıberleri, ziraat, esham, tah"i· 
~~O 11nıbiyo _ nukut borsaı;ı <riyal L 
~. \' AIUıik ) Cazband - Pi.). 23.55 -
~ •rınki program. 

aba.ncı Radyolardan 
P Secilmiş Parçalar 

ltıtt "0 9ram Tilrk.lye saati ile ı•e ,;y. 
rı 1 l k 't ıııı,,1,.: onruki aaal o ara verı -

OPcR \l.An VE SE~FONl 
O ls KO!\SERl.ERI 

Sottcns: 18 ınci asır lıal)atı 
9.30 musikisi. 

EH el kulesi: "Fragoııarır 
!I, fJ ( l'ıerre). 

lu, Bcrlın (Uzun l>.): l\lozarl. 
l ı l'rağ: "t'ener" (~o\·ak). 

lioına grupu: "Pahaçolar .. 
12 (Ll'Onca\'allo). 

lll) l>rog: (,;ek musikisi. 
n.35 \ ML'st Ktsı \ E KONSEnt.En. 
'·•o l>uris (PTT) : Org. 
8.ıs l.on<1ra lN.): Piyoııo kon•rrı. 

11,1, Derlin: Pı)ano konseri. 
tı.ı0 ~ar ova Keman konseri. 
l l.ts c onıünster: Org. 

Bı •llısla\ a: :Slo\"3k hıılk ~ar
tı.20 kıhrı. 
1 ·20 ~liı ııh: Ser<'nad. 

Or,no grupu : Keman kon-
11 .. 111 seri. 
lt.-ıJ ~ar~•a: " !)anc. konseri. 
- o1 \ t>lon~·u: Oı kcı.lra 

• <lı .,ova: Tı-.yc,.ar. ., " .. '• ll ı •L .. uıd \ ~ Oı .... HETLE~ 
ll.o15 rlin: ı ... ık or:.cs:rası. 

ıüns.er: Hı.d~o o ' 
tası. 
h:ı rt: Operet parçaları 
~unih: "Clicıa" (Dosta!). 
ı.:,::Olı ırupu: Operet parça-ı 

'tdonte Ceneri: l\landolin ban-
Osu. 

~oııte Parlsien: Ope~t. il: , hurg llııl k programı 
1 ti>ş n ırır orkt•slra. 

tokhol ıı. Hafif musiki. 
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dar talika gönderdin,, Bunları 

biribiri ucuna koysalar Paristen 
Strazburga varır. Buna rağmen 
hizmetin noksan ve fena oldu 
ğunu nasıl zannediyorsun? 

- Evet efendimiz. Kralımın 

bu kadar li'ıtuflarma rağmen söy 
h.:dığim şeyin pek doğru olduğu. 
na hemen hemen kaniim. Belki 
anlatırken yanıldım. Hizmetin 
fena yapıldığım arzedecek yer -
de fena tertip edildiğini söyle -
dim. 

Kral başını kaldırarak gözleri
ni veliahdin gözlerine dikti. Bu 
sözlerin, bu birkaç kelimenin al· 
tında birçok gızli şeyler olduğu. 
nu anlamağa başlamıştı. 

Kral: 
- Otuz oin at, otuz araba, 

alt:nış yük araba~ı. iki alay sü -
vari bu hizmete memur edildi. 
Ali:n efen.ii, size sorarım, gim · 
diye kadar Franaaya böyle mub 
teşem alayla giren ·bir gelin var 

mı? 

- itiraf c=der.m ki her şey şa 
hane yapıldı. Fakat bu atlar. a -
rabalann yalnız prenset ile ma. 
iyeti için kullanılmasını emir bu
yurmamışmıy<lınız? 

Kral üçüncü defa olarak ?ren· 
sin yüzüne <likkatle baktı. Kal 
b·ne, hafif bir ~üp!ıe girmi!'tİ. 

V cl:ahdin söyl~di~ : sözlerle bi 

raz evvel Kontes Dübarrinin dai 
resinde geçen ahval arasında bir 
münasebet olduğunu anlar gibl 

olmuıtu. c. 

- Bunu sormağa ne hacet?' 
Bütün bu şeylerin prenses için 
yalnız onun için olduğunda §Üp
he yok. İşte bundan dolayı gc -
cikmez diyorum. Fakat Li'ıi batıa 
niçin böyle dikkatle bakıyorsun? 

Sonra hiddetli bir tavırla ila
ve etti: 

- Yoksa saatin makinesi gibi 
yüzümün teferrüatını da tetkik 
ile eğlenmek mi istiyorsun? 

Söz söylemek üzere ağzmı aç
mış olan prens kralın bu hiddetli 
suali üzerine sustu. 

Kral münakaşadan kurtulmak 
için: 

- Artık söyliyecek bir ıey 
kalmadı zannederim, d~di. Mem 
nun oldun degil mi? Zevcen ge
liyor, hizmet mükemmel. paran 
çok. Bunlar pekala. Şimdi bun • 
ları merak etme de bozduğun 

saati düzeltmek li'ıtfunda bulun. 

Veliaht durduğu yerden kı • 
mıldanmadı. 

Kral gülerek: 
- H:ıtm,,a b 'r ~ey ı:;c~T. <le• 

<li. Sar.a s"'ny:n s:ır..t ı'· :ı · L · ı :ıı 
verse!t fe:~a ctr-~!. r.Lı:i.m ya 
münasip bir r.::ı:ı~ l:ı. 

IHTISASI GONO Saati 

Cild ve Frengi Perşembe 

Aaabt hastalıklar Perıembe 

15 ten 18 ze 
kada 

10 .. 12 .. 
Dahili hastalıklar Cumartesi, Salı 9 ., 11 .. 

14 ., 16 " 
13 .. 15 

Kulak, Boğaz, burun hastalrklarr Salı 
Göğüs ve dahili hastalıklar Cuma 
Doğum ve kadın hastalıktan Çar~ 14 ,. 18 " 

15 Cild ve Frengi Sah 
Bakteriyoloğ ve sarf haıtalıklar Pazardan batka 

Doğum ve kadın hastalıktan 
Dahili hastalıklar 
Sinir hastalıktan 

her gün 
Çarşamba 

Perşembe 

Çarşamba 

14 ,, 18 •• 

14 " 18 
14 " 17 

" 
" 

15 .. 16 .. 
Kulak, Boğaz, burun hastalıkları Paazrtesi Sabahtan akşa· 

ma kadar 
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mekten usanar~ salonda sıra 

ile asılmış saatlere bakmağ'a ve 
Şarlkenin yaptığı gibi, bunlar 
arasındaki ayrılığa bakarak in -
sanların eliyle yapılmış olan 
şeylerdeki, müsavatsızlığı açık • 
ça ~österen şu garip hale dik -
kat etmekle vakıt geçirmeğe 

başladı. 

Salonun ortasında, tam kapı· 

nın karşısındaki duvarda bulu -
nan büyük saatin önünde durdi.l. 
Hususi bir maharetle yapılmış 

olan bu saat, insanların zaman 
hakkında muhtaç olduğu her şe

yi, yani saat, gün, ay, sene ve 
ayın ve se}'yarelerin hareket ve 
tahavvülatı gibi şeyleri gösteri · 
yordu. 

Prens, her zaman hayret ve 
takdirini çeken bu makinenin Ö· 

nünde durdu. Sağ ve sol taraf · 
• la:ına geçerek biri biri içine gir. 

miş, ince dişlerini, yüzlerce çar
kını ve diğer iiletlerini birer bi · 
rer seyre başladı. iki taraftan 
makinelerini tetkik ettikten s n
ra karşısına geçerek berrak bir 
göl üstünde su sathını buruş · 
tlırmadan kotan su sinekleri gı. 
bi saatin geniı kadranı üzerinde 
süratle hareket eden saniye yel
kuvanını bir müddet seyretti. 

Bu temaşa vaktın geçmekte 
cldı•:;unıı velialıde aç·kca anlıı•ı 

rordu. Ba esna<:a yelkovan bit. 
clenbire krdu. 
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Yakuttan yapılmış yuvalann -
da durmadan dönen mihverlerin 
iri ve ufak bir çok çarkların çı. 

kardığı muntazam tık tık duyul
maz oldu. Sanki saat birdenbire 
ölmüş, onu hareket ettiren lıu 

ruh birdenbire uçup gitmişti. 
Belki gayet ufak bir toz par · 

çası dişlerin arasına sıkışarak 

bu bale sebep olmuştu. Saatin 
böyle birdenbire hayattan ölüme 
geçmesi veliahde oraya nıçın 

geçtiğini bile hatırından çıkar -
nuştı. Saatin billur kapısını a · 
çıp makineyi daha yakından tet. 
kik etmek ve durmasının sebe -
bini anlayabilmek için başını i -
çersine soktu. Fakat saatin iri 
rakası içini tamamiyle muayene
ye mani oluyordu. Maharetli 
parmaklarını makinenin araları · 
na sokarak bir usta gibi rakası 

yerinden çıkardı. Her taraftan 
dikkatle muayene ettiği halde 
bir şey anlayamadı. Belki kurul. 
ması bitmiştir diye düşünerek 

anahtarı eline aldı, bu sanata va
kıf bir adammış gibi kurmağa 

başladı. 

Fakat anahtar üç defa döneı 

dönmez durdu. Saatin bu taraf 
tan bir kusuru olmadığı anlaşı 
lıyordu. Prens ccHnden çıkar 
:iı~ı viclalı ufak bir çak ı vasıta 

sile çarklarda., 1 irine ilisti Ma 
kine bir ikı sa•.i:·e : Jed:kten sor. 

ra t elaar durd• ı . Demek ki ı;a · 



H AB E R - Akıam Pottan 

Her şeyde tasarruf 
fak at çocuklarımızm 

caiz olabilir, 
sıhhatinde asla ! 

Çocuklarınıza her zaman en iyi şeyleri veriniz 

üç aylıktan itibaren f QSf A Ti N vermek başta gelir 
1 Saç eksiri 
Komojen ~--~ 

F O S F A T i N ~~~y;-~ 
en mükemmel çocuk gıdası dır 

Q. 

FOSFATiN 
renksiz yanakları pembeleştirir 

FOSFATiN 
ile beslenen çocuk 'kanlı, canlı ve 'daima a'lhlıatli olur 

Saçları besler, kök
lerini kuvvetlendi
rir, dökülmesini ön. 
ter, kepekleri giderir. 

lngiliz Kanzuk 

Eczanesi 

FOSF ATİN Fransadan gelir, FAL YER marka sile ar.ayınız. 
Beyollu - lstanbul 

FOSFATiN FALYER 
Bütün eczane ve bütün bakkallarda vardır Her nüsha yeni bir güzellik ve olgunlukla çıkan bu 

haftalık mecmua Türkiyenin yegane rakipsiz gazetesidir 
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atin hastalığı ciddi idi. Prens bu 
nu çok merak ettigi için çakısı -
nın ucuyla vidalarını sökerek bir 
kaç çarkı yerlerin.den çıkardı. 

Hepsini dikkatle bir konsolun 

uzerinc diZ':ii. Yavaş yavaş. bi -
rer birer tekmil makineyi söke • 
rck en gizli kö elerini gözden 
geçirmeğe başladı. 

Nihayet bir vidanın yerinden 
çıkarak çarkların arasına sıkış -
m ş oldugunu gördü, sevincin -
den kendini tutamıyarak haykrr
dı, o vidayı sıkıştırıp yerine koy
du. Sonra, sag elinde !;akı, sol 
clınde bir cark oldugu lıalde ba. 
sını saatin içersine soktu. Veli -
aht makineyi dikkatl! y<.:rine ko
yarken salonun kapısı açılarak 

kral içeriye girdi. Fakat prens, 
durmus bir kalbi tekrar işletmi
ye muvaffak olan bir doktor gi
, i makinenin tık trk ederek iş • 
lcmckte olmasından başka bir 
• ye dik?..at etmemişti. 

Kral salona girerek etrafına 

bakındı. Fakat viicu':iu saatin 
ar ında, bası içinde olarak 
cahşmaktaolan veliahdi hirden -
iı c oremedi. N ıha yet prens 

unc caı ptı, hayretle yanma 
kulup omuzuna dokundu: 
- LUi ıac yapıyorsun? dedi. 
•elfaht 9'{!'rnffe, fabt lhtiyatlı 

' r k basını çıkararak cevap 
ve eli: 

- Kral hazret~eri ne yaptığı-

ır..ı görüyorlar. Sizi beklerken 
saati tamir ediyor ve vakıt geçi
ı iyorum. 

- Evet saati bütün bütün 
bozmak için değil mi? Ne güzel 
vakıt geçirmek? 

- Bilakis bozulmuş ve dur -
muş bi: saati tamir ediyorum. 
OrtaJaki çarkı kenarındaki vida 
gev~eyerek saati durdurmuştu. 

Vidayı yerine koydum. Şimdi 

saat i~liyor. 
- Makinelere bakarak gözle. 

rini bozarsın. Bana dünyanın al
tmlarını verseler böyle bir an 
kovanına gözlerimi çevirip bak
mam. 

- Hayır efendimiz, bendeniz 
bu sanatten anlarım geçen sene 
bana llıtfetmiş olduğunuz mü -
kemmel saati her gün söküp tek
rar yerine takarak öğrendim. 

- Öyle olsun! Şimdi makiıı.c. 
yi bir tarafa bırak da görüşelim. 
Çünkü beni çagırtmışsın? 

- Ben mi cf edimiz. 
- Evet sen, beni beklediğin1 

bildirmemiş miydin? 
Prens önüne baktı: 
- Pek dogru efendimiz ddi. 
- O haJ.de ne istiyordun? Ce-

vap ver. Egcr hana söyliyecck 
bir şeyin yoksa ben Merliye gi -
diyorum. 

On Beşinci L\ıi adeti olduğt 
gibi kaçmak için çare arıyordu. 

Prens elindeki cakı ile saatiı: 
. I 
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çarkını bir koltuk üzerine koy -
du. Mühim bir iş telakki ettiği 
~aat tamirini bırakması hakika -
ten krala arzcdecek mühim bir 
şeyi olduğunu gösteriyordu. 

Kral: 
- Paraya mı ihtiyacınız var? 

dedi, öyle ise biraz sabrediniz 
şimdi gönderirim. 

- Hayır efendim. Heniiz ay. 
Jığımdan harcanmamış bin riyal 
var. 

Kral: Mükemmel bir muktasit 
sın diye bağırdı, Lavagüyon ne 
ala terbiye etmiş. Bende olan fa
ziletlerin hepsini ona öğretmiş. 

Prens büyük bir gayret gös -
tererek: 

- Efendimiz gelininiz henüz 
çok uzakta mı'dır? dedi. 

- Onun nerde olduğunu sen 
de benim kadar bilmiyor musun? 

- Benmi? 
- Şüphesiz, dün seyahat ra-

porunu ikimize birden okudular. 
Geçen sah günü Nansiden geçe. 
cekti. Şimcli tahminen kırk bes 
mil mesafede olacak. 

- Prensesin yavaş hareket et 
mcktc olduğunu zannetmiyor 
musunuz? 

- H;:ıyır, hayır. Bilakis seri 
hareket ediyor. Çünkü bukadar 
istikbal, teşrifat arasında biribiri 
üzerine günde bes mil yol alıyor 
ki süratli demektir. 

Veliaht yere bakarak : 

- Günde beş mil pek az, diye 
mırıldandı. 

Kral prenste hiç ummadıgı bu 
sabırsızlığı, gördükçe hayretten 
hayrete düşüyordu. 

Gülerek: 

- Demek ki pek acele edi • 
yorsun, dedi. 

Veliaht daha fazla kızardı: 

- Sizi temin ederim ki sabır
sızlığım tasavvur buyurduğunuz 
sebepten ileri gelmiyor, dedi. 

- Öyle olsa bile hakkınız var. 
Çünkü siz on altı yaşındasınız. 

söylencliginc göre prenses pek 
güzelmiş. Bu halde sabırsızlık 

pek haklıdır. Merak etme, prcn· 
sesiniz her halde Parise gele -
cek. 

- Efendimiı:, yoldaki bu teş. 
rifat muamelelerini b;raz kısalt

mak mümkün degil mi? 
- Mümkün degi1, usulen kal

ması icap eden iki uç kasaba-la 
durmayarak geçti. 

- O halde bu çok sürecek. 
Bundan lınşl:a za:meclcrim ki di
ğer bir şey de gecikmegc sebep 
oluyor. 

- Zannettigin şey ncymis? 
- Zannc:lcrscm hizmet mi.i -

kcmıncl yapılmıyor. 

- Nasıl? Hangi hizmet? 
- Yolcul11k hizmeti. 
- Daha ne oloca k? Yol bo\•u. 

na otuz bin at, otuz araba. alt
mış yük arabası, bilmem ne ka -
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Kepekleri ve ısaç dökUlmesinı 

tedavi eden tesiri müeerrcb biı 
ilaçtır ................. 

VAKiT Kitabevi 
Dün ve yarın tercüme 

külliyatı 

No. 

41 
42 

43 
14 

45 
46 
47 
48 
49 
50 

41.50 5 ci seri 1'r· 
Dö Profundis 50 
Günün hukuki ve içtimai 
me,,elelerl 
Eflatun 
Otzll Harpler 

Disraeclinin hayatı 

Metafizik nedir? 
Yeni adam 
İrsiyetin tcslrlerl 
Politika ftlscfC!i 
Estetik 

75 
35 

1 
ıo 

25 
75 
75 
75 
2~ 

__,.. 
610 

Bu serinin fiatı 610 kuru-Ştur 

Hepsini alanlara yüzde 20 iskoıı· 

to yapılır. Kalan 4.88 kurşuıı 
1.88 kuruşu pc§in almara.k mUtt• 
hakisi ayda birer lira ödenıne• 
Uzcre üç taksite bağlanır. 

'ı----.... 
J, Dün ve Yarın 

Tercüme külliyat 
ı Satıs yerı : 
1 VAKiT .KITAPEVI 

' 
l • l O kitaplık birinci seri 

.'il umara Kuruş 

l Safo 100 
2 Aılc Çemberi ıOO 
~ Ticaret, Banka. 75 

Borsa 
Devlet ve lhtilll 75 

) Sosyalizm 75 
•j J. Rasın kiıllıyatı J 75 
7 tşçı sınıfı ıhtılalı 60 

' Ruhi hayatta Uişuur 60 
) lsfahana doğru ıOO 

1 \) J. Rnsın külliyatı il 75 -
795 

Bu serinin fiyatı 795 kuruc 
.ır. Hcp~ini alanlara % 21 
konto yapılır. 236 kuru§' 
şın alındıktan sonra katar 
lırası ayda bırcr lıra ödeJI 
•!< üzere dört taksite bağlll 

ıır. 

Almanca ders 
Seri 'c asri lIABf~R m~todU 

'e mutedil iıcrcUc d('rs almak ~t 
enlerin ''almanca öğretmeni" il" 

niıı<• nıC'ktuııla gazetemize n1U• 
uıııti. 


