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Bir Alman kruvazörü 26 
ğuslosta Danzig' e gelecek 
r ııanlar Danzige iki tank ve 

12 kar1ıvon silah çıkardılar 
Memnu Leh mıntakasında Almanyada 

büyük 
manevralar 

Evlerinde bulunan evrak suçluların yanında 
tetkik edildi Refi Celal Bayarın sorgusu, 

rahatsız olduğu için, istinabe suretile 
bugün yapılacak 

-

Köse lvanofun seyahatı 

Bulgarlar mihverin i 
dolabına düşüyorlar ~ 

Alman gazeteleri hararetle Bulgar ve Yugoslav dostluğundan bahsediyorlar 1 
ltalganların Arnavutluktaki kvvvet- f 

/erini ~rtlırma~ta_ki maksat!arı i 
Bulgarl~r~a ıcabında kendılerı~e yardım .edebı~e~ek leri ~ 
kanaatını uyand ı rmak, onları mıhvere alabılmek ıçınm iş ~ 

Sofya, 5 .CHususi)ı - Baş- tirahatten sonra yoluna devam 
vekil Köseiyanof ve refikası, ya etmiştir. Bugün saat 14,30 da 
nmdaki zevat ile birlikte, dün buraya gelmiş olacaktır. Oğle-

gece resmi bir ziyaret için Bcr den sonra ewelft Hariciye nazı 
Jine hareket etmiş ve istasyon nnı, sonra da Hitleri ziyaret 
da kralın mümessili, hükfunet ı edecektir. 
azasr, mebuslar, Almanya ve 1 G_azeteler ye bilhassa yarı 
Yugoslavya diplomatik mümes remli Doyçe Politişe Korrespon 
silleri ve daha birçok zevat ta- dans gazetesi Alman milletinin 
rafından uğurlanmı5tır. Bulgar milletinin kalkınmasını 

Berlin '(Hususi) : ve kardeş Yugoslav milleti ile 
Başvekil ve refikası gece rnukarenetini muhabbet vt tc· 

Rozenbah istasyonunda Alman veccühlc karşıladıi:rını yazarak: 
toprağına girmiş bulunuyorlar "Almanyanın Şarki Avrupada 
dı. Burada 20 dakikalık bir is B11lgar başvekili Köseivatıo] ~ f Deııamı 4 ünciide J E 

.., 

Geceki 
Yusuf Ziya Vniş adliye meraivtnlerindm iner km Tl' ımsı 2 incide) 

Dar caddelerFırtına 
Rasathaneye göre 

ÇERÇEVE 
~ -

Şairsiz devir 
Tarihçi bir fikir ndnıuı .A~urileı· için 15ö~ le dt•r: 
- Sorun onları yutn.ıı ımutulrıın uçurumuna, niçin llinılller? 

g n •ı ş 1 et ı• ı ece k Bu ani ~ava değişikliği 
· mevzu hır depresyondan 

Dar caddelerimizdeki binaların alt katlan kaldın · ibar~~sı 4uncude 1 

lacak ve buralara yaya kaldırımları yapılacak 
Meclis muvakkat 

encümeninde 

istimlak kanunu 
görüşülüyor 

Ankarn, 4 (Hususi) - Bclediyt'. 
le rcc yapılacak istimlakler hak-

kındaki kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna Y<'

ni b~ hllküm1er ilavesine dair o

hn 2497 numaralı kanun ıırojesi-
ni tetkik etmek üzere teşkil edil • 

f Devamı 4 üncüde) 

.- Gcınislelilmesine m fazla liizımı görülen yollarımızdan 
biri: 1 slik/{ıl caddesi 

Bugün 

11~ , 

Sayfadır 

* Kartallar 
cenkleşiyor 

Y <'nl ronııuıınnz bugün 12 iııcl 

sayfamızda bıı.şla.<lı, 

Zira !lairl<'ri ~ oh1u. 
}.:vct, ı:air o Hüma ku~udur ki bütün bir cemiyt.>ti; mabe<llcrl, sn

rayları, yolları, nıe~ dnnla.n, biltün maddi Ye manc' i ağırlığıyla kaııad

lan ü~tüne yerleştirir, hnrnlnmr, nsırlann tepcsinılcn ::-.üz.ülüp geçer. 
Demek bti~·oruz ki aımtki'ırı olmıynn de' ir, lınttli küçuk bir za

mıın parçasını bile fethedcbllecetriııi umına..o;ın. Jstilibnle oz.ü olan 
dC\ lrler, mekf ublarım, s nnt •ih ercin inin ~a~ıı .. ına teslim <'<lcrler ... 

Q .. manh tarihlnclc, içtimai nr rntı \ 'e kııynnyı b:ıkıınıııdan mera
ka en değerli de\ ir, J'etret DcHl. llımn nıi;'111cn <> günleri tanımı~ o
ruz. Çünkü ~airi yok. J,fil<' Uc\ ri gibi bn'it bir utJı 'c bolluk mc\"• 
imi, Nedim .olmn ayılı ~iz.gisi ~Izgisine lçlmlztlc ya~nr Dlll llı '? l\nım

ni Sultan Siileymaıım, ~·ıkılınıyncalt olan tiirbcsi Baki im:r.alı mersi
ycdir. .\thı.rııııı., nbırma !mılar hatırımızda Jmlaıı Dörtliincii l\luraıt, 

t\cf'iyc dun etsin. 

Onun iı;inılir lıi Uii~ ilk t~ı,eııılr.r, taş üstünde ta~ bırnl•mnmnk az
miyle yıkmayı kurduğu bir rlırl diisürünc<' şu emri , ·enli: 

- Şehri tarlılla !;C' İrin! J'akııt meydan yerindeki 1'air büsliJ, Ol· 
ılıığu <>ibi kalsın! 

Unkm bir İngiliz, her İııgilizc tercüman olarak ne dü üııiiyor: 
- (Shat.esııeare) le Hindi tandan birini c~meğc mahkUm ol ak, 

lllncli.,fanı feda r.clerdlk. 
ı~nkat mnli'ını ol:ı ki: 

Sesll'ı i, c;iz~iteri, r.-•nt,trrl, Jrnt,ulartyle lJ\\lün lılr nc,'I'! omtıron:ı 

nlııı Sırat koıırüsliml<'n geçiren nnntkiır, iynsi manzumeler ., e tlu1-
J,anıklnr borazanı <lc!;,rildir, 'l\reciP, Fazıl KISAKÜREK 



Ankara, 4 (Hususi) - Evlenme 
kağıtları ve nüfus kütüklerine tes
cilleri hakkındaki layiha ruzname
ye alındr. Layihanın aldığı son şek· 
le gore evlenme işlerinde kullanılan 
ka~ıtlar maliye vekaleti tarafından 
tab: \ " ihzar ve Dahiliye vekaleti 
tar~:n dan belediyelere ve köylere 
parasız olarak verilecektir. Bu ka
~ıtlar dam~a resminden ve her tür· 
lü harçlardan muaf evlenme işleri

nin bu resmi kağıtlardan başkasına 
yazılması ve evlenenlerden herhangi 
bir ~ckilde masraf alınması yasak 
olacaktır. Evlenme cüzdanları üç 
sınrf olup birinci sınıf cilzdanlar üç 

Türkkuşu kamplar. 
1 O Temmuzda açıhyor 
Ankara, 4 (A.A.) - Haber aldı

ğımrza göre, Türk.kuşu kamplarının 
kati açılma günleri henüz gelme
miş olduğu ve kamp mevcutlarının 
dörtte bir derecesinde bulunduğu 

halde, lnönünde bir temmuza ka
dar 1121, Ankara motörlü tayya
recilik kampında. gene ayni tarihe 
kadar 1220 talim uçuşu yapılmış 

bulunacak ve bu tarihten sonra 
kamplara talebe kabul edilmiyecek
tir. 

Meclis ruznamesine 
ahnan layihalar 

Ankara. 4 (Hususi). - Vergilerde 
ihbarnamelerin tebliğine ve itiraz 
ve temyiz usullerine dair layihanın 
muvakkat encümende müzakeresi 
tamamlandr. Meclis ruznamesine 

lira ve ikinci sınıf cüzdanlar bir lira 
ve üçüncü sınıf cüzdanlar on kuru~ 
bedel~ tabi tutulacaktır. Evlenme 
akitıni evlenme işleri memurları ta· 
rafından doğrudan doğruya nüfus 
idarelerine bildirilecek ve bu bildir
meye mi1steniden nüfus kütüklerine 
tescil edilecektir. Türkiye haricinde 
yapılan evlenme akitleri konsoloslar 
tarahn<lan hariciye vek~leti vasıta
sile bildirilecek, ancak Türkiye ha
:icin:Je konsolosluklardan başka ma 
kamlarca yapılan evlenme akitleri· 
:-ıin nulus idarelerine bildirilmesi 
mecburiyeti kocaya ait olacaktır. 

Payas - lskenderun 
demiryolu 

Teslim almması hazır
lıkları yapıhyor 

Ankara, 5 - Payas ile İskende
run arasındaki demiryolunun Türk 
_ Fransız anla.şmasırun meriyete 
girme tarihinden evvel devlet de
miryollan işletmesine devri karar
Jaşmıştrr. Hattın teslim alınması 

için hazırlıklar yapılmaktadır. Şim
diki idareyle temaslara. başalnmış_ 
tır. 

almdr. Mülga donanma cemiyeti 
tarafından çıkanlan ikramiyeli pi
yango tahvillerinin kaldmlmasına 
dair layiha ruznameye almdr. 

Karadeniz kömür havzasından 
kömür alacak gemilerin rüsumdan 
muafiyetine dair layiha ruznameye 
alındı. 

YAKIT ile Arnavultu~ İtalyan pençesine düş 
Asım Us, bqgtınkn ba~makalesinde, mekten kurtaramadı. Roma impara

A~manyn,. ~ngili.z - Rus milzakereleri· torluğunun varisi olduklarını iddia 
111 hozabılir mı? başlıklı yazısında eden, kara sularımızdaki :ıd:ıl:ıra 50• 

Fon Papenin tahakkuk etmiyen Mos· kulan, ötedcnberi memlcketinıizdr 
kova vazifesi bir hakikat olsaydı, gözü olduğu büllin ıliinyaca Jıilincn 
ac;ıba vazifesi Almanya - İtalya • Ja- "Hayat sahası,, hudutlıırrnı Çırnı:ıkk:ı 
ponyn arasında mevcut antikomin- leden geçiren bir mütecaviz niifuzuıı 
tcrn ı>aktın feshedilerek hu devletle- dan biz hürmet ve itimat değil, an· 
rin Sovyet Rusya ile ebedt bir dost· cak taarruz ve harp bckliycbiliriz. 
Iıık ıı:ıktı akdetmeye hazır oldukları· Buna karşı müdafaa tedbiri almak ta 
nı mı bildirmek olacaktı? diye sora- en birinci vazifemizdir. 
rak, Rusya ve İngiliz müzakereleri- Almanyaya gelince n:ısyonal - sos
ııiıı bugünkü vaziyetini anlatıyor ve yalizm Versay muahedenamesinin 
nı·ticede şöyle diyor: haksızlıklarını tamir için mücadele 

"Esefle kaydetmek lazımdır ki ln- eder gibi göründüğü müddetçe ayni 
Rİll<'rc ve Fransanın kalblerin'de bir acıları tatmış '\"e ayni mücadeleyi se
enılişc vardır: Bu, "Baltık memle· çirmiş olan biz Türkler nazarında 
kellerine Sovyet Rasyanın istediği gayet sempatik idi. Biz Almany:ınııı 
şekilde bir g:ıranti verlldiği takdirde bu mücadelelerinde manen d:ıima 
,\ vrııpada bir harp çıkarmak teşeö- kendisile beraber bulunduk. U7.ak
Jıiisli l\foskova hükO.metinin eline geç şarkta istilüya karşı milli mücadele 
mi~ olur. Acaba bu teşeblıUs önüne ilan etmiş olan Çini de ayni sempati 
geı;ilmek istenilen umumt bir harbi ile se15mlıyoruz. Bu bizim için bir 
Jıi lakis teşvik edecek bir vaziyet ih- prensip meselesidir. 
ıhı~ etmesin?,, endişesidir. Sovyel F:ıkal Almanya yalnız milli vah
:Hıısya devleti de İngiltere ve Fransa- detini temin ile, yalnız hakkını istir· 
nııı gösterdikleri endişe karşısında dal ile kalmadı. Bunu yapıp ta kuv· 
miıteessir olmakta ve bu teessürünü vel bulur bulmaz, yüzünden bir mas . 
de ınukabil bir itimatsızlık ile karşı· ke düştü ,.e allıııdan barlıar bir isti
lııııınl.tadır. Ancak Avrupanın sulh la kuvveti meydaııa çıkl1. Almanya 
ılanm çok büyüktür. Bu karlar bü- yalnız Çeko-slov:ıkyayı mah,·ctmeklc 
y(ik bir davayı knzanmak için mut- suçh1 değildir. Arnavutluğun k:ıtlediı 
lnkn bu son müşkülatın da bertaraf mesinde de suç ortağıdır. EEier gnrp 
cıl i leccijine itimat olunabilir. Alman demokrasileri vaktinde gayrete gel· 
:)a Fon Papen vasıtasile İngiliz. Rus meyip de bir sulh cephesi teşkiline 
nıı laşına müzakereler>ini bozmaya te- teşebbüs etmemiş olsalardı bugiin 
-şeulıü~ etseydi bunun ııkim kalııcağı Balkanlardan eser yoktu ve bugün 
muhakkaktı.,, Türk orduları müstevlilere karşı mü· 

dafnn için kan dökmekle meşgul ola· 
YE~l S.\BAH caklardı. Türkiye. Almanyayu kar::-ı 

Illhcyin Cahil Yalçın "Türkiyenin ne katlar sempatisi olursa olsun, 
v,ızın•ti,. başlıklı yazısında gene Al- Almaııyanın hatırı ne kudur hüyiik 
m:.ın ın:ıtbuatının '\"aziyetiınizi, güttü- olursa olsun, v:ıtnnııı:ı !.arşı n~kı ve 
ğiirııüz yolu anladıkları halde anla- vazifesine bağlılığı her ıniilfılıoz ının 
mamazlıktan gelerek bilılikleri, söy. fıstüncledir. 
Jrıııek istedikleri gibi terennürn el-
ıııclcrinc ıeın:ıs ederek ve hele bun· TAN 
J ırdan birinin "Türkiye bu mukave- :\1. Zekeriyn bugünkü nı:ıknlesinck 
lcl,,ri imzal:ımakla her taraftan gör- Bulgarislanın mihver ılcvlc!lcrine 
diiğli hürmet ve itimadı kaybetmiş- iltihak edecdiini söyliycrck hunun 
tir., demesine cevap vererek "her nıkmın:ı rlclil s:ıyıl:ıhilccck noktul:ı
tar:ıf.,ın totaliterler olabileceğini söy rı gösteriyor. 
Jii~ or ve diyor ki: Gafenkonun seyahati akabinde Beı 

"~oııra, Almanya ile İtalyanın hür- !ine ziyaret yapan Bulgnr başvekili 
met \'C ilinıatlmı kaybetmemiz bahsi· nin orada bir itilil.f imza edcccğı 
ne J;<'liııcc: Bu Alman ve İtalyan yolundaki h:ıbcrleeri kaydctlikterı 
lru,.metinin ne mana iCade etliğini sonra G:ıfcnkonun Ankar:ı seynhalin-
:ır.'fi ııak isterlı. tıal:rıının lAfzl hür- de, nazırın Bulgar scfirile konuşmn
met ,., itimadı de~il, tekrar tekrar sını ve bu konuşma da sefirin na-
lcmin edilmiş dostlu~u Ye ittifakı bi· ı Devamı 5 ıncide), 

yeniden sorguya çekildiler. Resinilerlmizde, suçlulardan Tahir Kevkeb ve kardeşi Malik Kevkeb sorguyu mü
teakip adliyeden çıkarlarken görülüyor. Tafsilat diğer sütunlarımızdadır. 

kürek '' Satye ,, suçluları 
yüzünden ölüm 
Yahyamn. ka~ısı Mus~afa- Yeniden sorguya çekildiler 
Gübreli 

dan beşbm fıra tazmınat. 
istiyor Evlerinde bulunan evrak suçluların yanında 

Dün İstanbul ağır ceza mahke - tetkik edifdi Refi Celal Bayarın sorgusu, 
mesinde Büyükçekmecenin Çöplü- h t I d .., . . . . b . f 
ce köyünde geçen ve ölümle neti- ra a sız o ugu ıçın, ıstrna e suretı e 
celenen bir vakanın muhakemesine bugün yapılacak 
başlanmıştır. Vakada ölen çiftçi 
Yahya isminde birisildir. Bir gün 
Mustafa isminde bir çoban koyun 
sürüsile ağılına giderken sürüsü -
nü Yahyamn tarlasından geçir -
rr.ek istemiş, Yahya ise buna kıza
rak kavga çıkarmıştır. Bu fUrada 
ıkafasma bir ta' yiyen Mustafa 
yerden kaptığı gübreli küreği 

Yahyanrn kafasına indirmiş ve 
yaralamıştı. 

Hidisl" etraftan yetişenler ta -
rafından bastırılmış ve yarahyz 
muayene eden dispanser doktoru 
lda yaranın 15 günde kapanacağr -
n: ve Yahyanın beş gün işinden 

kalma:ıına sebep olacağnu rapo -
runda yazmıştır. Halbuki zavalh 
adam güt.rt>li kürekten kanma 
karışan tatanos mikrobu ile biriden 
bire hastalanmış ve Cerrahpaşa 

hastanesine ka1dmlmt§sa da otaôa 
ölmüştür. 

Cesette yapılan otopsi netice -
sinde de ölümün tatanostan oldu
ğu tesbit edilmiştir. Şimdi kürek
le Yahyayı yaralryan çoban Mus
tafa suçlu bulunmaktaliır. 

ölen Yahyarun karısı Hanife de 
Mustafadan beş bin lira tazminat 
istemektedir. Suçlu dünlrii sorgu
sunda şöyle demiştir: 

Satye binası mcvkuflarından eski 
Denizbank umum müdürü Yusuf 
Ziya Oniş ile hukuk müşaviri İsma
il lsa Caniş, umum müdür muavini 
Tahir Kevkep, ve Milli Reassürans 
ikinci müdürü Malik Kevkeb dün 
öğleden sonra dördüncü sorgu ha· 
kimliği tarahr.üan tekrar sorguya 
çekilmişlerdir. İsmail lsarun yazı

hanesinde ve Tahir ve Malik Kev-
keplerin evinde bulunan evrak sor· 
gu hakimliğinde kendilerinin önün· 
de açılmış ve tetkik edilmiştir. 

Bu tetkiklerden sonra da yüzleş
tim1eler yapılmıştır. Bundan başkr 
evvelce evinde araştırmalar yapıl-

Reassüransda 
Yapılan araşt1rmalar 

sona ercti -~ · 

Büyük yangmlarm eks
pertiz işlerinde 

yolsuzluklar mı vaz ? 
Aylardanberi İktısat Vekaleti 

müfettişleri tarafından milli reas
sürans şirketinde yapzlan tetkik -
ler bitirilmiş ve hazırlanan dos -
yalar Vekalete gönderilmiştir. 

Şirketin umum müdürü Refii Ce
lal Bayarın istifasından evvel baş
layan bu tetkikler birkaç gün ev -
veliue ka·lar devam etmiştir. 

Söylendiğine göre, büyük yan -
gmlara ait ekspertiz işlerinde ba
zı JOlsuzluklara tesaldüf edilmiş -

''- Ben do·ktor değilim ki güb
re küreğinde tatanos olduğunu bi
leyim. Vaka günü Yahya, 15 se -
nedir geçtiğim tarlasından geçme
me mani o~du. Kavga ettik. O ba
na taşlar attı. Ben de küreği fır
lattım. Kürek başına çarptı.,, 

Şahitlerin çağmlması için mu- tir. 

mış olan Malik Kevkebin görülen 
lüzum üzerine dün de yazıhanesine 
gidilmiş bazı evrak aranınışsa da 
bulunamamıştır. 

Erenköyündeki evinde rahatsız 

bulunduğ~ına dair rapor gönderen 
eski Mill' Ressürans umum müdürü 
Refi Celfil Bayann da istinabe yo
luyla ifadesi ahnması kararla~ı~
tır. 

Dün bu hususta Üsküdar sorgu 
hakimliğine bir istinabe kağıdı gör 
jerilmiştir. Refi Bayarm Üsküdar 
·orgu hakimi tarafından bugün e 
vinde sorgusu ya?:l:ıcaktır. 

Heybeli adada 
Oğretmenler kampı yarın 

açılıyor 1~A 
ilk mektep talebe kamp
ları da bu sene altı yerde 

kurulacak 
Maarif Müdürlüğü bu sene açı -

lacak öğretmen kampı ile kız ve 
erkek orta mektep talebeleri ve ilk 
mektep talebeleri kampları için 
kayıt ve kabul işine başlamıştır. 

Bu kamplara sıhhati müsait olan 
öğretmen ve talebeler kabul olun
maktadır. 

Bu yaz öğretmenler için tatil 
kampı Heybeliadada kurulmakta
dzr. Bu kamp yarın sabah açıla -
caktır. Bunun için dünlden itiba -
ren kampın kurulması işine baş

lanmıştır. Kamp 40 gün devam e
decek ve beher muallimden 30 li-

hakeme başka bir güne kalmıştır. Vekalet dosya üzerinde çalış -
:na.Ktadır. ra alınacaktır. 

Harman tahtasile 
öldürüldü 

-o-

Eldivenciler 
!zmir, s - Manisada Teyenli Korunmalarını 

köyünden aSbri, Örfi isminde bir 
istiyorlar 

arkadaşını bıçakla öldürmek isti _ 
yen Hasanın başına bir harman 
tahtasile vurmuş ve öldürmilştür. 

Sabri yakalanmıştır. 
-0--

lzmirde şiddetli sıcaklr r 
İzmir, 5 - Burada şiddetli sı

caklar devam etmektedir. Halk pı
nar mevklindeki şayak fabrikasın
da çalişan 1sa ismlnde bir amele 
güneş çarpmasilc ölmü§tilr. 

-0-

Bir kadın idam edEdi 
İzmir, 5 - Manisa.da kayınbira

derile birleşerek kocası Osmanı 

öldüren 25 yaşlarında Fatma is -
mindeki genç kadın dün asxlm;ık 

suretile idam edilmiştir. 

Eldiven imalathaneleri sahiple
ri ldün sanayi birliğinde toplana -
rak hariçten gelen malların reka
betine karşz alınacak tedbirleri gö
rüşmüşlerdir. Eldivenciler Tür -
kiyede senede 250 bin çift eldiven 
imal edildiğini ve bunun da dahili 
ihtiyacı karşılıyabileceğini ileri 
sürerek dışardan gelecek eDdiven
lere gümrük kayıtları konarak 
rekabetin önüne geçilmesi yolun -
da alakadarlara baş vurmağl ka -
rar laştırmışlardır. 

Ayrıca satış işlerini k1are ed~n 
bir de kooperatif kurulacaktzr. 

T ©>ifil~©> lfi1 aHnii1 <r:a 
ya ~aırısnnıon 

snpaırnşn 

/ 

Lise, kız muallim, sanat mek -
tepleri ve orta mekteplerdeki kız 
talebe için Kandillide, erkek tale
be için ise biri Maltepede sahilde, 
diğeri Zincirlikuyuda açılacak olan 
kamplar ancak bu ayın 27 sinde 
faaliyete geçecektir. Bu açıht ta -
rihinin gecikmesine sebep lisele -
rin askerlik kamplarının bitmesi · 
ni beklemek mecburiyetidir. Kamp 
lar bir ay devam edecek ve her ta
lebeden 18 lira kamp ücreti alına
caktır. 

Bu yaz, geçen seneki fazla rağ
bet nazarı .dikkate a lı:narak Pen -
dik, Erenköy, Kızıltoprak, Ye -
şilköy, Florya ve Bliyükçekmece 
de olmak üzere altı yerde birden 
kurulmasına karar verilen ilk mek 
tep talebe kampları da önümüzde
ki pazartesi gilnür.den itibaren 
açılacaktır. İlk mektep talebelerin 
den kamp ücreti olarak 16 lira a
lınacaktır. 

Kıdem zammı goren 

ilk tedrisat 
muallimleri 

Maarif Vekaleti şehrimizd'!ki 

ilk tedrisat muallimlerin.den 1000 
den fazlasına kıdem müddetlerbi 
doldurldukla.rı için zamlar yapmış 
tır. İlk listede ismi bulunmıyan 

bazı muallimlerin müracaatları ü
zerine, Vekalet yeniden 20 mual
lime kıdem zammı verilmesini ka
rarlaştmnıt ve buna ait listeyi 
dün Maarif Mü.dürlüğüne gönder· 
miştir. Yeni<ien zam gören mual -
likler şunlardır: 

Maaşı 4000 den - 4500 e çrkan
lar: 

4000 - 4500 ÇIKANLAR: 
Pendik birinci okuldan A. Hak· 

kı Barlas. 
3500 - 4000: 
Kadıköy onuncu okul ba§retine

:ti A. Hakkı Kahn, Beyoğlu 29 
uncu okuldan A. Hakkr Orhun, 
Büyükçekmece okulu baııöğretme. 
ni Sabri Sudur. 

3500 - 3500: 
Beyoğlu 47 inci okuldan A. 

Feyzi Kurman, 'Osküdar 22 den 
E. Şükrü Gökdağ, Üsküdar Umra
niye köyü başöğrenmeni Kazım. 

2500 - 3000: 
Kaıdıköy 35 ten M. Ekrem To

run, Kadıköy 41 den Makbule 
Sa vay. 

2200 - 2500: 
Beyoğlu 2 inci okuldan A. İs

met Eren, Be§iktaş 52 den Behi. 
ye Okural. Eyüp 7 5 den A. Na. 
şit ttlkern. 

2000 - 2200: 
Fatih 63 üncü okuldan Nadire 

Andaç, Beyoğlu 11 den H. Suzan 
Etil, Çatalca Mimar Sinan okulu 
başöğretmeni Mihri Kizım. 

1750 - 2000: 
tls'küdar Çekmekeri okulu öğ· 

retmeni Vesile Güldüren, Silivri 
ÇayırHereköy öğretmeni Adnan 
Çizer. 

1600 - 1150: 
tlskildar Alemdağ okulu bat8ğ

retmeni Salabattin Erderem, Bey. 
oğlu 2 den Saime Akıncı. 

Yollar açı!ırken telefon 
idaresine haber verilecek 

Şehrin muhtelif mmta!kalarmda 
herhangi bir sebeple yapılan haf • 
riyatta, inp.at i§lerinde elektrik 
ve telefon kablolan sık sık tahrip 
edildiğinden ve bu da cereyan in -
kıtaına sebebiyet verdiğinlden bu 
gibi hallerde elektrik ve telefon i
darelerine haber verilmesi usulü 
ittihaz olunmasına karar verilmiı
tir. 

-o-

Erzurum 
Sevinç içinde 

Erzurum, 4 (A.A.) - Ebedt Şef 
Atatürkün millt mücadele esaslarını 
hazırlamak üzere Erzuruınu eeref
lendinnelerinin yirminci yıldönUmü 
dün burada bütün Errurumlular ta· 
rafından büyük bir sevin,ıe Iaıtıu
lanmıştır. 

Gene dün 1877 harbinin 62 inci 
yıldönümü münasebetile Aıiziye 

tabyasında kalabalık bir halk tara· 
fmdanm 
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dt,aflQJ,a daic: -
Yemek 

Y A~NIZ Fransanm değil, bel
kı btitün dünyanın en ciddi 

gazetesi olan le Tempsda şikemper· 
\'erlik sütununu okuyorum. (Gaze· 
tenin ciddiyetini, Fransızların bo

ğaz işlerine gösterdikleri hürmetka 
rane alakayı belirtmek için kayde· 

diyorum.) Muharrir, Şaraphaneleı 
Akadcmisi'ni teşkil eden yirmi bir 

zatın biribirlerine çektikleri ziyafet 
!erden bahsediyor. Hiç tatmadığım 
birçok şaraplar, ne olduklarım peh. 
anlıyamadığım birtakım yemekler. 

Fakat okudukça ağzımın suyu akı· 
ı:or: hepsini bilrneğe hacet yok, ne· 
fıs şeyler olduğu belli. Ziyafetlerin 

birinde yemekler sofraya, boru ava

ze~eri arasında, merasimle getiril· 
mış. Bir ayin icra eder gibi yemek 
yemek ... 

Bir nevi dervişlik taslamağa kal
kıp da yemek bahsine dudak buran 
öyle incesini, kabasını . aramadık~ 
lannı SÖyliycn adamlardan pek 

h~zetınem. Bittabi mükellef, iyi 
bır yemek yemeğe insanın daima 
kudreti yetmez, ne bulursak onunla 
kifafı • nefs'e mecbur Q)duğumuz 
~ünler çoktur. Fakat böyledir diye, 
Ledinin yetişemediği ciğere pis de

ffi :!Si kabilinden, ince, nefis yemek

leri kötülemeğe kalkmak, boğazına 
düşkünlüğü bir kabhat 
~aymak da dor,rru değildir. lyi 
Y e m e k i n s a n ı n yalnız1 

karnını doyurmaz, ona fikri bir ııa:z 
\ ·erir: musikinin, reroıin, şiirin ver· 
diğine benzer bedii bir haz. Büyük 

ahçılar da birer · sanatkardır. Bir e
tin, bir sebzenin nasıl pişerse daha 
jyi olacağım keşfetmek, hayal zen
ginliğini gösterir; ötedenberi mev· 

cut Yemekleri, usulüne göre, kusur· 
suz pişirmek, büyük bir hünerdir. 

Bazı insanlar, binlerce yıldanberi 
söylenilmiş sözleri, gene binlerce 

Yıldanberi kullamlm1ş kafiyelerle, 
ahenksiz bir dille tekrar edenlere 
şair diye hünmt gösterirler de sert. 

tatsız sebzelerden insanın boğazını 
okşıyan, midesine rahatlık veren 
yemekler pişirebilcnlere şöyle yu

kardan bakarlar!... Halbuki o bin· 
!erce yıldır söylenilmiş sözlerin tek· 
ranna hiçbir lüzum olmadığı halde, 
binlerce yıldır pişirilmiş yemeklerin 
tekran lazımdır. 

Bizim yemeklerimiz, frenklerinki 
kadar çeşitli olmamakla beraber. 
iridir. Fakat ahçılığımız günden gü 

ne bozuluyor. Hayat pahalrlığı bir 
taraftan, yeni zenginlerin ekseriya 
zevksiz, ağızlan terbiye görmemiş 
adamlar olmas~ bir taraftan, yemek 
!erimizi bozdu. Bizde de, Amerika

lılar gibi, şu hors - d'~ııvres deni
len derme çatma, münac;ebetsiz şey· 
lere rağbet edenler çoğaldı. Onlar 
insanın gözünü doyuruyor, mide~ini 
dolduruyor, asıl yemekleri yedir· 
mez oluyor. Bizim eski mezelerimiz, 

hiç şüphesiz, şimdiki çerezlerden ne 
fis şeylerdi. Geçen gün Reşat Ek
rem Koçu bana eskice bir ahçı kita
bı gösterdi,onda tarifinden sonra:"er 

'bab·ı işretçe hcngam·ı işrette m~
bul bir gıda olduğu rivayet edilir,. 

diye tavsiye olunan bir peynir kül
bastısı var, hayali bile insana em
salsiz bir zevk yeriyor; onun yerine 

şu kulular içinde satılan yaprak dol

maları yemeğe kalkıyorlar: in~n 
oğlundan ümidimizi kestirecek bir 

hal. Evlerimizdeki yemekler bozul

dtığıı gibi lokantalardan da pek ha

yır kalmadı: bugün koca lstanbul-

H A B E R - Ak§am Post11111 

; _~a_r_e m_~_an_u_n_u _.E_a_k~_m_d_a_..._ya_z_d ~~Ü'_..J~a_z ı_ı~~.!" do!~' 

Muharrir Muhiddin 
Birgen 

Parti grubunda: "Yazdıklanm 
hatalıdır, umumi heyetten 

dilerim I ,, dedi 

.. .. 
ozur 

Ankara, 4 (A.A.) - C. H. P. 
Büyük Millet Meclisi grupu bu. 
gün (4-7-1939) saat 15 te Reis 
Vekili Trabzon Mebusu Hasan 
Sakanın reisliğinde toplandı. 

İlk defa söz alarak kürsüye ge. 
len muhterem Başvekilimiz Dr. 
Refik Saydam Büyük Millet Mec. 

lisinin yakında vereceği yaz tatili 
kararına ve bu günler zarfında 

Büyük Millet Meclisinde müzake. 
re ve intacı icabeden müstaceliyeti 
haiz bazr kanun layihaları hakkın. 
da izahatta bulundu. 

ci mütalealarından sonra gerek ma 
kale sahibi ve gerek makaleyi neş. 
reden gazete hakkında emsaline 
ibret olacak kararlar verilmesine 
dair teklifte bulundular. Müzake. 
re neticesinde hükumetin bu me. 
sele hakkın.ela yapmrş olduğu mu. 
amele ve ittihaz ettiği kararlar cas 
vip olundu. 

Ruznamede ikinci bir mesele o. 
!arak Son Posta gazetesinin 27 ha. 
ziran tarihli nüshasında ve baş. 
muharrir Mardin mebusu Muhit. 
tin Birgen'in son günlerde Büyük 
Millet Meclisince tetkik ve kabul 

Başvekilin bu beyanatı grup u. edilmiş olan Barem J..anunlanmn 

mumi heyetince müttefikan tas-1 hükümlerini umumi heyetin içtima 
vip olundu. ında Ankaar mebusu Mümtaz ök. 

Bundan sonra ruznameye dahil 
ve Bursa mebusu Muhittin Baha 
Pars'ın geçenlerde Yeni Sabah ga. 
zetesinin 18 Haziran tarihli nüs. 
hasında ''Bir Arnavudun açık 

mektubu,, başlığı altında ve Deb. 
reli Halit Koya imzasiyle intişar 
etmiş bir makalesine dair vermiş 

olduğu takrir üzerine müzakere 
cereyan etti. Takrir sahibi bu ma. 

kaleyi aynen okuyarak buna ait 
fikirlerini izah etti ve Dahiliye 
Vekaletinden bu makale üzerine 
ne yapılmış olduğunu takriri ile 
soruyordu. 

Dahiliye Vekilimiz Faik Öztrak 
bu makale hakkın.da icabeden te. 
şebbüslerin tamamen yapılmış oL 
duğunu ve makale sahibi hakkın. 

da kanunen bir muamele ve taki. 

bat yapmağa mahal olmadığmİ L 
~ah etti. Aynı m~vzu üaerine söz 
alan hatipler makaleyi ve neşre. 

den gazeteyi takbih ve tenkit edi. 

men tarafından sorulan bir suale 
cevaben Başvekil Refik Saydamm 
verdiği izahatta başmuharririn bu 
makale ile ifade ettiği fikirlerin 
hatalı olduğu ve Cumhuriyet Halk 
Partisine mensup bir mebusun 
böyle bir makale yazması doğru o. 
luıı olmadığı anlaşılmak üzere ma
kaleyi Parti Grupu İdare Heyeti. 
ne tevdi ettiğini bildirmişti. 

Grup idare heyetinin bu havale 
üzerine yaptığı tetkikat neticesin
de verdiği karar umumi heyetin 
tetkikine bu celsede arzolunmuş. 
tur. 

Grup id'.are heyeti başmuharrir 
Muhittin Birgen'in ba makalesi
ni gerek barem kanunlrı hakkında 
grup umumi heyetince evvelki mü 

zakerelerin birin.de vermiş olduğu 

prensip kararlarına gerek Parti 
nizamnamesinin neşriyata taalluk 
eden maddesi• hükümlerine muh:ı.. 
lif gördüğünü umumi heyete ar
zetmişti. 

....................................................... ·-····-··· ... ······························ 

Geçen büyük harbin 
müthiş bir dersi ... 

Yazan: M. DALKILIÇ 

B UNDAN C\'Yelki senelerle bu sene arasmdıı oldukça. büyiil< 
,.e sembolik deği~iklil.lerdcn birisi de şurlur: 

.t:nelki seneler birçol< mllletlercle geçen büyüle harbin yıldö
niimünde mera.sim yapılır, o Jıarbden muzaffer ı;ıkmış olan millet
Iersc bu zaferlerini tes'ld ederlerdi. 

Bu sene Büyük llarbin bu ı,:ıckil yıldöniimü tcs'ldleri, zannede. 
rim, hemen hiçbir yerde yapılmadı. 

Bu, ~üphesiz sembolik olarak hayli manidar bir hfıdiscdir. 
Fakat geçen kanlı umumi harbin miithiş bir dersi ·rn.rdır ki bu

nu bir defa dah~ ya.detmek herhalde biiHin insanlık için faydadan 
hali olmıyacal.tır. 

Maliımdur ki büyiik Iıarl>in patlamasına sebeb, küçük bir mil
letin istiklali uğrundaki hamlrsiydi. Prençip ismindeki Sırbh bir 
talebe Bosna Hersekt c A \'USturyıı - ~facarist.an YCliııhclmr sırf , ·a
tan mm A rnsturya. • :Uıırnristaııuı tehıllclinden kurtulması \'e büyü
yüp itila etmesi için öldürmüştü. 

Bu lcur§un diiııyanm beynine sıkılmış gil>l ortalığı kana boğ
clu YC Prençip meramına nail oldu. 

Bugün Bosna Hersekte Anısturya vcliahdmm l<atlolunclu,ı-;ru 

yerdeki hatıra scrlevhnsmda: 
- Burada Prençip vatanına en büyük hizmeti yaptı .• 
Sözü yazılıdır. 

Bugün de (ha~·at salıası} ~ibi birtakım 5eametli prensiplerin 
maskesi altında küçük milletlerin btikliilleri~·Ie oynanmaktadır. 

Yani, fokrar dünyayı bir zaman ateşe . nrmiş olan mukadde
satlıı. oynanıyor. 

Geçen kanlı ders yeni oyunun faillerine de heybet ,·ermeli 
değil midir? .• .. .. ____ ······························································•·········•······• 

Bronz 
nikel 

paralarla 
kuruşlar 

Bundan sonra mal san
dıklarından başka hiç 
bir yerde alınmıyacak 

Türk kadın 
hekimleri 

Haziran toplantılarmı 
yaptılar 

Türk kadın hekimleri birliği ha-
ziran toplantısını Haseki hastane. 
sindeki üniversite kadın kliniği 

konferans saolnunda profesör Ali 
Esad Birolun reisliğinde yapmıştır. 

Toplantıda profesör Doktor Tev
filc Remzi Kadınlarda Metle ala -

kasr olınıyan devri nezifler hakkın
da tebliğ yapmış ve 3 gra.nulosa., 2 
krukenberg, 2 .sarkom, 2 gebelik 
ve kanser ve papiler kanser vaka
lnrx göstermiştir. 

Profesör Ali Esat Birol da Ge. 

Düşündüğüm ~~--- - -
Alman ve ltalyao 

Emperyalizn1i 
Arap memleketle
rinden ne istiyor 1 

Yazan: SUAD DERViŞ 

İtalyan ve Alman propağan·h 
servisleri gerek radyolarında yap
tıkları arapça neşriyatla, gerek 
matbuattan vasıtasile mütemad i -
yen Arap memleketlerinde i ngil ~ 
tere ile Yakın Şarkta en bü;i.ı!t, 

en kuvvetli bir sulh amili elan 
Türkiye hakkın.da tahrikat yap -
makta devam ediyorlar. 

Arap memleketlerinde akıl ve 
§UUrun hakim olduğundan emin 
bulunduğumuz için hakkrrnı:da 

uydurulan iftiraların tutunmıya -
cağından eminiz. Çünkü siy aseti -
miz bütün cihanda maliım olan bir 
sıılh ve milletler arasmda ve ha c
lara karşılıklı saygı siyasetidir. Bi 
zi esasen İtalyanlardan, Almanlar 
Jan öğrenmeğe ihtiyacı olmry2n 
d:..ıst Arap devletlerinin siyaEeti 
üzerinde bu nevi propagandaların 
müessir olamıyacağına itimadımız 
var. 

Yalnrz sureti haktan görünerek 
Arap milletlerini ikaz etmek, on -
lan ''Türk tehlikesi 1., mevcut el • 

!duğuna kandırmak için ca b:ılıyan 

gayretli propagandanın hakik i sc· 
beplerinin bütün dünyaca mes lml 

olmadığını bir kere de biz tebarüz 
ettirmek isteriz. 

Sebeplerinin diyoruz, çünkü İ · 

talya ve Almanyanm bu alakası -
run bir değil bir sürü sebepleri 

vardır. Mesela bunlardan bir ta -

nesi de Yakın Şarkın Avrupa ile 

Asya arasında bir irtibat gcsicli 
oluşudur. Hinıdistana ve Asya ic -
lerine sarkmak isteyenlerin ~olu 

buradan geçer, Yakın Şark mem
leketlerinin, İngiliz İmparatorlu -
ğunun Hindistaru muhafaza ede -
bilmesi bakımından çok büyii k 
sevkulceyşi ehemmiyeti vardır. 

Hint .denizine hakim olmak me -da, yemeğini emniyetle yiyebilece
ğimiz ancak üç dört lokanta kaldı; 
çoğuı;a karbonatsız gidilmiyor. 

Nurullah ATAÇ 

H. - Geçenlerde radyoları ile 

Evvela makale sahibi Mardin 
mebusu Muhittin Birgen söz ala.. 
rak bu makale ile ifade ettiği fL 
kirlerin hatalı olduğunu beyan e
derek umumi heyete karşı itizar 
etti. Bununla beraber mevzu hak. 
kında söz alan bir çok hatipler 
makale ile efkarıumunı!yeye arze. 
dilen fikirler hakkında tenkitlerL 
ni sar.dettiler. 

Maliye Vekaleti bronz yüz pa -
ralıklarla beş kuruşlukların ve ni
kel 40 paralıkların 938 senesi son 

gününden itibaren tedavülden kal
dırılmış olmasına rağmen yurdun 
birçok yerlerinde ve bilhassa İs -

tanbulda halk arasınJda rayiç akça 

olarak kullanıldığını ve nakil va

sıtalarında kabul edildiğini göre • 
rek defterdarlığa mühim bir ta • 
mim yapmış ve bu paraların hiç 
bir veçhile serbest mübadele va -
sıtası olarak kullarulmıyacağıru bil 
dirmiştir. Ancak halk bu paralan 
vergi vesair borçlar mukabilinde 
bu senenin son gününe kadar mal 
sandrklarma verebilecektir. 

Bugünkü vaziyetin bir ufaklık 
buhranınıdan ileri gelmiş bulunma
sı .da varit görülmemektedir. Çün 
kü mevkii tedavülden kaldırılan 

bronz yüz para ve beş kuruşluklar 
ile nikel 40 parahklar kadar yeni 
nikel beş kuruşluk ve 10 kuruş -
luklar tedavül mevkiineaynen çı -
karılmıştır. 

belik nephrosları ve göz tegayyür- selesine gelince bu da anc;:;k; bu 
!eri hakkında tebliğ yapmış ve denize komşu memleketler üzeri;ı 
postpartum bir tetani He papiler de nafiz olmakla kabil olacak bir 

kanser ve portio tüberkülosu va - şeydir. Hind ıdenizinin kontrc lı.i 
kalarr göslerıniştir. içinse Adenin ne kadar ehemmi -

Bundan sonra doçent doktor Na- yetli olduğu malfimdur. 
konu komşuyu rahatsız eden vatan· 

daşlardan bahsetmiştim. Bunun ü· 
zerine, Boğaziçinde oturan ve ra
hatsız olduğunu söyliyen emekli bir 
zabitten bir mektup aldım: O da, 
şirket Yapurlannm radyo Ye gramo· 
fonları ile: "}\em geçtikleri sahiller
de oturanları, hem de vapurda se
yahat edenleri rahatsız,, etmelerin
den şikayet ediyor. Hiç şüphesiz 

hakkı var: o çalgılı şirket vapurla
rını müdafaaya imkan yok. Bunun 

hakkında birçok arkadaşlar da yazı 
yazdılar, fakat kimseye dinletmek 

kabil olmadı. - N. A. 

Başvekil son söz olarak mevzu. 
un birçok arkadaşlar tarafından 

umumi heyette tebarüz ettirildiği
ni. ve esasen muharrir itizar beyan 
ettiği cihetle başka rir muamele 
yapılmasına mahal olmadığını be. 
yan etmiş ve bunun . üzerine bu 
meselenin de müzakeresine niha. 
yet verilmiştir. 

Bunun için mevcut vaziyetin Ja 
ha ziyade vesaiti nakliye şirket ve 
idarelerinin hazineye karşı olan 
taahhütlerini yerine getirmekte 

şid, Doğumda neeroslu myom hak- Mihver devletlerini Arap mcm -
kında tebliğ yapmış ve ruptur ute_ leketlerinin istikbali üstüne bir!r 
rin esnasında infisali meşime vaka- müşfik ana gibi titreten sebcplcr
sı ve baş asistan doktor Necati den bir başkası da Bahrrmuhit i 
Bicioğlu da Stokholm metodu ile Atlasiden Hind denizine geçmek 
rahim kanserleri tedavisi hakkın - için mevcut olan üç kapı.l:lan iki -
da tebliğ yapmış ve plaeenia pra- sinin, Süveyş ile Babülmendebin 
evianm röntgenle teşhisine aid bir Yakın Şarkta ve Arap memleket
vaka ile bir süre adenomiosisi !erinde oluşu değil midir? 
vakası göstermişlerdir. 

Babülmendebin haz olduğu ehem 

Ruznamede başka mevzu olma. 
dığmldan saat 18 de i~timaa niha.. 
yet verilmiştir. 

kullanmak üzere bu paralan top - Yapılan ilmi münakaııala.ra, pro
lamalarmrn bu adete yol açtığı an- [ fesör Tevfik Remzi, profesör Ali 
!aşılmaktadır. Bunl:Jan sonra mal Esat, doçent Naşid, İbrahim, Ka.. 
sandıkların.dan başka hiçbir yerde ı mil, doktor Necati, Dündar jştirak 
bu paralar kabul olunmıyacaktrr. etmişlerdir. 

Tuhaf bir alavere ! 

L ONDRADAN bildirilen ga.rib bl.r ha
bere göre mihver devletleri Bul

garlara bol keseden ~arbi Trakyayı, Dede· 
a.ğaeı, Dobrucayı 'eriyorlarmış ! .. 

Eğer Bulgarlar da. bu mavala , inanı· 
yoralrsa aşkolsun 1 

Ortalıkta dört gözle kendilerine ha.. 

ya.t sahası ıı.rıyan bu devletler bakalım 

en elif. şunu yapıyorlar mı: 

Bulgarlara. Ilulgaristaru \'eriyorlar 

nıı? 

* * .. 
Az kazananlar sayfiyeye 

gıdebilir mi ? 

B 
1R gazete okuyucuları arasmda şöy

le- bir anket açmış: 
_ htanbulda az kazananlar ı.ayfil·eye 

gidebilir mi? .• 

Okuyuculann 'erdiği cenblar aşağı 

yukarı şu: 

- Ne gezer? .. 
Bizce bu sual, doğru olmak iı;in. şöy

le olmalıydı: 

- lstanbulda sayfiyeye giden az l<a• 
zananlar dönebilir mi! 

O 'akit cernblar şöyle ola~aktı: 
- Ent, dönebilir ... 
Fakat icra ya.o;;ıtasile ! ! .• 

* * * 
Ne oluyor ? 

B 1R günlük hıwa.disi okuyalon: 
Ka.'innpaşada oturan :\·iyazi, Mus· 

tafn., Ali isminde üç arkada§ aralarında 

bir meseleden dolayı biribirlcrini döğnıüş
lcr. 

Tak<ıfmde Seforoğlu apartmıanmcla 

oturan Selim kızı Nuran hiddetlenerek 
a.yni aparlmıan kaıncısı A.hmedi, Beylerbe
yinde 1iyntroru Nuri Gene; ve Muammer, 

Tahsin İ<;minde bir adamı, J.3.lelidc kalın-el 
Iliza aralanncla çıkan kwga neticesin
de seyyar suru 'Roclosu, Sarryer iskeleo;;ln. 
de sandalrı Tevfik sanclnlyecl Hayriyi döğ
ruüşlC'r ..• 

llir futbol ma~mın yıldönümü kutlu
lanmış da haberiıniz yok! ı .. 

lstanbul hayvanat bahçeleri 

G AZ.ETELBR lstanbulda. büyük bir 

hay' ana.t bahı,:esi kurmak iı,:in tet-
kil\at yapıldığım yazıyorlar. Bu bahı,:enin 

ka~a mal olacağı ara~hrılıyornıus .. 
Anla.5ılan bu hay\'ana.t bahçe-si, büyük 

hayYanat bahçesi olacak. Zira bizde küçük 
JıayYnnnt bahçeleri dolu!... Bunla.n ziya. 
.ret etmek i<;tiyorsanız 5u kafi: 

Herhanı.,ri bir otelde bir gece yatmak!. 

* * * 
Kayserili sinema 

artistleri de mi var ? 

B ARSANIZA, bizim cesaret edeme
. diğimizi Jlolirndcla sinPnıa yıl<hzla. 

rı :rıı.ı1m15lar: 1ıu~k çorablara boykot llfın 

etıni~ler !.. Bunun yerine gayet garib bir 
scy icad edilmiş: Baraklarm1 boyatıyorlar· 
mı~! .. 

Demel< onlarm boyalan da çürük de
ğil!.. I<'aka t şu bacak boyamak uolüne 
hayret rtmecllnlz mi! .• 

Acaba, orada ela bae:ıklnrclan pa'itır

ma, ı.ucıık mu yapıyorlar? .. 

Mim. 

miyet yüzünden değil midir ki 
Yemen ve havalisinde mütema -
ciiyen İngiliz İmparatorluğu aley
hi:ıe müteveccih propağandalar 

} apılmakta bulunuyor. 

İngiliz İmparatorluğunun üç e· 
sa~h !düşmanından Alman ile Ja· 
pon emperyalizmlerinin Asyan.n 

tabit zenginliklerinden istifade et
mek ve diğer düşman İtalyan em
peryalizminin .de Afrikadrı1d 

mevkiini tahkim etmek için yıl -
lar.danberi faaliyette bulundukları 
meçhulümüz müdür? 

Araplık ve müslümanlık ale -
mini himaye ismi altında ve bir 

sürü gayretlerle tecelli eden sey 
İngilizler aleyhinde bir tahrikat· 
tan ba§ka bir şey !değildir. Bu ga
ye ile Suriyede, Filistinde ve diğer 

Arap memleketlerinde karşılık -
lar çıkarmak, hatta hükumet dar • 

heleri yapmak İtalyan ve Alman 

faşizminin baş vurdukları usul -
]erdir. 

Bütün dünya uyanıktır. Herk~s 
her işin hakikatini biliyor, Hoch

enzoller Almanyasırun Berlin -

Bağdat yolu siyasetiyle güttiiğll 
maksat bugün de Hitler Alman -

y~sr tarafından aynen takip dil -

mcktedir. Bu planın umumi harp-

( Devamı 14 üncüde) 



- -
! ............................................................................................... · ....................................................................................................... ,, ....................... •• l , .......................... 1 • ••• 1 • • • •• ' •••••••• :ıı •••••••••••••••• , •••••••• •••t.• 
• \o 1\' /ı,.. ' ',• 1 ' • • :t)ı ' • ' ' ' ,' : 

· = ·· '7.·,· ~ ,.z:,.~""'}.''. .. ·~·o··· ·· ... - : ~;:.b·ı-· . "·· . •• ı .. · -· ··· ·· ·· --- h· · b ... -~, · · · h-d· ı \ · ·--·..r-A-..,, = 

. ~ .. ~;~lli.~}~t~~> .. ;_:u.11.~ı:ı :_ ·v.~~~%i. r.·~t~.:9J·f~ :µ . .:n· ,~-~- . a: . ~'!~ :.:Ve::" .· ,~ .. ıvse erı ... , ·H~; -: . i 
-~··~~~~~"· .. ~!·~~~·· ....... --!.. ....... ~ .. ·······-·.~~·········""···············"!••••······~············································!········--···········.········· ~··--···~~9!·····-.. ··~ .............. ~··· .. _····.:· ... ·················~·················.····ıı~······················· 

Sovyet cevabı Vindsor Dükü 
Akdenizde bir seyyahate 
Çıkıyor; şehrimize gelme

si ihtimali de mevcut 

SON DAKiKA 

kat'i değil ! 
lngiltere 

bazı 
ve Fransaya ye·niden 
tekliflerde bulundu 

Danzig bankas~ borçlanm 
ödememeğe karar verdi 

Varşova, S (A.A.) - Danzi g bankası büyük bir kısmı tnplte· 
re, Hollanda ve Amerikadan yapdan iıtikrazlarrn faizlerini ödeme· 
meğe karar vermiştir. 

Paris, 4 - Havas ajansı bildiri· re, Molotof Fransız • İngiliz proje· Seedsden gelen raporu ve bu rapo-
yor: sinin bazı notaları hakkında yeni ra merbut Sovyet cevabını tetkik et· 

Dün Moskovada Seeds Naggiar tasrihat istemiş, mukabil bazı teklif miştir. 

Ecnebi müşahitler, halihaztr da serbest şehirde yapılan askert 
masrafları karşılayabilmek için bankanın böyle bir tedbir ittihat 
etmek mecburiyetinde kaldığını söylemektedirler. 

ve Stranga tevdi edilen son Sovyet ler dermeyan etmiştir. Cevap kati Henderson Londraya gitti 
cevabı Paris hariciye nezaretine gel- mahiyette değildir. Buna göre, mü- Berlin, 4 (A.A.) _ Jngiltere sefi-

miştir. Devam eden müzakereler zakerelerin bir müddet daha devam ri Neville Henderson, saat 13,40 da 
bahsinde adet olduğu üzere Fransız edeceği sanılmaktadır. tayyare ile Londraya hareket et· 

Diğer cihetten öğrenildiğine göre, yüksek fen mektebi talebe
sinin tatil devresi ileri almmrştır. Mektep, bugün.den itibaren tatil 
devresine girmiştir. Talebeler gitmeden evvel sıhhi bir muayene • 
den geçfrileceklerdir. 

diplomatik mahfilleri bu hususta Parls ve Londra kabineleri sıkı' miştir. Amerikada kazalar yüzünden 
büyük bir ketamiyet muhafaza et· temas halindedir ve Bone öğleden Mumaileyhin gaybubetl bir hafta 
mektedir. sonra Londra büyük elçisi Corbin 

Hariciye nezaretinin salahiyettar ile uzun bir telefon görü~esinde 
daireleri ~etleri, Bone ile birlikte, bulunmuştur. 

sürecektir. 520 k işi öldü 

Molotofun notasını ve Naggiarm * • * 
Tataresko, Fransız Hari
ciye Nezaretinde Vindsor Dükünün, /ng,ilter~ hal: 

olarak lstanbulıı ziyareti stra$ındo 
alınmış bir resmi 

Nevyork, 5 (A.A.) - İstiklal gilniinil uzatan haft::ı. sonu tati· 
ı; e:masında Amerika.da kaza neticesinde 520 kişi ölmü~tür. 

raporunu tetkik eylemekte bulun- Londra 4 (A.A.) - Kabinenin ha 
mu5tur. rici meselelerle uğraşan komitesi, 

Paris, 4 (A.A.) - Bone bugün 
öğleden sonra Romanya büyük el
çisi Tatareskoyu kabul etmiştir. 

Seyrüsefer kazaları diğerlerinden ç<>ktur. 250 ki~i yalnız bu 
kazalar neticesinde ölmUşttir. 145 kişi ıde boğulmuştı· .. 

Öğleye doğru alınan haberlere gö bugün öğleden sonra toplanarak 
Eks Lebende bulunmakta olan 

Nevyork plajlarına bir buçuk milyon kişi gclıni§tir. Yalnıı 

Coney-lslanda gidenlerin sayısı b:r milyondan fazla<lır. 

Bir Alman 
Danzige 

kruvazörü 
gelecek 

Vindsor dükü Edvard ve zevcesi 
yakında yatla Akdenizae bir seya· 
hate çıkacaklardır. 

Alman i sti las ı ve Çekoslovaklara 

Bu münasebetle !stanbula uğra· 
malan ihtimali vardır. 

yapıl a n direktifler 

(Ba§ tarafı 1 incide) 
dirilmektedir. Bu mesaja göre si. 
lahlar Königsbergden gelen sahL 
lin muhtelif mıntakalanndaki 
sığlık yerlerine çıkarılmakta, son 
ra şehire dağıtılmaktadır. Pazar 
günU iki tank,diln gece de 12 kam 
yon hafif silah Danzig'e çıka • 
nlınrştır. 

Sovyet mUmesslllerlle yaptığı 
son görüşme hakkında gönderdi. 
ği raporu da tetkik etmiştir. 

!erile her tUrlü mUtesanlt hareket 
fikrini nezedeceğini de düşUnmek
tedir. Bunun üzerine vaziyet, mih
verin Akdeniz ve A.frik& cephele _ 
rinde başlıyacağı öteki büyük te -
şebbüse hazır olacaktır. Almanya
nm pl§.nları budur. Danzigden çok 
uza.ğız, Danzlg ancak bir hareket 

Maamafih henüz şehrimizde bu 

hususta resmi bir matamat yoktur . 

Nevyork, 5 (A.A.) - Beynelmilel Nevyork sergisindeki Çe 
koslovakya komiseri George Jane cek, dUn Çekoslovakyada gizli 
den gizliye elden ele dolaşan bir tamimin suretini ne§retmiştir. 

Tamimde halka Alman istilasına karşı yapılacak pasif müdafaa· 
nın, prensipleri anlatılmakta ve direktifler verilmekt~dir. 

Akşam Kennard, kral tarafın, 
dan kabul edilecektir. 

Tamimde ezcümle §ijylc dem lmektedir: 

Polonya elçisinin Londra
daki temasları 

Son günlerde şehrimizde bunaltı
cı bir hale gelen havalar dUn gece, 
sabaha doğru birdenbire değişmiş 

..ve §iddetli bir fırtına çıkmıştır. 

"Bin senelik bir mazisi olan sekiz milyonluk bir milletin ser· 
bestçe yaşamak hususundaki meşr u hakkına inanınız.,, 

Bir Alman tayyaresi 
düşürüldü 
Varşova, 4 (A.A.) - Polonya. 

matbuatı, Leh - Alman hudut 
bölgesinde bir Alman tayyaresi. 

..nin yere düştüğünü bildiriyor. 
Tayyareciler paraşütle atlamış . 
lardrr. Bunlardan biri Leh ma -
kamları tarafından tevkif edil • 
miş, ve diğerleri Al.manyaya 
kaçmağa muvaffak olmuşlardır. 

Bir Alman kruvazörü 
Danzige geliyor 
Varşova, 4 (A.A.) - Polonya 

matbuatı, Alınan hüküm.etinin 
meri ahkama. tevfikan "Königs • 
berg,, kruvazörünün Danzig'i zL 
yaret edeceğini haber verdiğini 
bildirmektedir. 

"Bu suretle hareket etmekle 
Almanya, Polonyanm hariçte 
Da.nzig'i temsil ettiğini ve ser • 
best şehrin harici siya.setini ida. 
re ettiğini tanımış oluyor.,, 

Londra, 4 (A.A.) - Polonya. 
nm. Londra sefiri Kont Raczyns. noktasıdır.,, 
ki, dün akşam Lord Halifax ile Epok gazetesi diyor ki: 

"ŞantaJ·a mahkfun olmamak, si
görüştükten sonra Polonya hari. 
ciye nazın Bek ile buluşmak ü. lahlI Almanyanm karşısında Dan _ 
T.Cre bu sabah tayyare ile Varşo. zigden en ufak bir fedakarlıkta 
vaya. hareket etmiştir. dahi bulunmamak, mukavemet, 

Kont Raczynski, cuma ~ü mukavemet, gene mukavemet et -

Londraya avdet etmiş bulunaca. ı:r.ı.~k lazımdır. ÇünkU, Danzigde 19-
ğıru limit etmektedir. tlkballmizi ve ca.n.ımızı oynıyoruz.,, 

Fransız gazeteleri Danzi- Populaire gazetesinde Blum di-
yor ki: 

ge mukavemet tavsiye "Alma.nyaya. karşı iç1.mizde hiç-

ediyorlar bir husumet yoktur. Almanyayı ne 

Büyük Alman 
manevraları 

Fırtına, arasıra kasırga. halini a
lan rtizgarlar, korkunç gök gürle
meleri ve yıldırımlarla saat üçten 
sabah altı buçuğa kadar devam et- Berlin, 4 (A. A.) - Hitler ve 

. tir Göring, hava ordusu tecrübe rıaha-
mış ' · snıİ z.i a.i' t' tm' 1 ı:dir K dil . Bunu yağmur takip etmiş ve orta Y c e ~ e · en an-
lık alaca karanlık olarak şehre bir. ne, U:!lte~ddid ~enl- t~yyare tipleri 
lna ....,ı,,tir gl$sterifmiştir, • 
A.L5' manzarası ve.~ • 
Yağmur Uç saat kadar sürmil§ Kassel, 4 (A. A.) - İtalyan is-

ve hava saat ona doğru sakinleş - tlh.kim kıtalan umumt reisi gene -
meğe başlamıştır. Maamafih olduk- ral Guiliano'nun riyasetinde bir L 
ça kuvvetli bir şimal rUzgA.n de - talyan askeri heyetinin huzurile 
vam etmektedir. merkezi Almanyada yapılmakta 0 _ 

Kandilli rasathane mUdürlUğUn- lan büYük manevraları idare eden 
Pa.ris, 4 (A. A.) - Gazeteler çember altına almiı.k ne de zebun 

bugün Danzigdeki vaziyet hakkın- bir hale getirmek istiyoruz. Yeg8.. 
da nikbince gBzUkınektedir. 1 ne arzu ve emelimiz, Nikolsonun den aldığımız malfuııata göre, bu 

Journal gazetesi, lla8yonal sosyal Taymis gazetesine yazdığı son bir 8ni hava değişmesi, . merkezi tstan
list zimamdarlarda gözüken karar- mektupta söylendiği gibi, Alman _ bul ve civarı olmak Uzere mevzil 
sızlrğm sebebini Polonyanm ve bu yam da itim.ad, sulh ve dostluk zlh bir depresyondan ileri gelmiştir. 
memleketin garb müttefiklerinin niyeti.le müşterek vazifede kendi Bu depresyona, Karadenizden 
azimklrhğmda gBrllyor ve diyor hissesini alması, bu suretle de Av- gelen rüzgarların İstanbuldald sı -
ki: rupanın hayatı üzerine bir klbU.9 cak havaya tem.as etmesi sebeb ol-

ordu müfettişi general Gellgiebel, 
İtalyan subayaln şerefine bir ziya
fet vermiş ve bu mUnasebetle söy
lediği bir nutukta bu manevraların 
İtalyan misafirler için istifadeli o
lacağını izhar eylemiştir. 

"Almanya, Polonyayı tecride ça- gibi çöken güçlüklerin sulh yoluy- muştur, 
}ışıyor. Alınanyanın Um.idi, "Fran- la ve hakkaniyet üzere halline Fırtına. en fazla şehrimizin !fark 

Budapeşte, 4 (A. A.) - Macar 
genel kurmay başkam general 
Verth, Alman manevralarında bu • 
lunmak üzere bu sabah Berline ha
reket etmiştir. sızlar ve İngilizler Da.ıı.zig için ölmL yardım etmesidir. Mü~terek sulh, i- cihetinde görillİntiştUr. 

yeceklcrinden,, Polonyanm nihayet liınad ve dostluk azmi yeniden te.. Bu mevsimde böyle bir ha.va pek 
mutavaat edeceğindcdir. Almanya, essüs eder etmez, biltUn bu güçlük- nadir olduğundan normal ıayılmı • 

Berlin, 4 (A.A.) - "Königs • böyle bir "hal sureti" ile sulh cep- ler hemen kendiliğinden zail ola _ yor. Bilhassa Bulgaristan, Ankara 
berg,, kruvazörü, 26 ila 31 ağus. hesi müttefiklerinden, garb devlet- caktır.,, ve İzmirdeki büyUk kasırga ve do-

Fransı z Bahriye Nazırının 
İngiliz Bahriye Nazırına 
ziyafetı 

tos tarihlerinde şarki Baltrkta ve / lu felaketlerinden sonra şehrimiz -

Danzig'~e bulunacaktır. v~ . Dar caddeler genişletilecek de fırtına çıkması ve ortalığın ka-
va, keyfıyetten haberdar edilmiş. ranhk olması halkın mllhlın bir 
tir. (Ba~tarafı 1 incide) inşa edilmesine mtisaade edilecek, kısmını tel§.şa dUşürmüştür. Fakat 

Alman mahfillerinde tebarüz miş olan muvakkat encümen bugün kısnnlardald birer ev arsası derin. fırtına şehirde bUyUk bir tahribat 
ettirildiğine göre, . Almanyarun öğleden evvel ilk içtimamx yaparak liğinde olan mahallerin belediyeler yapmadan geçmiştir. İstanbul ci • 
bu İ§ için esasen Polonyada.n her projeyi müzakereye başlamıştır. tarafından istimlak edilmesi temin varında. bazı yerlere yıldırnn düş. 

Paris, 4: (A. A.) - Bahriy~ na
zırı Campinchi bugün İngiltere har 
biye na.zm Hoare Beli8ha şerefine 
bir öğle ziyafeti vermiştir. Ziya
fette Gamelin, Vuillelin, Sarraut, 
Guy-la..Cha.mbre ve Phipps de ha
zır bulunmuşlardır. 

hangi müsade.~ istemeğe ihtiya.. Projenin mUstacelen müzakere e- edilmektedir. Bu suretle mUhlm milştUr. Henüz can ve mal busu - - · ----· 
cı yoktur. Danzig serbest şehri • dilmesi temennisile umumi heyete paralar sarfederek meydan vo cad sunda bir zarar olduğuna dair mıı- Hatay gümrükleri 
nin statülerine göre, Polonyanm sevkedileceği ve yaz tatilinden ev. deler açan belediyeler, bu mahalle- lii.mat gelmemekle beraber fırtına- Hatay gümrükleri için yakmda 
vazifesi, yalnız Almanyanm bu vel kanunlaşacağı anh51lmaktadır. rin etrafında kıymetlenecek arsa- nrn mühim tahribat yaptığı, bilhas- İstanbul gümrük baş.mUdUrlilğü 
ihbarını Danzig ayanma bildir • Layihada dar caddelerin geniş- !arı istimlak ederek bu fiat artışın- sa mahsulata zarar verdiği tahmin kadrosunda memur ayrılacaktır. 
mektir. lctilmesi için büyük binaların alt de.n kendileri istifade edeceklerdir. ediliyor. Hatay gilmrüklerine çok ehemmi-

Polonyanın herhangi bir veto kntlarmm kaldmlması ve buraları- Bu suretle imar işlerinin daha ko- Şehir civarındaki bostanalrdaki yet verildiğinden yeni bir ba§mii-
hakkı yoktur. P olonya, ~ak nm yaya. kaldıranı haline sokulın:ı- laylaşacağı ve belediyelerin bu yüz sebzeler sellerden epeyce zarara dürlük te~kil edilrresi muhtemel-
Danzig makamları tarafından ar. sının belediyelerce deruhte edile - den istimiak masraflarınm mühim uğramıştır. dir. 
zu edilirse böyle bir veto hakkı. ceği kaydedilmektedir. Bu ııekilde bir kısmını meydan çevrelerindeki İzmir civarında, bilhassa KemaL 
nı kullanabilir. genişletilmesine lüzum görülen cad arsaları satmakla telafi edecekleri paşa kazasında yağan şiddetli yağ- lerdir.Bunlerm vergi ve banka borç 

Berlinde aynı mahfillerde söy delerdeki binaların alt katları bele- anlaşılmaktadır. murlar ve dolu yüzilnden vukua larmm tecili dlişilntilrnektcdir. 
lendiğlne göre, "Königsberg" diye tarafından istlml~ ~ilecek geldiğini dün haber verdiğimiz talı- Kıztlayın yapacağı yardımla köy_ 
kruvazöründe bu sey:ı.hat esna • ve yrktırxlarak kuvvctlı dıreklerle ribat hakkında hüknmet tarafın - iülerin mübrem ihtiyaçları karşı -
smda ancak normal mürettebat binanın sağlamlığına bir zarar ve- I dan tetkikat yaptmlma.ktadır. !anacaktır. 
bulunacaktır. ı rilmiyecektir. Bu işlerde emlak sa. Stanbul - lzmİt yolu Kemalpaşa bağla.rmdaki zarar- İzmir, 4 (Hususi) - Dolunun 

İ 'it . v l .. hiblerinin haklarına hiçbir suretle Oç saate inecek tarın şimdiye kadar emsaline tesa- Kemalpaşa kazasında olduğu gibi 

Kngıl ~hrenm arşova e çısı zarar gelmemesine dikkat edilecek- düf edilmediğini ihtiyar köylüler Foça ve Ödemişte de tahribatı çok 
ra uzurunda tir. Devlet Denizyolları umum mü· söylüyorlar. fazladır. Tahribat mahsul Uzerinde 

Londra, 4 (A.A.) - lngiltere. Söylendiğine göre ilk olarak Be. dürltiğü şimdiye kadar Uğur is • İki bin hektarhk bir saha.da yüzde 15 kadardır. Kemalpaşadakl 
nin Varşova sefiri Kennard, bu yoğlu caddesi bu esas üzerine ge - mindc eski bir vapurun yaptığı tek bir yaprak bile kalmamıştır. vaziyet vahimdlr. MUstahsillerden 
sabah Başvekalette hariciye ko. n.işletilecektir. İstanbul • İzmit seferine Trak ti- Şimdi ellerinde boş topraktan baş- yardıma muhtaç olanlar vardır. 
mitesinin içtimama iştirak et • Layihada açılacak meydanların pi süratli bir vapur tahsis etmeğe ka bir şeyi bulunmıyan bu havali- İzmir, 4 (A. A.) - DUn saat 16 
miştir. İçtima esnasmda Danzig. etrafında yapılacak inşaatın husu - karar vermiştir. nin mll.staMillerf çok acıkır bir va- da bir saniye süren bir zelzele ol-
c!eki vaziyet tetkik e<lilmi;tir. 1 siyctleri hakkında da kayıtlar var- Uğur vapurunun 9 saatte aldığı ziyettedirler. HattA. Armudlu ve muştur. Can zayjatı yoktur. 

Komite, aynı .zamanda !ngilte_ dır: Bllhassa açtlacak yol, mey -ı İstanbul - İzmit yolunu yeni va- Kızılca köylUiert hicrete mecbur o- lzmirde fırtınadan sonra yine bo. 
renin :Moskova sefiri Seeds'in dan ve bahçelerin etrafında, bina pur 3 saatte katedecektir. lacaklarmı !zmir valisine bildirmiş. ğucu sıcaklar başlamıştır. 

Köseivanof 
seyyah ate 

çık ıyor 
( Deııam1 I ttıcidt) 

yegfine dileği horkesin kendisine 
layık olduğu mevkii işgal ettiğı 
ni görmektir,, demektedir. 

Alman hükfuneti Bulgar M 
aliye nazmna Alman kartalının 
büyük salibini vermiştir. 

Nasıl tefsir ediyorlar 
Buradaki ecnebi siyasi maha 

fil Köseivanofun seyahatini te1 
sir ederlerken Berlin ile Roma· 
nm Bulgaristanı, mihvere çek 
mek için büyük gayretler sar 
fettiğini kaydetmektedirler. Al· 

man • İtalyan gazeteleri, Al· 
man - İtalyan • Bulgar dostlu 
ğunu sela.m!amakla kalnuyarak 
Bulgar taleplerini Bulgarlardan 
daha büyük bir hararetle mü 

dafaaya kalkışmaktadır. 
Gene bu mahfillere göre Al 

man - İtalyan gazete'.erinin bu 
gayretkeşliği dünyanın dikkat 

gözünü Danzigten başka bir ta 
rafa çevirm~ğe ve İngiltere ile 

Fransanm Balkanlardaki mesa· 
isine karşr koymağa matuftur. 

Demokratik devletlerin, Bu 
lgaristanın arazi taleplerini tat 
min etmiyecekleri yolundaki 
Berlin ile Roma tarafından ya 
pılan telkinlere Bulgarların ka 
pılmalan ihtimali vardır. 

İtalyanın Arnavutluktaki 
kuvvetlerini mütemadiyen art 
tınnası da Bulgarlarda icabında 
kend;lerine yardım edilebilecek 
!eri zannını uyandırmak için 
dir. 

Köse.Ivanof, Yugoslav 
Başvekiliyle de 

görüşecek 

Belgrad, 5 (A.A.) - Ber 
!inden avdetinde Köseivanof, 
ağlebi ihtimal Bledde durarak 
Yugos!a\-ya başvekili Çvetkovi 
ç ile görü~ecektir. 

Bu!gar başvekilinin Slovak· 
yada kA.in Brdodaki yazlık ~a 
rayında naip prens Faul tara

fından kabul edilmesi ihtimali \·ar
dır. 
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l5 TEWUZ - 1939 H A B .E R - Akflllll Poetaaı 

~dliyed~. Mısır Hariciye iJf!IU{cffijrfij!jr~@L~@rBJ;HllCI 
T erfıe layık go· Nazm . 

• • • • rü~enler.inisi~I~ Sofyada siyasi Ordumuzun Hataya gırışının 
rı tesbıt edıldı temaslar yapıyor 
Ankara, 4 (Hususi) - HA.kim. 

ler kanunu mucibince muhtelü 
derecelerde terfie Ilyık görül • 
mUo olan mu&vin hlkim. ve mild. 
delumumtıere hlkim amıfmdan 
sayılanlarm terfi sıralarını gös • 
teren cetvel neerecUldi. Cetvelde 
beşinci derecedeki Jıaldmlerden 
trcihan terf ie layık olanla.r ara.. 
amda ıu isinıler vardır: 

Bedrettin Köker adliye müfet. 
tl§i, Vehbl Gündüz Ankara hu. 
kuk reisi, lam&il Hakkı Ergü • 
venç, hmir icra reisi, Salah&t .. 
tin Tugl&eı lsta.nbbul asliye rei. 
&i, Tü8eyin Ekmel Kavur Zon. 
guldak reisi, Refik Omay tat.an. 
bul ağır ceza. reisi, Muataf& Nu. 
ri Ulker Bursa çeza bi.kiml, A. 
r1f Güngören Ankara ağır ceza 
reisi, Abdullah Galip Kinöğlu 
Manisa hukuk hAkimi. 

Beıinci derece hakimlerden ter 
fie llyık görillenler §Öyle tesbit 
edilıni§tir: 

Fa.iz YürUkoğlu Islalıbul ti • 
ca.ret reisi İrfan Gürkan Oskil • 
dar hukuk h!kimi, Mehmet ÖZ
bilen Kütahya hukuk hAkiml, 
Mehmet Sadık Erdem Malatya 
reisi, Hasan Hilmi Kışlaoğlu Bur 
sa hukuk hAldm.1, Talat Kökuz 
Ankara icra. hlkimi. 

Mehmet Zeki Ferel İstanbul 
a.aliye hukuk reisi, Ömer Cemil 
Gllr.ey lata.nbul aaliye ceu. reisi, 
Mustafa Erdem Up.k hlkimi, 
SWeyman Sakip Kinoğlu Balıke. 
sir ceza hi.kimi, Mehmet Nuri 
Tokses Kastamonu reisi, Musta. 
fa Nuri Okçuoğlu adliye müfet.. 
t":i. Arif Yu.ar adliye mU!ettlfi, 
Ali.ettin 5a:bih Alpay adliye nıu. 
fett1şi, İbrahim Etem Sa.ndık<;ı • 
oğlu Gaziantep reisi, Arif Gü • 
venç Balıkesir hukuk hlkimi, Yu 
suf Sait Ad& Kayseri reisi, Mus. 
taf a Suzi GUrbUz Bilecik hlki • 
rn.l, Ali Afi! Akan Çonım reisi, 
Osman Yumnu Altmel Çaııakka. 
le hukuk hakimi, Ahmet Mitat 
Bibioğlu Aydın reisi, Mehmet 
Suphl Tulon İstanbul asliye hu. 
kuk reisi, Ahmet lrfan Elgin ta. 
tanbuI hukuk reisi, Mehmet Ra. 

Sofya, 4 (A.A.) - Mısır harf. 
ciye veslrl Yahya Pafa, resmen 
Bulprlatanı &iyaret etmek ür.e. 
re, Btlkretten buraya gelmiştir. 

Yahya Pa§a, dun Tuna Uurin. 
de Ru.lçuk i8kelesinde Mısırın 
Sofya elçlal, hariciye nezareti 
mümellilleri, mahalli yüksek 
memurlar, poltı ve Bulgar demir 
yollan direktörleri tarafından 
kaşılanmıttır. Bu 1&b&h hususi 
treı\le Sofyaya vanşmda iıtas -
yond&ki meruJmde ba,vekil ve 
hariciye nazın vek!Ietini ifa e. 
den dahiliye nazm Nedev, kral 
mUmeesilleri, hUkfunet uası, yük 
sek devlet memurlan, TUrkiye, 
Yunaniatan, Yugoslavya, tngilte. 
re ve Romanya diplomatik mil • 
meullleti ve Mıeır elçiliği erki. 
nı bulunmuştur. Ba§ta mızıka ol. 
mak Ur.ere bir kıta asker, eelam 
rcamini ifa etmit ve mwka mil. 
li mareı çalmııtrr. 

Yahya Pata, kral ııarayma gi. 
derek hususi defteri Jmal&dık • 
tan sonra B. Nedev ile ziyaret • 
ler teati etmiotir. Yahya Paşa, 
öğle yemefini hua\llf olarak Mı. 
aır elçiliğin.de yemittir. 

Bu akşam başvekil ve harici. 
ye n&Zin veklletinl ifa eden da. 
biliye nazın B. Nedev, Yahya 
P&1& §erefine bUyUk bir ziyafet 
vermektedir. Bu ziyafeti bir ka. 
bul reami takip edecektir. 

( Ba~ttlTafı 2 in..."ide) 
zıra verdili cenbı i•aret ediyor. Se. 
firio o zaman nazırı: "Romanya Dob 
ricayı Bulgaristana terkelmiş hattı 
Trakya Te Akdeniıde bir liman dahi 
•erml~ bulunsanıı ıene Balkan an
tantına ıtremeyiı, nlha ·et ppacaAı· 
Yiın r,, birl)iah> vukuunda bitaraf 
kalmaktır.,. demit olduı'unu l~aret 
ettikten ıonra da: şunları ilhe edi· 
yor: 

"Bu iki y0z111 o:runla Bulgaristan 
istikbalini bQyilk tehlikeye koyduflu· 
nun farkında mıdır, bilmiyoruz. Fa. 
kat Buiaarların fazla araıi arkasın· 
dan koşarken istlkllllerini de kaybe· 
deceklerinden korku:roruz . ., 

Uf Kura.ı Antaljl hukuk hakimi, CUMHURl\'ET 
İbrahim Etem Ertem Eskişehir Yunus Nadi,Mecliste, şehirlerimizin 
"~r ceza. reisi, İbrahim Senih iman lcln tetkikte bulunan 2497 nu. 
~· maralı kanundan bahsederek - bu 
Aala.n Adana hukuk hakimi, ls. kanun JAylhasının bazı esaslarını 
ınail Kemalettin AksUt İzmir ce. Ankara tnuhablrlmldn verdi~! tel· 
21. hlkimi, Mehmet Cem&lettin ırafta diler sütunlarımızda bulacak· 
'I'llı:e Çanakkale reisi, Abdülke - sınn: • açılacak meydanları çeneli 
rim. Naci Uras Ankara. ceza ,h&.. yecek kadar fazla istimllk yapılması 
kiıni, İbrahim Peksimetçioğlu nın zaruretini anlatmaktadır. 

Yunus Nsdl diyor ki: 
Yozgat reisi, Mehmet Emin Ay. ''Beledi~·enin mcydAnlarda ve bah· 
gen Kastamonu hakimi. Ahmet celerda buralarını cevrellyecek birer 
Ataullah Ka.zancıoğlu GuiAntep bina faslahlile istimlak etmı, olaca. 
aaliye reisi, Abdülh&fiz Nuri Tu. tı yerlerin bilAhare bir miktar faz. 
razı Bergama h~kimi. laya satılınası ihtimııli nrsa da bu 

Halil Hilmi Akçal Afyôn h&ki. kadarını da şehrin umumi menfaati 
~ o fcin ho, (f6rmck lktlz.a eder. O yer 

mi, Ahmet Cevdet Şahinoglu r. at>ılmasa satıl:ı<"ak mahal, şimdiki 
du reisi, Hayrettin Vardar Eski. delerinden be• para fazla edecek ıle· 
şehir hukuk hakimi, Yahya Se. lildi. Bütün ,thir ve kuabalara fııy· 
zat Barış Afyon ağır ceza. reisi, dası umumi olan imarın alelıtlak 
Murat HulQsi TUrkmen Bilecik spekülhyon mevzuunu ttşkil etme· 
hukuk h!k.imi, Mehmet Ali Ak- mek !Azını gelece~ini s!Sylemt-ı:le ha. 
yol Üsküdar ceza hAkimi, Meb. cet hile yoktur. 

Bil'.\'ilk kUlfetlcrle şehir ve kasaba· 
ınet Sabri Erbil Konya hukuk hl !arı i·mar ede<"ek olan belediyelerin 
kiıni, lsnıail Rasim Uz Manisa bu zaruri fırımtta, o da mahdut me~ .. 
reisi, C-emal Saydam Zonguldak lan Ye baht>tlcre münhasır olmak u· 

( . k 
ceza hakimi, Ali Okay temyiz ıere, bir rniktar istifade etmelerı c~ · 
mahkemesi raportörü, Mehmet görülmez. Zaruri fırsat diyor~z. Çun 
Nail Töre Kocaeli hakimi, Rils • kil hakikatte bu fazla lstimlAkın sche 

bl maddi htif:ıde olmaktan ziyade 
tem Niyazi Kayalar Edime b! • mahdut meydan ,.e sahaların mutla-
kiıuf, Mehmet Mitat Şahingil b. ka nhtnkll güzel binalarla cevrclen: 
tanbul hlkimi, Abdullah Sağ Er. mesl ıaruretldir. Ve biı biliyoru7. kl 
uncan relsi, Mustafa Celalettin bu işin başka ıureııe temini muhal 
MuUu Adapazarı re.isi, İbrahim denfürek kndflr mUşkUldfir.. . 
Etem Seyhun Trabzon reisi, Hil. Etrafı pliin d~ire~inde giızrl ~ıı~~~ 
mi Özkaza.nç Ordu hukuk hlki .

1 

hırla ~fö;lenmedıkten so?ra mc~1<\ _ 
• • • • w O lor , .• sahılar acnıanın ıın:ır ıa ı ını, Bekir Sıtkı Peynırcıoglu a. · bü "k -e h•rhalde tam bir 

k h a Ü ğu mından ıyu • "' 
Udar ukuk hakimi, nu r mana ifade etmekten uzak kalıı<"ağı 

Maraş hlkimf, Mehmet Emin muhakkaktır. 
Göktepe Üslrlldar ceza hlkimi, o kıdar ki. ikincisi temin oluna· 
Mehmet Sadık AkgW temyiz ra.. mıyacaksa birincisinin teşebhilsii aı 
portörU Ahmet Hamdi GUran tok beyhude •e fakat cok ma!lranı 
!sparta 'hukuk hakimi. Ali Hik. kütret saymakta hata tasa'\"wr oluna. 

t Gilmil B"tJ' . f Fazıl masa gerektir. ınSoe ı" ı ı~l r.eıı ' .. A Km'Yetle Omlt edtrlı ki şehir ,.~ 
. ruşbay stanbu. as ıye reısı, • kasabalarımızı imar ede<"ek olan ço.

ıif Sırrı Omay Bursa hukuk hl. ehrmmiyetli l:\yiha Meclisten her hu· 
kimi, Rifat Albay ceza ve tevkif susta ve bilhn~sa bu noktada m~k:J· 
< .. !eri umum müdUr muavini ve dına tamamile mutabık olan hulun· 
b:r!nci eubc mUdUrü. lll~nü muhafaza ederek çıkar. 

Mareşal 
lzmirde coşkun tezahU· 

ratla karşılandı 

Yarın 
F oçadaki kıtaatı teftiş 

edecek 
lzmir, 4 (Hususi) - Genel 

Kurmay Ba§kanımız Mareşal 
Fevzi Çakmak beraberlerinde 
ordu müfetti§leri Orgeneral 
Fahrettin Altay ve Orgeneral 
İzzettin Çalıılar ve bazı gene. 
rallerle bu sabah 10.20 de Ko. 
catepe muhribi ile Çqmeye gel. 
miı, karaya çıkmıştır. Kendileri. 
ni İzmir valisi, müstahkem mev
ki komutam, belediye reisi, Çeş. 
me kaymakamı ve diğer milli v~ 
ıskeri erkan istikbal etmiştir. 
Mareşalin muvasalatı Çe§me 

halkının coşkun tezahüratına 
sebep olmuştur. Mareşal Çe§. 
medeki ordu ve birliklerini tef
tiş etmiş, öğle yemeğini Ilıca kö. 
yündeki Rasimpalas otelinde 
yemi§, oradan Urlaya geçmiştir. 
Marqal 19.30 da fzmiri şeref. 
lendirmi§tir. lzmir daha sabah. 
tan donanmıştı. Gece ordu evin. 
de şereflerine bir ziyafet veril. 
di. Yüksek misafir yann Foça 
kazasına giderek oradaki kıtaa. 
tı teftiş edecektir. Akşam gene 
lzmire dönecek, şerefine vilayet 
taraf mdan şehir gazinosunda 
bir ziyafet verilecektir. 
Perşembe günü Kültii~arkta 

inhisarlar idaresince inşa edil. 
mi§ olan atı§ poligonunun rcami 
kü§adrna riyaset eyliyecek', aynı 
ak§am belediye taraf mclan F u. 
arda bir ziyafet verilecektir. Cu. 
ma akşamı için de ticaret odası 
bir ziyafet hazırlamaktadır. 

Yıldönümü 
l l b •• • Beledlye ve sıhhiye mildOrlilJO u t r ugu n tarafından balıkçı dükktınları hak· n a al/ l a kında bir talimatname hatır1anmııca 

başlanmıştır. 

b l • ·ıstanbul muallimleri içio Iımir, ayram Yapıyor ar Ankara Ye Konya.şehirleri için birer 
seyahat tertip edılccekllr. 

Antakya, 4 (A.A.) _ Yarın 1 Saat 10,45 de bandonun iıtiri· • Maarif vekftleti lstanbulda da bir 
H · k'l · ·ı · aöyliyeceklerl tatile- inıaat usta mektebi a.çmaja karar 

kahraman ordumuzun ataya gı· 1 e ızcı .erın. vermiştir. Uygun bir bina aranmak. 
ri§inin yddönümüdUr. Bu meaut tal marııte hıe me:·d"1Jnda me .. tadır. 

ve uğurlu gün Hatayın her şeh- rasime ba§lan&cak \"e nutuklar • Denlzyollarının Adalar, Yalova 
rinde bilyilk merasimle kutlula - söylenecektir. Bundan sonra M - ve Anadolu yakası yaz tarifeleri ya
nacaktır. Antakyada yapdacalc ker, jandarma, izci, mekteplil~r rın sabah tatbike bnşlanacakt~r. 
törene bütün halk ve köylüleri - ve eınaf teıekküllcri bir ıeçıt . • Denfıyolları idaresi Türkıye sa· 

· · · kti reımi apacaklardır. Gece için de bıllerlndekl bOtiln vapur accnlala• mız ı§tırak edece r. Y • • • rını maaşlı memur yapmab karar 
Sabah saat ıo da parti, hUldl • bir fener alayı tertıp edılecektir. vermı,ur. 

met, belediye ve ticaret odası he- Bütün Hataylılar kurtulu§la.~ı : • Sular idaresinin Avrupadan gc

yetlerile esnaf teşekkülleri reis • nm ille fi~~i ~seri. olan bu gunli tirt~~k yerine koyd~I? _terfi ~aki. 
leri ve bUtUn k8y1Uler adına ih - böylece büyük bır ıevk ve n_eıe nesının teailbelen ıyı netıceler 
· · k"' l" d · · d rek içinde kutluliyacaklarldrr. Şehır - vermı,ur. Bundan sonra binalara tıyar bır oy u or u evıne gı e d d h t f ba aklarnmzda süs· geceleri de su vermek kabil olacak· 

albay Şükrü Kanatlının f&hım a e er ara yr tır 

Türk orduaunu aellmlayıp hallcın lenmiş, müteaddit taklar kurul • ; Elektrik, tramvay ve tünel idare· 
kurtuluştan mütevellit tüluanla • mu§ bulurunaktadr-. Jerinin belediyeye devri muamelesi 
nnı arıedecekleıidir. blUrllmlıUr. 

Salih Kılıç 
Dolmabahçe hadisesi yüzünden 

Muhakeme edilecek 

• Belediye Akaaraydald Atatürk 
bulvarına da refüjler yaptırmıla ba, 
lamıştır. 

• lmar mlldürlfiRü Siıhanede açı• 
lacak çocuk bahceslnin pliınlarını 
hanrlamağa ba,lamıştır. 

• Liman mıntal:n memurluktan i· 
cin mOoakalo YekAleU tarafından 
hazırlan,n talimatname vllAyete gö:ı 
derilmiştir • 

• DOn limanımızdan Mlrsea isimli 
Ankara 4 (Hususi)' - Dolma· bir: Romanya mektep ıernlsl geçnılt 

' · ve Akdenlıe gitmlıtlr. 
bahçede on bir vatanda~ ölümil !CERDE: 

kında yapılan tahkikat üzerine Dev 

-----------------------ile neticelenen müessif hadiseden 

dolayı Üstündağ ve arkada§lan hak Milli piyanko 
ıet Ştirası ikinci dairesipce eski ls· Müdürlüğü kuruluyor 
tanbuı emniyet mudilril Salın Kııı- Hükmi şahsiyeti haiz 
cm lüzumu muhllkemesine, Ustün· olacak olan bu teşekkül 
c1a1 ve diler maznunların menimu· Maliye VekAletine bağh 
hakemelerine karar verilmi§ ve tah· olarak çalışacak 

kikat evrakı .berayı tetkik ŞOra u- Tayyare piyangosunun Cwnhuri

m· .:rJ heyetine takdim edilmiştir. yet Merkez :bankası tarafından ida· 

Mahrukat ihtiyacı ~~;:=~~isine bir kanun 

S t J harbi Uyiha, encümenlerden geçlrlle-Eti Bank ihtiyacı kar- ovye - a pon rek son ~!ini atmıştır. 
şılamak üzere 1 Meclisten yakında çıkac.ak olan 

T klar Ve ta. vyare e bu kanuna göre, maliye vekAletine tedbir ahyor • an J 1 - .bağlı olarak bir millt piyango mü· 
34 7 3 sayılı mahrukat kanunu • düdüğü kurulacaktır. Bu idare, hilk 

nun bu ıene zarfında hanii nun • r'ı n 'ı şt'ı ra k 'ı I e mi ~siyeti haiz olacaktır. Karşılı· 
takalarda meriyet mevkiine gire • ğı para olmak üzere piyango tertip 
ceği Vekiller Heyetince bir karar 

1 
, etmek salalıiyeti yalnız bu ~-

name ile tayin ve tesbit olunmuı. u· 1 th 1 ş b 1 r çarp 1 ş m a k-ı •t bulunac:akUr 
tu. Bu kararname hükümleri afuı m u;e:; idare. , maliye ~lletile M~ 
tosun 15 inden itibaren mcriyet z t bank ] d ta n 

Tokyo 4 (A.A.) - Domei diğer bir habere göre de, dün kez ve 1~ 8 ~n ~, •. 
11
}'l • 

mevkiine girecektir. . 'M 1 M h d hah 100 k d So t tankı edilecek bırer aza ve ıaa vCAI en 
Kararname hükümlerine göre, aJansmın ogo • ançu u u. sa ' a ar vye ' . . . b" Udürd 

mahrukat kanununun birinci mad du Üzerindeki harekat sahaım. Kala ırmağı hududu?d~ Japon he!etının f~tır ır m en 
desi ile yakılması mecburiyet altı - dan alarak nqrettiği bir habere hatlarına hücum etmı~tır. Japon murekkep 0 a • 
na konulan mahrukat ile bunları göre, Japon • Mançu kıtaları, topçusu ve tayyarelerı 30 kadar Macarlar 
yakmağa mahsus vasıtalar Eti dün akşam, Mançu. erazisi da~i- tankı tahrip etmiştir. Japon hat. Bizden zeytinyağı almak 
Bankça bu mm takaların ihtiyacı • linde Kala ırmağı cıvarmda dort !arına 100 metreye kadar yak. 
na göre kafi miktarda temin ve bin kadar Sovyet • Mogol as- lapn 6 tank da bu h~tlara daha istiyorlar 
ihzar olunacaktır. İstanbulda bu kerini ihata etmıttır. varma n mua a ır • s · · da tt 1 b hale ge Bulape•tede bulunan büyUk bir 
mrntakalar meyamridadır. Evvelce Gene aynı membadan verilen tirilmittir. Macar firmasr İstanbul Ticaret 

Odaıma müracaat ederek memle-Dahiliye Vekileti tarafından ve - o· D . ol .._.,_ 
rilen emir mucibince Eti Banka n İVersiteye e":1ıry U ketimizden çok mikdarda s ... ,. ..... 

bu vazifesinde bir kotytik almak Alt f ö IUk kU U U Erzurum VllAyet hududu. yağt almak iste.diğint büdirmit • 
üzere her mıntakada resmi deva. 1 pro ~s r .. rs s na vardı tı,_·r_. _____ -----

irde ne miktar kömür &arfedilebi. daha ıllve edıhyor Erzurum, 4 (A.A.) - Erzincan. Konvansiyonel 
leceği ve bu kömürü yakacak va- htanbul Univeraiteal kadro ve . 1 d" E hh 1 ld" 
sıtalar hakkında bir liste tanzim Erzurum demırro u un mırum tea Ür e ge 1 
edilip bankaya verilmişti. Eti biltçeıi hakkındaki yeni kanun vilayeti hududuna girmiştir. Ray Bu sabahki Avı-upa konvanai • 

Pro3"eıi Millet Meclisine verilmit· r · t a gece gu··nduz" devam edil· 
Bank bu listeler üzerinden ve ih- e~ıya ın yonel treni, makinesinlde husule 
tiyacın daha gcniı olması ihtima • tir Yeni proJ·eye göre, tedris he _ mektedir. Bütün vilayet hal~ı d de- gelen bir arızadan dolayı iki saat 
lini de göz önilnde buluııl:iurarak miryolunun vilayetleri hu u una teahhürle gelmhtir. 

yetine 125 lira uli maaılı altı pro· varmasından dolayı bir bayram se-hazırlık yapmakta.dır. Bu ıekilde i B Karabük çelik ve demir fa.bri-
önümilıdeki ayın 15 inden itiba - feıörlük ilave edilmi1t r. u ıu • vinci içindedirler. Demiryolu Aşka· kalarmda çalııacak İngiliz mü • 
ren Eti Bankça ihtiyacın kar•ılan- retle timdiye kadar biltçe vuiye- leye ayın 20 sinde varmış buluna· 

:r tinden dolayı m&afları yükaeltile- caktır. hendislcrinden mürekkep ilç ki • 
maıma baılanacaktır. miyen kıdemli bazı profesörlerin . . . . şilik bir heyet bu sabahki Semp • 

Karısının aşıkım öldüren terfileri temin edilecekttr. Vali Haşım tşcanın reıslığınde lor. ekspresile Londradan gelmlt-
Bundan başka profesörlük va • muhtelif. t~~ller mümessilleri~- tir. 

koca zifcsi yapıp da ldoçent maa§ı alan :len teşkıl edılmış bulunan ko!llıs· -
8
-,---

1
--

1
---

1
d-.... l-

izmir, S - Manisanın U!akteke hocaların vaziyetleri de yeni pro· yonlar Erzurumun demiryotuna U gar Ça QICI arı Q8 l 8r 
köyünden Ahmet isminde bir a • je ile dü.ıeltilecek, ke-ndilerine kavuştuğu gün yapılacak büyilk me İstanbul aayfiyelerind~ki et • 
dam karısile birlikte cürmümeş - profesör maaşı verilecektir. rasim hazırlıktan ile meşguldür. lence yerlerinde çalıımak ilz• 
but halin:Je yakaladığı Mustafa iktıaat fakültesinin idare ka.cl • Demiryolu güzergahına dü~en kasa Bulgar çalgıc.ılarından mürekkep 
adlı bir köylüyü öldürmüştür. roıu da proje katileştikten sonra balarda da şimdiden bu büyük gün bir grup bu sabahki kanvansiyo • 
Ahmet kaçmışsa da yakalanmıştır. yapılacaktır. için hazırlıklar ba,Iamıştır. nel tren.ile §Chrimize gelmiştir. 
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lrngnn ~~ fılkırasn 
Talebe - lmtihan1an muvaf

fakiyetle atlatacağımdan eminim 
Bu işe blitlin kış hazırlandım. 

- Sıkı çalıştın değil mi? 
Talebe - Hayır. Prof esörlin 

kansiyle sık sık briç oynayıp ye-
nildim!. 

Kadın 
Adam, sabahleyin uyandı, ya· 

takta bir cığara yaktı ve henüz 
uyanan karısına: 

- Bu gece rüyamda milyoner 
olduğumu gördüm. dedi. 

Karısı sordu: 
- Bana neler aldın, rüyanda? 

BİSİKLET MÜSABAKASINDA KAZAN ANLARA VERİLEN 
M'ÜKAFATLAR 

Birinci: On sekiz ya.§mda bir sa.nşmı öpecek. 
tıdncl: Yirmi iki ya.§mda bir esmeri öpecek. 
tJçüncU: Yirml altı ya.,mda bir kumralı öpecek. 

. ~arlhloş 
haıy~anoar 

Şarab mahzeninde devrilen bir 
~~e şarabdan tatmış olan kilçük 
fare sendeliye sendeliye ortaya 
~ıkıp bir nara attı: 

- Var mı bana yan bakan! O 
kedi olacak mendebur gelsin de 
kafasını patlatayım! .• 

* * * 
Bay Yengeç, bayan Karidesle 

ev1enmeğe talih olmuştu. Şu ce. 
:vabı aldı: 

- Seninle evlenmek mi? yan 
yan yürüyen bir mahlukla ben 
evlenirıniyim hiç! 

- !taıyan karjkatilrll -

HA B E R - Akpm Poıta11 

- Sabi beni çok mu se\iyorsun? 
- E\·et. 
- En fazla scYdiğin şey üzeri-

ne yemin et bakalım. 

- Para cüzdanon üzerine yemin 
ederim ki çok seliyorum 1 

ÇOClYlk 

Küçük Necdet, annesinden da
yak yemişti. Onu gözleri kıpkır
mızı gören babası sordu: 

- Ne o Necdet? Nen var? 
Çocuk dayak yediğini itirafı 

gunırana yediremedi: 

- Karınla münakaşa ettik!. 

~v\-?eD~ nş 
Fabrikatör, karısının cenaze me

rasiminde pek müteessirdi. Mezar 
hazırlandı, ceset konulacağı sırada 
fabrikamn işbaşı düdüğü işitildi. 

Fabrikatör hemen gözyaşlarını 

~ildi ve mezarlıktan gitmeğe davran 
dı. Bir arkadaşı onu kolundan tut· 
tu: 

- Nereye gidiyorsun? Karının ce 
sedi toprağa konulmadan gitmek 
olur mu? 

- Ne yapayım birader? Fabrika 
nın işbaşı düdüğünü işittin değil 
mi? Ben iş adamıyım, benim 
eYveıa iş gelir, sonra zevk ! 

SORHAGA NE HACET 
Ha.sta. - Dişçi eYde mi ha.yan? 
Hizm<.>~i - Dişçiyi ne yapacak· 

smız ba.ymı? 

Hasta kızanp bozardıktan son 
ra nihayet doktora açılabildi: 

- - Affedersiniz doktorcuğum. 
ameliyat hayatımı kurtara
cak diyorsunuz amma karım 

Bay Yen geç mahzun ve meyus 
uzaklaştı. TEVKİFHANEDE 

reti çok fazla buluyor. 
Doktor mukabele etti: 

Ertesi sabah, bay Yengeçin geç 
tiğini gören bayan Karides onu 
Çağırdı: 

-Seni dün gece gördüm, pek 
tuhaftın, dümdüz yürüyordun. 
Hasta mi idin? 

Bay yenğeç içini çekerek cevab 
:verdi: 

- Derdiµı.i unutmak için iç. 
nıiştinı, sarhoştum! .• 

- Denizcilik baya.tmızda kimbi· 
llr nekada.r çok t.chıtkelerle karşı. 

!aşmışsınızdır? 

- Elbette! Hatta. bir defasında 
boğulmama ramalc kaldı. 

- Sahi mi? Nasıl oldu? 
- Banyom<lı musluğu açık unu. 

tarak uyuya kalmışmı ! 
Hapishanede kibar mahkfım 1 

- İtalyan karikatürü -

MahkUr11 - Atfeclerslnlz, 6akuli 
!.'İzgili elbiseni~ yok mu? 

- İtalyan karikatürü -

- Bay komiser, Ustü aranacak kadın buydu' - Fakat, sanırım ki siz haya· 
tınıza karınızdan daha yüksek bir 
değer biciyorsunuz. 

- Oanmı, sen benim itjlerime .karışma ... 

Ken<.dlnnd~lfil 
menklYll 

-lşte, cemiyetin en faal aza
sı. 

- Cemiyette bu kadar faal ol
duğunu kimden öğrendin? 

- Kendisinden. O söyledi. 

Vücutlla1Fu 
bnır de~no ! 

İki kadın arasında: 
- Yeni hizmetçin demek işini 

bırakıp gitti. Hoşuna gitmiyen ne 
imiş? 

- Roblanm!. 

. 1 . "---= __,• 
-~ ~ ., 

/ı _~j~ ~~ -
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- Yirmi sene evlilikten sonra 
karısından :yeni ayrıldığı için kolıı 
nı' vermek <idetini Jıcniiz terkede 
medi. 

- Fransız karikatürü -

!Pot©>~ ıraıfç o @J a 
Poz veren adam - Yarım dü

zine kaç kuruş olacak ? 
Fotografçı - Bunu sonra mü. 

nakaşa ederiz, şimdi siz gülüm. 
semeğe bakın! .. 

NDşalrllOo 
Delikanlı - Haydi sevgilim, 

müsaade et seni öpeyim. 
Kız - Olmaz. Annem öpü~me

ğc muhalif. 
Delikanlı - Anneni öpmek Is. 

tediğiıni sana söyledim mi ki? 

- İtalyan karikatürU -

SABIK GANGSTER FOTOCRAFÇILICA BAŞLAYINCA 
- Kımıldamayınız.... Yoksa ateş ederim! 

DÜELLO 
- T1bbiyeden iki arkadaşım dü 

ello etmeğe karar verdiler. 
- K1lıçla mı? Tabanca ilt mi? 
- Ne münasebet canım? biribir-

leri için tertip edecekleri reçete ile.' 
- ltalyan karikatürü -

- Amerikan karikatürü -

Akşamları meyhaneye uğrayıp 
içmek itiyadındadır. Lakin inli. 
zamı da o kadar sever ki, bir ~.a
atten fazla meyhanede kaldığı 

görülme~iştir. Karısı da bu se
beble onun içmesine kızmaz, her 
akşam ayni saatte eve döndüğü
ne memnundur. 

Fakat, geçen gün böyle olmafü. 
Akşam üstlı eve mutad vaktin
den iki saat geç döndü. Bermu
tad yalpa vuruyor, sokakta gelir 
ken de "bu kaldırım senin, bu kal 
dırım benim" usulü ile yürüyor
du. Evde karısı merakla sordu: 

-Nerede kaldın ayol? 
-Geç kaldım, yol uzak. 

- Her zaman nası] geliyor-
dun? .. 

- Yolu genişlettiklerini unut
tun mu karıcığım?. 

5 TEMMUZ -1939 

Yemeklere neden 
soğan katarlar? 

Yazan · [Q)ıra C®ia A. 
Soğanın tazesi salatada 

yahut büsbütün çiğ olarak lez
zetle yenir. Kurusunu da çiğ 

olarak yemeği sevenler varsa 
da adet onu başka yemeklere 
karıştırmaktır. Şeker ve yahut 
pekmez karışmıyan yemekle
rin hemen hepsine soğan ka· 
tıhr. Bunun sebebini, bilmem, 
hiç düşündünüz mü?. 

llk hatıra gelen, tabi1 so
ğanın yemeklere lezzet ver· 
mesi.dir. Fakat kendi kendileri

ne kafi derecede lezzetli olan yemeklere de çok zaman soğan 
katarlar. Mesela et yemekleri soğansız olarak lezzetli olduğu 
halde, soğanlı yahniye de rağbet edilir. 

Bir rivayete göre, yemeklere soğan katmak, eski Mıs!r· 

lılar zamanından kalmış bir adettir ve soğanın göz yaşları 

döktürmek hassasından gelmiştir. insan oğlu gıdasını daima 
mihnetle ve meşakkatle kazandığx için, bunu daima hatırda 

tutturmak üzere, eski Mısır rahipleri yemeklere soğan kattır
mağı halka emretmişlerdir .. Fakat bir taraftan da bayram ve 
şenlik günlerinde göz yaşlarını hatırlatan soğanı yemeklere 
katmak doğru olamıyacağından halka bayram günlerinde de 
soğan yer, diye düşünerek mabetlerin boatanlarından başka 
yerde soğan yetiştirilmesini yasak etmişler. Bu suretle halkın 
her yemekte yemeğe mecbur olduğu soğanı yetiştirmek ra· 
hiplerin elinde karlı bir inhisar olmuş .. Pek te kolay kabul 
edilemiyecek bir rivayet .. İsterseniz inanırsınız .. 

Her halde yemeklere soğan katmak adeti hiç te fena bir 
şey değildir. Soğan az çok baharlı olduğundan yemeğe bir 
çeşni vererek iştahı arttırdıktan başka yüzde on nisbetinde 
şeker olacak maddeleri bulunduğundan bunlarla da yemek· 
lerin besleme kudretini arttırır. Azotlu maddeleri, sarmısak· 

taki kadar olmamakla beraber, yüzde 1.6 nisbetinde olduğun
dan yaş sebzelerin bir çoğun.dan daha iyi besler demektir. 
yağı hiç hesaba katılmıyacak kadar az, yüzJ:le ancak 0.2 
nisbetindcdir. 

Fakat madenler bakımrndan soğan sarmısaktan ve taz~ 
sebzelerin bir çoğundan üstündür. Bir kere, fosforu ile kire· 
cinin yüzde 35 miligram, yani ayni iıisbette olması pek mü
him sayılır. Bilirsiniz ki, bir yemekte bu iki ma.den ayni nis· 
bete ne kadar yakın olursa ikisinden de istifade o kadar ta
mam olur. ikisi ayni nisbctte olunca en iyi demek. Köylü an
nelerden bazrlarmın, çocuklarının bir eline çiğ soğan, bir eline 
de ekmek vererek onları böylece beslemleri, kimya tahlJile
rinden çok önce halkın soğandaki hassayı tecrübeyle anlamış 
olmalarından ileri gelmiş demektir. 

Soğanda çinko madeninin yüzde 1.38 miligram olması da 
göze çarpacak bir hassasıdır. Gene bilirsiniz ki bu maden de 
insanın neslinin devanu için lüzumludur. Vücudun.da bu ma· 
nenden bulunmayan erkeğin çocuğu olamaz. Çinko madeninin 
soğanda bulunduğu nisbettekinden fazlasını sebzeler arasın
da ancak lahna verir. Onu da bütün yıl bulmak kolay değil

dir .. Vakıa etlerde onldan pek çok fazlası bulunursa da et yi. 
yemeyenler için soğan değerli bir gıda olur. Yüzde 0.022 mi
ligram nisbetinde iyot madeni bulunması, tiroit guddesi vası· 
tasiyle zekayı işletmesine ve vücuda güzellik vermesine sebep 
olur. Yüzde 150 miligram potasyom madeniyle 1de güzel 
vücudun etlerini dolgun ve sıkışık yapar. 

Vitaminlerine gelince, A vitamininden hiç bir şey verme. 
diği için mikroplara karşı bir faydası olamazsa da Bl vi 
tamininden 40, ve B2 vitamininden 32 ölçü ile sinirlerin sa· 
kinliğine ve yediğimiz şekerlerin vii<::uda yaramasına fayda· 
lt olur. C. vitamininden 20 miligram getirerek dişlerin ve ke· 
miklerin kuvvetine hizmet eder. Onun için çiğ soğanla besle
nen çocuklar gürbüz, güzel vücudlu ve sağlam kemikli olur. 
lar. 

Fakat, soğan bir taraftan da idrarı arttırmakla meşhur .. 
dur. Hatta karaciğer hastalığından karınları şişenlere ilaç 
olarak verilir. Bundan ldolayx soğan ekmek yeyen çocuk ge· 
celeyin yatağını ıslatırsa kusuruna bakmamalıdır. 

AŞIK TARtll PROFESOR'O 

- Bana aşktan bahset se\'gilim. 

, 

- Aşk c<ıa.tlrde bir llahtr, ''enüsün oğluydu. Kiipldüs Yeyıı Eros 
diye de çağnlırdı. - İtalyan karikatürü -



Fener futbol takımı 
Neden milli küme şampiyonu olamadı ? ! 

· Ingiliz sporcular 
Türkiyeden muhabbet ve sitayişle 

bahsediyorlar Yazan: BEDRi GÜRSOY 
Memleketimizde muhtelif temas- betlerinden bir çoğunu da mü~hede (Fenerbahçcnin ve milli takımın eski sol açılı) 

~ lar yaptıktan soma lngiliercye dö· ve tetkik etmeğe fırsat bulduk. ln
ntn Middlesex lngiliz amatör fut· ~ilizce konuşan Türklerin beklediği· 
bol takımı reisi H. G. Alavay /ngi· mizden daha çok olduğunu gördük. 
liz gazetelerine verdiği bir beyanat- fürkiye mekteplerinde ecnebi bir 
ta memleketimizde gördükleri lzüs· dil öğrenmek mecburidir. Oğrendi
nükabülden stayişlc balısetmiştir. ğimize göre talebenin çof,ru ingilizce 

F enerbahçe takmu iyi yetiştiril- ne yapacağını sezecek derecede bir 
.. eydi, milli kUınc maçlarında dai- kaynaşma, bir anlaşma, bir Unsl -

" , 
ma goze çarpan oyuncuların biri - yet vardı. 
birleriyle anlaşama.malan ve enerji Bugllnse çok oyuncu değiştirmek 
noksanhğı ko.ldırılabilseydi herhal- mecburiyeti kar§ısında kalan ve ik
de §alnpiyonluğa en na.mzed takını- tidarsız bir antrenöre malik bulu -
lardan biri olurdu. nan Fcnerbahçe takımında bu yüz-

BugUn fcrd itibariyle memleketin d~n bir kanıııkhk göze çarpmakta
cn seçme oyuncularını bir araya dır. 
tophyan bu kıymctil klUbiimilzde Kuvvetli elemanlara malik olan 
maatteessüf takım halinde bir insi- F'cnerbahçe takımını, teknik bilgi.si 
cam ve irJ görme kabiliyeti tesadU- kuvvetli futbolden adamakıllı anlı
f e bağlı bulunmaktadır. Halbuki yan, görUııil, tecrübesi aııikii.r, ne 
futbol ferdi bir spor olmadığına tenkidleri yerinde bulunan herhnn 
göre bir timi t~kll eden oyuncu- gi bir kimse pek az zamanda ıslah 
larm blriblrleriyle teknik va.-,rflar edebilir. 
ve sistemler dahilinde anlaşmaları Futbol hocalığı, antrenörlüğü sa-
en birinci şarttır. dece oyunculnrm nefea kabiliyetle-

Tilrk futbolilnde ötedenberi e - rini temin eden kimse demek değil
saslı bir slstem mevcut olmamakla dir. Hakiki bir antrenörün işi öyle 
beraber (bizde mevcudiyetile ade- pek o kadar kolay, ehemmiyetsiz 
mi ınevcudiyeU mUsavi olan bir ve basit bir iş olamaz. Bir futbol 
Çek süıte:mı varsa da onun da tat- hocası, bir futbol antrenörü, tak1-
b~ini kabataslak bir §ekilde yapa- mmın nefes kabiliyetini tem.in edi
billyoruz) hiç olmazsa bazı takım- ci idmanları ve egzersizleri yaptır -
larnnızda - bilhassa Ankara takım- makla beraber, evyelft. her oyun
l~rnnızdan birinde - oyuncualrm bi- cunun ve sonra da blitiln ekipin 
rıblrlerinin il in 1 f d b·ı k d m i almalan sayesin- haleti ruh yesine nil uz e e ı ece 
n: bir anlll§tna göze çarpıyor. Fe- derecede bilgili ve: görUı sahibi o-
. rbahçe taknnmdaysa söylediğim Iacaktır. 

gıbl bu en csaalı b -lard ag son zaman- Kuvvetli takımların büyük maç -
haha çok çUrUktür. Halbuki Fener- !arda çizecekleri hareket hattı için 

çe takımmm e8kiden vasfı mü- gözönünde bulundurulacak birçok 
~eyYizl bilhassa biribirleriyle an - mesele vardır. 
:11 olmalarıydı. O kadar ki es- Takımm umumt vaziyeti, siste -
Ya.nen Fenerbahçe taltmımda oynı- mi, oyun tarzı, maneviyat ıekll, 
~ k :yu~cularda adetl Yanındaki enerji kabiliyeti, asabi halleri kon-

r a a§ nnın nefes alnınlanndan trol edilecek, daha aonra tekamill 

derecesine göre sistem ve icab etti
ği takdirde (oyun esnnsmda sistem 
değiştirme usullerlle uğra.§Jlacak -
tır. 

Ben öyle kuvvetli ve kıymetli 

takmılar görmU§ümdUr ki, bililti -
zam oyun esnasında sistem de~
tirirler. Kal'§ı tarafın oyununa gö
re oyun tatbik ederler. MeselA yer
den oyun ortasında (W) yaparlar. 
Yerden oynarlarken, havadan oy -
namağa, havadan oynarlarken yer
den oynamağa başlarlar. 
Oyuncuların biribirleriyle anlq -

ması. deplasman, demarke zaman
lan, yerden ve havadan oyun wml
leri, oyuncuların şahst meziyetleri
nin ölçüsU, her eekildc topa hW
miyet, ayak kullanma vasıflan, vü
cut çalımları, plonjon (kaleci), de
gajman (müdafiler) tevziat ve uzun 
paslar (muavinler) mcharetleri. 

Eııapc, şilt, topa. atlama, depl!s
man, çalım, (muhaclınler) ba11e
ri ve biltUn oyuncularda kafa vuruş 
lan ve tarzları ve saire ve saire ... 

Görülüyor ki iyi bir antrenör 
taknnmr ferdi ve cem'i bir bilgi i
hatasile teşhis koyarak, kıskıvrak 

bağlıyabiıen ve ona göre llzerinde 
işliyen bir kıymettir. Maçlardan ev 
vel vereceği öğütleri, maçlardan 
sonra yapacağı tenlddleri bilen bir 
hocadır. Yoksa maçlar<lan evvel 
beylik ko§ularla oyuncuları yoran, 
maçlardan sonra da oyuncularla eğ 
lence tarzları hak.kında teknik mU
şavcreler yapan adam değildir! .. 

Fenerbahçe spor klilbUnUn §ayet 
hakUd bir a.ntren5r getirmeğe büt-
3~i mllsait değilse, ziyanı yok, hiç 
-.ı-enörU olmaam. LAldn beheme
hal mevcudiyetinin fayda yerine ma 
zarrat verdiği apaefklr olan bir an
treörü de hiç tutmasın. 

Bugün Fenerbahçe apor ldUbU l-

Bir~ g\in kadar cn·C\} Alman· 
yada llJldeushaym şehrinde bUyük 
idman ıenllklerf '\'e atletizm mü.sa. 
ha.kalan yapılacaktır. 

.Kadmlar arumdald dekatlon'a 
(on türlü mu.abaka) lltlrak ede
cek birçok genç lml&r \vdlJ'. Fa. 
kat bu mösahekalard& yukarda lld 
hareketlnl gördtlifuıtlz Bert& Kap
an kazanaeaiı timdlden hemen he. 
men kat'lyetle blllnmektedlt. ÇUn

ktt idmanlarda bu • feykNAde 
neUceler aJnnlfır, 

Bu münasebetle "Türkiye ve in- yi tercih etmiştir. Birçok iş adamla 
giltcre dostluğıuıun temeli, ve Tür· n ve meslek sahipleri İngilizceyi 
kiyeyi ziyaret eden bir ltıgili· hususi surette öğreniyorlar. Son bir 
zin intıbaları,, başlığı altında Tay· kaç sene içinde Türkiye ehemmiyet 
mis gazetesinde çıkan makalede şım li derecede değişmiştir ve bu tahav· 
far yazılıdır: •;ül ilerlemektedir. 

Middlesex takımile Türkiyeden Birkaç seneye kadar Türkiye şim· 
Londraya şimdi avdet ettim. Türki dikinden daha mühim bir sanayi 
yeyi ilk defa ziyaret eden lngiliz ve fabrika memleketi olacaktır. 
klübü biziz. Cunlhuriyetin her tarafından muaz· 

Buradan getirdiğim intıbalann zam yeni fabrikalar kurulmaktadır. 
başlıcası Türklerin tngiltereye ve Türkler lngiltereye karşı temayül 
lngiliz milletine kal"§I çok hararetli lcrinde samimidirler. Yeni sanayi 
dostlUk beslemekte olmalarıdır. Bu tesisatından birçoğu İngiliz finna· 
dostluk yalnız İngiliz - Türk paktın lan tarafından temin edilmiştir. 

dan ileri gelmiş değildir. Türkilre Türklerin gösterdiği bu dostane his· 
efkarı umumiyesindeki bu dostlUk siyatın karşısında İngiltere ile sa .. 
duygusu pakta takaddüm eden u· nayi rabıtası bir kat daha takviye 
::un zamanlarda dahi mevcuttu. Şüp edilebilir • 
hesiz misakın akdile bu duygu e· Benim şahsan hasıl ettiğim kana
'1emmiyetli derecede genişlemiştir. ate göre İngiltereden Türkiyeye gi· 
Her Türk bize samimt misafirper- decek ziyaretçilerin hepsi de bu 
\'erliğin son haddini gösterdi. Nere· memlekette hoş karşılanacaklardır . 
ye gittikse söylenen nutukların mü· Yeni Türkiyeyi, dünya işlerinde 

tebariz noktası; iki memleket arasın bir kuvvet olmak yolunu tutmuş ol· 
da sıkı bir rabıta tesisi arzusu ol- duğunu takdir etmeğe kftfi gelce~ 
mu~tur. kadar öğrendim. Türkiyenin fetanet 

Tabii biz en ziyade ziyaretimizin ve kiyaset sahibi liderleri vardır. Bu 
spor cihetile alakadar olduk ve pek hususta her memleketten ziyade 
çabuk öğrendik ki futl:x>lda Türkler lngiltereye bakıyorlar. 
oyunlarım İngiliz hututu esasiyesi Türkiyede İngilizler için güzel 
üzere inkişaf ettirmeği ziyadesile ar·! fırsatlar olabilir. Bu fırsatları en 
zu ediyorlar. geni~ hudutlar dahilinde tahakkuk: 
Maaha~ Türk hayatının diler ci 1 ettinneliyiı. 

~ 

ialan içinde, eski futbolcUlerden 

1 
her tilrlU bilgi ve futbolden anla
malt, ve takım yet.i§tirmek husu -
sunda kabiliyetsiz antrenörü önU -

Serbest güreş 
Türkiye birincilikleri 
lzmirde yapılacak 
İzmir, 4 (Hu.uat) - Beden ter

biyesi umum mUdUrlllğUnden gel• 
malfunata göre Türkiye serbest 
güreı birincilikleri Fuar zamanın
da lmı.irde yapılacaktır. 

Mektepliler 

l'az geldi. 
fmd:ı. çoeak 
i>a§&ldı. 

ve 

Dilnyanm her tara
kamplan kurulınap 

Birkaç senedir bizde do llkmek
te~ bınplan tests edilmiş bulunu
yor. 

Beden terbiyesi \'O sporun ehem.. 
mlyetiııl takdir eden medeni millet. 

1Prfn hepsi, bu kamplar~•. ilk ıa 
ye o!arak çocakJara ıpor \"O beden 
terbiyesi aşkım aşdamak ve banan 
usullerini öğretmek yolunu tutmut

lardır. 

İşte size Almanyada kurulan ço

cuk kampl&rmclan blılndtll almmJI 
Ud resin' 

ne alıp okutacak kıymette eleman
lar mevcuttur. 

İyi bir antrenör buluncaya ka -
dar Fenerbahçe kllibUnün yapacağı 
iş bu kıymetli arkadqla.rdan isti
fade etmesini bilmektir. 

Bu iş şöyle olur: 
Bu arkada:tarean blrçofuna rica 

edilir. Fenerbahça takımmm mil -
hinı bir maçından sonra k!Ubde kal 
malan temin edilir. Oyuncular da 
toplanır. Maç hakkmda mUbahaae, 
müşavere, tenkid, mUnakqa yollan 
ııçılır, takımın ferdleri ve umumi 
irtibat.sulıklan için çareler ııerde -
Jiler. Nasihatler verilir. Ve her -

~~~~~~~~~~-

Ankara tenis turnuva-
sı başllyor 1 · 

Ankara bölge birinciliği tenis 1 -•· , 
turnuvasına bu cumartesi günü bar .. ...._ 
lanacak ve pazar günU devam edi: ı ıngiliz futbolcular Adaradan ayrılırletn, tayy(l'ft istasyonunda teıyi 
lecektir. ediliyorlar 

Beden terbiyesi Egit
men kursu dün açıldı 

;:::. oyunculan hürmetle k~ı - Kursa kabul edilen 33 taleb~ geniş 
m!°~~~:nkl~a!U:!:d;:~ bir programla çahşmalarına başladılar 
çin rica edilir, oyun hakkında rapor Beden terbiyesi umum mUdtır., maktadırlar. Ameli denıler için de 1 6 - Hendbol: Rllaameddhı Gll· 

halde de çok istifade olunur. Eııki 
sporcu ağabeylerinin sözlerini de 
herhalde Fenerbahçenin nan.kör ol-

Lııtenllir. lUiU tarafından kurulan ve memle- hemen bitişikte buluııan Kuleli 11- reli. 
Bu aekllde (oyuncularla beraber ket spor ihtiyaçlarmm en mUhim- sesinin bUyilk idman l&lonundan ia 7 - YUzme: lllıam1 Polater. 

bir futbol mUtavere ve teknik ko- lerinden birini k~ılıyacak olan tüade edilmektedir. Talebelerin ye.. 8 - Arazi sporlan: Nuri Gökı-
mitesi kuruimut olur. Faydası da (Beden terbiyesi eğitmen kursu) mekleri Kuleli lisesinde hazıİ'lan - eık. · 
;lmdiki antrenörün faydaamdan mu dünden itibaren ÇengelköyUnde, , maktadır. Kunıun direktörlUğUnU 9 - I<'iziyoloji, anatomi - Uni.. 
hakkak ki fazla olur. Kuleli Uaeal yanmda açılmıe ve der ' bizzat Kuleli lisesi mUdUrü kur - vcrısito hıfzıssıhha doçenti doktor 

Bedri G'VRSOY hal faalleyte geçilmi§tir. may albay Bedri Erk yapmakta - Zeki Ragıb. 
(1) Zira ba§ka bir yazımda esas- Kursa girmek Uzere 64 genç ta- dır. Kulelinin kıymetli spor muaL 10 - İlk yardmı ve spor maaa-

h bir ıuretUı bahis mevzuu edece- İib olmuotur. Bunlardan 5:5 i imtL 1 limi yüzbaşı Hüsameddin de kur- jı. Zeki Gökxşık. 
Aim bizde bir noksan '\'&l'dır. Gaze- hana dahil olmuı ve içlerinden 33 l ıun yardirektör!Uğil vuüesine ta- 11 - İdare ve teşkillt, saha ve 
~lerlmlzde, , .e spor mecmaalan• u kursa kabul edilmitlerdir. yin edilmi11tir. Kurs kltibliğine de Alet bakımı: tthami Polater. 
:nızda tam '\'e hakiki bir maç ten· Diğerlerinİn bir k1.5mı tahsil ve Faik getirilmiştir. 12 - Beden terbiyesi kanunu, 
'ddlne rugellnmez. En mefhar ge- tal' tn in is . Kursta talebelere muhtelif denı- nizamname ve talimatnameler. 
~inen spor muharrirlerimizin: "hı· saik~a.b ameedn edikt~lğirindlğer ve - ler verilecektir. Derslerin muallim- Mekteb direktörü. 

ı ı raz em e den, beg 
;Ulz kaleclılne it dtlfmedl ama da· d imtih d l llklerlne tayin edilenler de ıu ze- Kursun açılına işleriyle meıgul 

da bizi kaleclnl d 
ı genç e an a muvaffak ola - tt 

n11un n m n on an I va ır: olmak Uz.ere bir mUddet evvel ıeh-
Jört kils yüksek oldufu belliydi .. ., ~;!!'larmdan kursa almamamıt - 1 - Jimnastik: Zeki Gökı§ık, rimlze gelml.§ olan beden terbiyesi 

tarzında gayrltabU mütalealarla a • Faik Çanga. umum mfidürlük genel 11ekrcterl 
maçlanmm tenldd ettlklerlııl görtt- Talebeler, mektebin pek yakı _ 2 - Atletizm: Naili Moran. albay Cemal, bizzat tedris !eledm 
rtlz. Ne yazık ki bizde~ maç- nmda akmtl burnunda tutulan ha- 3 - Futbol: Kemal Halim. nezaret etmektedir. Daha bir hat-
larm blklyesl uaıat11ı1,or ye ba hep vadar bir yalıda yatıp kalkmakta 4: - Gtlref: Seyfi Ceııa.b. ta aehrlmizde kalarak :A.ıık83Ja 
bö1le gldt1or. Ye ııazarl derslerini burada oku • G - Boka: Elref Şetık. dl5necekttr. · 
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Jak Uemsey oıumıe pençeleşıyor TVevgork u 
Eski dünya şampiyonunun N evyork Sergisiııde 

propaganda faaliyetimiz 
Amerikada para veya hatır gönülle 

neşriyat yaptırmak kabil değil 

hayatı 72 saat daha korkunç 
tehlikeden kurtulamıyor 

Bütün Amerikada ve dünyanın 
her tarafında bu haber sonsuz 

bir teessür uyandırdı 
Amerikan radyosu her vesile ve fırsatta Türkiyeden bahsediyor: 

Jal( 1'emseyin iki liw1e 

Bugüne kaklar dünyanın yeti~ -
tirdiği en büyük ve en çok sevilen 
b0oksör Jak Demsey, şu dakikada 
muhakkak bir ölüm tehlikesi için -
de Amerikanın bir hastanesinde 
tedavi edilmektedir. 

Son gelen telgraflar, müthiş 

yumruklarile senelerce ringlere 
hükmeden ibu adamın, daha en 
az, 7Z saat ölüm tehlikesini atlata
mıyacağmı bildirmcktd:lirler. 

Demseyin çok kavi vücudu, ö -
lümün korkunç saldırışını yenebi
lecek mi? 

işte bütün Nevyork, hatta bü -
tün dünya spor alemi şu dakikada 
hep bunu düşünüyor. 

Demseyin pençesine düştüğü 

hastalrk, onun demir gibi sağlam 
vücuduna değil de, başka kimin 
yakasına yapışmış olsayidı, o adam 
bugün çoktan ölüvermiş olurdu. 

Olanları anlatalım: 

Eski dünya şampiyonu, son 
Öört gündür kendini iyi hissetmi -
yordu. Nihayet evvelki gün N ev
yorkta işlettiği büyük lokantasın -
dan evine döndüğü zaman, kan -
sma midesinden rahatsız olduğu -
nu söylel::Ii. 

Madam Demsey hemen bir dok
tor çağırmağı teklif ettiyse de sa
,brk şampiyon, şimdilik lüzum ol -
madrğmr söyledi ve bu sırada ge -
len bir kaç dostu ile iskambil oy· 
namağa başladı. 

Oyun devam ederken, Demse -
yin arkadaşlarmldan birkaçı, onun 
sarardığını ve ıztırap çekmekte ol
duğunu gördüler. Derhal doktora 
koşuldu. Ve gelen doktor, bir da· 
kika va'kıt geçirmeden Demseyi 
hastaneye ka1dırdı. 

Boksöre kansı refakat ediyor -
füı. Ve onlar işin tehlikesini he -
nüz anlamamış görünüyorlardı. 

Bu sırada sabahın saat birine 
yaklaşıyordu. Derhal çağırılan 

mütehassıslar, Demseyin tehlikeli 
m apandisite tutulduğuna karar 
w rdiler ve hemen ameliyat etti -... 

Demsey ameliyatın ilk anların -
.. bütün soğukkanlılığını muha -
ilm-,._ w hatta doktorlarla 
~nu§uyordu. Fa"kat ameliyatrn 
tam ortalarında, tarnpiyon birden 
bire kcnl:Undcn geçti .. Biraz sonra 
ameliyatı ikmal eden doktorlar, 

Programlarına Türk musiki parçalan koyuyor; Amerikan gazeteleri 
modern Türkiyeye dair sitayişkar yazılar neşrediyorlar 

Nevyork ,(Hususi), - Kevyod 
sergisine iştirakimiz münasebetilc 
memleketimiz hakkında şümullü 

ve sistematik bir propagandaya te· 
vessül edilmiştir. 

Heyetimiz sergiye iştirakimiz~ 

bir gaye değil, fakat milli menfaat·· 
lerimiz ve millt davalarımız bakı• 

mrndan kendisinden azami derecedıı 
stifade edilmesi icabeden bir vesi· 
le ve vasıta olduğunu gözönündıı 

tutarak propaganda faaliyetine ona 
göre istikamet vermiş ve aşağıdaki 
ana hedeflere varmak gayesile kesit 
bir propaganda faaliyetine geçmiş-
tir. .~ 

1 - Es.J'("imparatorluk zamanı
na ait menfi propagandaların izleri· 
ni ternizliyerek yeni Türkiye lehi· 

lnhisarlar idaremf:lıı Tf.fi'lc "'tiiffüıiiııii ve rahısrnı i\nıer/T.-nlılrmı ııe urniui ue:en biiliiıı diinya nıillellcrlııe ta· 
mlaıı oü:el broşürlcriııclcn biri 

ne bir hava yaratmak • 1 ata-m· g·b· b''t·· d·v 1 1 . v .. ~ ız ı ı u un ıger e eman ar 
2 - Türk varlıg~.nr, yarının ~un- da ayni gaye etrafında isbirlivi 'a 

yasını kuranların on safında gıden maktadırlar. " g :> ~ 
bir kudret olarak tanıtmak. 

3 - Amerika ile karşılıklı bir ti· Gazete ve mecmualarla da geniş 
caret anlaşmasına varılması üzeri- neşriyat yaptırılmaktadır. Heyeti • 
ne açılan iktisadi imkanlardan isti· mizin raporunda bu hususta da 

. . fade yollarını araştırmak. dikkate değer tafsilat vardır. Bu 
beraf;er alınmıı bir resmi 4 _ Turizm için Amerika en ü· kısmlda deniyor ki: "Amerikada ne 

vaziyetin çok, ümidin fevkinde mitli bir menba olduğuna göre tu· para ne·d~ ~atır ve gönülle ilan say 
çok vahim olduğunu Madam Dem rizm hareketinin sahasını sergi ve· faları hanemde neşriyat temin et· 

seye söylemekten çekinmediler. silesile genişletmeye çahşmaı:. ~~ imkanı yoktur. ~u. cihe~ gözö· 
Zavafü şampiyon pritonit ol _ 5 - Sergiden sonra da aynı gaye- nunde tutularak se.rgımı.ze aıt .ma

rrıuştu. Ve hayatının kurtulması lerle Amerikada çalışılmaya devam lOm~t, h~~: ve resı?11erın v~tı ~~ 
imkam yüzde elliden fazla değil .. edilebilmesi için "Türkiyenin Ame- manıle butun Amerikan aJans ve 
<li. rikalr dostlarr,, cemiyetinin kuvvet- gazetelerine tevzii esas tutulduğu 

Hatta doktorlar, bu yüzlde elti lenmesine
1
ve bir Türk Amerikan ti- g~bi her bi_r gazetede her nevi hava· 

ihtimalin de ancak Demsey gibi caret odasmm kurulmasına gayret dıs ve resımlerden .m~sul ~lan. şa
çelik vücutlu bir adam hakkında etmek. hısların ayrı ayrı bır lıstesı tertıp e· 
mevzubahs olduğunu açıkça söy _ Bu gayelerin tahakkuku için bir dilmiş ve bu gibi resim ve yazılar 
lüyorlardı. neşriyat ve istihbarat servisi kurul· doğrudan doğruya kendilerine gön-

. makla beraber serginin asıl gavesi derilmek suretile asıl salahiyetli a· 
Ert sı ün h d' b"t"' N J e _g ' ava 1.~ ~un ev- a anda olduvuna göre bütün damın şahsi alakası temin olunmuş 

yorkta bır yıldırım suratıle yayıl - porp .g . . g f~-1'! 
d K h

. d h tt~ b··t·· A heyetın mesaısı bu noktada temer- tur. 
r. oca şe ır e, a a u un - .. . . . . .. .. . . 

mer
.kalda ··t . 

1 
• kuz ettırılmıştır. Buyük elçımız Türk heyetinin neşriyat servisi 

ı mu eessır o nuyan ınsan . . 
kalmamı tı. sık sık Nevyorka gelerek bu mesa· Nevyork gazetelerını günü gunun:! 

ş inin başında bulunmakta ve ticaret takip ettiği gibi, gazele mektupları 
Hastaneye koşan binlerce ziya

retçi, tabi! kapıdan geri dönerken, 
telefonlar da durmadan çalışıyor, 

herkes Demseyin sıhhatini soru -
yordu. O kadar ki, telefonlara ce -
vap vermek üzere hastaneye lder -
hal üç yeni telefon daha ilave et
mek icap etti. 

Demseyin en iyi dostları olan 
eski dünya boks şampiyonların -
dan Mike J ekop, Tüney, Maks 
Beri ve Barney Ros da Demseyin 
karısile beraber, hastaneden ay -
rılmıyorlardı. 

Dünyanın her tarafından gös -
terilen ani alaka, ldünyada şampi -
yonluğu en fazla muhafaza etmiş 
sporcu olan Demseyin kazandığl 
umumi: sevginin büyüklüğünü a -
Çıkça gösteriyordu. Ve Demseyin 
ringden ayrıldıktan sonra, sem -
patisini, sevgisi:ıi hiç kaybetme -
miş olduğunu isbat ediyordu. 

Ameliyatın ertesi gün öğleden 
sonra, doktorlar, biraz daha ü -
mitvar olduklarını ilan ettikleri 
zaman, bu herkes için büyük bir 
müjde oldu. 

Fakat aradan üç kere 24 saat, 
yani 72 saat geçmeden tehlikenin 
bertaraf olmadrğı da müjdeye i -
lave ediliyordu. 

.... 
~· ~·,..'ıl<' 

,...... ~~ .. 
,\'eııyork seı-oisi11in en rok mjjbel lw :anan lolaııılası 'fiirk lolwıılıısıılır. 

!Jıır<t<la, lol.wıfa11111 içinden bir köşeyi (liiriiyorw1111:: Şimdi, Demseyin lokantasrnrn 
etrafı ve içi, iyi bir haber almak 
ümidinde olan binlerce insan ta - =====-============================ 
rafın.dan !dolmaktadır. Vaktiyle, maas boş duruyor. 
bu lokantada mütemadiyen eğ • Garsonlar ve bütün mUstıh -
lenmiş olan bu müşteriler, şimdi dem, dokunsalar ağlayacak bir 
daimi n~şelerini tamamen kay • halele çalışıyorlar. 

betmi~e benziyorlar. 
1 

Fakat herkesin teselli bulduğu 
Demsey için her akşam ayrılan 1 bi[ nokta var ... 

Çok sevilen bu adamın yüzde 
elli ide olsa kurtulacağı ümidi. 

Herkes çelik vücutlu, neşeli ve 
iyi kalpli Demseyin ölL.mü mut -
lak yeneceğine inanmak istiyor .. 

J 

:\" cııı:orl.: scroisiııclc Tiiı'k pnııi11omı mın clışardan aıirıirıii~ü ve ,tıııeril.ıı· 
lılcmn pek befjeııcliklcri çeşme , 

M"nılckclimi:i fnrıılwı nııwa{fak lıroşiirler<len -. 

tevzi eden bir müessese vasıta ilE 1 'lUne gazetesi bir makale yazarak 
\nıeri~a~m her taraf mda Türkiyl' J .1ünaka5aya kan~mI:i \'e şu lisanı 

:e sergımız hakkında çıkan yazıları .u~lanmı:;tır.: "Türkiye barış \c tc· 
:ide etmektedir. Bunlar arnsrnd: .!llüit tutmak bakımından temiz 
· ~·::!~ate uygun olmryan noktJlar .J.atıl,a alan pek az memleketlerden 
:::ırsa şahsi imza1arla o gazete:, 1 Jİridir. Türkiyenin sulh arzusu o 

Jerhal mektuplar yazılmaktadır. ,adar temiz ve hare~etl~. inin özü 
\.1e:::ela Hatay ı. ... : ' :mda çıkan yaıı· ·özüne o kadar uygundur ki Türk 
ış bir malıimat üzerine :\'e\ york ıya..cti müdafaa edilmek ihtiyacı· 

Taymis gazetesine bir mektup yazı· nm bile feyknicledir.., 
arak Türkiycnin barı: hakkında tl Heyetimiz arni zamanda broşür, 

!akkileri \"C ) arının dünyasını kur- :ılbum ,·csaire ba trrmak surctile 
naya olan fiili hizmetleri anlatıl- _: -.-udan do~ruya propa~anda vası 
nıştır. Bu yazı ayncıı çıkınca Bas· talarma müracaat etmektedir. Amc 
tonda yaşryan bir ermeni, hiç mü· ri!rnn radyosile yapılan dostane bir 
nasebet yokke:1 eski defterleri karıc: ·mla~.ma sayesinde radyo her vesile 
tırmak yolunda aynı gazeteye hir re her fırsatta Ti.irkiycclcn bahc:ct
rnektup göıı<lcrmiı;tir. Bunun üzeri ·ne1 tc, pro'!ramlarına Türk musiki 
ne Ermeni mcseJc,,i h:ıkkmda Ne\'· parçalan idhal eylemektedir • 
,·ork Taymis gazete ine bir mektup Hülasa, scrgide1· i propaı;ı;ancla fa· 
"azılarak cevap Yerilmiştir. aliyet.imiz. Puhlicite Acentelerinin 

Dikkate değer nc!:~a c-ml•ır !:i ç !, ı '11ıalr t~\a t•l1a!1na müracaat 
Xo\-yorkta bu miina!~:ı .:ı clc,·arn e edilmeksizin en ucuz ve en müc sir 
derken ta Nev Orkan ela çıkan Tri-bir ~ckildc idare edilmektedir. 



Bir .. ~ ...... rol alarak bama
... birik Wr .... temia .- .ıo.a Bloadel A· 
ıneriJcaa film ~ lııiriaWe .. tr 

... _!_ ifa 
na __. bir ~ ,.._..._.. Memhılattimbr4e de 
beienilea IMa ,..._ ,...._. .._ ediJOl'QZ: 

"'Blondel llil~ pek eüi samaaı!anberl 
san'at&&r yetiftireıı bir ailedir. Haçlı 1eferler 
aıraı nda ilk ced:lim olan Betraıa Blobdel At
lan Yürekli Riprla beraber 1efere iftltak etınft, 
Kudüa bleal önünde SaWıaddin Eylbt ile çar
Pl§lr en haıt•l•qan Ripn oyunlariyle ellendir
llllf ıdi. Bu it baından tam 800 aeııe enel olu
)'ot.... (' • ~ 

Ben Jie tabii bütUn ecdadımın pttilf Yola 
ıidecektiru. Busen dofdueum tarih olan • 909-
da~ itıbaren bUtUn ömrüm tiyatro Jcolialertnde, 
•;: ıt locılannda, temaillerde ıeçti. Seyyar hey. 
e erle bUtUn Amerikayı dolqtım. Hattl Av· 
rupaya da Myahatler yaptık. Daha çocuk dene-t 
cek Y•tta tiren Nhnede kardapm Ed ve Jmkar. 
de ~ <llorya ile ufak numaralar yapu.dık ıu
ra~nı da kaydedeyim ld kardapm Bd aile ....._ 
leiin_e ~ etti, ahneyi bıraktı, ~ oldu. 
~kardqlm Glorya ela benim cibi ._. wtii
ttdır · ~eniz çocukken un'at için 11e lsa4lar 
~ok ç~dık. Oyun oyııayacaia ıdiJ• , ... il. 
ıçmcgı unutmuttuk... 

Bu rUriiltülU ha_. ı..edainde ID\1DtUalD 
J • tah • T•• ._ 
ır tıl ya.,_ır i•ktnlanm b•dıawtım. Pa-

l;at yeryttsflnde sa mektıtp clelfftir*ne rüo~ 
nu lmckm ...,..__ Hemen hemen Amerl· 
kanuı her ıehrinde bir mektebe Prdim. ÇOakU 
seyyar tiyatro heyetlft'lyle &uerbn her ıehlr
<ie ancak 15 • 25 etin duruyorduk. Ben de her 
mektepte o kadar kahJwclum. NiJsayıt babmm 
Y~du. ihtiyarladı, tehir tehir ldolapn• bir 
hale ıeldi.. • 

Tam obmak için bir pldrcle :rerı.....u 
iınklnJanm llalmupak, fakat ~ ,._. ~ 
llllftılr. O vakit ben de ailenin 8teld f~ed lfbi 
1iYttelbn bir dilim kuru ekmtjln ~ b• 
zaama&a mocbar oldum. 

• • 
101 değiş 

·Şimal kanunu. ismiyfe çevrilmekte olan bir film i 
Pariste bir stüd-

yonun dal;ili 
kutuplara 
benzetildi 

-bnlt7iaiz. Ba 13 

•• ,... .. :rinni JaftlUl 

)'eni siren Aıa Şirley 
Sinema merakhlan. sinemayı se-

dir. ~ bir filmin nasıl bazırland v ı 

uda merak ederler. Stüdyotam 
haYllllll teoeffils ltmek, ııevdiklen 
yi1cbz1arm lmnupna1amu dinlemek 

n 
isterler- Bu tarafJ dtıplnen bir 

1 Fransız gazetesi, mubarrir1erinde 
birisini Parisin bütün stildyolanru 
dolapnaia ve ıördilklerini ;ayn ayn 
yazmala memur etmiıtir. Bugün 

Binaenaleyh on ild yapsıda ikep NeyYorkta 
bir ıUsellik enıtitUeüne çırak olarak pdim • 
16 yapncla bir manto maıuumda maakendim. 
Sonra Brodvi klitilpbaneaine, 1riidlpbPı meauı· 
ru oldum. Orada can ulantıamdan, çok 1'itap o. 
kudua BDcliklerimi bUtUn orada ıınacu-, df. 
yebilirlm. Bu au9da babamın eliııf alıortadan 
biru para ıeçmitti.. Bir moda malum açmak 
istedi. Burada satıp ben yapıyordum. Mahare
tim •,_lnde, Uç ayhk çabfmadan IOIU'I, mala· 
ta lfUI ettL Elin)bde bet para almadı. Bir 1raç 
bin dolar da borç a1tma prdik. 

1930 da NevyorJda lriiçWr b1r d,atroda 
ef,K&prtl altt dııayeti., laminde bir -~ 
bir rol OJD8clım. Piyea tuttu. 8• '8bre.ttoll 
Holi..ntaJd bir film firketl iadfa~ .tere~ ....
nu ftlme almak lste4f. Arak uJ11Pmh1 d&ıllm 
noktumda lelim. Ya muvaffak ~Jacak. Jllput 
mdwolup pfecektim. .Borç ~ ı-a bularak 
HoJiwda pttim. Talihin yarcbmlyle plyate oy· 
nadıtım roltl filmde de balla nrdiler. 

Blr m&ddet -sonra .. tı ftnM bGrom.. fil· 
minele k.ıt bir rol oynadl& Artak )Dl .,,., 
buJmuttUm. O slndenberi 45 film ~ Bu 
Slmlerla eberiai koaaedidü. Dıaaa o,..-. .. 
tam &ltmiJor· Kendimi MarsrJt 0otye. JllJet, 
)allat Makbel oba• tuanur eı.nek .bile tl,
lerlml lltpettiyor. Sopra halki cGldOrmek, •ilat
maktan da1ia sUçtJlr. Ben San Bernar ka4v 
bflyük btr llli'ıtklr olclulum Jddı,.,.. 
4e11Jbn, fa1tat aan'et kıymetimin u oldupu 
dyli,..cek bdJr mGtnul de deiilim-

Pilıiılerde eberiya kut beyinli, hlftf blr 
kadın rolU onpnm. Fakat ıeçlrıliibr' hayat, çr 
ftrdlltnı fl1mlere hiç benzemez. KOCllD Dik P\»
nl ile qau,terek blarak tek bir emeJ;ml' yardır: 
tkl çoe\l~UIUll bilyü.mesl. Eier bir cGn b1r 
~ _.mle ı~e Adet olclutu 11ere 
-Mı ~ bir rol oynamalı lıtenlnb1." ıuaHnl 
10r&na verecelım cenp sinema ,hayatmchn u
.rak blr ~ olur: 16lyi bir ev kadını, ve iyi bir 
anne olmak rolll ... 

evrilme\tte o~. y~ ö~ü74qi 

Ysimdo =at~--~~·• 
yuılardaıı bir tanesini Jmaltarak 
abı«ul: 
~~ colrafya llimlerinl .ppr

tac:at bir babet. ~ kut1'u yaini 
clellJtfrmiı. Ta Parite kadir aetmiı 
8unu. yalan bir bavadis anmayı· 
aıs. Sen • Moris stQdyo1arma uirar 
mm. pencerelainin bu tutmu: 
oJdulunU g&'eceksinis. ı~ bu 
haziran ıftnilnde içinde kocaman 

(lJntliJ. 13 indl41) 



HABER' in 

D OROTf: "Evlenmek mi? 
Allah saklasın! dedi, bu 

mesele üzerinde konuşmak bile i!l
temcm.. Serbest hayatımdan ve 
işimden o kadar memnunum ki ... 
Hem anlamıyorum. insan severse 
serbestisini niçin fdda etsin? .. Za· 
ten aşkın aşk olabilmesi için her 
şeyden evvel hür olması lazun • 
dır; halbuki evlenme.le insanı büs· 
bütün değiştipyor. Rica ederim, 
};akın şu salonu dolduran çiftlere, 
yalnız bir kere bakm ..• ,, 

Doroti böyle &Öyledikçe, iki ke· 
re evlenip boşan.an ve üçüncü 
defa tecrübe etmeğe hiç niyeti ol
mıyan meşhur kadın muharrir Jan 
genç k1tibesıini alkıt la yarak: 
"Bravo Doroti, derdi, sen tam 
istediğim ruhta bir kızsın. Hayat 
seni hiç bir zaman mağlQp edemi· 
yecek, Eğer benim de kızlık ça. 
ğımda senin gibi makul bir arka
şnn olsayd !.,, 

Dorotinin sivri çeneli kü.çlik 
yüzüne güzel denemezdi. Fakat, 
kalm, biçimli dudaktan, duman 
ren~i gözleri bu küçük çehreye 
sakin bir ifade veriyotdu. Arka
ya taranmış koyu kestane rengi 
saçlarında, biraz fazla ince ahenk 
tar Viicudun.da. herkesten ayn, sL 
birli 'bir güzellik vardı. 

Doroti, Frazyer Vingardi ~ö· 
rünceye kadar, daha doğrusu se
vinciye kadar kuvvetli iradesinin 
sarsılacağından asla §Üphe etme. 
miıti. Frazyeri ldaha görmeden 
evvel de tanıyordu. Kuvvetli ka
lemiyle az zamanda tanman bu 
genç ve çür'etHr muharriri taru
ımyan var mıydı?. 

Jarun ınuhitindekl tanmmış 
şahsiyetlere verdiği meşhur top
lantılara ergeç onun da geleceği
ni unutan genç kız, her zaman 
''şu adamt bir kere görmek isti
yorum,, derdi.. 

J 

J 

durduğu zaman Frazyerin 
bakışı onu daldığı rüyadan 
clırldı. • 

alaylı 

uya:-ı-

ikinci dansı gene ayni sihirli ha 
va içinde barc;ber yaptılar. Conra 
Frazyer bir daha Doroti ile meş
gul olmadı ve Doroti o gece ya. 
tağmda sebebini bilme.den ağladı. 

B İR Daha karşılaşacaklarını 
ümit etmiyordu. Daha 

doğrusu karşrlaşmak istemiyo~du. 
Fakat üç gün sonra onu yazıhane

nin önünde kendisini bekler bu -
lunca duyduğu kuvvetli heyecan 
SÖZ SÖ} !emesine bile mani oldu. 
Fakat Frazyer sanki daha evvel 
l:ararla§tmlmış bir ran.devuları 
,,-armış gibi genç kıza yaklaşarak 
''Merhc.ba, dedi, evvela şöyle sa. 
kin rir yerde yemeğimizi yesek 
no.sıl olur? .. , 

"Teşekkür ederim, anneme bu 
akşam eve g~deceğimi söyledim.,, 

Tanışmaları çok ani olmuştu .. 
''Sana Frazyer Vingardı takdim 
ediyorum, Doroti ... Davet edilme
den gelen bu misafirimizi eğlen • 
dirmek vazifesi sana düfüyor.,. 

Ev sahibi onları yalnız bırakıp "'ftldon edip eski bir arka· 
gittikten aonra Frazyerin zayıf d-ışla buluştuğunu söylersin.,, 
vücuduna, dalgalı saçlarına, acı "O!ınaz; bugün babamın yaş 
bir istihza ile kıvrılan dlidaklan- günü, evde bulunmalıyım. Sonra 
na bakarak kendi kendine "Hiç te gayri ihtiyari ilave etti, isterseniz 
tahmin ettiğim gibi çıkmadı.,, de_ siz de gelin.,, 
di. "Böyle aile toplantılarına hi'i 

GüldilğU zaman yüzü daha se- iştirak etmem.,, 
vimli, daha cazip oluyor, fakat du. ''Ama yabancı kimse olmıyacal; . 
daklarırun tebessümü gözlerinın hem onlara bir sürpriz yapmış 

sert bakışını yumuşatamıyorıdu .. c,hıruz.. Babam sizin yazılarını7.ı 

Parlak, keskin, her şeye nüfuz e· okuyor . ., 
den gözlerin.... "Yazılarımı sevi yor fnu? ., , 

"Janın bu delice eğlencesine "Hayır sevmiyor, fakat heye 
niçin geldiğinmi ben de bilmiyo :an verdiği için beğeniyor.,. 
rum.,, Otomobil1eri San fransikonur 

''Sizi zorla getiren olmaıdı. .. serirı kıyılarını takip ederken hir-
''Hayrr. Danaetmek istemez ~conutmıyorlardı. Kafaları, san'r' 

miainiz? .,, } alnız yüzlerini okşıyan se•in 
Dorotinin, duman rengi gözle rüzgar ve gö;brin·n önünde akıı 

rinde kin okunuyordu. Daha çok ~iden ·:;;ıhilde meşguldü. 
söyliyecekti. Fakat dansetmeğe Bir aralık, Doroti. direktiyon 
haıladılar. Genç kız hayatında o C:• duran in~e kuvvetli eli tutmae 
günkıü kaldar danstan zevk alına. istedi. Acaba neden?.. Yoksa sevt 
mı§tı. Dans değil, sanki bir şiir- yc.r muydu?. Hayır, hayır, sevmek 
di, o.... bu değildi.. O askı. her dokundu 

Dumanh ılb;ler kinini dağıta. ğ-' !eyi göz kama§tmcı parlaklı 
ıak ay.dınlaruru~tr.. Fakat müzik gwfa caro.n ve insanı hayalinin 

Sayfalık Hıkayesi 

Dorotl yaznndekf acı ffadeyı 
keskin gözlerden gizlemek için 
yUzünü sevgilisinin omuzuna da 
yadı. 

1 Çeviren: LÜTFiYE GÜRLÜK 1 
Franzyer sevgilisinin yuzunu 

kcıldırarak gözlerinin içine baktı: 
"Tabii, bu söylediklerini yalnız 

dudakları değil kalbi de söylü
yor.,, 

G ENÇ kızın yaşamak iste
diği şeylerin ön-tinde bazı 

manialar vardı. En başta ailesi ge
liyordu. Bütün cesaretini toplaya
rak Frazyere: "Alem ne düşti. 

nürse düşünsün zerre kadar aldr 
nş etmem .. Fakat ailemi incite
mem. Onlar bizi anlıyamıyaeak • 
lan için fikirlerimizi de doğru bul 
nuyacaklar ı.., dedi. "Ben de >doğ. 
ru bulmıyorum, senin yüzüğünü 

korktuğum için değil, iftihar duy 
duğum için taşrmak istiyorum .. , 
diyemiyordu. Çünkü neticeden 
korkuyor.du. Halbuki onsuz ge
çecek hayatın boşluğunu düşün

mek bile ne kadar acıydı!. 

Bir glin annesi, ve ba.baıı ile ko
nu,urken: "Siz bu koca evi srrf 
benim hatmm için a çıyorsunuz, 

anneciğim, dedi, babamla okadar 
çok istediğiniz devrialem seyaha
tine çıkmanıza ben mini oluyo _ 
rum. Halbuki kızınız artık büyü
dü, siz seyahatten dönüciye ka
.dar bu evi kaparız, ben de "Rus 
tepesi,, ndeki küçük dairelerden 
birini tutar otururum!.,, İhtiyr 

anne, baba hiç itiraz etmeden, s:ı
dece "küçük lnzımır zannettiği _ 
mizden fazla büyümüş!., der gi-

fevkindeki yüksekliklere çıkaran 
bir heyecan olarak tasavvur etmiş· 
ti. 

Fakat ya Frazyersiz geçen 
günlerin verdiği azap ve beraber 
bulundukları zaman duyduğu kin. 
le karışık sevinç!... O halde sevi
yordu ... Daima serbest kalmağa, 

tahakkümden uzak, korkusuz ya. 
şamağa karar verdiği halde .. Ha
yalinde küçük şirin evler, parlak 
nişan yüzükleri canlanduıdığı za. 
man kendi itiraflarından kendisi 
dt> ürktü 

Frazyer hakkında çok şeyler 

öğrenmek istiyordu. Fakat her so
ruşunda ayni cevabı alırdı: ''Ben 
her r.cJırdda dikenli manialarla 
kar§ılaşan, daima değişiklik arı. 

yan ~crbest ruhlu, serbest düşlin

celi hir erkeğim . ., Bazan daha ileri 
gide. karşısındakini iğnelemekten 

zevk alıyormuıt gibi: ''Bence 
tek bir kadının inhisc.rı altına gi. 
re .ı erkek dünyanın en budala er
ieği.dir ... ·derdi. 

Doroti bunları duyduktan son 
n kendisini her fırsatta iğnele -
yen, içinde öldürmek istemedi~i 

bir hissi öldürmeğe çalışan bu a. 
rla'-Il<lan kaçmak ister, fakat gene 
-::ayıf kalbine mağlup olurdu. 

N iHA YET onun da gururu 
isyan etti. Bir akşam gene 

·,_rc.ber yemek yemişler, danset
•ıiiler.di. Ayrılırken, Frazyer her 
~amanki likayd tavırla "Hafta 
";!n1e gene bulaşacağız değil 

:ni Doroti? .. dedi. 
Genç kız kin ve isyan ohunan 

tuman rengi gözlerini meyıdan o· 
1mrcasma kaldırdı: "Hayır, Fraz. 
ver. beni bir daha hiç görmiye
c:eksin hiç.,, 

Fra;ı:yerin gözleri hayretle açıl 
dı, bir dakika sessiz durduktan 

sonra sordu: "Niçin göremiye • 
ceğim? Yoksa buradan gidiyor 
musun, çabuk söyle gidiyor mu
sun?.,, 

"Hayır. fakat artık beraber 
dolaşmamı2.:fa hiçbir sebep yok .. 
Çünkü b~ni sevmedin ve sevmi
yor~un. Ben senin için zehirli ok. 
lannı daima eeri.ıestçe atabilece
ğin bir hede! olduum. 

Asırlar kadar uzayan birkaç 
dakikadan sonra Frazyer tekrar 
söze başldı: "Biliyorsun ki ben 
hiçbir zaman saal:ietin evlenmek
le tamamlanacağına inanmadım, 

ve gene de inanmıyorum. Bence 
evlenmek sevenlerin kalblerinde 
yaşatmak istedikleri şeyi öldürl!n 
bir eEa!'et zinciridir. Bunun böyle 
olduğuna sen de inanmıyorsun dc
ğ!lim? .,, 

Frazyer bu son söz üzerine: 
''Of, Allahım !,. diyerek b:ıştm 
elleri arasına aldr. Her z~man Jik 
ve mağrur duran genç adamın o 
acizane hareketi Dorotiye kuv_ 
vet vereceği yerde büsbütün zan
fınr arttırmıştı. Hemen otomobilin 
kapısını açıp çıkmak üzereyk::n 
Frazyer başını kaldırarak sert bir 
hareketle onu kendine çekti ve 
''Doroti, seni ne kadar sevdiği· 

mi görmüyor musun?.,, ıdedi. 

Dorotinin kalbi duracak gibly · IJi biribirlerine bal:tılar. 
li, inanmıyordu? .. Eğer her fır - o günd!n sonra her şey yolun
ıs.atta ettiği iddialarda s:ırr.imi idiv c.ıa gitmeğe başladı. Bavullar ha
se inanıyordu.Zaten kendisi de hiı: ~ırlandı, biletler alıO...:ı, nihayet 
~ekinmeden ayni şeyleri daha baş Doroti yolcularını geçirn eğe giL 
kc. keiimelerle bütün tanrdıkları ti. 

Zorla yapılan bu itiraf genç !a
zın kalbini saran soğukluğu tama
miyle eritmişti. Ağlamakla güL 
mek arasında tereddüt ederk-:n 
dudakları mırıldanıyordu: "De
mek beni seviyorsun, halbuki ben 
bir ~n bile sevdiğinin farkma var 
:namıştım.,. 

"Anlamanı istemiyordum kL.,, 

ve arkadaşlarına telkin etmek is
teyerek her ne bahasına olursa 
olsun serbestisini muhafza ede • 
ceğini iftiharla söylememiş miy
di?. 

Gayriihtiyari sordu: "Evlen -
mekle ölmiyecek, bilakis kuvve
tini arttm:ak hiçbir aşk tasavvur 
etmiyor musun Frazyer?.,. 

Fr~zyer: "hayır!.,, derken, 
genç kızm beline sarılan kollanm 
biraz daha daralttı: "Doroti seni 
o kadar seviyorum ki, hilhassa hiç 
kimsede göremediğim asil karak
ter ve cesaretinin .. Evlenme de. 

Vücudunu kollarına sıkı sıkı nen şeyin sana olan sevgimi arttı
hapscden mağrur sevgiliye biraz racağını mı zannediyorsun? Ben
daha sokuldu. ce parmağında muhakl·ak bir yü-

''Ben de seni seviyordum ve a~· zük taşımak istiyen kız korkaktır. 
lcıma mukabele etmiyeceğine kuv Böyle bir kız yüzüğü idet yerini 
vetle inandığım için o kadar il- bulsun diye takmak istiyor. 
~t:lüyor, huysuzlanıyor.dum, bil. ''Ben aşkımızdan emin değilim, 

sen Frazyer bana karşı ne kadar sevgimizin müşterek bir hayat lı:u 
ir..ı;afsız davranıyordun! Ama şim- racak ka!:iar kuvvetli olduğuna 

di bunların hiç birisinin ehemmi -1 inanamıyorum; bizi aşkımız za_ 
yeti yok, seviMiğimi anladıktan j yıfladığı takdirde biribirimize bağ 
sonra.. .. !ayacak bir vasıta lazımdır f.,, di-

Uzun bir sükut... yerek korkaklığını aleme ifşa e· 
''Aşkımıza inanıyorsun değil diyor. Ben böyle bir kızı sevemem 

mi Doroti? ., Doroti.,, 

Çiçek, gözya~ı. müzik, zoraki 
tebessümler, sonra gittikçe ufalan 
hayal gibi iki beyaz baş .... 

Tepedeki küçük apartmıana 

yerleşmişlendi. Şimdi en büyük 
eğlenceleri yeni evlerine eşya al
mak için beral.lerce dolaşmaktı ... 
Her an Fraziyerin: "Seni seviyo
rum f., diyen sözleriyle karşılaş • 
mak genç kıza ne sonsuz saadet. 
ler veriyordu 1. 
Beş ay sonra seyahatten dön~n 

ana ve baba kızlarını kollarında 

Eıkarlarken arkası gelmiyen sual
kr soruyorlardu: 

''Seni daha z ·a y ı f bulduk 
yavrucuğurn, sakın işin fazla yo· 
rucu olmasın? NapoliJ:ie aldığımTz 
mektubunda evini değiıtirdiğini 
yazıyordun .. Orau tam ae:ıin ist,. 
ciiğin gibi küçük aevimli bir yerdi, 
ni5in deği§tirdin? .,. 

"Manzarası daha güzel blr yer
de oturmak istedim ide ... Oh baba
ttğıro, yeni u.aul keıtirdiğin bıyık
larla genç kızları battan çıkara_ 

caksm: her halde Pm moda.az ol
sa gerek.. Hele annemin ppkası
na diyecek yok 1.,, 

'(Sonu y_ann). 
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Kadın tab.iatlı mısınız, ' ~man insanları arasında: 4~ 
YAZAN L.: Busch 36 Yılını vahşiler arasmda geçirm iş bir Alman seyyahı 

erkek tabiatlı mı ? «Sizin kadınlar erke.klerden daha mı aç ki 
Bir kadın bütün manasile kaöm 

olarak da, biraz erkek tabiatli ola· 
bilir. Nasıl ki tam manasile bir er· 
kekde de bazı kadınca ta\'tr ve ha· " tCn::xı 2 

ı:'İYON(;Jı 
zj""' j q_ 

DANTEL'\ 
KRAVAT 

çocukları böyle öldürüp yiyorlar » 
reket görünebilirse ..• 

Eğer çok zayıf olmadığınız hal
de ellerinizin üst kısmının kemikle. 
ri çok çıkık ise sizde biraz erkek ta
biatleri vardır. Hele yumruğunuzu 
sıktığınız zaman eliniz genişliyorsa 
bu tabiat sizde fazlacadır. 

Erkek tabiatli olmak kadınlığın
dan bir şey kaybetmiş olmak demek 
değildir. Erkek tabiatli bir çok ka· 
dınlar vardır ki bütün manasile 
kadın inceliklerine maliktirler. Bu
rada gördüğünüz işaretler sayesinde 
ne dereceye kadar kadın olduğunu. 
zu kolaylıkla anlayabileceksiniz. 
Eğer sizde, onda bir ile üç nisbe

tinde erkek tabiati i~aretleri mev· . ~ 
cut ise: 

Siz tam manasile bir kadınsınız. 
Muhakkak çalışkan ve mükemmel 
bir talebcydiniz .. Ve eğer muallim
leriniz vakit vakit size cesaret vere
cek küçük sitayişlerde bulunduysa 
bu sizin daha hevesli ve daha itaat. 
kar olmanıza vesile olmuştur. 

Böyle genç kızlar için hususi ders 
gönnek çok daha faydalı olur. 
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Şü_phesiz ki siz, hoşa gitmesini 

çok ıri bilen bir kadınsınız. Ve bu· 
nu bildiğiniz için bir çok defalar 
olduğunuzdan daha kuvvetli ve be-
cerikli görünmüşsünüzdür. Bu şekilleri en fazla neye benzeti yorsımuz? Şekillerin yanlarındaki 

Bu tabiatte olan kadınlar için de yazıl~n. okuyunuz. Siz d~h~ ziyade ~angi~ine bcnzi;'.orsamz onun yanı· 
bazı tehlikeler vardır. Mesela: Ilk na bır ışaret koyunuz. Bılalıare aşa gıdakı tabloda, 1şaret koyduğunuz 
r:~zarda hoppa ve çocuk ahlakh gö- kısımlarm numaralarını çizin!·z. Rakamların yekıımmu toplayınız. 
rundükleri için, kendilerini hakkile Ve sonra yazımızı okıqımuz. Sızde ne dereceye kadar erkek ve ne de· 
mesut edebilecek ciddi ve ağır baş- rece ye kadar kadın tabiatler olduğunu öğreneceksiniz. 

~ erkekl~ri korkutur \·e kendilerin. rılmağa kadar sürükliyebilir. Her şeye rağmen kendinizi bu 

I r
en uz~ ·laşmalanna sebeb olurlar. Çocuklarınız olduğu zaman on - kadar ıJZ kadın görerek üzülmeyi -
al bukı bu ahlaktaki kad nl · · .. .. ı ar ıçın 1 !arla ark:ıdaş olursunuz, ve bun - niz. 

e~ buyük saadet hakiki ve tatlı bir dan iftihar duyarsınız. Hatta sizi Böyle kadınların da çok sevilmiş 
3.~le hayatıdır. Böyle bir kadma bü· 

1 
kliçilk isminizle\ !:ağırmıı.~rını is - oldukları görUlmUştür. 

1~.n manasile kendisine it!mat vr t.ersy\&z. liJs.at_d,ikka.t.~ ne ,s.ıç_: :&~ tarz.da.ki kadınlar içinde .par
hurmet edebileceği bir koca lazım olsa küçUklerin büyüklere karşı lak avukatlar, çok iyi doktorlar, 

Kadınlar sanki kudurmuş gibi 
bağrı~.arak, adeta ulumaya benziyen 
bağrışmalarla, üstlerindeki son ha· 
ya örtüleri olan birer karı~lık ku· 
maş parçalarını da yırtarak, erkek
le::in üzerlerine atıldılar. 

O gece knik-knik dansları kadı.ı· 
!arın pençesinde koruluğa erkekle 
rin sürüklenmesile pek erkenden 
hayvani rezalete inkılap edivermiş· 
ti. Ertesi sabah uyandığım zaman 
içimde, kabuslu 'bir rüya görmüşüm 
hissi vardı. Bilhassa masum \'e za 
yallı Ulunga çocuklarının hepsi an· 
nelerden mürekkep bu Ulunga ka· 
dınlan tarafından 5CYk ve lezzetle 
venilmiş olmasındaki deh~et beni 
gittikçe sarmaktaydı. 

KabHe reisinin beni çağırttığını 

öğrenince bu obur adamın yanına o 
sa1.::ıh istemiye istemiye \'e gayet 

sinirli bir halde gittim . 
Ulunga reisi bir ağacın etrafına 

gerilmiş süc:lü hayvan postlarınnı 
arka~ında, sabah rüzgannd~ı sakı· 
nır bir tarzda yere oturmuş, beni 
gayet neşeli bir tavırla karşıladı. 

Yüzümün hiç gülmediğini görün· 
ce hayret etti. Herhalde obur reis 
benim bir şeye darılmamı hiç iste
mi\·ordu. Hayret ve birazda endişey 
le ~·üzüme bakarak beraberimde gö· 
tü~düğüm ve bana tercümanlık e· 

den Bantuya döndü: 
- Ne o? Bir şey mi oldu? diye 

<;0rdu. Sizin reis dün gece krzlanm· 

dan memnun olmadı mı? .. 
Ben gayriihtiyari bir nefretle: 

!erin, sözünU geçiren ve enerjik 
kadınlara ihtiyacı vardır, onlara L 
taat etmekten çok hoşlanırlar. 

Çocuklarınıza fazla tahakküm eL 
pıeyiniz. Siz de pek i~i bilirsi~ 
ki onlarla o kadar meşgul değilsi
nizdir. Evinizle de meşgul ol-drr. O kocası için her zaman: pek fazla teklifsiz olmaları doğru yüksek edibler ye~miştir. 

"O .. ne dü~ünüyornı doğrudur!, bir şey değildir. Bu kadınlardansanız ve eğer ça- mayı pek fazla sevmezsınız. 
Diyebilmelidir. Çünkü cidden se· Biraz fazla hürrlyetinize dlişkün. lışmıyorsanız, muhakkak ki koca - Sizin için de şu tehlikeler mevcut 

Yebileceği erkek bu tarzda bir er· sünilz. Sade giyinmekliğinize rağ _ nıza işinde yardım eder, onun işle. tur: 
kektir. 1 men, tuvaletiniz için pek fazla pa- riyle meşgul olursunuz. Yine mu. Her aklınıza gelen şeyi yapmak: 

Bu kad l . . d l b ~t· b. ra sar!etmeğe meyyalsiniz. Hare - hakkak ki kocanızı parmağınızın Dlişünmeden her yapılan şey in -
m ar ıçın a 1a a~a ır 

tehlı"ke d d E . . ketli bir hayatrnız olmalıdır. Spor ucunda idare ediyorsunuzdur. Fa- sanlar için muzırdır. 
e var ır. vının ye yuva. s yapmıyorsanız yapmanız lazrmdır. kat bunu ahbabalnnızdan saklama- Pek çabuk kararlar verirsiniz, 

· ınrn tam manasile bir esiri olmak. 
C.:Ocuklan dünyaya geldiği zama:-ı 
dıkkatli olmaları lazımdır. Çünkii 
onlar çocuklarına çılgıncasına düş· 
ki.ın olurlar, \'e bu yüzden sevdik· 
leri kocalarını bile ihmal edebilir· 
ler! 

Eğer siz bu kadınlardansanız iyi 
dikkat ediniz, siz ki bu kadar süse, 
iptilanrz vardır. Günün birinde ço· 

cuklarmız ve yuvanız için, her kadı. 
nı şüphesiz ki daha güzelleştiren 
bu hevesten bile vazgeçebilirsiniz? 
Çok hayalpener olmaklıbrnıza rağ· 
~e~, bir gün kadınlar içinde en a. 
k.ılane bir izdivaç yapmağa gene 
sızler muktedirsiniz. 

Aşk sizlerde ekseriya bir ytldmm 
darbesi gibi değil, fakat zamanla 

?0bn bir şefkatle vücut bulur. Siz 
ılk .. once beğenir, takdir eder \'e son 
~ gayet kuvvetli bir aşkla seversi· 
nız. 

. Eğer bu erkek tabiatini gösterer. 
ışaretler sizde onda dört ile altr nis
betinde ise! 

Size bütün kadınlığın sihrile, na. 
muslu bir erkek meziyetlerini 
bir araya gefümiş denilebiİir. 

TicaNtte olduğu kadar sanatta 
da muvaffak olabilirsiniz. 

Sizin ıçin tehlikeler ~unlardır: 
Saadetten fazla bir işle muvaffak 

olmak istersiniz, bunun için saade_ 
tinizi kendi arzunuzla çiğniyebilir -
siniz ki bu şeyden hiç şüphesiz ki 
sonra piş~an olacaksınızdır. 

EY!endiğiniz zaman mükemmel 
bir zevce olabilirsiniz. Kocanı1..a o -
nıın İşlerinde yardım edebileceğiniz 

gibi hakiki ve tam manasilc arka
daş dahi olursunuz. 

Sizin için olan tehlikelerden biri 
<le kendinize çok emin olmanız ve 
r"~lintizü daima dinletmek isteme _ 
ı.Lc!ir. Du şey sizi kocanızdan ay. 

Hayatınızın muvazenesi için vücu - ğa ve kocanıza mümkün olduğu ka- birdenbire aşık olursunuz. 
dunuzun faal olması muhakkak 13... dar göstermemeğe uğraşmız. Tuvaletinize daha dikkat etmeli -
zrmdır. Kendinizden daha genç fakat çok siniz. Saçlarınızı daha ihtimamla 
Eğer onda yedi nispetinde erkek enerjik olmıyan erkeklerin sizi sev düzeltmelisiniz. 

tabiatım gösteren işaretler sizde mesi pek muhtemeldir. Böyle zayıf, Sadıksınız ve oldukça da kıskanç 
mevcutsa: kendine itimadı fazla olmıyan genç bir ahlaka maliksiniz, 
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- Hayır! dedim. Korrobori ayin mı)o:sun, değil mi? 
.erini yakından gördüğüm için merr: Belki hayatında kendisine bu şe
.1unum. Fakat bu ayinlerd~ bir ~e~ dide ilk defa hücum edilmiş olan 
')eni çok kederlendirdi!.. l.Jlunga reisi itikatları ı;iddetle sar-

Hei::; helecanla yerinde zrplıyarak: ·ılmış bir müteassıp heyecanile otur 
Neymiş o? dedi. Iuğu yerden ayağa kalktı. Gözlerini 

- Sizin ka:!ınların, yiyecek bay açarak: 
b şey yokmuş gibi, çocukları öl- - Sen sihir kuv\·etine inanmıyor 
dürüp yemeleri! .. dedim. Sizin ka- .nusun? .. dedi. 
dı:ılar erkeklerden daha mı aç ';i Bu Ulumı:a reisile ilk 
'ıiç gi.i• ·• · ı~. biçare çocuklan böy- Jefa bu koyu itikatları açıkça mü· 
_ .. Jürüp yiyorlar? .. Sizin Arunta· nakaşa etmenin ne netice vereceği· 

!ar bu kadar aç mı?.. ni görmek istiyordum. Tercuman· 
Sonra ellerimi hiddet ve hakaretle !ık eden zenciye: 

reisin yüzüne doğru açarak: - Ne sihir kuvveti acanırn? de-
- Hayvanlar bile yavrusunu ye- dim. Sen reise söyle ki ben şu be-

:nezt diye bağırdım. limdeki tabanca filetile yapacağım 

I Ierhalde yemek bahsinde pek şeyi senin sihir kuvveti dediğin şey 
ha~~'\S o'.ın obur reis birdenbire yapamaz! 
saşalamrştı. Reis gayet hiddetli bir halde ve 

- Fakat, dedi, biz o çocukları hayret verici bir istihfafla yüzüme 
öl::lürrnü:··'ruz.. bakıyordu . 

Ben reisin sarf ettiği bu saçma söz - Sen bu aletle ne yaparsın ki? 
\erden artık hiddetlcn~rek bağır· diye bağırdı. . 
dım: - Ne mi yapanın?.. Üç ağaç, 
- Oldürmüyorsunuz da ne yapıyor be5 ağaç boyu uzakta giden en kü· 
unuz? çili< bir hayvanı bir saniyede öldüre-
~cis şaşkın bir vaziyette: bilirim! .. Mesela .. incecik bir yıla-

- Söyledik a .. dedi. Bizim sihir· nı .. Bütün süratile giderken uzak
ba;:ımız onların ruhlarını alıp se~ tar. bir saniyede öldürebilirim! .• 
maya _·:··cL. ;) .:>r! Onlar gene ara· Ub.1ga reisi acı bir istihza ile 

mıza geleceklerdir!.. gülı:r.eye başladı. 
- Sizin sihirbazmızın bu marife· Herifin medeniyet tekniğinin bu 

tice ha' .":aten inanıyor musunuz? silahına karşı bu kadar istihfafla 
Reis atıldı: gülüşü sinirime dokunmuştu. Sözle-
- Elbette! rimizi biribirimizden şaşkın bir hal 
_ Pekala!.. Mademki sizin muh de nakletmekte olan tercuman Ban 

terem sihirbazınız sihir kuvveti sa· tuya: 
yesinde çocukları sizin kadınlan bu - Söyle herife, dedim, ne için gü-

<:ekilde öldürmeden yedirdiğine ina· :üyor? Y:ıpamaz mırım? .. 
·11yorsun, kendinin de böyle öldürül Zerıci Uiunga reisine bu suali so: 
.neden ruhunun çıkanlmasına razı du . Fakat herif yüzüme kindar bır 

l ? bakıc::ia ;'\3lrnrak: o ur musun... " 
Obur reis bu sualim karşısında - Benim sihirbazlarım da bunu 

birdenbire afalladı. Cevap vereme· yapar!.. dedi. 
c!~n acayip acayip yüzüme bakma· - Sihirbazların mı? Hangi sihir-
~a ba~ladı. bazların? O za,·allı çocukları sihir 

_ Gördün mü .. ? dedim Eğer ha· kuvvetilc öldürmeden ruhlarını çı
kikat sizin sihirbazın sihrine inam- karıyorum diye buz gibi kalblerini 
yorsan kendinin de ruhunun çıkarı! delerek budalaca öldüren ahmak ih· 
masına neden razı olmuyorsun? tiyar sihirbaz mı? 

Reis kekeliyerek: Reisin hiddetten gözleri büyümü~ 
- Çünkü bu yalnız çocuklarda tü. Acı acı güldü. 

kabildir! dedi. - Benim av sihirbazım! dedi. 0-
Sözünü derhal kestim: nu çağırtayım .. Sizin reis, uzaktan 
_ Hayır! çünkü öleceğini çok öyle aletsiz yalnız sihir kunetile 

~üze! biliyorsun da ondan!. ·lş ken· yılan öldürdüğünü görsün, ister mi? 

dine gelince böyle sihir mihir tanı- diye sordu. 
Bana reisin bu sözlerini nakleden 

Bantunun yüzüne hayretle bakıyor 

dum. 
- Bunlar da sihirle acaba hay-

van mı öldürüyorlar? Bu nasıl i~? 
demekten kendimi alamamıştım. 
Tercümanlık eden Bantu henim bu 
havretimi görünce gülümsiyerek: 

:._ Size Ulun~alann çok ihir bil• 
diklerini söylemiştim. İstediğiniz 
~eyi hem de mükemmel öğrenebilir 
:::iniz! Kolayca esrarı söylerler! de

di. 

- Allah Allah! Bu adamlar yal· 
nız sihirle mi meşgul oluyorlar aca
ba? .. Yalnız onda mı bir şeyler 

keşfetmişler? 

Bantu benim bu sözlerden ne kas 
tletti~imi \'azih surette anlamış de
ğildi. Fakat imanlı bir adam gibi 
başını kati bir kanaatle sallıyarak : 

- Bu adamlar o kadar hayYanlar 

la düşüp kalkarlar ki hay\ anlara a· 
it bütün esrarı öğrenmişlePC.lir! 

Dedi. Hayretim daha Fazla art· 
tığı için: 

- Bunlar hayvanları hep böyle 
::.ihir kuweti dedikleri usullerlemi 
öldürüyorlar, silah kullanmıyorlar 
mı? 

Diye sormak ihtiyacı hissettim. 

- Hayır. dedi. Ila}'\an avlarını 
'1emen hemen aynen bizim gibi 
,.~n::ırlar! Kargı ile, kementler, tu-

7akla. ta~la a\·larlar! .• 

- Peki, bu adam y1fanlan ~ 
le uzaktan öldürdüklerini söylüyor· 
ya!. 

(Devamı var) 
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- ı - Yazan : RAHMi Y AÖIZ 

Meydana düşen tayyare ·birden
· bire siyah dumanlara gömüldü ... 

-1-
Yüzbaşı Mecdi, önündeki U.ğıt yığınından başı

nı kaldırdı. Karşısında silkünetle kahvesini içen 
arkadaşı Fazıla sordu: 

- Peki yüzbaşını ... Elde vasıta yok diyorlar. 
Bunu kabul edelim. Monitörlerin (1) her günkü 
:ı:lyaretlerine zaten alıştık. Onlar bu kıyılara bir 
gün uğramasalar bayağı kendlmizde bir noksanhk 
buluyoruz. Ha.nl ya Leyman Pa.~a (2) cezrt ve 
kat'i tedbirler alıyordu. Ne oldu bunlar? 

Yüzbaşı Fazıl kahvesinin son yudumunu da 
içti. Fincanı yanındaki clgara iskemlesine koyar
ken cevab verdi: 

- Tuhaf em Mecdi... Bunlar bizi alakadar et
miyen şeyler.. Kendi işlerimiz dururken böyle u
muml vaziyete müteallik dertlerle neye uğraşa

lım. Sen, uçuş bröve (3) sini almağa hazırlandın 

mı? Ona. bak. Monitörlerin baskmlariyle meşgul 

olacağına Almannı yaptığı imtihanı ~armağa ça-
tış. 

Mecdi kalpağını sol elinin tersiyle geriye itti. 

lskemlesiıilii arkalığına. yaslandı, bunu mühimse
miyen bit ta.vırla arkadaşmm kaygusuna mukabele 
etti: 

- Onu bil' tarafa brrak yUzba.~nn. Biz hntiha
na dünden hazırız. Niçin bu smama böyle geç kal
dı? 

- Mütehasıits titizlik gösteriyor! 
- Ne hakkı var titizlik göstcrmeğe ... Biz ye-

tiştik işte. Foker ( 4) ler arlilt elimizde serçe ku
şuna döndUler. Şu muhakkak ki }'ütbaşı:ın, bitarllf 
bir hakem heyeti önllnde hocalarımızla imtihan ol
sak bu boy 6lçüşmede birinciliği biz alıruı. 

- Yok canım ... O kadar ileri gitme Mecdi bey. 
Ne de olsa ellerinde yetişÜk. Ustalarımtzm bizden 
biraz olsun UstUnlUğU vardrr. 

Yüzbaşı Mecdi omuzlannx sUlftl: 
- Sen istediğin gibi dilşUneb.l.lirsin ! Ben, ara

nuzda hiçbir fark görmüyorum. Öğrettiler... A
menna. Fakat ietidad meselesi bu ... Meşhur söz· 
dür: Boynuz kulaktan sonra çıkar ama, kulağı alt
ta bırakır.,. 

lkl arkadaş bu sllze epey gUidUler... GUIUş 
arasında. Mecdi kulaklı:ı.nnda topladığını gösteren 
bir baş bUkilşli ile kahkahasına ara verdi. Yerin· 
den kalktı, iki kanadı da açı.it duran pencereye doğ
ru yürürken arkadaşına seslendi: 

- Sesi duyuyor musun Fazıl bey? 
- Evet ... Motör pa.n (6) yapıyor, arıza var. 
- Yine birisi ekiliyor (6) galiba. ... 
- Bilmem ... Meydana baksana!. 
Yilzbaşı Fazıl da yerliidcn kalktı, meydana 

bakan pencerenin önündeki lll'kadaşmm yanma git
tf. İkl zabit ele yan bellerine kadar dL'}B.rı uzandı
lar, meydanın üzerinde bulunması lbnngelen tıı.y

yare)1 gözlcriy1o a.rs.ştırdılar. 

Geniş ve dil.mdüz meydanın iki ucunda (T) (7) 
işaretiyle rüzgar tulumu (8) direğinin altında öbek
leşen subaylarla erler gllrillUyordu. Bunlar da baş
larını havaya. kaldırmışlar; el i!}aretlcrlyle telft' 
hareketleri gösteriyorlardı. 

Birkaç saniye 11onra kurşun yemiş iri bir kug 
inişiyle muvazenesiz bir ıekilde bir tayyare mey
danın ortasına düştil, yere çarpmıı.siyle, naralar, 

koşuşmalar arasında simsiyah dumanlara gömülme
si bir oldu. Pencereden meydana bakan yüzbaşı 
Mecdi ile lt~azıl teessürle yüzlerini buruşturdular. 
Fazıl arkadaşının koluna geçti: 

- Haydi meydana koşalrm .•. 
İki tayyare zabiti odadan fırladılar, koşa koşa 

meydanın yolunu tuttular, iki dakika sonra mey
dana düşen, parçalanmış enkazından dumanlar tu
ten tayyarenin yanma geldiler. İmdad otomobill 
getirildi. Neferler enkazın arasından iki ceset çı

kardılar ... Üstleri ba.ciları parampıı.rça olan ik1 ya
ralıyı arabaya yerleştirdiler. Otomobil hızal hasta
nenin yolunu tuttu. Meydana ne:ııaret eden müret~ 
tebat enkazı liemen oradan kaldırdılar. Uç~ mli
tehaı:ısısı Alman muaıtimlerden binbaşı fon Rahe i
le Klnyzer kaza tahkikatına başladılar. 

Dlişen tayyare lt'oker sistemi bir mekteb tay• 
yar~slycli. Yapılışında motör durduğu halde ltpkı 

bir uçurtma gibi muvazene ile yere inmesi ese.!ları 
tesbit edilmesine rağm~n devvar (9) motörUnün 
her arızasında maalesef bu esasm tatblkı mümkUn 
olrmyan ve her anzadn muhakkak bir kazaya. mey
dan veren bu tayyareler~ uçucular (Ecel beşiği) is
mini vermişlerdi. 

Hadise çabucak unutuldu. O gün u~uşlar tatil 
edildi (10). Binbaşı Klayzer bunları emrederken 
biraz evvel tayyarenln çakıldığı (11) noktada ses
siz duran yüzbş Mecdi ile Fazıl göz göze geldiler. 
Fazıl, arkadaşına. kaza yerini gösterdi: 

- Nasıl! dedi, sözlerimde haklı mrymışım ... 
( Devann var) 

(1) togillzler tarafından umumi luı.rbde kulla
llılniış, zırhsız, genlş teknelerdi. Vzerlerlnde faz
la mlkta.rda top bulunur, bununla müdafaasız sahil
lere ateş baskını yapılırdı. 

(Z) Birinci ~rdu. kunuı.odaw _müı,tir LeYIBa.n 

fon Sıınders pa a. 
(3) Tayyarecilere verilen uçuş ehliyetinin ls

mlcllr. Vzerinde (Türldye) yazılı oval bir defne lk

llllndcn ibaret madeni nişan. Tayyareciler bonu sol 
taraflarmn, hemen kemerin üzorlne takarlardı. 

(4) Umumi harbde Alıruuılarm kuJJandığı. avcı 
tayyaresi tipi. 

(5) Anm ... Motördcld sakatlık. 
(0) Tayyare düşmesine tayyarccilerco ·verilen 

bhn. 
(7) (T) i11arctl bezden yapılmış ve bu harfe 

bcnzlyen bir işarettir. JUeydanm ucuna konulur, 
(T) uzun ı;!zglsi m('!ydanm iı;ine doğru durur. Rüz
giira. karşı tarafta. bulunur. Tayyare bu işaretin 

bulunduğu nokta.yıı. iner. 
(8) RüzJl;ô.r tulumu. Tayyarelere rüzgar lstl

lıametinJ göstermek lı;in bir ıımk ucuna asılmı~ o• 
zıın bir tutumdur. Rüzıı;arla şişer. Tayyareler iniş
te riizgan kıı.r!JIYa. alırlar. İş kolay1a'Jrr. 

(0) Foker sistemi tayyareler devvar motörlU 
ldl Dev\'ar motör tayyuenin ön kısmmda bulunur. 
Daire şeklinde olur, ve pervane ile birlikt.e döner
<11. EJycnn Breke, Moran ''O bazı mckteb ta:ryare
lori dev,•ar motörlüdUr. 

(10) Esldclen hava luı.rıı.rgtıhlannda blr kaza. 
olu~& o gün uçu:jl:ır tn.uı edilirdi. Halen bu slst~
mi tatbik eden han kuv,·ctlcrl me,·cuttur. 

(11) Çn...1<ılm..'l, tayyarenin amuden dü~mcııılne 

verilen l!'!imd1r. 

- 14 - Çeviren/ Fethi !CARDEŞ 

damı ortaya koymadan, bana isbat 
etmeniz mümkün değil mi? 

Şmit içini çekti: 1 diyorum: Madam Lösaj ihtiyar, fa 
- Ben Stifeli bu1maktan ümidi kir ve tek başına kalmış bir kadın 

mi kestim. cağızdır. Kendisini sık sık ziyaret Artık sakin konuşuyorlardı. lki 
3aat bütün gergin sinirlerile müca· 
dele ettikten sonra biribirlerile mü· 

Evinde bir asker barındırdığını 

Hadiseler onu pek yakında tek- ederek ekmek vesaire götürürüm. 
~ip edecekti. 

tareke yapmış gibiydiler. 
ın!a~aydım bile bu beni alakada: v 
~tmezdi. Bununla beraber onu ele 
vermemi de beklemezdiniz tabit? (17 mayıs 1915 pazartesi) 

Hayın hiddetle söylendi: 
- Bir şey söylememekte 

- Şimdi bu tali derecede kalır. 

daha Stifelin kayboluşuna dair ne biliyoı 

,ıe kadar za.ııan ısrar edecel<siniz? 
f'';?~ıl bir tehlikeye maruz bulundu 
~unuznn farkında değil misiniz? 

Papaz Gayyard ona gü'ümsiy~rek 
;aktı \'e gene sustu. Sırtında kili~· 

ayinlerinde giydiği merasim elbise-
3İ vardr. Papazı 13 .mayıs perşenbe 
•abahı kilisedeki ayini mütcal<lp te\. 
:df etmişlerdi. 

Alelade bir papaz elbisesi giymeğ• 
reddetmiş ve tevkif işinde acele e 
den Alman jandarmaları da bunun 
neticelerini evYelden tahmin edeme
mişlerdi. Bunlardan ilki tevkifin i
kinci gününden itibaren isticvabı 

hapishanede yapmak mecburiyetı 

olau. 

1unuz? 

- Hiç bir şey bilmiyorum. 

Zabıt katipliği vazif esile hücreye 
~elmiş olan za!Jit vekili elinden ka 
'emi bıraktı. Haym mahpusa kinle 
Jaktı. Diğer hücrede lngilizin fer
yatları, bir müddet kesildikten son
ra tekrar baş!amıştı. 

Papaz zabite: 
- Böyle ayinlere mahsus göste

ri§li bir kıyafette bulunu§um sizin 
hoşunuza gitmiyor. Bir papaza bö) 
le muamele etmekten utanmıyor mu 
sunuz? 

- Hayır. Harpteyiz. 

Bitişik hilcrMen korkunç, tüyler 
ürpertici bir feryat yük~ldi. Bir 

"Papaz Gayyard merkez kwnan- köpek hav!Adı. Papaz, istavroz ı;ı· 
danlı&rır.a ancak bir defa götürül- kardı. 

milştil. Fakat, geçtl~i yollarda halk _ Ha}rdi dedi bu zavallının iş
birikmi~. kadırt1ar ağlamış, ~cUkla.r kencesine nihaye; versinler, Sualle
bağırmış, erkekler yumruklarını s:r- rinize imkan nisbetinde cevap vere· 
karak dtişmanlıklanm izhar etmiş· ceğim. 

Papaz ellerini ümitsizlikle havaya 
taldırdı: 

- Fakat ne ile suçlandınldığım1 
·öylemiyorsunuz ki masumiyetimi 
isbat edebileyim? Bana isnat olu· 

.. 1an suçun ne olduğunu bilmedeı1 

nasumiyetimi isbat edebilir mi· 
yim? Bana boyuna Stifeld~n bahse
jiyor, onun kaybolduğunu söylüyor 
sunuz. Buna dair hiçbir şey bilme· 
diğime göre size ne cevap \'erebılf· 
:·im? Bazan sizin bile Stifelen öldü· 
:üldüğüne kani o!madığınız hissini 
Jyandıracak halleriniz oluyor. 

Haym irkildi. Papaz nazik nokta· 
yı ke,retmişti. isticvabı burada ket 
meği ihtiyatlı sayarak birka~ cüm· 
leden sonra hücreden ~ıktı. 

Merkez kuınandan1ı~ına doğru a· 
ğır ağır yürürken bu şaşırtıcı mese
lenin bütün safhalarını bir kere da· 
ha zihninden geçirdi. Stifelin l'Jlü· 
sünü birgün evvel, 16 mayısta bul· 
muşlardı. Otopsi neticesi ancak O 

gün belli olacaktı. Bu netice herhal" 
je ölümün intihardan değil katllderı 
ileri geldiğini tesbit edecek, belki 
ie cinayetteki esrarı biraz aydınla· 

ler, mevlfofu muhafazaya memur 
3.skerler bile ne olduğunu layikile Haym ayağa kalkıp dx~n çıktı ~acaktı. 
l ııemediklcri bir günah i~liyormuş· ve birkaç dakika sonra geri döndü. Şimdiki halde papaz aleyhinde, 
ça~ına müteessir olmu~lardı. Bitişik hüc;rede ses sada ke~ilmişti. Stifelin 11 mayıs günü papazııı 

Dört gündenberi hapishaneden Haym sordu: Fresi 80kağındaki evine girmi' olma 
dı&arı çrkmamıs olan Ilaym hidde- - Dedi~iqi:ıi yaptım. Şimdi isi- sı ihtimalinden başka hiçbir delil 
ti~dcn çıldırn1;k derecelerine varı- mlze 1 geleİirii: 1StiMGt ktly68luşuna yoktu. Bu da köp::?klerinin kabili ye· 
yo:-<:lu. dair ne b1ıı orsunllı'? ı a . .J ' tine gülünç olacak derecede inanatl 

Şmitin iddiasından ibaretti. 
- Bu ne inatçılık! ~Bana sorduğunuz bu suale da-
Elindek~. kı~baçla masaya vu:d~. ir ayni cevabı verec.eğim: "Hiçbir Köpekler çok eski iz:~ri takip et· 

Ma:anı~ .u~en?~e duran ~e katıp şey bilmiyorum.,, .. Bunu bana dört miş olabilirlerdi. Filhakika Hayrrı. 
zabıtvekılının ikı saattenbe~ evvela gündUr sormaktasınız. Zan altında tercüman askerin eşyası arasında 
can sıkınt~sı, so~:a te~e~ul, daha 'bulunduğum cürmün mahiyetini _)apazın madalya koleksiyonunu bul 
sonra da lakaydı ıle b::ı.-tıgı boş ka· bile henüz bana bildirmediniz. Bu ;nuştu. Stifel şu halde papazın evi· 

ğıt uçtu. ı tarzda maruz kaldığım usulsüz ve ni haldkaten soymuştu. 

Ara sıra muntazam fasılalarla du kanunsuz muameleyi protesto ede· Evde 13 mayısta yapılan çok dik 
varın öte tarafında biri haykırıyor rim. '<atli ara~tırmalara rağmen Almarı 

ve sesi biran kırbacın eti Uzerinde _ IIarpteyiz. Usul ve nizama 0 askerinin hiçbir parmak izi buluna· 
çıkardı~ı sesi kapatıyordu. Yavaş kadar ehemmiyet yeremeyiz. mamı~tı. Hayır, bu vaziyette Stifc· 

Yavac:. bu feryatlar kuvvctsizlendi, · b lin 11 veya 12 mayısta papazın evi• "" - Biliyor.um; sizin kaidenız. u .. 
devamlı bir inleyiş haline geldi. ne gittiği istat ediltmezdi. 

Haym ihtimal hile yaparak, ya-
Haym söylendi: Ceset. Val nehrinin Sen Korenterı 

hut hakikaten samimi olarak emre-
- Işte bu, sizin lngiliziniz, dedi. d b 

1 
sak' h.. et kanalı üzerinde, şehirden on kilo· 

Asik~r hakikate rağmen sizi tanı· ;n ~avnm ıra "1P ·ın ye unn metre kadar garpte, görülerek çıka· 
madı~tnı söylemekte ısrar ediyor: k r onuştu: nlrnıetır.Uzerinde mül!zirn Şmitin 
Halbuki bu tngilizi evinde barındı- - · Papaz efendi, siz çok kuvvetli verdiği sivil elbiseler vardı. Ne pa· 
ran madam Lösajin evinin bulundu bir ha;ımsınız. Masumiyetinizi id- rasım, ne de saat ve yüzüğünü al· 
~u avluda çalışan dört Alman zabit dia ettiğiniz zaman yalan söyleme- mı~lardr; fakat enakı kaybolmuf 
vckili sizin 11 mayısta. birkaç kere ctiğinize k:ıniim. Daima samimi ol- tu. 
oruya girdi~iniıi görmüşler. ltira[ dunuz. Ancak bu ıınmimiyetiniz talı Haber verilir Yerilmez Şmitle ber3. 
edin. dit edilmemiş de değil.. Belki bir ber koşup gelen Hayın çehrede ba· 

Papaz omuz silkerek cevap verdi . oaşkasını korumak istiyorsunuz. !- zı sıynklar ve boyunda boğulma iz· 
- Ben bunu hiç inkar etmedim ;imden bu hareketinizi tasvip ede· leri görmüştü. 

ki.. Neden inkar edeyim? Tekrar e- rim. Masumiyetinizi, ba~a bir a- ( Oevanu var) 
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Fakat Nihat Behirenin sinirlerini geren 
biribirinc zıt hislerin farkında bile olma
dan, düşü~cesini açıkça söylemekte de
vam ediyordu. 

- Bunda rahatsız olacak ne var Behi
re ... Hem vazifesini yapan insan rahatım 
düşünmez. 

Behire dalıp gitmişti: "Vazifesi, diye 
düşünüyordu, buraya beni sevdiği ıçın 

gelmiyor, ni.şanhsım para.:;ız bırakmama
ğı bir vazife sayıyor, ve yalnız bu \·azife· 
yi yapmak için geli;.·or.,. 

Nihat, Behirenin ağımı bile açmadığım 
görünce tekrar söze ba~ladı: 

- Para, biribirini hakikaten seven, iki 
ni~anlı arasında o kadar ehemmiyetsiz 
bir şeydir ki. 

Genç kız, iğbirannı gizleme~e çalışarak 
ce\'ap verdi: 

- Doğru, hayatta pa:-a ikinci derecede 
bir yer i~~al eder. Sonra size hahc;ettiği 

mkmtmm iı;yilzü bilimn~z t~Yi. S'ze va
zh•eti açıkça söylüv m. Par:ı cil ctiuden 
hiçbir sıkıntım yok. 

MASAL çoc-uKLAR! 
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Nakleden: MUZAFFER ESEN 
- Doğru mu söylüyorsun .. Behire. E

ğer söylediklerin hakikat ise buna çok 
sevindim doğrusu ... 

- Emin olabilirsiniz. Valda bu ay bir 
az para sıkıntı:ıı çekmedim değil. Fakat 
mesele hallodu, gitti. 

Nihat Behirenin sözlerine henüz tama· 
mile inanmış değildi. Binaenaleyh biraz 
evvel cebinden çıkardığı portföyünü he
nüz yerine yerleştirmemi~ti . Hatta çok 
istcd~ği halde nt§anlr~ma yardım edeme
mekten doğan üzüntü yüzünden hazin bir 
mana almağa b.a~lamış bir sesle: 

- Deme~:: yardımıma ihtiyacınız yok 
öyle mi? diye sordu. 

Behire, Mla hatırası kalbinde yaşıyan 

eski ihtişamlı günlerden kalan çok asil 
bir gururla: 

- Hayır, Nihat, dedi. Hiçbir ~ye ihti
yacım yok. 

- Sözlerine inanıyorum. Fakat sayet 
günün birinde tekrar paraya ihtiyacınız 

olur ve ben de bunu bir baska3ının ağım
dan işitirsem bu sefer sizi affetmem. 

C';,enç kız yenid~n başını salladı ,.e mü· 
kalemeyi saplandığı ciddi ,.e ağrr ~C:d!C:en 
kurtarmak için alayh bir lisanla: 

-- Ç,ck yanlış fikirlere saplamyorgu
nuz a:r.iz ni~anlım, de:li. Nedaıım müb
lağasına inanmamanın tavsiye ederim. 
Yoksa beni müsrif bir kız mı !lanıyorsu-

nuz. Yok!la istikba!de sizi iflas ettirece
ğimden mi korkuyorsunuz. 

- Böyle bir korkum yok Behire, zaten 
evlendikten sonra sen para i'lerir:i düşü
necek değil~in ... Aile bUtç~sini yapmak \'e 
korumak benım vazifemdir. Karım yanı 
başımda halinden ve istikbalinden emin 
ola:-ak ya~ıyacaktır. Şimdiye kadar ihfr 
mal p1raoıız kaldığın günler belki olmuş
tur. Fakat e\'lendikt~n sonra böyle bir şe 
yin imkanı olmıyacaktır. 

Nie::ı.n1ısmm kendisini seçerken menfaat 
fi~rinden uzak k1ldı~rını tekrar tekrar 
isbat eden bu sözler Behirenin çok hoşuna 
gidiyordu. Bu sözleri dinledikten sonra 

genç kızın dudaklannda açan daimi te· 
bessfun goncesi tekrar belirdi. Fakat bll 
neşe çok sürmedi, gene güzel gözleri bu• 
lutlandı. Yanakları krzardı. Çenesi mane 
vt bir rahatsızlık ifadesi şeklinde sarktı. 

Behirenin bu seferki ıstırabı ne bir gu· 
rur yarası, ne de bir izzetinefis sızısı de' 
ğildi. Şimdi Necla vasıtasile Nihada böyle 
bir söz söylemiş olmakla hata etti~ini 
düşünüyordu. Ya Nihat ileride bu vafr 
yeti kendi aleyhinde bir delil gibi kulla· 
nır, kendisine: "Sen benimle cvlemnedcrı 
evvel beş param bir kızdın... Bugünkd 
rahatını, saadetini tamamile bana borç· 
lusun .. ,, der~. 

Bu faraziye iğrenç bir hayal gibi Behi' 
renin gözleri önüne dikildi. Genç ktz ga)' 
riihtiyari gözlerini kapadı. Filhakik:ı şinı· 
dilik genç mimar Behirenin zengin, yahut 
fakir olduğuna hiç ehemmiyet \'e:-miyor 
gibi görünüyo:-du. Fakat Behire bunu bir 
sevgi alame!i değil. bir laka:·di n•:::ın· i 
olarak telakki ediyor, 

'Devamı var) 
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Orhan bir elçiye gizli bir ~ 
mektup vererek bunu -Bit ıarafıdllnkO •,,,,....ıa- Gi• ~~ ~ iğ!dl .. ıl• ve branbkblr ..,.._ o91z. 

Bl•zansa gönderdi uy:. -:::a: =~~~ El~~~:ti,~r~~rıc:::~: vo~uE,G:ç!: nı olacaJr1 diye 
lrahAta konuıurlula diye kahve - Göz yaılarma hacet yok! . !>Orabildi. 

llal hatun bu son tedbiri ~en. ve bunra kı1'llir mıydi? 8u wntlt &1lYa vicdanım bir mi· akunını huırladı. Hatayı aul itlemezden evvel dik· - O zaman.. Benim lln nlll-
memif delildi. o da §öyle dütlbı • KM Hawn nauncıa, Orhan bu ııuebetal&llkten lrurtarmq oluyor • Bir Mit lonta 1bllltÜf &Ydıı kat. etmek lazımdır. Şimdi artık hatim ıudur iri, bu JıaJhdıla 1110. 
mUıtü. Nihayet Afroditi de klfirdl. tedbirin yerinde olduğunu ve belt- du. Halbuki bittabi vaziyet baylt etti. Sıp ona blr kü•• plfirdi. ıeç kalmıısınız l dedi. ne geçiniz •• (Çantuma pll'IDAkll. 
HenUa ihtida etmemiftl. Bir JJ.fiı" nildijini uladı ve d•bal ite te • muhakeme oluna.maldı. Palcat bu defa 111Ullttlf Adeta Sap batını kaldırdı: riyle vurarak) nrü, muamt1qe 
daha iltm.it ne çıkardı? Belki bu • şıbbtıa eW. Bu lfteD nt Xöet Mi Atrodlti mutad meu.lllne devam eebrlntft ederü Jronuıuyordu. O - Milfettit bey, benl ne Ue ,t· k nmudaıı ev.el bura.... Jstaıdl· 
ııunıa beraber Miray da bir tehll • baUD. ne de bllDk&r Olmanm arre ediyor. B1Jan1 impAratorlufu kat • eski ttklifelallll n 111Ully...ıeti ham ettiliniıi blll antayaımyo • llllnlsden terkedlnla. 
kel'e kurban olacaktı, ama, ne ya- kadar malam&tı )'Oktu. Olmamak mt.k&nfık. Bu b&dilelerden on bet kalmaımftı. Zllııılndı dolatan bir rum. .. .. taocflplı mQfltdfla ,e.L 
Palım, sarayın, bllnklr, bllbaaaa da ıenkU. Aka1 halele bu Orhanm glln geçmlt oluyor. fikılıı tellrlylı l1rıı bunafdYotdu: - 8eft alil ldıam etmiyorum.. nı bılktı· 
Mat Hatunun emnJyet \'e rahatı l başına bir fellket ,.tınblllrdL !.ete bir tarafta ahval bu merk$• - itte b6yle, hanım 1amn ••.• Buraya bu ınabatla da ıelmedlm. - Mualllmllll nlUln ttrlrtd .. 
çin iki kelle ıttmit, bir mesele mi Orhan bir elçiye glsU ve ü11til mil ı deyken Selçuk eınlrt, hn1k hlldmi Mektepteki Ybifenlade muvaffak Fakat ali bwıdan lra~ınmaaını bil· ,tmr. Alban yarabbi 1 llaltttif 
letkll ederdi. Öyle blr tarlbil ld bu hllrUl bir mektub •ererelt bunu Bl- Gregoriuıla defineler mesele.sini olnıuıeunuı. lir dhetten ben ılai miyecek oluranıa, be~ yaJmıda be1. bunu als alpn ~ 
tarih, her gUn ytlılerce kelle kopa - 1a111a s&aderclf. halletmeye gidiyordu. talddire l&yık ıartırllın. Yalım •... aizi itham etmek icap idecektlr .. nmP. 
nlrr, he.aba sorulmazdı. ftt• bU melltub hakan oflunun, Selçuk enılri hiinUr <>aıanın da (MUfettit elletlyle P91totunun Anhyor muaunut1 • MClftttlt lraflaralı tattıı 
baaıım blr kedi bdar kıymet ... na llbGDMlarlna bir ıammutı milaaadesini aldıktan eonra mlM- ceplerln1 kanfttrarak buld\llu Fakmt SaJa, bu llılerden bit - Bm pekll& anbyonam. Sis 

ve defetf yoktu. bu \'azlyette ikt ki il oluyo ... u. T&lı111 Orhan bu melı· leyi icabmda kuvvetle de, cebren kilçUk anahtar1a pntaamı ~ti ve ıey anlamıyordu. de tunu MJam•lrımıa ki, bunua 
li!Ua ha.yatını dUetınmek tein rah&\ tıabu Uııdl )'N"'llDlf, yudJnlUtU. de hAlltdebU~etıııı dtltUtıtl~·ordu. lçJne bir takmı nrak yerltfth'dik.. aı-!- -an- __._._ .... ..._ catlll llff 1ıı1n1m ellmdı delildir 

Emir, ltendlleriıı.den evvel dart Da• ) _,.... b ....... t.." - .. w euıınwutll ~. -- ··- ..... ~ ............ "- 1 • 

Ş 
ten tonra r-··· uraaaa a: Y· '--·ıda .._._ ltb1m~-... -..a ... e.., ~ - u-.·..--- TM yetin ne 

1• m o 1 k ut bu la blr ı;I rlSndermif Ye Ore,oriua IUler hakknmda hUmll pbadet lll:" .... t= -~ ,-,_ ..... .., .... ~ 'flbfm bir ftllJtt olclulunu 
dostue mUhlm bir meııelty1 ...JCrtıı- '"-· L mıı _, .. r muıunmr - ıııu.. y 

av etmiyorlar doiruau "" acınacaııı; nu bafta .. rdf.. (MUf-.1"" ..... _ .. ,._ yamıyorıımus. uıbrı tarafta 
melt l1Mte d~tine gelmekte ol· bir haldir. • ••wm t-- beraet kaanaanw bile, b 

ı d!J1I01t111 ı "*'Ml•ı 'qtım. BilhaMa Framu yemekleri· dutunu blldlrmlf, dyaret retm! ol- laııyle vaııtuına haftfcı fttda.) b1mamı mlmklln değildir. S 
kütükltt Yanan ocaklar ,.ar. Bütün ne kaw,unca QOCUk aibi sevinelim. ctutu ıotn de adamlarlyle beraber - Ne? Nuı11 Ne IPI hUlnU· TabU benim iclıı ne lradar hop burllıSa ha1Jan shlllcl dO 
lanatkarlar kürklere bürünmüş, ı Jıveçte.. gelmek mecburiyetbıd• olchajunu plıadıt ıtmlyor1anmt1 diye bo- ıitıniyteek bir teY oluna oll1ID UnU. Ltkllenml en pn 
Ylklarmcıa kürklü Çlıme'er dolatıt= Yddll, p kötü bir ~y yiyonnu., haber vermifU. ğuk bir aeale ıorrabildi. bunu hasır altı edemem.. fftt bu· 

1 
MÜetdt. ~ 

d\ll'Uyorlar. Halbuki stüdyonun bat. !ibi yQIQnü bwuftwdu. Selçuk Emtrl Malik Kodur tekfu- MUfettlt tekrar tafttayt açtı. rada tilin vuiyıtlnlı nhamlt kencUllnl ~ ko~ 
~etinde Yt§.11 kestane ilaçlan alun· - Yoksa orada size fok yalı mı run eevabmı doludizgin u)8ftıklan - Bir Jcaç fUıı enet ıecelı. keabediy~r. Sil arbk bu k8yde ılylı eon ktllmeyl daha 
c:a weıer açmq .. o halde kim alda· redirdtler? tm1k kapılan &niln4e bekledi. yin baldemenln kafim 15ıde lbi ~uallimlık edemezalnb: zannede. tellffw: etti .. 
nlYOr, Mnltklrlar mı? llleler mi? _Hayır fok yajı delil imi Rerı Fakat Gregortwı nezdlne ~nder- bir erkekle beraber yakalam•t nm. _ ı te benim tize nuiha 
. Ortada aldanan )'Ok •• Burada tıiı "'•Yili eti yedirdiler. Sonra ..ıataya d1lt .llbıln bir tUrlQ a\'det etmedflt lmtl. Bunu lk tablt daha iyi bl· Sqa yeiale batırdı: b d 1 "b et Ama •1_ bl 
fılm ,.. T B . ., ha t1 rd ....... '-·-'- be-.1- • • un an ı ar .• ıene ~ ~vn ıyor. u, Monı • Kont ,eker' koyuyorlar. N1filnünill bir nl yre e g8 U. oawen, hl~blr linlnb... - Ama, uuuuar DQCn ne ııti· lirsini%. 
tanttn • Veyer'in "merhum llllJl'ni kere m1y6nel w !larda1 içeriaindt' babtr çıkmayınca, \'lldt de artık _ Mtılettiı bey, 0 nuıı Wardı? yorJar? Ben ne yapmJJUD?. Bun· 
~a böyle Yllpardı., rcmanmdan re- ..ar... . geg oldafu I~ kale kapdarmı ka- dlye Saıa bir feryad kopard:. O dan ne çıkar?. Milfettit ellnl muallimeye 
l!!Ör .lak F~ı!erin bamladılt bir Bu anada Mieell lçeriden çalırdı· pt.ttdar. Emir ü~ yUs ılllllh adaml beni yablımadı. o mudı herif· - Masum oldufunuıu .ayte. tı. Şapkumı alıp dıpn çıktı. 
fılrndır. Stüd)'Oda eaertn ismi "tunal 1 lnıflia hOclmıı lAlelerl bah ıe beraber o gece kale dqmda yat- ten kurtulmak için onu ben pfır menile nazaran neticede hiçbir Sap mllfettifin arkMından 
kanunu .. olmustur. itte bütün ku· ~ l(lnetll ydl~ bcraİcaraıc maya mecbur lraldı. Kaamatnı Sel- dmı. teY de çıkmayabWr. Fabt bu b- pı7ı kapadıktan sonra odanın 
tup mmtakalan bu film fdn Pa· ~ya kotfu! Şimdi filmin~ eü emlrlnhı o rece ~zflne yine uy Mtılettlt mwıınlmeye mlatebıi rıpk bir iJ .. Si% bentlz gençsiniz •• taıında kaldı. Ayaklan titri 
rls dvarma fOJ)llllUftq bulunuyor. heyecanlı bir Mhnesi çevrllmektf- lru ıtrmemlştl. Ganderdlğf diden bir ba1at1a baktı.. Kendinizi Iiyrkiyle mlldafaa ede- du. Oözyqlan artık kurumuftU 
Tab!at manıaralan o kadar gUze1 • il rder lt hiç blr 1et1 çıkmamuı onu son de- -- t orum matmazel. inL mlyeceksinlz .• Muhlıberat ve tall.. Ellerini blribirine kilitledi. D 
takhd ~ilmi~ ki ben bile tam tepe: dir. Piyer Rlpr ;~r m ~ ilro r rece ,aiı}irlendirmiş, ayni umanda ~alnIJ' ıbln-malQma ., Jdkat batlayacak. ttte ben pdl, tilneeye klaldı. MUfettitin taıt 
rniJde parlayan ölle l<lnelini taa.. o~u~.~~ .. ~~ m~~ ~- la&Q M ~ ~eoejlni ::r:-. mınafabtbıls oJm..,, bmay ıtlmit olan o efendlJI 4e lerlnl lflttilfn• lnamm,or, onla 
men içimde bir ürperme his!i!d\fo- !:rtıı ~M~ ~ s&terdfll lem bayll ••)'118 etmit- bu ıenç adamuı ıec• )'&mı e1z1n istintaka pdiyorum. Soma, bara- blnr ru,a .annedlyordu. 
rm\. Filmi çevirten ttjisör bile nez- pot' osu = ulmlYor tL (Dnull YU) odanın selebllmell lral>lll lab ,. belki '* bre .... ceJmek icap - Hani benim hUlyalanm, 
1~ tutulmuş, tam sükilt teessüs e-~ ~til oldulunu bil: _ defildlr. Bu adamın ıeç ftidt il- edecektir. Netice her ae oluna tın emellerim! diye lnlemeıe 
dip de film cmilecell wklt ~.er mlyerek evini açıyor ve mlsaftrlerl- buki mütemadiyen akli teııadOfler sin odanızda ne ip .ardı?. cJaun. tanımen beraet •tmlt bi· lac!ı. Bir aralık af1ellnln 
IQrüYol', ya ak~. Fakat ftJI~ ne bir punç ikram ediyor. alevi lösterm.İ)'Or. - Sap. zannettild, odanın datr it o~. bu k8yde itim'" bay. hakkında ne dUıUneceklerinl 
~ nezleyi Panste y~am11 delil Bu punç ~üt bir klse içerisin· Film üzerinde azamt bir, nihayet meli sallanıyor, mUfettiı te sandal aiyetinlz kmlmıttrr. Burada bir na ıetlrdl. Kendini yatafa 
dir. Filmin ~ kıum:an da Nor- de banrtammp. Tam film çevri- iki dakika sürec:S bu sahne tam on J••i:rte dönilyor. Bapmn içi upL hoca bamm talrdirine malik ota. bapnı ucak bir çember ~ 
veçte oevrllmiıti~. S~tkAr~ar Flan leceli sırada punca attı veriyorlar bet defa ~di. On altına çevri· c!uyor, almwı içi kuruyordu. oıurnız. vOcudu hllmmamı\ tesiriyle titri 
8aya~ henüz yem lel~tlerdır. blr ve puncun içerisindeki rom mavi liıte rejisör beienmedi ve bana: - Fakat mUfettiı bey, ben bu Sqa çölr:mDf bir halde duru • yordu. Kilfettitin elSyle!lli: 
l Stüdyonun orta ymnde tıpkı bir alevle yanıyor. Bu alevin mut- - Vücudunuz artistlerimiıi ppr- damı tanımıyorum .hile... ;t0rdu. Müfettitil'\ Wardılannı vet ,sis lekelenmitliniz f • ., 
nıiliıe benıiyen usun boylu; fOb~ laka filmde görünmesi lAmn. Hal- tı)·or, lOUtn dıqn çıkımı, dedi. ?tluıllime artık dayanamadı. ••• dinlerken, ı~erinin &lQnde dip. (Utf• ..,...,. tnlrl*> 

"apkah, güneşten yanık yiizıü ır =~~_::_.~------------------------.:. ....... ------------~------------
adam alzmda k~ bir püro ile 
dola:ıyor. Bu Jak Fayderdir. 

Beni aörünce: 
- Çok üzülüyorum dostum ama. 

eliyor. Sile bir kar fırtınasına veya 
buz çölleri arasında kaybol.mue bir 
a:tic~ dair anlatacak hiklyelerim 
~·o!<. 

- Fakat laveçta iken nerede otu· 
ruyorsunuz? Fok derisinden bir ça· 
dırda mı, yoksa bir llpon lwliibelin 
de mi? 

- Mubalağa etmiyelim .. Harid 
manzaraıan lmçtt çektik ama otel 
lerde .. lsveçin ıimal taranarmda 
buılu ve karlı kııımalrda da böyle, 
oteller vardır. Buralarda bir 
kova ucak ıu bulmak için saatlerce 
PrlDnlara yalva."mak ı~ımselir. 
l ~! fılrn bu al arda da çevrildi· 

Oradan ayrıldım. B1ru Uftidt 1 
Sttl Vaneı Kana=:a polia Onifonna· 
aıle, lüks nl~a dolu, Piyer R 
tar lle konueuyor. Yanlanna yanat 
tur. ve Yikbza sordum: 

- Nasıl, ıima1 seyahatiniı yolur: 
da geçti mi? 

- Çok m1iJremmel .. Fu1a eoluk· 
ta nstıazntdık. Hararet ufırdan a· 
talb 20 deftc:eyl pçmedl. 
Mtteı Morpn 1dlrklil bir panta· 

lon ve ceket giymif, fıhD çevrilme
li fasılasmdan istifade ederek hcd" 
andan 1nailizce den alıyor, ~ 
ntn yollan aramıda y(ir(l)'erek iıs
'liliıce tonu,urorlar. 

Beni g&ilr görmel '8ffaf ımteri
ni dzerime çevirerek: 

- tsveçe gidetken tok le9iniyor
~ m dedi. Fakat FranlaY& dönün
,... daha mmmun Gldmn. ÇOnktl 
ı:-,ansada tiçekler. yeeillik ile kar1J· 

fUNŞ. • IO 

houette) 
'7. AVIB (t&\'811 ....... ) 

T. Fa le lultre 
'· 1: the chandelier (the luL 

tre) 
7. A: der Kl'6nleuchter (Llla. 

ttr) 

8. BAŞ YAS'llGI, HOTtFI 
a. F: la t•ttm 
8. t: tile sofa Udy (the antJ-

maCUB&r, Uıt ehalr -
back) 

8. A: der Sofuchoner 

9. KANAPE (aNlr) 

9. I': le canaı>' (le 10fa, le 
eopba: ıiege loq reın
bourri) 

9. t: the sofa (a lonı uphol. 
ıtered aeat) 

9. A: daa Kanapee (Sofa; eL 
ne gepolıterte Sltsb&nk) 

1«'. EV KÖPJ!:Gt (bocJar kö· 
pek) 

ıo. F: le bauet (un ehlen 
d'appartement) 

10. t: the dachabund (a hoUM

dor> 
10. A: der Dackel (Daeh· 

ıbund, Teltlrel: ein Stu
benhund) 

11. FOTOGBAI' ALBCMn 
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11. F: l'album m. 1 photo. 
ır&Phi.. ( ua album a 
photoı) 

ıı. t: thı photo • album (a 
plcture albUJG) 

11. A: die Photomaprıe (du 
PbotoırapbieallNm; elne 
Bildermappe) 

lZ. t'VKS CiLT <•edlye edl. 
len lika dltll klteb) 

ız. F: l'ouvrare m. de luxe (le 
volume l reliure de luxe; 
un cadeau) 

ıt. tı the ornamentaı book 
(the pre11entation eopy, ı 

table-book) 
12. A: der Prachtband (Ge. 

acbenkband) 

ıs. şöMEN Dö TABL Cdaa 
...... 6rtlatl) 

ıs. F: le ebemin de table 
13. t: the table - rwıner 
11. A: der Tilchllufer . 
1-1. YUVARLAK ILUA (mL 

.. halm ile lrtilll) 
H. F: la table ronde (reeou.. 

verte d'wı tapia de table) 
14. 1: the round table (cove. 

red with the table-cover) 
14. A: der nınde Tllch (he

deckt mit der Tllchdecke) 

n. r: l'llorlop f. C de per
qu~t l (l'horıort a cai.llt) 
a J& ca1ue (la aage) 

1"1. I: the arandfatlıer'a clock 
( tbe hail cloc:k; a pendu. 
l\Db c\ocll) 
• tht .... 

1'. Aı dit Standullr (Pı~ 
ullr) 

•dal Othluae 

18. lL\DAI (panclil) 
18. I': le batuoler (le peıı

duJe) 
18. t: thı pendulum 
18. A: der oder dM Pendel 

(det oder dU PerpencSL 
kel) 

19. TOP""' 

19. F: it poldı 
a la po\llle 
b la ehalne 

19. t ı the weıaht 
• the ranner 
• Uae eııaın 

19. A: c!u Gewkbt 
• au Laufrad 
• die Kette 

IO. KADRAN (eaatba bdruu 
mlaeel) 

. ..,.. .. ,.....,.. 
IO. F: it oa4na 

• ı·aı,uw. '· 
20. ı: Uae dlal 

• Uaı hand of tJM oSoc:k 
IO. A: du lltttrt>ı.tt 

• der Ulanllcer 

iL AYA&LI l.ANaA 

·~ il. F: la lampt l plt4 (la 
Jampadalre) 
a l't.bl.t.Jour m. 

21. t: the readinı • lamp (a 
floor ıtaııdard or f!oor 
11tand&ni lamp a noot 
lamp) 
• tbe ıampddl 

il. A: 4le Lllelampe ( aa 
Stehlampt) 
a der Lıunpeuclıl.rm 

n. GAZEDl.IK (Ck) 

n. Pz le porte • journeaut 
n. 1: the newııpaper rack 
n. A: der Zeitunphalter 

23. GAZETE (fenni guete) 
tS. F: le journaı (la guette, 

parf ols un quotldien) 
U. t: the newspaper (the 

journal, the paper) 
U. A: die Zeituq (du Jcı9t ......... 
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lngiltere 
prense~leri 

il 

yuzme 
diploması 
aldılar 

Ostlt: Prlnsts EllzaTit1 nr1GsTil y1J ttrti, bolulmai ilzert olan birisini 
lnırlarma tecrübesi yapıyor. 
AUta: Krali,t, kızlarına diploma f1' mük4fatlarını bizzat eliyle verirken. 
Solda: Bugün mükemmel bir yüzücü olan !ngilltrt veliahdi prenses 
Elizabet yüzmede kazandılı madalyasilı, 

lngilterede, hemen hemeıa yüzme denecek yaşta olmalarına ra~en 
bilmiyen insan yoktur, denebilir. prensesleri yüzme mektebine vermiş 
Şimdi aşağıda anlatacağımız vaka- ler ve kendilerine yüzme öğrettirmiş 
da bunun en canlı misalidir. ferdir. 

İngiliz hükümdarlarının iki km Prenses Elizabet ve Margaret yüz 
vardır. Bu prenseslerden biri de meyi fevkall.de , öğrendikten sonra 
İngiltere tacının veliahtıdır. Su kenedilerine diploma verilmek mera 
sporlan, ve yüzmeye çok ehemmiyet siminde bizzat kraliçe de hazır bu· 
''"ren hükümdarlar, henüz çocuk lunmuştur. 

HAB 

Yunan Prensesi Helenle 
italyan prensi Spolet 

Alman ve ltalyan emperyalizmi 
Arap memleketlerinden 

Nasıl sevişmişlerdi, 
evlendiler 7 .• 

nasıl ne istiyor ? 
Günlerdenberl, kısa telgraf hava_ 

disleri, Yunan prensesi Helen ile 
İtalyan prensi Dük dö Spoletin "..,.. .... . ,,.., 
"Vlenmesinden bahsetmektedirler. 

(Baıtarafı 3 üncü)de 

te oynadığı büyük rol unutulma
mıştır. Şimdiki ıiy11et de ayru e
hemmiyeti muhafaza ediyor. 

İngiliz İmparatorluğu aleyhin -
de, Arap memleketlerinde çalıt • 
mak için İtalya, Japonya ve Al -

Avrupanm birçok kral ve krali
çe, prena ve prensesleri önünde ni 
hayct evlenmif olan bu iki genç 
hakkında son gelen A vnıpa gaze
teleri gunlan yazmaktadırlar: 1 

manyanın teıriki mesai etmel'!ri 
icap etmekteydi. Ve bu yapılmıt
tır. 

"Yuna.niatan ve Danimarka pren
sesi Helene ile Spolete dükü ve 
Savua prensi Aimon'un evlenmesi 
yalnız iki prensip birleıımeal değil, 
ayni zamanda bir aşk mahııuJUdür. 

ı Almanya ile İtalyanın buralar -
ı1 daki faaliyeti 'kuru bir propagan • 

:laya bağlı kalmamaktadır. Bura • 
; !arda müthit bir faaliyet hüküm 
~ürmekte, Alman emelleri var 
ltuvvetiyle çalışmaktadır. Prenses Helene, Yunanistan Kra

lı Jorj'un kwdır. Babasının mcmle. 

ket dışında bulunduğu zamanlar u-, l'ıırınn premt~l Eltrı 
zun müddet Floransada yaşamıııtı. 

Prenses Emamel Filibertin ikinci Spolet'deki Savua evinin en parlak 
oğlu, Aoııta dükasmın kardeşi ve 1- prenslerinden biridir. 
talyan hükUmdannm yeğenidir. 

Uzun boylu, sporcu tavırlı, ayni Umumi barb sıralarında bir de -
zamanda uil bir tipe malik olan niz tayyaresi grupu kumandanlığı

nı yapmış olan Spolet DükU, bili.. 
mi ibarettir?. hare birçok ilmi araştırınalara da 

Odanm içi gittikçe kararıyor riyaset etmietl. Halen Venedilcte 
ve sağırlaııyor; Sata yatağınida , İtalyan donanmasının dördüncü fır 
yatıyor; saçklarda dem çeken gü· ka kumandanlığını ifa etmektedir. 

,-erdnler apğtya doğru bakıyor- İzdivaç mera8imi elli sekiz hü -

tardı. kUmdar ve prensin önünde cere • 
f ti gün ıonra Sata hastalandı... yan etmlııtir. 

Aıtık burada kalması hakikaten 
mümkün değildi. 

Geceleyin yağmur yağmııtı ..• 
'laı çitlerden ve damlardan sul.ır 

smyoıldu. Köy evlerinin kpıları. 

na g~ne öbek öbek köylü kadın· 
lan dizildiler. Bunlar manasız ma· 
nasız muallimeye bakıyorlar, bir 
ıeyler fısıklıyorlardı. Hade:ne 
tvan mektebin kapısını kilitledi. 

İtalya kral ve krallçe11inln etra
fmda Piemont prensi ve prenıesl, 
Aoste, dük ve dU~esi, Bulgar kra.. 
liçesi Jeanne ve kral Boris, sabık 

İspanya kralı on UçUncU Alfonıı, 

Yunan kralı Jorj, Bonrbon • Par
me, dük ve düııesi, lngiltereden su 
retl mahsusada tayyare ile gelniş 
olan Kent dUk ve düşesi, ve daha 
Marctal Bono, amiral Cava~ari, 

Mare§al Graziani gibi resmi sıfatı 

haiz devlet adamları nazan dikka-

Gözlerinin etrafında siyah hile 
ler peyda olmuş, benzi uçmuı o· 
lan Saşa arabaya bindi. Tekerlek. 

f'.rvık • • d te çarpıyordu. ı~r f:«~ çamurun ıçın e yavaı ya. 
vaş yuvarlanmağa başladılar. Kül Yunanistan ve Danimarka pren. 
rengi semada da bir hüzün vardı. sesi Helene'in şahitcrli. amcıuıı 

Saıa köylü kadınlara başını eğdi. Yunan ve Danimarka evinin babası 
Fakat onlar baılarını biribirine Prens Jorj oldu. 
yaklaştırarak g:.ilüştüler. 

A b 1 •..ı su"r'atle Spolet dilkilne de Piemont pren-ra a çamur u yo.ı.ua 
si ile Aoste dilkil şahitlik ettiler. 

gıtmeğe baıladr. 
On gün sonra Saşanın küçük Merasimde hazır bulunanlar an-

Almanyarun Arap memleketle -
rini himayesinin iktısadi ıebcpleri 
de ekıik değiklir. Almanya harp 
sanayii için muhtaç olduğu ham 
maddeleri kendi memleketinden 
çıkaramadığı gibi batka memle -
ketlerden normal ticaret yollarile 
temin edemez bir vaziyettedir. O
nun için Almanya muhtaç olduğu 
ham maddelerin ve ziraat mahsul
lerinin istihsal edildiği ül'keleri 
zayıflatmağa ve içlerinde çıkan 

be>zgunluklardan istifade ederek 
o müıtakil memleketleri kendi i· 
darcsi altına almağa cabalamak -
tadır. 

Almanya Macariıtandan baıla -
>,P lrana kadar giden bütün ıaha 
dahilinde bulunan ticari mübade • 
le sisteminde ön aafa geçmek için 
İngiliz ıermayeıile çetin mücade
leler yapmıt ve bu saha ldahilinde· 
kı memleketlerin kısmıizamındc: 

birinci mevkii ibraza muvaffak ol
muıtur. Eğer timdi Filistin ve 1 -
rakta İngiliz sermayesinin zararı · 
na olarak Alman iktısadi nuf uzu. 
artıyorsa Almanya bu muvaffakı -
yetlerini oralarda teıvik ve tahrik 
ettiği dahili harplere, gizli ma • 
nevralara medyundur. 

için bu memleketlerin birer ziraat 
memleketi olarak kalmalarını ve 
ziraatlerinin de kendi lehine inki -
pf etmesi için birçok gayretler 
sarf ediyor. 

Yakın Şark Arap memleketle -
rinin iktısadi ehemmiyeti yalnız 

zirai mahsuller ve gıda maddeleri 
bakımınl:lan değiklir. Yakın Şark 

haiz olduğu toprak altı zenginlik
lerile de Almanyarun iştihasını 

fazla tahrik ediyor. Yakın Şarkta 
henüz kafi derecede işletilmiyen 

bir çok madenler bulunduktan 
batka zengin petrol kuyuları da 
vardır. 

Alman ve İtalyan faıizminin 
harp için muhtaç olduğu en mühim 
maıddelerden biri lse petrol değil 
midir? Petrol ıusuzluğu içinde 
kıvranan faşizm için Irakın bir se
nelik petrol istihsalatının dört bu
çuk milyon ton olduğunu bilmek 
Arap memleketleri ve lranın u -
mum petrol istihsalatının senede 
15 milyon ton olduğunu hespla -
mak ve sonra buna lakayıt kalmak 
mümkün olacak ıey değildir. Va • 
kıa bu petrolün mühim bir kısmı 
ıranın elindcıdir. İngiliz ve Ameri
kan sermayelerine aitttir. Fakat 
Iraktn hissesi oldukça mühimdir. 
Ve bu petrollerin denize ıevkedil
diği yol da bin iki yüz kilotnetre 
olarak Filistin ve Suriycden geç
mektedir. 

Alman, İtalyan raıdyolannm ga
zetelerinin Arap memleketlerinin 
istikbali üzerinde bu kadar haısaı 
oluılarının ıebepleri işte budur. 

Ve bunu bütün dünya açıkça 

bildiğinden Arap efkan umumi -
yeıini Türk aleyhine tahrik etme· 
ğe imkan yoktur. Alman ve ltal -
yan fapzminin bu hayalden vaz -
g~~ini tavsiye ederiz. 

Suad Derviı 

Dr. RFAN KAYRA 1 
RöNTGEN MOTEHASSISI 

Türbe. Bozkurd Kıraathane. 

ri:ıi tekrar etti, Gözyaşları 
tl•.1 boşandr. 

yeni. Onlar da odasına, muhtarın yakın akraba· laşmanm imzalanmasını mUtcakip 
ııra mı bekliyorlar? 

tından olan yeni muallim yerleı-
1 
şehrin en mükellef bir otelinde ter 

Almanya müstakil Arap millet· 
terinin ''Türk tehlikesi!,, altına 

dütmesinden korktuğu için değil, 
Yakın Şarkta şiddetle muhtaç ol
du~u. gıda maddeleri, yün, lderi, 
pamuk bol bol bulunduğu için te· 
laıa dü~üttür. Almanya bu mem· 
leketleri kendisine zirai birer peyk 
haline sokmak için çalı1ıyor. Hat
ta iyi tatmin edilebilmesini temin 1 

si karıısında eski Klod Farel 
ıokak N~. 8 - 10. öğleden son 
ra 3 ten 7 ye kadar. - Acaba Miçe ile Poza ne ol· 

dular? Onlar da lekelen.diler mi?. 

Onlar da sıra mı bekliyorlar? Yok · t ' tib olunan Zİ"afctc davet olunmu" mıı :. ,, ,. 

sa lekelenen yalnız kendisinden 

Pllnt 29. 30 

"Nikolova,, dan - lar ve izaz, ikram edilmişlerdir. 

Planş 29 - 30 

SALON • OTURMA ve MUSiKi ODASI 
P'ı Le ••lon - Le llvlng • room 1 ı Th• Dravı ına• 
Room Th• aıttlng • Room and Mu•lc-Roon• 
Aı aut• Btube • Wohn• und Mu•lk•lmmer 

SALON Planş 29 
P'ı Le ••lon lı Th• Drawlng • Room Aı Dl• guto 
Btube (da• b••••r• Zlmırner. der &aıonı 

1. DUVAR KAGIDI 
ı. F: le papier peint 
1. ı: the wall-paper 
ı. A: clie Tapete 

2. ~'ERÇEVE 

a dar kenarlı talıta ~c~e
\ 'e 

b pa<ıpartu ( ortaıu delik 
rc-s!m mukana ı) 

2. F: le cadre 
a le cadre: en bois a ha. 

guette etroite 
b le passe - partout 

2. t: thc frame 

a thc ( nmow) woodcn ~ 
frame 

b the mount (of card_ 

,, ... 
board) 

A. d~r Rahmen 
a der (schmale) Holz. 
rııhmen 

b der Papnrahmen (Pas
S"partout) 

S. SULUBOYA (resim) 

1 

S. F: l'aquarellc /. 
s. ı: the wcıter - colour raln

ting (the aquarelle) 
S. A: das Wasserfarbcnbild 

(Aquarell) 

4. KAFES 
4. F: la eagc 
4. 1: the bird - cagc (the 

cage) 
4. A: der \' ogelkiifig ( Vogel

bauer, füifig) 

5. PAPAGAN 
5. F: le perroquC't 
5. 1: thc parrot (pct-1'~ ...... : 

I'oll or Polly; a cnge. lıird, 

a cageling) 
5. A: der Papagci 

6. Sll.UF.T C ı:öl~«' rf'fi~'") 

6. }': la sil'louctt~ 
8. 1: thP silt:oucttc (the !lh~

dowfigure) 
6. A: das St'hattenrH3bild 

(der Seha ttenriB. dk Sil. 

J!)j 

11939 
Resimli Hafta 
mecmuası 

Bu hafta çıkan 
son sayısı 

Birçok ıüzel yazılar "" resimlerle 
:loludur. Alma(1 unutmayınız. 

GOZ HEKiMi 

A1urad Rami Aydın 
P.ızıırdan lıaşka her şıun saat 2 • 6 

,·a kadar Takııım - Talımhane Urfa 
aparlıınan !l'o. 10. Teelfon: 41553. 

, (ocuk llekımı '41 

1 1~~ .. ın~~~~.~ıh~ı~~~ra~~~~ ·I 
Pazardan maada her ıun 

:<1:1.ıl ı:> den sonra. Telefon: 40J2i ---.. .. 
ı, i bir eı.u~~ en uıues"iı 

Tavsiye maktubudur 
merikao modası Uzerlnc 

~alışır 

Yavuz Sezen 
•:ırls kadın \ e erkek terzilik 
'tademilerinden diplomat. 
13 Deyo~lu Parmakkap• 

.,a1ret apartımanı TUrk Fo 
to e\·I Ustlln<lc .. 



5 TEMMuz -1939 H A B E R - Akpm Postan 

Vakıt Kitapevi Eminönü Halkevi 

külliyatı 
meccanen muayene 

fakirleri 
ettiriyor 

me 

Çarşamba 5-77 .s:~ Y nbancı Radyolardan No. 31-40 4 cü seri 

Eminönü Hal~evinin çok güzel j rasız muayeneyi· ka:>ul emi:lerdir. halkı parasız muayene edecek 0 _ 

ve içıirrni l:ir ya:·dım teşkil'.ltı mey Bunun için h<ılları Emir.önü Hal- ~an doktorları tcı.~:dir ederiz. Mu<ı
Kr. rlana gcir Ji{;ini haber aldık. Ev ltevine mürn::a:ıt e-:hrdt bir pusu· 

yenf' günleri ,öyle tesbit di!r:1İ§· 
. 12.30 Program 12 3- T .. ·k . 

l:ı • Pl 1 · ·· ;ı uı mlizı· 
81 Rasin külliyatı iV 
32 Metafizik 

60 bir ~ k c!o~t!)rbrrrruzJa anbşcr.11 la almz!arı k~fi gekce!;~ir. Gere!' 
tir: 

40 ve b·ı djl; :ı:l:a- fokir haı;ı:ılan pa- !:.mİ•lÖn:..i I ~Ql'.:ı::vi, c;crdı~:? f:ı!,:r fan~ v • 3 Mernlrekt sa:ıl :ıyıırı, a. 
_ 1 , • 1~. ~ctcoroloji h:ıbt'rleri. ı:ı ı:, 

Seçilmiş Parç:ıl~r 33 lskender 60 ~ ~ tt r;a:r* ;;:;e. ,&; • ,.,,, ,,;mıa;J'M1'• aa:ıamı•c=ıı•ıı:ı:oı•.:....,..,...;:-:u'--•i#-.:.cıns.mı..:::rcıı;;-Jı••ı:ım~•:.:!:::ıı•ıaıı:ı--..,.ımı;cam:wl'l•ıtmaııı-IZ'.!ı:r::ouıOUI"'• 

• "uzıı· <r 1:,, Pr ' ':ırı~ık prognını - Pi.) . 
ogranı l " o· • ·· ·k · p T .. 1 · 1· ··ıC'ı · iki ,. 
1 

· J. ·' ıı.uzı · !Slr<ıus-.uı ro.::;ram ur ;ıyc sa:ı ı u ·ınl 

1 ·a a : 1 
- Pi.). l9.t;; Tiirk nıüzısı ,.e üüledcn wnnıl.i ı.:ı:ıt ol:1r:ık ,·eril -

• ı •le\'eli) "'I) 'I I . . rı ô • • ... ı• cmlckct ~ı::ıt a\a mıştır: 
• a aıı._ ve t •. -

1 •1 T ·· k me eroloıı h:ıherlcri. 21). 
• ur rn - ·-~aha ıızıı.u: 1 - Osman heyı ıı _ OPEn.\ J,A n \'E SEI\FOXt 

_ l)Cı . Pc~revı. ~ - Detle • S:ıha şarkı KONSEHLEHl 
•ı .. ş e~ıc Rl'I lııil 'ıüllt•ri, 3 - A>ıl. ... ,ı-ıura _ S· 1 . 

· 1 •1 ı:ı şarkı - Bır c.rnıcrc ı.ı..ı. 
nu \'Crıliı11 , ı.• 9.:)) Ilcrlin: T.iszt, Slr:ıııs'I. 
ı .. ,.. · .. - "cm:ın laksimı. 5 -

9 5 · • ~•ın 1\z ıı·· . O !llcıııle Cl'neri: "l.ııcin di 1 ··m 
l .. . - ııızz:ıın ·~ırkı Beıı,.e 
.ıl!Z'itn k. . • • • 

ln·• · ı~nscn. h - Halk lürl iisu _ 
10 u ırıı cl:ı"u 

nıC"rnıoor" (pı.ı .. •:ıl:ırı . 
N:ırıoli gnıpll: (ılw;c 1 : :.ı ,• 

husü 0 an o\•:ıya, 7 - llalx t•ıı-ı ' 
- ı· -:,l>:ın11nd:ın süriiııür lı:ı;:ı:ır. li 11 '0 °''' hey L'•• ı•ı · • J .i ı ı 

1 
· • "urr ı ı lııc:ızk:ir ş:ır- 1 

ıJ:ın:ıc;c'd. 

Kolo:r ·a · Keman koııı;er' ·· ~ı. 

(!;Lerılrnn l-· • lcnırj 1 . 
Nıh 0 ru 1s.ıı ıno. !l - (hıı•an 

Jt " .. . 1..., ( .. _. • ıırrlılı lıicazkiır ş:ırkı -· 
ıozuındC'ı . . -

türku ı 8_ı.Lını~or. 10 - !\lıılıa}H'I •.. .• • - •• ,,.,... • 
ll:ıftaı k Bu~ıın ayın on ıliirrliı. 21.Jtl OP. \ ' '' Sll\ ıSI \ E h(}_ ,.,,,n ı.ı il 

J'lhil·J ı Posta kutu~;u. 21.~5 ::'\t>~l'!ı 
h ' 3 r - n. 21.:rn :\lüıik (füıy:ın Fer. li.30 DerPn (SC'hubert). 
ıınue F .. 

l:ırı) , •. r .• n lur:ıfınrl:ın piyonu sol". 9. f..'.nıııc Ccm•ri: Piy:ınu 1-uıı 
' :p 'fuz·k ( L' -- ••k k • • Ne . - ·' ı - "'uçu · or ·eslra • :-;er !>Crı. 

<lü c ~ A5kın): 1 - Schıımonn _ Di)r. JO. \.ıı~urn: Chopiıı. 
ncu seı1f · · (' hl · vıııuın rombnsı. 2 - Hıo 11.30 l'r:ın:dul·L: KuarlcL 

•e ı:ırtJt 'I ' J B - ·• as.<anıde konser va ısı. l 1.25 Torino grupu: l\emnn l;oıı 

tron illy frolvin • Combozlor ı Fo~(S- ~eri. 
l\arı · ~ - ll:ın'I 7.nndcr • Polku. 5 - 11.40 Hnınbur~: Oda orke,tro,ı. . 
c;,u .. l\onıznk _ \'iyunuıtıı ı:ıccC'. 6 - 12. Rt'rlin (Uzun ll.): l\ıııırtelle• . t 
1; s"rırıe llC'C'Ce _ Anı:ılfi serenadı. :!3 
••Oll r. . 
l::ıhvıı'nınıı haberleri, zirant, eshnn1 , llı\FlF Ml'StKI \'E OPERETi.EH 
~aıı !it, koınhiyo ·nukut horsıısı (fi
~.ı -1- 23.,20 ~Iüzik (Cnzlıııntl • Pi.). 7. 

•• ,, •)-&_ • p - - \ urı ıık 1 ııro~r:ım. O. 

Croe~be 6-7 -939 
1'>30 h !J.1.1 

ı:ı . . -· • rograrıı. 12.:ı;; Tiirk miizl-
' - ::.; 9.:!0 

in V ~ • ev eser peşrevi. :! - Sadet. 9. ıo 
la h·,~nak - Nev('st'r şarkı_ Hicran. 
Pın ırap oldu scnlrı. 3 - Scl.ilıııttin lO. ar ,,.

1 
10.15 

'.\or. , • ·~ 1.ı:wcnt ş::ırkı • lliil:l ~aşı-
.. - 1 J0.25 

lıae~ -...cıncnce taksimi. 5 - N'i. Jl.1 5 Y:ı. lint ısarkı - Kikfezdeki dalgın su. 11.30 
Cen r-- Neşetkfır - Mahur şarkı - Gü
rn:ıi( !nı hen san:ı. 7 - Mahur saz se. 

.'iı, l J ~ < 1 ı . 12. 

Hanı lııırg: Halk musikisi. 
Sotlcns: tsviı,:l'c "nom.ınl''' 
orkest r:ısı. 
Oiihr.~· D:ıks hnrnl:ı rı. 

1.ille: Stüdyoda operet. 
Buda peşte: Ilnlk programı 
Rornıı grnpu: Hafif musiki. 
Hnmlıurg: Askeri mızıka. 

Bcroınünsler: Mow.rt. 
BiıkrC'~: Hafif orkeslr:ı. 
Rirço!( Alman istasyon!arı: 

Vi·ynnrı musikisi. 
Budnpcşte: Çigan orkcslrası . 

\·e .ueın c .:et saat uyarı, nJuns 

l\!iiz~eteo;oıoji haberleri. 13.15 - H DANS !\IüS1K1Sl 
Pro <Karışık program _ Pi). rn 

8rarn 19 11 Brntislava; 11.15 Istokholm; · 
ına k' · .05 Miizik (Tenor l\lcor. 

c ın e 0- ı ct··· ik. l d. l'I) 11.15 Londra (N.); 12.10 Loncir:ı 1 o.ı. ' ~ .• y e ıgı ·ı me o 1 • • • 
~I " furk nıiiziği (Fnsıl heyeti). 20 (R.); 12.15 Rom:ı ve Torino grup· 
' cın)cket l:ır1 
l ;.ı"i h saat nyarı, :ıj:ırıs ve ıneteo- · • 

J :ıbert . 20 1"' K z· linar en. . ,, onuşm:ı ( .ırnnl 
l':ıhr') · 20.30 Türk müziği: 1 - Fe. VARYETE YE KAUARELER 

1 eza Pc~rcvi. 2 - lsın:;il :l:ıkkı 
ıı•y )' 

, 1 ,- ·crehfez:ı besle _ Çağla:nın eu- 7.45 
-' sır' k İ··e · 

1 
ış le. 3 - İsmail Hakkı bey - 7.45 

rn ıfc·z ı · ı • 8 30 ısı k a şnr n • Ateşı nş.rnı ... - -
ıa \':ı F S 1'' 

1 et ran • erehfezn şarkı •. ey_ •· 
Pe rn~k İçin. 5 - lsmail Hakkı be}' _ 
hırra6ıfeza şarkı - Mehtapta güzel o
Meb - Ferahfeza saz semaisi. 7 -

Beri in: l\ııbarC'. 

Viyıına: Kabare. 
lstokholm: \'nryc•te. 
Po<ık Parlsic:n: Kabare. 

PİYES, KO:\FERANS VE 
KONUŞMALAR 

Sottcns: "l\likroma~azin". 
Eyfel: Çehov'dan iki piyes. 
Torino grupu: Piyes. 

34 Kadın ve sosyalizm 
35 Demokrit 

100 
25 

125 
4 il 
ıoı 

36 Dinler t nrihı 

Filo: >'ı \':> • t 

·~:ı !'rr:ı';llı 2' [ 
7~ .ıo t{..:ll! r.ıut.z.ı. r 

~ I 
Bu eerin!n Ciatı 6.50 kuruştur / 

l'-lfopsinı alanlara yüzde 20 iskon. 
tt yapılır. l\alıtn 5.20 kuruşur 

l20 kur-ı.rs•ı J"eııin almarak mUte· 

b:ı:wı ·n· iıı bi,.Pr lıra ödf'nmelı 

ı:ere dörı t:tk<;itP b:-ğlanır. 

TCRK RE\'(' 
OPERET! 

Bu ak~am C.C'clik 
paşa Aıak sinemı 

bah('l'~inc!C': 

Y::fE:\IN ASKI 
Dale Görles ve 

Nı\ŞlT ÖZCAN 
Ertu~rul Sadi Te\. 
hirliktc bu gec-t 

Biiyük'clere - Beya: 
Parkta 

YAHYA • ~tlRZOTl 

Şehz:ıdcbo.~ı Turan Sinemasında 

Ç:ırşombarlnn itibaren: 
Mina karakr:ıları - Erl:ck llala 

ISTA?\BUL HALK 
TİYATROSU 

lu akş:ım Senyol 
Çın:ırdibi Aile hah· 
·esinde büyük mil
~amcre ve :zcnıdn 
vrırycte numarııları. 

i3i\'ll 

Dr. Cevdet Kerim fncc ·1ayr 

)r. F::ıhretti.n Kerim Gökay 
)r. 

Jr. 
)r. 

H. C::mal Lo~cmanhclci:n 

İhya Salih İ~anç 
Uehmet Osman Saka 

Dr. Nadhe Sadi Yalın 
)r. Niluıd Tözge 
)r. Osman Şerafettin Çelik 

Dr. Pakize İzzet Tarzi 
ur. Rabia Rahmeti Arat 
Dr. Rüştü Recep Duyar l "r. Sani Yaver 

1 iNHiSARLAR 
Cinsi 

ll-lnSA51 corw 

Cild ve Frengı Perşembe 

A:mbi hastalıklar Perşembe 

D:ı:1:Ji h:ıstalık:ar Cumartesi, Sah 
Kulalt, Boğaz, burun hastalıkları Salı 

Göğüs ve dahili hastalıklar Cuma 
Doğ:.ım ve kadın hastalıkları Çarşamba 

Cild ve Frengi Salr 
Bakteriyoloğ ve sari hastaltklar Pazardan başka 

Doğum ve kadın hast~lıklan 
I.ıahili hastalıklar 

Sinir hastalıkları 

her gün 
Çarşamba 

Perşembe 

Çarşamba 

Kulak, Boğaz, burun hastalıkları Paazrtesi 

S;:ıati 

15 ten 18 zc 
kadar 

10 .. 12 
9 .. 11 

14 .. 16 

13 " 15 
14 " 18 
15 .. 17 

14 " 18 
14 ,, 18 

14 " 17 
15 .. 15 

., 

.. 

., 

,, 
.. .. 

Sabahtan akşa 
ma kadar 

UMUM MODORLOGONDEN · ı 
Miktarı Muhammen Be. % 7,5 teminat Ek5iltme 

Lira Kuruş Lira Kuruş şekli saati 
Eczayı trbbiye 159 kalem 428 70 32 15 Kapalı Z. 14 
Cam alet 284 ,. 1605 87 120 44 Açık Ek. 15 
U.boratuvar malzemesi 102 ,. 491 60 36 77 ,. ,. 15,30 
Filitre kfiğrdr 256 ,. 2251 78 168 88 11 ,. 16 

1 - Listeleri mucibince yukarda cins ve miktarı yazılı (4) kalem .n:.ılzeme hizalarında gösterilen u
sullerle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme şekil ve saatleri hizalarında yazılıdır. 
III - Eksiltme 19-7·939 çarşamba güni.i Kabataşta levazım ve mi.ibayaat şubesindeki alım komis

yonunda yapılacaktır. 
IV - Listeler hergün ~zü geçen şubede görülebilir. 
V - lstekliler yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme için tayin olunan gün ve saatlerde mez

kfu' komisyona gelmeleri ilan olunur. (4883), 

_lstanbul defterdarhğından: 
• * .. 

I - Şartname ve numunesi mucibince 20 x 25 eb'a.dında (17) 

milyon rakı mantarı pazarlıkla satın alınacaktrr. 

!st:ınbul cezae\'İ ziyaret mahalli binasının enkazı. 

Muhammen 
bedeli 

lira 

95 

Yukarda yazılı enkaz hizasında yazılı muhammen bedeli üzerinden 
açık arttırma ile satılacaktır. Satış bedeli nakden ve peşinen olup ihale 
17-7-939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 dedir. Taliplerin yüz 
de 7,5 pey akçe1erini vakti muayyeninden evvel yatırarak mezkôr gün 
ve saatte Defterdarlık Milli Emlak müdürlüğünde müteşekkil satış ko 
misyonuna müracaatları. (4696) 

II - Muhammen bedeli beher bini sif (358) kuruş hesabile 

(60.860) lira, muvakkat teminatı ( 4564.50) liradır. 

III - Pazarlık 10 - VII - 939 pazartesi gUnü saat 15 te Ka
batatta levazım ve mubayaat ıubesindeki alım komisyonunda yapıla 
cakttr. 

IV - Şartnameler ve nilmuneler her gün levaz1 .. 1 şub:si 

veznesinden ve İzmir, Ankara lıc..şmildilrliiklerind('n (301,) ku
ruş mukabilinde alınabilir. 

V - İstekliler pazarlık için tayin olunan giin ve saatte yi4de 
7,5 güıvenme paralariyle birlikte mezk<ir komisyona gelmeleri. 

(4325)' 

Gör illet Nasip • Hicazkar şarkı • 8.15 
file ;czsem eğer sevdiceğim. 8 - Re. 9.30 
nı ersan - Rnst şarkı - Yakdı ciha- 10. 
d.ı ~t~in. 9 - Halk türküsü _ Karşı. -------------------------------------------------------------------------

'lI.toı:ır~ :'r'onc:ı. 10 - Oyun havası . 
• il Konuşma. 21.25 Neşeli plüklar 
PJ l. 21.30 Müzik (Qpern aryaları • 
?\' : '2:? Müzik (Küçük orkcstro - Şef 
\ erıp .\şkın): 1 - J. Beruer • tı:ıı. 
-,~.nl Şarkısı. 2 - J. Strauss - Bizde 
m 3 s). 3 - Leopold _ C:iğ::ın bnyr:ı. 

1 
ı. 4 - Kari Blıımc c;m kıyıl:ırın. 

ı :ı. 5 - Y . ı r - . ,.,. ·. ı rctl Ki;ıer - Sereııad. G -
tl; Czcrnik - Gi:zcl snn:ıllar törrnı 

vertür). 7 - Fr·ınz Doello P<ıri. 
slıı M 11 • . -
Sch- ne en so!:ağınr.1:ı. 8 - Max 

1 onlıerr • Alp kö~ lü!crinin r1::ın' 
ıavaturı ''3 S 

11131 
• ' on :ıjans hrıbC'ı·leri, zi-

kut h esham, tahvilat, krımhiyo _ nu_ 
b ors:ısı (fiyat). 23.20 ~.!ilzik <Caı 
:ınd - Pi.) 23.55 - 24 Yarınki proa

r:ını. 

VAKiT kitabevi 
Dün ve yarın tercüme 

külliyatı 
n. 2() ıkıncı scr1 No. 

l l Gorio ba'.Ja 
12 De:Ui~in psib.olojisl 
13 İlkbahar scllerı 

11 Engerek düğümü 
15 Rasin külliyau nı 
16 

17 
Sa:nimi Saadet 

l s ta li.s tik 

18 Çocuk düşıirt~n!er 
19 İlim ve felsefe 

Mevcudu kalmadr 20 

Kr. 
ıco 

75 
co 
75 
50 

30 
eo 
30 

530 
Bu serinin fiatı 5.30 k:ırı.ştur. 

Bepsını alanlara. yUzde 20 fskon.. 

to Yapılır. Kalan 4.24 kuruşun 
1,24 kuruşu peşin alma.rak mnte
bakisı ayda birer lira ödenmek 
tlzere ne taksite ltağlanır. 
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asma hiç yakışmıyordu. Vücu
dunun güzdliği, zarafeti, göğ

sü, boynu, omuzlan fevkalade 
idi. Harekatı, muamelesi, iltifatı 
herkesi hayran edecek k~da~ 

mükemmeldi. 
O gün Mari Antuanet, bir ka

dır. gibi bakıyor, bir kadrn gibi 
giiliiyor, bir mesut kadın gibi ha. 
reket ediyordu. Mümkün olursa 
o gün prenses tavrını hiç takxn
mamağa karar vermişti. 

Yüzünde yumuşak bir süku
net, gözlerinde güzel bir hüsnü 
niyet görülüyordu. Beyaz ipek· 
tt 'l bir elbise giyinmiş, çıplak 

kıllan üzerine danteladan bir 
r:ıanto atmıştr. 

Prenses arabadan iner inmez 
dönerek arab3dan yaşh bir 
kadının inmesine ydrdım etti. 
S:ınra siyah elbiseli ve ni§anlı 
zatın kendine uzattrğı eli tutma· 
dan adeta bir çocuk gibi se. 
vinçle etrafı seyrederek serbest 
adımlarla ileriye doğru yürüdü. 

Mari Antuanet memnun 
m::mnun söyleniyordu: 

- Ah ne güzel yeri Negüzel 
ağaçlar, ne sevimli kilçUk ev 1. 
Burada, bu gUzel havada, bu a
ğııçlann altında insan mes'ut o

lur. 
Bu sırada Filip prensesin is

tikbaline koştu. Arkasından gü
milşi renginde, ipek bir elbise 
giymi§, saçlarını omuzlan üze. 

rinc dökmüş olan Andre ile es
ki zamar.ıfan kalma ::navi k.:dife
den bir resmi elbise giymiş bu
lunan Baron geliyorlardı. Baron 
B3lsamcnun tavsiyesi üzerine 
s~n Lüi nişanının kordonunu u
nutmamıştı. 

Prenses bunları görür görmez 
durdu ve atlarını dizginlerinden 
t.ıtmuş olan zabitlerle, şapkala.. 
rını ellerinde tutmuş olan saray 
halkı ve maiyet efradr toplandı
lar, bunlar biribirlerinin koluna 
girmiş oralannda yavaş yavak 
lrcınuşuyorlaı:ldı. 

Filip dö Taverney heyecanda.'l 
rer.gi solmuş olduğu halde iler
leyerek asilzadelere mahsus bir 
tavırla: 

- Zatr alileriniz müsaade bu
yururlarsa babam mösyö barcn 
dö Taverney Mezon Ruj ile kar
deşim Kler Andre dö Taverneyi 
tc;kdim ş~refine nail olacağım .. 

Baron kraliçeleri selamlamak 
usulünü bilen bir adam tavrile 
yerlere kadar eğilerek sela~ 

verdi. An.::lre de hiç böyle bir va- ' 
ziyette bulunmadığını gösteren 
sevimli bir korkaklık ile babası
nı takip etti. 

Prenses bu iki gence dikkatle 
bakıyor, kalbinin kendisine an -
tattığı fakir ve sıkıntılı hallerini 
ldüşünerek çektikleri zahmen ve 
meşakkati diitünUyordu. 

Baron yava,ça: 

JOZEll' BALSAMO 113 

görmek .. 
- Prenses bunları biliyorlar 

mı?. 

- öğrendim, geçeceğimiz yo
lun iki yüz metre ötesinde otur
duklarını haber aldım, Taverney 
de durmak için lazrmgelen emir
leri veriniz .. 

Alnrmdn soğuk soğuk terle: 
akıyoridu, titreyerek dedim ki: 

- Madam babamın evi sizin 
gibi büyük bir prensesi kabule 
layık değildir. 

- Ne için?. 
- Biz fakiriz madam. 
- Daha iyi yal Benim arzu 

eylediğim gibi kabulüm sa!de, 
fakat samimi olur. Taverney ne 
kadar fakir olursa olsun prenses 
olduğunu bir saniye unutmağı 

arzu eden bir dosta takdim ve 
ikram edilecek bir kase süt bu. 
lunur zannederim. 

- Elbette madam 1. dedim. 
işte· böyle oldu. Hürmetim. 

daha ziyade söylemekten beni 
menediyordu, prense11iıı bu ta
savvuru unutacağını ümit edi· 
yordum. Yahut bundaı. vazge· 
çeceklerini zannc.diyordum. Fa. 
kat ümidim boşa çıktr.. Pont 
Amosonda hayvanları ıdeğiştirir
ken prenses beni çağırdı. Taver
neye yaklaşıp yaklatmadrğrmızı 
sordu. Ben de ancak üç mil 

mesafede olduğumuzu söyleme· 
ğe mecbur oldum. 

Baron oğlunu: 
- Tedbirsiz çocuk diye azoır. 

ladr. 
Filip sözüne gene ıdevam etti : 
- Prenses hazretleri benim 

telaşımı anlıyormuş gibi dedi
ler ki: ''Mösyö korkmayınız, 

ben şatoda çok kalmıyacağım, 

siz benim orada rahatsız olaca. 
ğmıdan ü.zillüyorsunuz.. Eğer 

rahatsız olursam sizinle ödeş· 

mi§ oluruz, çünkü Strazburgda 
bende sizi rahatsız etmiştim. 

Böyle güzel sözlere mukave. 
met edilir mi? Siz eöyleyiniz ba
bacığım. .. 

Andre gillümsiyerek: 
-İmkanı yok, kiedi.. Anla

tışına bakılırsa, bu kadar güzel 
kalbli olan prenses benim çiçek
lerimle ineğimin südünden bir 
kaseye kanaat edecekler ... 

Baron: 

- Kemiklerini acıtacağı mu. 
hakkak olan sandalyelerden, gö
züne pek çirkin görünecek olan 
aynalardan pek memnun olmı
yacaktır. Prensesin böyle mana· 
sız bir arzuya k a p r 1 m a s ı 
ne kadar fena. F r a n s a 
böyle manasız arzulara sahif 

bir kadın tarafmda • .-ı 
idare olunacakl. 

- '.Aman babacığım, bizi ilti
fat ve teveccilhlcri ile bu kaldar 
nıemnun eden bir prenaea bak-



En Fazla .. 

RAÔBET Bulan 
Pudranın Yeni 

Renkleri 

MEŞHUR BiR 
GÜZELLiK 

MÜTEHASSISI 
Bu kıymetli tavsiye
lerde bulunuyor: 

AGARA~ 
AÇL -$ayın Bayan hangi 

kremi ku an ors 
Kreminizi kullanmadan evvel terkibinde neler 

l olduğunu kimyevi tahlillerle öğrenebilir mi
~ siniz? 
I 

~t 
Elbette hayır. Çünkü bu çok üzücü iş yalnız memleketimizde 
değil, bütün dünya kadınları arasında bir mesele olmuıtur. 
Bu hususta Parisin en büyük devlet hastahanelerinde vazi
fedar olan cild mütehassısı Doktor O E B A T şöyle diyor: 

''- Bir çok genç kadınların bütün itinalarına rağmen yüz· 
terinde vaktinden evvel BURUŞUKLUKLAR, ÇiLLER, 
LEKELER hasıl olduğunu görüyoruz. Senelerdenberi klini. 
ğimize müracaat eden ve arabrında Parisin yüksek tabaka. 
sma mensup kadınlar da bulunan hastalar üzerinde, yapbğı. 
mız etüdler bize göstermiştir ki: Güzellik kremleri ekseriya 
bu hale :.ebep olmaktadır, Zira her güzellik kremi sıhhi evsa
fı haiz değildir.,, 

Buna karşı INNOXA SOTO kullanınız .. 
1 N N O X A S O T O çilleri, lekeleri, buruşukları giderir. Geceleri yabnazdan evvel 

1 N N O X A S O T O ile temizlenen cild, makiyajın bütün ınrtlarını kabul eder. Her 1 saç boyalan saçların tabii renk.. 
terini iade eder. Ter ve yıkan· 

malda çıkmaz, daima sabit ka
lır. Kumral ve siyah renkli sıl 1 

hi saç bo\·alarıdır. 

hangi bir kremi kullanırsanız, kullanıntz, elverir ki gece yatarken 1 N N O X A S O T O ile 

cildinizi siliniz. 1 N N O X A S O T O Parisin en kibRr mahfillerinde maruftur. Milyon. 

farca kibar kadın her akpm 1 N N O X A S O T O ile ıslatılmış bir pamukla yüzü.. 

nü ıiler ve istirahata ıevkeder. 

- Şapka ve roplarda olduğu gibi - Pudra renklerinin modası da ' 

1 
ılrıima değişir. Dunun için Tokalon müessesesinin güzellik müte· ı 1NG1L1Z KANZlJK 
hııssısı, yeni ve cazip renk~eri hemen bayanların enzarı istifade- ECZANESİ 

sıne arzeyler ı ~ ı N N O X A S O T O büt ün parfümörilerde ve tanınmış eczanelerde bulunur. 
• Pcche - İlkbahar tuvaletlerile ren ve bilhassa suare tuvaletlerilı· BEYOGLU • ISTAl\"BUL I 

nhenkİar olan ve bilhassa sarışın· ahenktar bir pudradır. 1 •••••••••••••••••••••• --
Ja rla~~arı k~~ne~~inde~an •RrueOcn-Sre~ t~lf es· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lnra yııkışan "Şeftali yumuşaklığı,, merler itin son moda ııudradır. i~~;ııı~~~~rtı;ıı~ı~~~~~~~~ tesirini ) apan pudradır. • Bütün bu renklerle sair bir 
• Ocre - Esmer tenler lcin ga· cok renkler "Krema köpüklil,. 

yet sevimli ve "Mat,, bir tesir meşhur TOKAT.ON PUDRASl.\'IS 
) tıp:ın ve bugün Parlste pek fazla bütün serisini teşkil ederler. 
rağbet bulan pudradır. Bütfin bu renkler , tene gfızel 

• Rachı:l Dor6 - Zayıf tiplere ve nazik bir "Finlmat,, vermek 
hafı! ve mahrem bir parlaklık ve- için hassaten tetebbü edilmiştir .. 

Pudranızı nasıl 
Bu meşhur miilehassıs diyor ki: 

Adi puıfralnr, cildin tabii yağlarını 
ınas'>ederek kurutur ve sertleşti

rir. \"e huruşuklıırın serian hu
sulunfı lcshil eder. Bu halin önüne 
srçrnek için pudranızda "Krema 

Cozip renklerin bütün 

intihap etmeli ? 
köpüğü,, bulunmalıdır. Rıı kıymrl· 

li cevher husu~t bir usul dairesindr 
1·okalon pudrasıntla mevcuttur.Bu 
pudra he cildini7.i kurutmaz n 
'sertle,ıırmez. Bi!Akfs kadire gibi 
yumuşatır "le tatlıla~tırır. 

serisini tecrübe ediniz. 
nır~ok k:ıdınlar, mnalc· - - ------- tecrübe ediniz. 
ser tenlerine U) ı;un o· .sız~. HEP.Sl!\1 1 Adresimize yazınız, si· 
Jan pudr:ıyı kullaıırnı· PARASIZ ze parasız muhlelil 
l arlar. Bunun için yüz· renklerde 6 adet nü mu· 
!erine ın:ıkya) olmuş \'e GO:-;DERECEGIZ. nelik yeni TOKAT.o~· 
sert hir mıınznra veri· pudrası göndereceAiz. 
)or.Tcı1inize uygun pu<lr:ıyı bul· 
ın:ının ycı;iııe c:ıresi, yüzünüıt. 

hir lararın:ı bir renk ve diğer tanı 
fın:ı b:ı,ka bir renk bir pudra 

Ye bu tecrübeyi kolaylıkla yapı· 

nız. 

Adres: Istanbul 622 Posta K. (31 
No. Tokalon Pudrası sen·isi}. 

Devlet Denizyolları işletme Umum 
Müdürlügü ilanları 

Adalar - Anadolu - Yalova hattı yaz tarües.i 6 temmuz 

939 Perşembe gününden itibaren tatbik olunacaktır. Yeni tari

fe iskelelere asılmıştır. (4856) 
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kında böyle ıeyteri nasıl söylü· 
yorsun uz?. 

Baron bağırdı: 
- Öyle iltifat ki benim na.. 

musumu berbat edecek: Şimdi 

Taverneyi kim düşünecek ?. 
Hiç! Hanedanının ismi Mezon 
Rujun harabeleri altında gömü
lü ... ümit ederim ki bu isim 
ancak sırası geldiği vakit, mü
nasip bir surette oradan çıka • 
cak! Fakat bu ümidim boşmuş! 
işte, bir çocuğun lüzumsuz ve 
manasız arzusu o ismi toz, top. 
r k içinde, solmuş, miskin, ha
kir bir halde meydana çıkarı

yor 1 Şimdi gazeteler, alemi teş· 
hir ctm::k, rezil etmekle yaıa. 

) an gazeteler havadisleri arasın
da. bir büyiık prensesin Taver 
ney kümesine ziyaretini yaza. 
caklar, bu hiç olamaz, aklıma 

bir ey geldi.. 
Filip, babasının bu sözleri 

ı;öyleyiş tarzından ürkerek: 
~ Blbacığım ne demek isti

yorsun?. 
- Diyorum ki herkes kendi 

i "ni bil r, bir kraliçeyi kucak
laya 'imek için kont Medniyanın 
s rayını yaktığı gibi, ben de 
bir prensesi kabulden kurtulmak 
için kulübeyi ateşe vereceğim ... 
Prenses biraz yaklaşsın görü· 

Dar.ol\ bunlıın ı!işleri arasın. 

dan, 'deta homurdanmk nevin -

BALSAMO 

den söylediği cihetle çocuk1ar 
ancak ıon cümleyi işitmiştiler. 

biribirine endişeyle bakıştılar. 
Baron: 
- Hele gelsin bakalım ... diye• 

bildi. 
Filip: 

- Gecikmez zanneıderim mös· 
yö, ben daha çabuk yetiımek 

için orman arasından geçtim, ne. 
redeyse şimdi gelir. 

- Öyle ise vakit kaybede· 
cek zaman değil.. 

Baron yirmi yaşında bir genç 
gibi sür'atle kalkıp mutfağa 

koştu. 

Ocakta yanan odunlardan bi
rini alıp kuru otlarla dolu olan 
ambara doğru gitti. Elindeki ya· 
nar odunu otların arasına soka .. 
cağı sırada birdenbire karşısın1 
çıkan Balsamo kolunu tutarak ve 
elinden odunu alarak bir yana 
ttttı: 

- Ne yapıyorsun, mösyö, di· 
ye bağırdı. Prensesin vücudu, 
bir evin şerefini bozmaz ki, onu 
oraya sokmaktansa yakmak da
ha münasip olsun?. 

İhtiyar baron durdu. rengi 
solmuş, vücudu tirtirtitriyor, a· 
deti veçhile artık gülmüyordu .. 
Ne yapmak, nasıl hareket etmek 
lizım olduğunu bir tiirlü kesti. 
remiyor, adeta hiddetin.den çıl· 

dırıyordu. 

Balsamo: 

Devlet Demiryoi1ar1 ve Limanlar1 
işletme Umum idaresi ilanları · 

Muha~n bedeli 2656 lira olan bir adet 300 kiloluk (asgari çe
keri 10 gram) bir adet 1000 kiloluk (asgari çekeri 100 gram) hass;a' 
haskül karton, formül, tarih yazar tertibatlı olmak şartile 20. 7. 1939 
perşembe günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada gar binası da
hilindeki komisyon tarafından açık eksiltme uı;uJile s;atın alınacaktır. 

Bu işe girmek i teyenlcrin 199 lira 20 kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saa,tine kadar 
krmisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komic:yondan parasız olarak da&rıtılmakta· 
dır. (4585) 

• • • 
Muhammen bedeli 20.000 lira olan takriben 2000 ton hurda ban· 

daj çeliği 20-7·939 perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında arttmnausulü ile satılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1500 liralık mu\·akkat teminat ile kanu· 
nun tayin ctti~i \'csikaları Ye teklif·lerini aynı gün c:aat 14,30 a kadar 
komi<:.yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parac:ız olarak Ankarada malzeme daire' inden, Har· 
darpa~ada tesellüm \'e sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (4821) 

Mütehassıs kimyagerler ta
rafından senclerdcnbcri tetkik 
ve tctebbü edilen ve bütün 
dünyada tesir ve faydası mu_ 
him olan yeni bir 

KEŞiFTiR 
Püskürtmeye lilzum yok. Yak
mak !Uzumu hıssetmez. Hiçbir 

zahmeti yok. 
Yalnız odanızın ve ya elbise 

dolabınızın herhangi bir köşe. 
sine asılması kiı.fidir. 

Sizin başka bir meşgalenlz 

olmadan ASEPT A tableti vazi

f c:sini kendi görür. 
Kürkleri, elbiseleri, çama-

rib eden GÜVELERİ kökilnden 

yok eder. 

Yemek salonuna, yatnk oda
sına, banyo odasına, mutfağa, 
nptesanelcre koyacak olursa_ 

nız, 

Sinek .. Sivri Sinek 
ve bütiln haşaratı uzaklaı>tırdı
ğı gibi fena kokuları dn izale 

eder. 

Sari hastalıklar mikroplarını 
tn§ıyan haHarattan korunmak 
için EVİN1Z1N, APARTIMA
NU'.,rJZm içine bir veya birkaç 
ASEP1'A tableti asmak kafi. 

*** şırları, halıları, ve saireyi talı- dir. 
Muhammen bedeli 975 lira olan 100 adet portatif elektrik lambac:ı 

~0-7-939 perşembe günü saat 10,30 on buçukta Haydarpaşada gar bi· 
na ı dahilindeki komisyon tarafından açık ek iltme usulu ile c:atın a· 
lınacaktır. 

Eczanelerde ve büyük bakkaliye mağazalarında satılır, 
Şark 1spenciynri llıborntuvarı. lstnnbul. 

Bu i~e girmek iı;tiyenlerin 73 lira 13 kuruşluk muvakkat teminat 
\'C kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komic:yona müracaatları lazımdır. 

1939 
RESiMLi HAFTA' nm 

Bu i~ ait ~artnameler kemi yo :dan parasız olarak dağıtılmakta 

dır. (4901) 

hal~ an~·a clersl<"rinl takip cdir.iı 

~o llcıanı kolayra r:ı!f' rıkrrkı;lnlz. 

• 
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-Haydi mösyö, ha}1di, dedi. 
Vilkit kalmadı, gidip üıtündeki 
bu geceliğini çıkar da münasip 
bir elbise giy. Ben Filip İsborg 
muhasarasından şövalye dö Ta
verneyi tanıdığım zaman Sen 
Lüi niıanının birinci rütbesini 
almıştı. Böyle bir nişanın altında 
güzel görünmiyecek elbise yok· 
tur. 

- Fakat mösyö ne yaparsam 
yapayım size bile göstermek is· 
temediğim ıcyi, benim betbaht 
olduÇumu prenses görecek. 

- Merak etmeyiniz .. Biz onu 
o kadar meıgul ederiz ki evinizin 
eski mi, yeni mi olduğuna, zen. 
gin mi, fakir mi bulunduğuna 

dikkat bile edemez, misafirper · 
ver olunuz mösyö, asılzadelik 

dolayısiyle bu sizin vazifenizdir. 
Eğer dostları, kendini kabul et
memek için evlerini yakarlarsa, 
bir çok düımanları prensese ne 
yapmazlar?. Her şeyde ihtiyat 
ve itidal lazım, lüzumundan zi· 
yade ehemmiyet vermek müna· 
sip değildir. 

Baron Balsamonun bu sözle. 
ri üzerine aklını başına toplaya· 
rak her tarafta kendini aramak· 
la meıgul çocuklarının yanına 

döndü. 

Balsamo da başlamış olduğu 

hizmeti bitirmek için oradan 
kayboldu .• 
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Boılsamonun dediği gibi haki· 
katen kaybedecek vakti yoktu .. 
Çünkü her zaman çok tenha o. 
lan şato yolunda, atların, araba
ların, askerlerin gürültüleri du· 
yuluyordu. 

Biraz sonra, toz, toprak ve 
çamurla örtülmüş, fakat süslii, 
mükemmel yaldızlı üç arabanın 
kapının önünde durduğu görül· 
ıdü. Şatonun kapısını Jilber aç
mış i.di. Bir tarafta durarak bu 
kadar azamet ve ihtişamı hayret. 
le seyrediyordu. 

Birinci araba ile kapının ara
sındaki mesafeye hepsi de genç 
ve mükemmel giyinmiş yirmi Z<!• 

bit gelip dizildiler. Arabadan si· 
yah elbise giymiş ve en büyük 
bir nişanın kordonunu taşıyan 

bir zatın yarfjımiyle on beş, 0:1 

altı yaşlarında, güzel bir kız 

atlayarak şatoya baktı. 
Fransa krallık tacına iştirak 

için o zamana ka:lar gelmiş olan 
prenseslerden hiçbirinin sahip o· 
l.ımadıgr fevkalade bir güzelliğe 
malik olan bu gens kız Mari 
Antuanetti. 

Gözleri şeklen pek güzel <'İ

mamnkla beraber oynak ve şirin· 
di. 

Bu güzel yüze hiddet ve surat 

Dün ve Ya_rınl 
Tercüme külhyatl 
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6 J. Rasin külliyatı ı 75 
7 lşçı sınıfı ihtılali 60 
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9 Isfahana doğru 100 
ıo J. 1 Rasin külliyatı il 75 
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