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Beri in Japonyayı harbe 
gi rr11 ege teşvik 
ALMAN HARiCiYE NAZIR/ 
@) (p) © lf1I ~ o cç; Ü ~ Ü lf1I ~ 

Dil©~c§l v~rrcdlö 
Japon Hükumeti bu teklifi kabul etmezse 

ordu kabineyi düşürecek 
lan siyasi ve iktisadi yardım vaadi hatırlatılma\ 
tadır. 

ediyor 

Tokyo, 6 (A.A. ) - Japonyanın Berlin sefiri, 
V'on Ribbentrop tarafından tevdi edilen bir notayı 

hükumetine göndermiştir. Notada bir ittifak ak
tedilmesi için ısrar olunmakta ve A vrupada 
harp çıktığı takrl1rde Japonya tarafından yapı-

Siyasi mahfillerde söylendiğine göre hükiı- .!apon başvekili Baron lliranuma Japon harbiye nazı'l'Z gentral 
l tagalıi met, bu ittifakı akdetmek istemediği takdirde 

-1"l.pon askeri ricali kabinenin düşürülmesini der
piş eylemektedirler. 

Ingiliz donanmasının 
seferber hale 

Reisicumhur 
in önü 

Ankarada talebe , 

kampını ziyaret ettiler 

konulması teklif edildi 
Ankara, 5 (HU8uai) - lnönü sa

at oıı iıtid& l'ffika:m ve malye-t;leri 
erkfmı ile Gazl lisesinin Söğüdö -
zünde kurduğu kampı teşrif etmiş -
lerdir . Cumhurreisimiz niza.m ka -
pısında mektep müdürü Necati Ak
su, kamp komutanı Yüzbaşı Arif 
Güvenç, nizam karakol nöbetçileri 
ve kıta~'! muntazıra tarafından kar
şılanmışlar, çadırları gezmişler, ta. 
lebe ile konuşmuşlar, onlara ayrı 
ayrı iltifat etmişlerdir. 

Başvekil Çemberlayn cevap verdi: 

Hükumet lüzumlu bü-
tün tedbirleri almaktan 

• 
gerı durmıyacaktır . 

Roma; 5 (A. A.) - İkinci !tal Jl 
yan filosu, Şarki Akdenizde bit 
cevelan yapmak üzere pazar gü. 
nü hareket edecektir. 

Londra; 6 (A. A.) - Danzig 
llıeselesinde 1ngilterenin tasav. 
vuratının ne kadar ciddi olduğu
nu Almanyaya isbatetmek için 
eyıuı 1938 de olduğu gibi İngiliz 
donanmasının seferber hale kon· 
nıasmı teklif eden Vivyan Adama 
başvekil şu cevabı vermiştir: 

İnönü kampta. gördüğü fevkala
de intizamdan dolayı kamp komuta
nına memnuniyetlerini izhar etmiş
ler, talebenin "Sağ ol!,, nidaları ara
smda kampı te:-ketmişlerdir. 

Ağustos bidayetine kadar de. 
1 

vam edecek olan bu cevelan es-

nasında filo Libyayı ve Eğe deni t 
zi limanlarını ziyaret edecektir. 

Danzige bir Almarı taarruzu halin-

Bugün 

416' 
- Hükümet, tarzı hareketini 

Pek açık bir şekilde ifade etmek 
için lüzumlu ve arzuya. şayan ad· 
dettiği bütün tedbirleri almaktan 
geri durmıyacaktır. 

Filoya amiral Mini kumandı 
etmektedir. 

Paris, 5 (A. A.) - Fransa·Bü· 
( Detıamı 4 üncüde) 

de Fransanm ldkayt kalamıyacağı 

yolundaki şifahi notayı tebliğ eden 
Alma11yanm Paris elçisi Kont 

fon Velzelı 

Sayfadır 

Bugün şehrimize gelen 

Bir ecnebi ajans müdürü 

Bir kaç hattaya kadar harp 
çıkacağını söylüyor 

İngiliz - Amerikan Keystone a· 
jansı umumi müdürü M. Bert Ga
rai, foto muhabiri Dallison'la bir· 
likte bu sabahki Avrupa semploıı 
ekspresiyle şehrimize gelmiştir. 

Gardan doğruca Perapalas ote. 
line giden Bert Garai, iki aydan • 
beri Avrupada siyası vaziyetin 
g~rgin olduğu sahalanda vaziyeti 
tetkik etmekle meşgul olmuştur. 

Tetkik ve temaslarına Polonya
dan başlıyan beynelmilel ~anmmış 
bu İngiliz gazetecisi, Varşovada 
en salahiyetJi Leh hükumet adam 
ları ve kuman.danlarr ile görüş· 
tüktc11 sonra Balkanlara geçmiş 
I1omanya ve Bulgaristanı dola_ı. 
'1lr~tır. 

(Deı•amı 4 iinciide) TJerl Garai 

Valiler Parti Başkanlıklarından 
ç e k i 1 e c e k 1 e-r 

Daimi parti müfettişleri gelinciye 1 

kadar 
vekil 

valiler kendilerine 
tayin edecekler 

Ankara, 5 (A.A.) - Genel baş- bcrlik temini için genel başkanlı!, 

kanlık di\'anının üç yıl evvelki ka· di\·anınca ittihaz edilmiş olan 18-6· 
rarile birleştirilmiş olan parti ve hü· 936 tarihli karann refi Ye beşine• 
kı1met faaliyeti, partinin beşinci büyük kumltayca yeniden tanzim 
büyük kunıltaymca tanzim ve ka- edilmiş olan nizamnam~ hüki.imle
bul edilen nizamname hükümleri- rinin yerine getirilmesi hakkında 

ne uyularak Genel başkanlık diva- 7·6-939 tarihinde genel başkanlı], 

nınm 7.6.939 tarihli kararile tefrik divanınca yeniden alınmış olan ka· 
edilmiştir. Parti genel sekreterliğ'i rar sureti bağlı olarak gönderilmi)· 
tarafından yeni kararın tatbikatı tir. 
hakkında vali ve cumhuriyet halk Valilerimizin parti baskam sıfa

partisi başkanlıklarına yapılan teb- tile 3 scnedcnbcri yurdumuza Ye par 
ligatr aynen dcrcediyonız. timizc yaptıkları hizmetlerin :;:ükra· 
Vali ve C.H.P. başkan/1~ma: mm eda ederken bundan böyle dr 

"Parti faaliyeti ile hüku~ ida· partiye ve tc kil<ltımrza kar~r y:ıkrr 
~e::-i ara:-ııncla daha ameli bir bera- ( Dcı•amı 4 iirıciide). 

Bir lngiliz gazetesinin verdiği haber : 

Boğaziçinde iki sahi li 
birleştirecek büyük 

bir tünel kazılacak 1 
lngiliz gazetesi bu tünelin askeri 

bakımdan da ehemmiyetli 
olacağını 

Son gelen İngilizce Sunday Eks· 
pres gazetesinin verdiği bir habere 
göre, Boğaziçinde iki sahili, yani 
Anadolu ile Rumeliyi birleştirecek 
bir tünel açılacaktır. Bu tünel tak-

riben bir buçuk mil olacak ve deniz 
seviyesinden 30-35 metre aşa6rıdan 
kazılacaktır. 

!ngiliz gazetesi, Londra - Kalkii· 
(Devamı 4 iirıcüde) 

Mareşal Çakmak 
Menemen ve Foçadaki kıtaları 

Teftiş etti 
lzınir, 6 - M;.teşal Fevzi Çak -1 Dün gece şehir gazinosunda Ma -

mak dün beraberinde ordu müfet - rcşal şerefine 130 kL~ilik bir ziya
tişleri ve generaller olduğu halde fet verilmiştir. Fevzi Çakmak bu • 
Foça ve Menemendeki ordu birlik- gün öğleden sonra da İzmir civarın.. 
!erini teftiş etmitşir. Mareşal tef - da.ki birlilcleri ziyaret edecektir. 
tişlerinden çok memnun olduğunu Bu akşam saat 19,30 da KUltUt 

söylemiştir. 

Menemen ve Foçada halk tara • 
fından Marcşala büyük tezahürat 
yapılmış ve iki kasaba da ba.c:tan 
başa donanmıştır. Öğle yemeğini 

Foçada yiyen Mareşal Akşam üze
ri saat yirmide Karşıyakaya hare
ket etmiştir. 

ÇERÇEVE -- ....-. 

parkta y!.pılaıı kapalı atış poligonu 
~fareşal taratmdaıı a.c;ılacaktır. 

Parkta.ki gulnodJı. Mareşal şere -
fine beledly"' tarafından bir ziyafet 
verilecektir • 

~Iilli Müdafaa Vekaleti Hava müs 
teşarı Albay Zekj Doğan dün An 
kara ekspresile buraya gelmiştir. 

KestirrT e yollar 
Onuncu smrf muharrlrliktt'n birin<'isine gC!'mek için mebu!-> olmalı. 

(Şirketi llayı·iye) nin rnternalarmı sustur mak için ~lem yeriuc 
bekçi ı.opası kullanmalı. 

l\lünekkidin lıayranlığırıı kazanmak için ona. ;;iir ithaf etmeli. 
Gene lmlarm lıo~una ~itmek için nezleli bir sesle abuk sabuk ko

nu~malı YC Ila3 bay! ıliye aynlmalı. 

Ti~:afro c•:.erinde halka azılı bir f<'z dinletme!< için, fırsatını bulup 
ara yt>rde bir tabanc:ı ımtıatmalı. 

iı.tanbulun imar da\ nsınr kiikünden Jıalldmek için wlzeleye kaz· 

ma 'e ;\·angına ı.iipUrgc ısmarlamalı. 
Alim ~eçinmc-k için, l\.('nılinln ilmini bırakıp ha':'ka-.ının cehlini a· 

r:ı-, t ı rnrn lı. 

Diıılomaya 1.a~ !,'lkartnıak için ~alısiretsiılik w~.,ilrnsı lmı:ılntmalr. 

Tiikı•nm('Z iimürlü bir mermu:ı. lrnrnrnl< için snpsu; 
resmi bulmalı. . 

~ 

!:•Jllak katlın 

Ilrııdr"r. tli~·or ld, ılo~rn lıat, ll<i nokta arac;rna ç,.1,llmlı,. "n kı"'a 

~ olılur. ll:ı) al uc kuru hctıtlc.ıtc,> c .Oc.ıui~or drj(il 1'ff 
Sr.ciıı rıı:ıl I\IS.\1\f n 
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Llniversite asistanları 
hak.kında layiha 

Ankara, 6 - İstanbul üniversi- cek ve namzetlik müddeti kıde;r: 
tcsinin umumi müvazeneye alm
ması hakkındaki kanuna ek ola. 
rcık hazırlanan layiha bugünkü 
ır.eclis toplantısında görüşüle -
cektir. 

hesabına sayılacaktır .. 
Asistanlarla baş asistanların in_ 

tihap, kabul, tayin ve terfi gibi 
husustan vekaletçe tesbit edile· 
cektir . 

Layihaya göre, bidayeten asis- Tıp fakültesindeki klinik asistan
larına ihtisas vesikası alıncıya ka· 

tanlığa girenler bir yıl namzetlik 
dar ücret verilecek, bunlardan 

~evresi geçireceklerdir. Bu müd- asli hizmete alınanlar üçüncü sı-* bittikten sonra asıl sıfatı nıf asistasnlığa tayin olunacak • 
9'1!rif Vekaletince tasdik edile- lardır. 

Belediyeler 
Bankası 

Ankara Belediyesine de 
borç verdi 

Ankara, 5 (Hususi) - BeledL 
ye meclisi bugün belediye reisi 
Nevzat Tandoğanın 'reisliğinde 
fevkalade toplantısını ya.ptı. An. 
kara elektrik ve hava.gazı şirketi 
aksiyonlarının belediyece rnilba_ 
yaası için belediyeler Ban.kasın. 
dan üç yüz bin liralık istikraz ak
di hususunda reialiğe mezuniyet 
verilmesi hususu gö~ülürken 
Tandoğan geniş izahat vermi~, bu 
işin tahakkuku için yüksek me _ 
sai sarfeden Nafıa Vekili Ali 
Fut Cebesoyun adını hilrmetle an. 
nırştır. 

Meclis Nafıa Vekiline şehrin 
şükranlarını, saygılarmı arza 
Tandoğanı memur etmiştir. Tan_ 
doğan meclisin kararını Nafıa 
Vekiline telgrafla bfldirnıl§tir. 

Ankara bira 

ı iyatro ve sinema
lardan ahnan 

vergiler 
Birleştirılere!< yüzde on 

nisbelme ındjrili yor 
Ankara, 6 (Hususi) - Tıyat.ı 

\·e sinemalardan alınan ve bazı yeı 
)erde bilet bedelinin yüzde 28 int 
kadar yükselen damga, tayyare ve 
l.>clediye resimleriyle Dartreceze hi~ 
selerinin birleştirilmesine ve bu ver· 
gilerin yüzde 10 a indirilerek bir el· 
den tahsiline dair hükfunet bir ka· 
nun layihası hazırlamış, Mecli& 
göndermişti. 

Layiha Dahiliye, Maliye ve bütçe 
encümenlerinden geçtikten sonra u
mı.uni heyete sevkolunrnuştur. 

Kanuna göre tiyatro ve sinemala• 
la konserlerin bilet bedelleri üzerin
den damga, tayyare ve bel~diye re· 
simlerile Darülaceze hissesi olarak 
bir kuruştan aşağı olmamak üzere 
yüzde 10 resim alınacaktır. 

i , . fabrikası Ankara tarih ve coğrafya 
• ,1 msarlar umum müdür- fakültesi binası 

lüğüne devrediliyor 
Ankara, 6 - Orman çiftliğinde 

ki bira fabrikaııiyle bütün tesieat 
ve müştemilatı İnhisarlar umum 
müdürlüğüne devreldilecektir. Bu 
husustaki kanun liyihası meclis 
encümenlerinden geçmiş ve ruz
nameye alınmıştır. 

Ankara, 6 - Yeni yapılmakta 
olan dil, tarih, Coğrafya fa· 
kültesi binası bitmek üzeredir, 

önümüzdeki aylarda fakülte 
buraya taşmacaktır. Dil, tarih, ve 
coğrafya fakültesinin iOO talebeıi 
vardır, Buna göre doçent ve asis
tan kadroları hazırlanmaktadır. 

H A B E R - Akşam Po'>tası 6 TEMUZ - 1939 

Dün sabahki fırtınadan sonra şehrimizde havalar serinlemiş ve dün t'ce de fasılalı surette yağmur )lağmzş tır. Şimal ruzgôrı ve yalmıırlar te· 
sirile hararet bir günde dokuz derece kadar farkla 20 dereceye duşmuş tür. 

.. Hilb.el! .. 

lngiliz askeri 
heyeti 

Bu sabah Ankaradan 
şehrimize neldi 

Bir müddettenberT Ankarada 
bulunan general Lundun rirasetın· 
teki İngiliz Askeri heyeti bu sa!:lal 
:i ekspre,ıe şehrimize gelmiştir. 

Generale mihmandarı yüzbaşı Or
an Türkkan refakat etmektedir . 
İngiliz heyeti azalan istasyondan 

bğruca Perapa!as oteline gitmişler 
dir. Bu ak~amki Semplon ekspreı;ile 
r.,ondraya har.eketleri muhtemeldir. 

Mecidiye koyü 
hastahanesi 

Evvela 500 yatakh 
kısım yapılacak 

Ankara üniversitesinin planla
rım yapmıı olan mimar Valter 
dün belediye fen heyeti mUtdUrll 
Nuri ile Mecidiye köyünde yapı
lacak hastahane etrafında görüş
müştür. 

Hastahane Mecidiye köyünde 
likör fab(ikaıının arkasına düşen 

sahada yapılacaktır. 

Padişah Mehmet Reşaıd bura
daki genit bir araziyi hastahane 
yapılmak üzere belediyeye bırak

mıştı. Şehir mütehassısı Prostun 
planında buralar.da villalar inşa 

edileceği gösterilmiştir. 

Şimdi hastahane yapılmasına 

karar verilinçe planda bctzı tadil
ler yapılacaktır. Hastahane 1000 
yataklı olacak, yalnız ilk olarak 
500 yataklı kıımı inp olunacak· 
tır. Bina beş katlı yapılacaktır. 

Valter dün aktam Parise git -
miştir. Hastahanenin plAruru h;ı

zırlayıp gtirecektir. 
-o--

Belediyenin turizm afişleri 
Amerikanın Ohyo şehrindeki 

T(levbant kollejinde ticaret ve tu
rizm afişleri hakkında bir sergi açıl
mıştır. 

İstanbul belediyesi, Amerikadan 
:apılan müracaat üzerine turizm~' 
Jair burada yapılan afiş ve broşür· 
eri sergiye göndermiştir. 

Ticaret odası da, iktisadi mahi 
rette afişleri toplayarak sergiye gör 
!erecektir. · 

Şair Mehmed Emin üniversite 
namına da tebrik edildi 

inhisardan 
ispirfo 

dolandıranlar 
Beşer sene hapse ve 

etli hın ilra ı c.ra cı za
sma mahkum o. duıar 

Milli şairimiz Mehmcd Emin 
Yurdakulun 70 inci yıldönün ;U 

münasebetiyle, kendisint' memle 
ketin her tarafından sayısız teb 
rik mektub ve telgrafları gönde. 
rilmektedir .. 

Büyük şairimiz, Üniversite rek 
törü Cemil Bilselden, bütün mü. 
nevver Türk geneliğinin hissiya
tına tercüman olan §U telgrafı al
mıştır: 

Tarihi tarih yapan vakalara 
vermiş ve)1a karıştırılmış olan 
Türklüğü bUtün büyüklilğü ile 
ve en güzel diliyle duyuran yük· 
sek özünUze yetmişinci yıllan 

münasebetiyle Üniversitenin ve 
kendimin en iyi dileklerini sunn· 
rım. 

Rektör: C. BILSEl 
MJlll şairimizin bu telgrafa ver 

diği cevab şudur: 
"Yetmişinci yıldönilmüm mü

nasebetiyle Türklüğün irfan \'e 

fazilet mabedi olan ve bir altın 
devri yaratacak asU TUrk geneli. 

Tunceli kanunu 
SelAhiyetler müddeti 
1942 sonuna kadar 

uzatıhyor 
Ankara, (Huıuıi) - Tunceli 

vi14yetinin idaresi hakkındaki ka
nunla verilmiş aali.hiyetler mü:L 
d~tinin 31 birincikinun -942 tari
hine kaı.lar uıatılmaaı hakkında.ki 
layiha ruznameye alınmııtır. Ad· 
liye encümeni mazbatasında ez
cümle denmektedir ki : "Tunceli 
bölgesin.de tatbik edilmekte ofan 
kanunun mer'iyet müdı:Jeti 940 

tarihinde nihayet bulacağı, halbu
ki ıimdiye kadar tatbikatta güven 
ve imar bakımlanndan pek çok 
faydalı neticeler ve muvaffakıyet· 
ler temin eden bu kanunun bir 
müddet daha ıdevamı va.z'ına amil 
olan düşüncelere göre, lüzumlu 
olduğuna esbabı mucibe layiha&ı 

ile vekillerin şifahi izahlarında 
beyan olunan esbaba mebni encü· 
menimizce de kanaat hasıl olmak
la. layihanın teklif veçhile aynen 
kabulüne ittifakla karar verilm!ş· 
tir.,. 

--o--
isimleri değiştirilen köylc;r 
Bakırköye bağlı bazı mevkilerin 

,imleri türkçeleştirilmiştir . 
Kofranya (Resmeli) Papaskör 

(Güneşli ) , Pandenica (Uğurlu), 

Kapanarya (Kutlulu) olmuştur. 

ğini mihrabı önünde topliyan U. 
niversiteden gelen tarihi ses bı.. 

faniye ölmezler rtıhunu sunmu~ 
tur. Ben de bu kutlu mihrabın o 
nünde sayğı ile durarak kalb VE' 

ruhum dudaklarımda olduğu hsı.! 

de şükran seaini önde siz ö1duğ. 

nuz halde bütün irfan ve fazilet 
timsali Üniversitelilere yükselti 
rim." 

Melımed Emin YURV·IKUT. 

Bursa 
hakh 

inhisar idaresinde arıbar me_ 
u bulunduğu sırada. kolonya

_, Dimitri ile birleşerek, inhisa· 
rm saf ispirtosundan Milli Mü
dafaa Vekaleti ba§hkh sahte ka
ğıtlarla 8.000 kilo çekerek koyon. 
ya yapan ve aradaki mühim fiyat 
farkmr ceplerine indiren inhisar 
ambar memuru Ahdullah, kolon· 
yacı Dimitri ve ispirtoları nakli!· 
den arabacı Ahmet ile Milli M:.i-

esnafının 
bir dileği 

fafaa Vekaletinin taklit müh:.i rl-:· 
Dükkanlar cumartesı 1 :n; ka?an ~e M. M v. başlrkh 
akşamları daha. Q~Ç l .:._.ı~I:ırı basan matbaacı Roçilt 

k lıd le k~dc~i Yakc- ağırceza mahke-
apanma ır 1 -nesine verilmişlerdi. 

Son zamanlarda şehrimizdeı. S 1 1 d ·· hak 1 · · uç u arın un mu eme en 
l3ursaya gidenler çoğalmışt_ır. bitirilmiıtir. Mahkeme iti sahte· 

Bir çok aileler, cumartcsı ak kA lık ah' t" d 1 a p "hı· .. . ar m ıye ın e o m yı , -
;amları Mudan~a yolu ile Burs~ 1" ile ihtilas etmek,. mahiyetinde 
kaplıcalarına gıderek pazartesı .. u b Abdullah zorm ş, an ar memuru , 
günü buraya dönüyorlar. Ancak, kdonyacı Dimitri ve arabacı Ah-
J:re~ yolcuların: Agerek . ~ursa ı.ıedi 5 er sene 10 ar ay hapse ve 
.ıukkancılarının şıkayetlennı mu. ınüe\>beden de amme hizmetlerin_ 
cib olan bir nokta üzerine Beledi d h · t ahkilm etmicı· . en ma rumıye e m ,. 
yesinin dikkatini celbetmek ıste. 
riz. 

Bursadaki dükkanlar, cumarte 
si akşS;mları da, diğer gilnler gib! 
3aat on dokuzda kapanmaktadır. 

\!'olcular, mevcud vesaitle ancak 
.mat on sekizden sonra Bursaya 
varabildiklerinden dükkanlardan 
ılış veriş için geniş zaman kalma 
naktadır. 

Bursa dükkancılan, çok haklı 
)}arak İstanbulda olduğu gibi, 
!Umartesi akşamları dükkanlan
nın saat yirmiye kadar açık bıı
tunmasına. müsaade edilmesini js 

~iyorlar. 

Belediyenin, hem turizm, hem 
fa Burs:ının ticareti bakımınd:ın 
:;ok ehemmiyetli görülen bu me 
1elcyi bir an evvel balletrnesi ıa. 
~ımdır. 

--o--

Satın alınacak 
şirketler 

İzmir, 6 - Nafıa Vekaleti tz
mir Su ve Elektrik şirketlerini sa· 
tın almağa karar vermiştir. İmir 

Liman Şirketi de satın ahnacaktır 
-0--

tir. 
Aynca, arabacı Ahmedin evin

den 924 kilosu istirdat edilen, is
rirtolann bedeli olan 25,160 lira

nın suçlulardan ayn ayn olarak 
tahsiline ve her birinin de bir 

misli ceza ödemelerine karar ve. 
rilmiştir. Buna göre ~uçluların 

her biri 50 bin kUsur lira ceza ve
receklerdir. 

Matbaacı Yako ile Roçild ise 
beraet etmişlerdir. 

~-

Kuruçeşme 
kömür depoları 

Üç sene daha 
yerlerinde kalacaklar 

Müst.akbel !stanbul limanıııın 
yerini kararlaştırmak üzere ağus 
tos başlannda !ngiliz mühendis· 
terinden mürekkeb bir heyet ıeh 
rimize gelecektir. 

Heyet, kömür depolan için de 
tedkikler yapacak ve bunların ne 
reye nakil edilmesi lazmıgelliği. 
ni tesbit edecektir. Yer tesbit e. 
dildikten sonra yeni depolann in 
şası ancak iki senede kabil ola.
cağından daha en az Uç sene Ku
ruçeşme depolan yerlerinde ka· 
lacel· demektir. 



.. 

-
3CCU1ata daic: -

Bir heykelin 
verdiği ders 

p AH1S ~hrini bilmem: birçok 
güzellikleri arasıhda bir ta

kırrı da gayet çirkin heykelleri bu· 
lunci.uğunu söylerler. Fransanm sa· 
nat ve fikir adamları da o heykelle; 
den şikayet eder, bazıları hakkında. 
''Bunları muhafaza etmek, medenı 
bir ntillet için ayıptır!,. diye bağı 
nr, feryat eder, fakat iddialannı sa
lahiyettar makamlara dinletemez· 
ler. Her zaman her memlekette kı\'· 
metsiz eserleri himaye eden i~sa~
lar vardır; bunlar, en çirkin eserler~ 
hile dokunulmasına razı olmazlar; 
bilfilcis asıl onların güzel olduğu. 
&elecek ne illerin de sanatlarına on 
ları ömek edinmeleri lazım geldiği 
kanaatindedir. 

Bir Je Rodin'in yaptığı bir Bal
ıac heykeli vardır. Rodin, XIX un· 
cu ascm en büyük, aeha sahibi hey
keltra~ı, Balzac'ı da en harikulade 
CSerlerinden biri diye tanınmıştır. 
O heykel, Paris meydanlarından bi
tine dikilmek üzere ısmarlanmıc: \"f .. 
sonra, kötü, çirkin heykelleri hima· 
Ye edenler tarafından reddedilmi~
tir. Zevklerine muvafık bulmamı:
lar!.. Bu, c ki bir hikayedir, ~n 
bıle yirmi beş senedir bilirim. Bal· 
zac'ı beynelmilel bir modern re im 

\c heykel sergisinde görmüştüm. C 
heykel tamam kırk yıl kabul edil· 
medi; bu kırk )'ıl içinde bütün dun 
ya Hoclın'in dehac::ından ve o eseri: 
guzclliğinden bahsetti; onu redde 
denler ise aldıımadı, hüküm'~rindl 
inat ettiler. Doğru unu isterseniz 
insan inadın da bu derecesine ac!et: 
hayran oluyor: bütun medeniyet a· 
!eminin en ileri gelen sanat müaeJ..
kidleri,bir eserin güzelliğine !5Chadet 
eclıyor, fakat gene bir takım adam· 
lar çıkıp: ''Biz sizin sözünüzü din 
liyemeyiz, ancak kendi kafamızl<. 
hareket ederiz; bu heykeli ~cr
Illedik, kabul etmiyeceğiz!,,diyebili· 

rorlar. Kendi ze\klerine ne kadar 
da inanmışlar! ... Bu imanla, gülünç 
liığü bile göze alıyorlar. 

O adamlar ölmüş mü? yoka kırk 
Yıl içinde nihayet gözleri mi açıl· 
ınış, yahut inc:afa mı gelmişler? her 
ne hal ise Rodin'in Balzac'ı nihayet 
kabul edilmiş ve Parise dikilmiş. A 
tılış töreninde birçok nutuklar söy
lenilip buyük sanatkarın ruhundan 
<>ıuıier dilenilmiş. Demek ki güzel 
'Ser, ne kadar haksızh~a uğrar a uğ 
ta ın, nihayet galebe çalıyor, la~n
dıni kabul ettiriyor. İnsanı teselli 
ecıecek, hayatı SC\'direcek bir had• 
Se! 

O heykel bize, hakiki sanatin ni 
hayet galebe çaldığım öğretmekle 
kalmıyor, bundan başka bir ders d~ı 
ha verivor: en medeni dh·e tanır.· . . 
ltııs cemiyetler bile, şehirlerini ~fr-· 
lenıck, sanat eserleri hakkında hü 
kuın \ermek hakkını bu işlerden 
Pek anlamıyan, çirkini baş tacı edip 
&uzeli kapı dışarı atmağa kalkan 
ın anlara bırakıyor. Rodin'in Bal
ıac'ını reddedenler yalnız Pari oc· 
lediyc:;inin ileri gelen birkaç me· 
llı.uru değildi: i'çlerinde Akademi 
aıaıa:-ı, meşhur muharrirler de var
dı; a ıl kabahat zannederim Ede· 
Ji~ atçılar C-emiycti idare heyeti a· 
za ınınmıc: ... Yani fikirlerine hür

ın t edilen bütün bu adamlar, o 
h : 1<elin güzelliğini farkedemcmiş: 
<l"ınek ki anladıklarını sandıkları iş 
t "'!l anlamryorlarmr~. Artık siz kal· 
1-111 da akademilerin, o yüksek he
• llerın Yerdıkleri hükiimlere ina· 

tt A H .t: K - Aktam f"oe1a11 

Amerikanın Ezell 
Düşmanı: Japonya! 

§imali Amerikanın en büyük ga
zetelerinden biri olan "New-York 
Daily New" Un iki milyon okuyu -
cunun fikirlerine tercüman olduğu_ 
nu iddia eden sahip ve başmuhar-

Nasıl mı? 

lki suretle... Eğer Çinden garplı 
ları uzaklaııtırmağa ve cenuba doğ
ru ilerlemeğe mu \'&ffak olursa Sin
gapur düşebilir. Bu takdirde Fele-

riri Joseph Patterson, her pazarte- menk Hindistanı ile Malezyanın Ja
si günkü başmakalesini daiına ay - ponyaya geçmesi ancak bir zaman 
nı cümle ile bitirir: "Bir gemiye meselesidir. 
ka~ı iki gemi!.,... Bu vaziyet ise Amerika için çok 
Meşhur gazetecinin Jnponya - vahimdir. Çünkü Amerika bUtiln 

Amerika münasebetlerinden bah -
seden bu makalelerinde daima Ame
rikan bahriyesinin Japon bahriye _ 
sine faik olması fikrini müdafaa et. 
mesi Japonyayı Amerikanın ezeli 
düşmanı telakki etmesinden ileri 
gelmektedir. Neden Japonya Ame
rikanın ezen dil~manı olsun, diye • 
celaıiniz. Ewela böyle bir ezeli dil§ 
man lüzumlu olduğu için! 

Hiç bir büyük millet, ezeli düş -
mansız yaşamağı kendisine yakış • 
tıramaz olmuştur. Ezeli düşman ol
masa silahlanma bütçeleri lilzumlu 
telakki edilerek kabul olunur mu? 

Sonra Japonya, Amerikanın ezeli 
düşmanı olmak rolüne çıkabilecek 

yegane ecnebi devlettir. Başka bir 
devletin Amerikanın düşmanı ol • 
muı, olsa bile tehlikeli bir rol oy -
nıyabilmesi coğrafi bakımdan im • 
kansızdır. 

Japonya evvela ve uzun müddet 
Amerika için tehlikeli olmadı. Son
ra mekteplerde çocuklara Japonla . 
nn Amerika için bir tehlike teşkil 

ettiği, çünkü Japon muhacirlerin 
kuru ekmek parasına çalışarak be
yaz işçileri işlerınden ettikleri öğ. 
retlldi. Bir zamanlar Kalifomiya 
paniğe uğradı ve nihayet Japon i3. 
çilerinin memlekete girmesi yasak 
edildi. 

kauçuk ve kalay ihtiyacını bu mın
takadan temin eder. Jştc o zaman 
Japonya, fazla. nUfusile cenubi A • 
merikayı istila tehlikesi bir tarafa 
bırakılsa bile, sadece kalay ve ka
uçuk vermemek tehdidile Amerika
yı istediği gibi oynatabilir. 

Başka bir tehlike daha var. Mlh -
ver devletlerinin kazanacakları bir 
dünya harbinde Amerika sahilleri 
Büyük Okyanus ve AtlaJS Okyanu
su cephelerinde taarruza maruz ka. 
labilir. Fakat kimse bunu düşün -
meğe bile cesaret edemiyor. 
Şu halde "bir gemiye karıı iki 

gemi,. mübalagalı bir milliyetper -
verliği ifade eden bot bir söz değil
dir. Bu, ilk müdafii Ruzvelt olan 
bir programdır. Bunu Hüki'lmet, 
Meclis, ve bütün Amerika cfluin u. 
mumiyesi tasvip ediyor. 

* * * 
Japon il~rleyişini şimdi mi dur

durmalı, yoksa beklemeli mi? Av _ 
rupada Münib misali birçok Ame -
rikalılar için bir kabus oimağa ba§· 
lamıştır. Bir Asya MUnihine mani 
olmak emelindedirler. Fakat aynı 

zamanda zahmete değmez bir fey 
için harbe girişmek de istemiyor -
lar. 

Japonlar evvelA. Ti)U?nçinde hare 
kete geçmekle gayet kurnazca dav. 
randılar. Burada Amerikanın menFakat artık, sadece bir işçi reka-
faatıeri çok değildir. Yirmi kürk Uı 

beti mevzubahs değildir. Japonla - ı"k't 
racatçısı, iki emlak acentesi, 

rın şimdi kuvveUi bir donanmaları, 
Amerikalıların saltıklan makineler yünlü fabrikaaı.. Mecmu kıy. 

met ise 1.700.000 dolar. Bundan 

Hükumet memurlannın dilinde 
yeni düstur ... 

Yazan : M. DALKILIÇ 

O
smanlı İmparatorluğunda lıük iımet memurlarının ı.tandardi-

7.e bir zihniyetleri \ardı. İmparatorluğun her tarafında 

memleketin ihtiyaçları o kadar çoktu ki, lrade!lit., idz n brokrat 
de,·fet memurları her sızıltıyı, h<'r dileği, her ihtiyacı, her iniltiyi 
!JU düstürlarla !l~letirlerdl: 

- Para yok! •• 
Tabii bu özür önünde, akan sular ,.e inleyen şikiyctler du.. 

I 

runlu. 
Halbuki ~ine ayru idarede canlı, yaratıcı bir 'ali bir \'lliyete 

tayin olunduiu ı.aman o ,·niyette birdenbire her ı;ey yaratılmaya 
başlardı. Böylece ayrı ayrı fc,·k3lade tarakkllere mazhar olmuı 
'llay('tler ,·ardır. 

Bu \'aliler bir (para yok) hükiımetinde parayı nereden bulur. 

tardı~ 

Hayır, baylar! 
Para yok delildi. Olnuyan teknik yoknlluiu n her l&I halle

decek teıldlit sistemlerinin başanlmumdald azim \'e irade idi. 
Bugün Tiirktyede bu zihniyeti de bir inkılap halinde görüyoruz ve 

görtteifz. İtte İstanbul ,·Diyeti ev yeni ,·alisi. Parayı yarattı. 
Bir milletin bir ihtiyacı olur da bir de\ let ona para bulamu 

l olur mu~ 

I• Fakat para olduiu halde yapılan \'e yapılmakta olan birçok 1 
f işler ,·ar ki ~nlmanuı, yahut ke!mekq içinde kalmııtır. • 

i
l İ!Jt.e et me.elesl, l!Jte yol meselesi, ı,te ekmek meseleal, lfte au i 

mesleııl.. Uih ..• 
Çünkü bir it görülebilmesi için par&nm biricik esu \'e çare 

1
: olduğunu zannedenler yalnız miskinler n cahlllenlir. Para kendi 

kendine yuvarlanıp it r;önnez. · 
: Teknik ve teşldllt, her ghada, her ııubede, her yerde, her ta-

rafta, her lıtte teknik ,.e teıldlit birinci derecededJr. 
Bugün lıt b&.'mda olan hükumet memurlamnızm zihniyetlerine: 
- Para yok! .. Para yok! ... 

Yerine: 
- T~knlk, teşkllit, telmlk, te§kilit .• 
Düıdurunun a;-eçtlğinl ı:örmPkle bahtiyarız. Çthıkü her ı,te mu-

5 mu,·affakıyet ull parayla defli, yalnız bununla mümkündür, • ___________ ......... ________________________ ! 1 
1 ·-······· ··-····· - ·-

çadır. Şimali Amerikanın !!imdi 17 ri ağır filonun mevzileri etrafında 
zırhlısı, 37 kruvazörü, 6 tayyare ge- son derecede ketüm davranılmakta.. 
misi, 84 torpido muhribi ve 37 de. dır. 

nizaltı gemlal var. Japon f'lloeu ise Bu filo kuvvet itibarile dünyanın 
10 zırhlı, 28 kruvuör, 6 tayyare ge ikinci derecede filoııu olmakla be -
misi, 85 torpido muhribi, H denizal- raber, İngiltercnin yardımına ih -
tı gemisinden müteşekkildir. Fakat tiya.ç olmaksızın Japonya üzerinde 
Japon deniz kuvvetlerinin bu resmi ağır basmağa kafi değildir. İşte bu 
rakamlann llstünde olmuı ihtimali sebepledir ki Vqington hükumeti 

baı<ka İngiliz ve Fransız imtiyazlı de vardır. Uzak Şark meselelerinde Japonya -
ya karşı ihtiyatlı hareket etmekte-mıntakalannda yaşıyan 400 Ame - Amerikalıların ezici bir Ustilnlil-

ve motörler aayeııinde iyi teçhiz e -
dilmiş bir orduları, hakkında faz • 
la malümat olmıyan hava kuvvet • 
!eri ve cehennemi bir ihtiraslan var 
dır. Amerika iı;in Japon tehlikesi 
bir ırk düşmanlığı olmaktan çıkmış, 
elle tutulur bir hale gelmiııtir. ÇUn. 
kü Japonya, arada BUyük Okya . 

rikan vatandqı. ğe malik bulunduklan nokta, hava dir. Günün birinde bu işe kati bir 
Şu halde Tiyençln için Amerika kuvvetlerindedir. Bu faildyet yal - hal çaresi bulacaktır. Li.kin şimdiki 

hıırbetmez. Lakin Tiyençin Danzig nız malzeme cihetinden değil, tay - halde Ruzveltin muazzam te.slihat 
gibi bir baelangıç noktaJSı olması ihti yarccilerin mahareti bakımından da programı tatbikatının biraz daha 
mali bakımından mühimdir ve va • çok mühimdir. Görmek ve işitmek ilerlemesini beklemeği tercih etmek 
ıtington için imdi Uhim 1 k kabiliyetleri pek zai! olan Japonlar 1 

nus olma.'lına rağmen Amcrikaya • 1 m 0 an no · 
ta, Japonlara "dur!,, emrinin Ti • ancak orta kıymette tayyareci ola. 

korkunç darbeler indirebilir. . bı'lı"vorlar, 
F.) 

~·ençınde mi, Hong Kongda mı, _, 
Alman elçisi 

Ankaradan geldi 
Singapurda mı verileceğini, yoksa Buna mukabil Japonlann lehinde 

olan bir taraf var: Japonyaya git
mek için Büyük Okyanusu geçmek 
lazım. Havayı deniz üssü uzakta • 
<lır; Amerikan filosu Japon filO!i -
le Aııya sularında harbi kabul et -
tiği takdirde neticeyi kazanması 
yüzde yüz muhakkak değildir. E • 
suen böyle bir harbi düşünen de 
yoktur. 

nın! ... Hemen hep i de yeninin \'t 

hakiki güzelin dü;;manıdır. Akadc 

miler tarafından l>eğenilrni~. müka
fata nail olmuş e~crlcrin muhakkak 
bir kıymeti olduğuna inanmayın. 

Öyle :!rden bahsedilince: "Kiı 

hiç mi verilmiyeceğini tayin etmek.. 
tir. 
Amerikalılar boş hayallere kapıl

mıyorlar. Avrupada fazla meşgul 

olan İngiliz \'e Fransızların Japon -
yaya karşı Amerika.sız milesııir hiç 
bir harekette bulunamıyaeaklannı 

biliyorlar. Uzak Şark mes('ieııi ev • 
\'eliı. ve birinci derecede Amerikayı 
alakadar eden bir meııeledir. Şimdiki halde büttin Amerikan 

Üç gün evvel tayyare ile ani ola· 
rak Ankaraya giden Alman büyük 
elçi i Von Papen dün trenle şehri· 
mize dönmüştür. 

Elçilik, seiirin bugünlerde Berli· 
ne gideceği hakkındaki haberi tek
zip ederek yazı şehrimizde geçirece

ğini bildirmiştir. 

bilir gene hangi Ro::iin'in harikula
de bir eserini reddedip de bunu be
ğenrnislerdir!,, diyebilirsiniz: yüzde 
doksan dokuz, yanılmamış olursu * * * filosu Bilyilk Okyanusta tahşit e • İngiliz sefiri Knatbul Hugessen 

yaz tatilini geçirmek üzere dün şeh· 

rimize gelmi~tir. 
nuz. 

Nt1rul/ah ATAÇ 
"Bir gt'miye ka~ı iki ı:emJ!,, he- dilmiş bulunmaktadır. Atlas Ok • 

nUz vaziyet böyle olmaktan uzak - yanusunu terkettiği 15 nisandanbe· 

Hasrolunsun amma ... 

B İZL'I ıu İtalyan d08tlarunız kadar 
harlkullde bayalpen·er, aynı za • 

manda barlkulide rcall t insanlar olamaz. 
Jlayalpenerler. Zira Almanlann (hayat 
saha..-,ı) dedikleri Şe)l onlar alıp da 455 mil
yon nüfuslu İngllterenln, 60 milyon nüfuslu 
ı·raounm, 30 milyon nüfuslu ıtalyanm n 
18 milyon nüfuslu Türldye ile diğer birçok 
milletlerin hayati sahaları olan Akdenlzc 
tatbik etmeye kalkr!}ıyorlar! •• 

llarlkulide de reallsttlrler. Çünkü bütün 
bu parlak hnlyaiarma rağmen herhangi bir 
adım atacaktan zaman yüzde yliz - pardon 
• yUzde b~ yüz - pardon ·, yüzde bin mu
,·affak olacaklanna emin olmadıkça adım 

attıklan görülmemiştir! .. 

Şimdi de anla.,dan Almanlar kendi dost. 
lannın bu hulyalannı okşamayı müna11lp 

görüyorlar. 
Zira Deyll Ek!lpr~ gazetesinin 'erdiği bir 

habere gött, ~ıya Hltlcr Mu!IOllnlye blrçolı 
,·aatlerde bulunmu!J: 

ttalyadaki 200 bin Alman hakkında hJç 
bir talepte bulunmıy&Calmu,. ftalyanm Bal. 
kanlardaki menaftlni yüzde 40 nlsbetinde 

tanıyacakmı' ! •• 

.. 

Bu m<-yanda Akdeniz de ltalyaya bure
dilecekmlş ! .• 

Akdeniz ltalyaya hasrolunuyor. lyl ama 
bunca qydığamız mlllctlerln bayat uhuı 
olduiuna göre, ne olarak burolunuyorf 

Suyu ı:ıkmı, bir mezar olarak mı?!l 

ideal bir müfettiş! 

T UILU. bir haHre güre, edebiyat ile
mlnde tanmmıtt, Bellen Keller ismin

de kör \'e sağır bir muharrir de Nev:rork 
sergbılnl ı:emıl~. Arkada,.ı \e rehberi Bayan 
Rollynln ta\'118, utlle de lsted.ltlnl mükem • 
melen gönnlllJ ! .. 

Harfkulide bir ~y değil mi~ 
Şu muharrlrden rica etsek acaba milm -

kün müdür! Mademki aynı zamanda Mle. 
blyatı:ıdır: ~u bizim ekmeldul de geHp ı:ör
se! .• 

Kim karışıyor ? 

A NLll'AMADl(ilMIZ bir ıey \'&r. Affı 
nıza m&iraren arıetmck isteriz: 

İstanbulda kara naldl \'a ıtalan•dan ko
t'& koca otobüıılerde tek kişi ayakta durdu.
rulmuyor .. Bana ba kadar dikkat olnnayor, 

bu büyük bir rezalet oluyor da, ıu denizdeki 
Adalar ,.e Bopz ,·apurlarmda, uıl öltim teh 
ilkesinin her an en büyük mlkyuta mev -
cut olduğu kalabalıia neden kimse kanpru. 
yor! •• 

Anhyaınıyoruz: 

Buna kaptan paşa mı, Marko pa.,a mı, 
hangl<1l kanşıyor ! ! •• 

Ote:in Türkçesi ? 

S A \'Ft\".t~LERDE e\·I bulunan n bu e. 
\I bir türlü Jdralanmamıı olan bir 

zat, 3(jyle yanılıp yakıldı: 
- Bu İstanbul halkı acayiptir!. dedi. 

)fodadan olmıyan hiçbir şeye kıymet nr • 
mi yor. Şehlrdeld e\ leri yalandan apartman 
~kline "koyularak, binaenaleyh kuyruğuna 
hlr apartman ismi takılarllk ı:ok !!Ükilr kur
tarabildik! .• 

Fakat l'U kuabadald e\'lere ne isim ta • 
kalım? Köıok diyemiyoruz •. (\'illi) diyemi
yoruz. Çünkü bizim e\·ler bunlarla müna -
sf'beti olmıyan halis muhil!! e\· .•• Acaba yeni 
bir lı.im icat <-demez miyiz! .. Şöyle münulp 
bir l81m! •• 

Bir zat hemen ıJl'I ee\-abr .-erdi: 
- Tahtakurusuhane ! .• 
l'ani otelin törktesl!,. Mim. 

.... 
tJ 

Düşündüğüm gibi: 
~..,, _,_ _,--... 

Tiran radyosunurt 
Türkçe neşriyatı 

Yazan: SUAD DERViŞ 

Birkaç zamandır rajyo kulla 
nan Türk Jinleyic:kri radyoları -
nın meçhu1 Hr nokta-;•nda birde l· 
bire kötü bir şive ile Türkçe ko· 
nuşan bir ses işitiyorlar. Bu sc.-., 
Tiran radyosunun sesidir. Tiran 
radyosunda Türkçe neşriyat ya 
pılıyor. 

Tiran radyosu Türkçe konu • 
tuğu zaman tabiidir ki maksarlı 
söylediği §eyleri Türkiyeyc i .it
tirmektir. 

Neden?. 
Tiran radyosu niçin buna ihti

yaç duyuyor? Türkçe ile !tal· 
yan fa§izminin Arnavutluga bah· 
şett ;ği nimetleri!! sayıp dökml!k 
için mi? •. 

Biz Arnavutluğun sesini, haki. 
ki Arnavut milliyetperverlerinin 
ağzından istilaya takaddüm eden 
saatlerde gene ayni istas.}'ondan 
iıittik. Biz Arnavutluğun sesini 
istila ile bir cehenneme dönen 
topraklarından kaçmış Arnavut 
milliyetperverlerinin ağzınl:lan bu
rada kendi memleketimizde işidi -
yoruz. Ve bu sesler Tiran radyo -
sundan bambaşka konuşuyorlar. 

Tiran radyosunda konuşan bo
zuk ıivcli ses, ne söyierse söyle. 
sin bize müstevliyi sevdiremez. 
Bizi ecnebi istilasının iyiliklerine 
inandıramaz. 

Biz istila edilen toprak parçala
rın.lda geçen faciaların neler olabi
leceğini pek iyi biliyoruz. 

Ve bunları pek iyi bildigimiz 
i~in, Tiran radyosunda konuşan 

sesi dinlerken, daha bir kaç za· 
man evvel istiklal için kanını, ca
nını feda 'tdeceğini bağıran bir 
millete ağız olmuş olan bu radyo 
da bugün böyle konu§ul:luğunu 

İ§itirken Arnavutlukta g c ç c n 
facianın büyüklük ve azamctını 
daha fazla anlıyoruz, cebrin ve 
şiddetin kudretini görerc!: tirpc. 
riyoruz. 

Çünkü biliyoruz ki bu radyoda 
sesini duyuran gırtlak b5r Ar.ta. 
vut gırtlağı değildir. 

Eğer, Arnavut yüz binl::ri ic n
de bir tekine bu radyoda konuş· 
mağa müsaade etsey.diler, her hal· 
de işiteceğimiz sözler, bugüıı 

duyduğumuz methüsena olmazdı. 

Arnavut milletinin, sarp dagla. 
rmın tepesine çıkmış ve silahı ~

linden terketmeden bckliyen va· 
tanperverliğinin sesini öldüren, 
bu sese perde olan, sesin liı1:ın o· 
larak Türkçeyi kullanması bA.,... 
sinirimize dokunmakta.: . .. 

Çünkü şimdiye kadar va~an hl

yaneti yapan bir sesin lisanını 

Türçeyle ifadelendirldiğini gör. 
mcie alıımamışız. 

Bunun için Tiran radyosunun . 
Türkçe koouşmasına kızıyoruz. 

Yoksa bu nevi propagandaların 

memleketimizde alakalı bir tek 
kulak dahi bulamıyacağından e
miniz. 

Suat DERViŞ 

K ... - A• ...,tlffıe, :w M(I( 
da santimantals1n! 

- lntiliz lcarikalüru 
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Müstakil grupun sual takriri üzerine 

Hariciye Vekili bugün 
izahat verecek 

iki muallime " B 1 1 
tevkif edildi u gar ar 
Saf~:~:::!ang:,:len devletlerin oyuncağı 

yabancı 

mı7~i~~rıh:~~~':te olmak istemiyor,, 
1stanb~~ıun~!~~umlliği, Bulgar Meclisi ikinci reisi çok 

B. M. Meclisinin cumartesi gününe 
bitirmesi ve tatil kararı vermesi 

kadar işlerini 
muhtemeldir; 

Safranbolu müddeiumumiliği. mühim beyanatta bulundu 
nin bir talebi üzerine Safranbolu 
dan tstanbula gelen Abdullah kı. Berlin, 5 (A.A.) - Bulgar Baş 
zı Hayriye ve Süreyya kızı Mev- vekili, bugün buraya gelmi~ ve 

Ankar~ 5 (A.A.) - B. M. zere Zonııuldak ve Ereğli li-! Millet 1:ecli~. cumartesi .günU hibe isimlerinde 23 yaşlarında i- istasyonda mutat merasimle Al. 
Meclisi bugün Refet Canıtez'in manleorma gelen bilfunum ge- ne kadar ışlennı bitirerek tatil ka- ki kadın muallimeyi tevkif etmiş manya h a r i c i Y e nazı 
uı:ı.ş:~anlığmda toplanarak ruz. nilı"ıin sıhhi muameleye tabi ~verece~. an~ş~aktadır~ Mec • tir. · rr, hariciye yüksek memurları ve 
namesinde bulunan maddeler. tutulmakla beraber alınması la- Usin bu tatilinin iki ay olacagı ve 8 Safranbolu müddeiumumili- kordiplomatiğin bazı azası tara. 
den ikinci müzakereleri yapıla. zımgelen sihhat resmi ile vize eylill~e ~ekrar içtim~larma başla - ğinin gönderdiği tezkereye göre, fmdan kar§ılanml§tır. 
cak olan layihaları tasvip etmiş resminden muaf tutulmalan, yacagı soylcnmektedir. iki muallime halkın ar ve haya B. Köseivanof, birmüddet son. 

di 1 · · d ı· d ğul ı 'd d ra, yanında refikası ve kızı ol. ve "ğer ennı e müstace ıyet Evlenme icılerine ait bild- uy arım a enen rencı e e e-
lar 1 ak ed k -s ft b l Ü · 't · k h k tt b ı kt dugu~ halde, Belvü sarayına gı't. karar iy e müz ere ere mum evrakın malı'ye vekaleti u an u nıvera1 esı ce are e e u unma an suç 

k dr d ı k miş ve orada da devlet reisliği 
kabul eylernittir. Bunlardan L--- L...dan tab ve ihzar ettin"le. a osun a yapı aca ludurlar. Bunlar suçu işledikten 

tara.mı dairesi şefi B. Meissner taraf m-
"Milli piyango" idareai teşkiline rek dahiliye vekaletince köyle- deği~iklikler sonra, haklannda takibat yapıl- dan selamlanmıştır. Bulgar Baş_ 
ait kanun. un rnüzakeresinde .. so- re ve belediyelere parasız ola- dığını öğrenince 1stanbula geliniş 

lan b 1 be b t Ankara, 5 (Hususi) - İstanbul lerdir. vekili, müteakiben B. Von Rib-
ru ır sua e ccva n u çe rak verilmesi, devlet daireleri üniversitesinin kadrosunda yapıla- bentrop'u ziyaret etmiş, B. Von 
encümeni . ., ~bata muharriri kırtasiye 'stoku için verilmiş bu- cak değişikliklere dair layiha ile Maznunlar, dün akşam geç va. Ribbentrop da biraz sonra Belvil 
S di ta bu kanun b b 1 1 l k kit yakalanmışlar ve tevkifhane ırn ver gı cevap lunan ir uçuk mi yon ira ı tapu ve kad8$tro umum müdürlllğil sarayına. gelerek B. Köseivano . 
·ı ta · tini ıy' an · l ye götürülmüşlerdir. Sa.franbolu-ı e Y!are cemıye . n P . • mütedavil sermayenin iki mi· nUn Adliye Vekft.J.etine bağlanması fun bu ziyaretini iade eylemiş . 

t k t .... r•- ya gönderileceklerdir. g9ya aı evra 'aynıya ve ... ı ...... yona iblağı, Türkiye ile Yugos- hakkında kanun layihası, Amasra tir. 
sini !eni idareye devr~tm~k~e lavya arasında Belgratta imza dalgakıran.mm ta.miri ve yeniden v·ıA etle d k• ı· B. Hitler öğleden sonra, B. 
oldugunu, tayyare cemıyetımn edilen afyon anlaşması tasvip bir dalgakıran inşası için gelecekse f Q y r e 1 par 1 Köseivanofu kabul eylemiştir. 
üçüncü şahıslarla olan muarne- olunmuştur. nelere sarl taahhUdat icrası hak - b k ı B. Von Ribbentrop'un da hazır 
lelerinin ve ke§ideye ait. iht~l~f- Meclis yann tekrar toplana- kında kanun liyihası, Bur.:ıa ve aş an arı bulunduğu bu kabul resmi, bir 
lann ?ene }ayycın: ce~yeh ı.le caktır. müttehit elektrik Türk Anonim (Baştarafı 1 incide) saat kadar sürmüştür. 
halledilecegı, yem teşkil edil. MUstakil grupun sual şirketleri imtiyazlarile tesisatının · alaka ve samimt milzaheretlerini e· Bulgar Meclisi ikinci 
mekte olan "Milli piyango" i. t k . . \ ve Mersin elektrik TUrk Anonim · · ecek1 · hakk d k' ilmi'd' Reisinin beyanab 
da 

. ki . 'd . . a nrı b' ,.. sırgemıy en · ın a ı ı-
resıne es pıyango ı aresını şirketi hisse senetlerinden ır ..._ıs - • · • t1 · h tmek · t · YAKIT refikimizin Bulgaristan 

b A k 5 (H "'") M·· d . uk mı samımıye e ız ar e ıs enm. 
tasfiye vazifesi verilmemi~ u. n ara, ususı - us- m.mm .sa.tm alınmasına aı.r m a.- · · kr daki husu-c- muhabirini' kabul e-

k ı · k"l· Al' R . diki b u 1 rln Yeni nızam.name partı genel se e- w. lunduğunu söylemiıtir. ta i grup reıs ve ı ı ı ana velenın tas ve u m essese e . . d 1 ek·ı· 1 ak . den Bulgar mebusan meclisi ikin· 
B h . k ka T h b .. l' "k' 1 '"letmeleri hakkmd" kanun JAyiha- terının ev et v ·ı ı o ar ıcra ve-u iza atı mi.ıtea ıp nu- ar an ugun mec ıse ı ı sua ~ ~ cı. • • • G din G" · M k f killeri heyetine girmesini temin et· cı reısı ospo orgı ar o , 

nun maddeleri okunmu11 ve tas- takriri vererek hükumetten ha. eı, Ankara. elektrik ve havagazı ve · b · tir B' 
x miş ve bu suretle parti ve hükOmet uzun bır eyanat verınış . ız, 

vip edilm.iııatir. rici vaziyet ve harici ticaretimiz Adana elektrik Türk Anoninı §lr - b b t ··h· 
x beraberliği esas mı mahfuz tutmuş ura ya eyana ın en mu un yeı-

B. M. Meclisi bugünkü top- hakkında izahat istemi~tir. Ha. ketleri hisse senetleri Uç Alınan şir- 1 ni k lı 
olduğundan esasen parti hükfuneti- eri ısaca. a yoru.z. 

lantısında kabul ettig~i kanun. riciye ve ticaret vekillerinin bu ketinin bu liç şirketten matlupları- G dl M k f dl ki 
nin yüksek birer memuru bulunan ospo n ar o yor : 

lnrla baı:ı.ka hic_, bir ticari muame takrjrlere meclisin yarınki top. nm satın alınmasına. dair kanun ll- ,, B 1 . ta tür 
'.t h vali arkada.,lanmızm "İmdiye kadar . - . .u garıs. n resmen ne . 

lede bulunmıyarak· yalnız k~n- lantısmda cevap vermeleri mu • yihası Meclis ruznameslne almmış - ~ ~ lt1 1.t k tak b ed t i b 
olduğu gibi bundan sonra da teşki- . P0• 1. 1 a ı .erse e s n ı-

dı' yakacaQ'l0~ kömürü almak ü. temeldir. tır. akul t k 
latımıza azamr yardım ve himaye- zım ıçın e~ ~ .. sıyase ' omşu 
de bulurunalannı tabii buluyor.um. Iarımızla ıyı munasebette bulun. 

Yeni nizamnameye göre bütün mak olacaktır. Her §leyden evvel lngiliz donanması 

biz Yugoslavya ve Türkiye ile 
dostluklarımızı devam ve kuvvet 
lendireceğiz. Ben, kahraman, ce. 
sur, sözünde doğru ve yüksek kül 
türlü Türk milletine hürmet ede
rim. Balkanlılar ideali Balkanlı 
milletlerin malı olmalıdır. (Bal
kan Balkanlılanndır) mefkU.resin 
den Balkanlı milletlerin kazancı 
çok büyük olacaktır. 

Harb istemiyöruz. Komşulanmı 
zın müşkül vaziyetlere düşerek 
onların muhtemel bir mUşkül za 
ma.nmda fırsatlardan istifade et-
mek istemiyoruz. 

Bulgaristan koınşulariyle olan 
dostluğu muhafaza edecektir. U. 
zak bir milletin dostluğundan faz 
la biz yakın bir milletin ve kom_ 
şu bir devletin dostluğunu tercih 
ederiz. Yakın komşularımıza hür 
met ederiz, çUnkU biz komşu mil
letlerle ebediyyen komşu olarak 
yaşamağa mabk1lınuz .. Uzak mil
letlerle değil. Bulgaristan her 
hal ve ihtimalde bitaraf kalacak-
tır. 

KüçUk milletler belki müstakil 
bir siyaset takib edemez. Fakat, 
biz, Bulgar milletinin arzusuna u 
yacağız. Bulgar milleti ha.rbet· 
mek istemiyor. Başkalarının mE-u 
faati için biz, kendimizi ateşe ata 
mayız. Umumi harbde olduğu gi 
bi feci vaziyetlerle karşıla.ş?ru.k 
istemiyoruz. BUyük devletlerin 
emelleri onlara aittir. Biz, bu e. 
mellere kurban olamayız." 

( Baştarafı 1 incide) 
yük Britanya cemiyetinin dün ak 
şam verdiği ziyafetinde Sir Hor 
Belişadan sonra söz alan Bone, 
mantık icabı olarak teessüs etmiş 
ve zaruretin icabiyle takviye e
dilmiş olan lngiliz·Fransız dost· 
luğunun geçirdiği imtihanlarla 
pekişmiş ve tecrübe ile teeyyüt ey 
lemiş olduğunu kaydetmiş ve ar. 
tık hariçte kimsenin bu dostluğa 
şüphe ile bakarken samimt olamı. 
yacagına kani bulunduğunu bildi 
rerek demiştir ki: 

Bir ecbebi Ajans 
müdürü şehrimizde 

vilayetlere daimi parti müfettişi 

gönderileceğinden parti başkanlı- Sıcaktan u"zerı·ne fenalık 
ğrndan çekilecek olan valilerin şim· 

"Birleşen iki imparatorluk, ge
ni§ topraklan ve muazzam insan 
kitlelerini ihtiva etmektedir ve 
bu vaziyet kendilerine tamamen 
müdrik bulunduklan mesuliyet
ler tahmil eylemektedir. lki im
paratorluk, milletlerin ı:Jeref ve 
istiklallerini teminle mükellef-
tirler ve Avrupanın her hangi bir 
devlet veye. devlet gurubunun te 
hakkümü altında. kalmasını lta. 
bul edemezler. Esasen tarihin de 
gösterdiği veçhile böyle bir ta. 
hakkilm imkansızdır. lki impara
torluk dünya emniyetini öyle mu 
ayyen bir seviyede tutmak mecbu 
rlyetindedirler ki bu seviyenin al 
tında hayat insanlar için müsa· 
mahası imkAnsız bir şekil alır. Zi 
ra. insanların her sabah bir taar-
ruz ve bir hş.rb korkusu ile uyan 
malan ebediyen devam edemez. 

t~e. İngiltere ve Fransa barışı 
takviye içindir ki bu kadar hara. 
retle ve el birliğiyle askeri kU\·. 

vetlerini artırme.ğa çalısmnktadır 

lar. İngiliz milleti, :.ınnnclcrine 

rağcmn, mecburi askerlik ı.ınUlli

nü kabul etmiştir. Fransa ise, hiç 
bir zaman şimdiki kadar çalış

kan, bu kadar müttehid olmamış 

tır. Dünya bu imparatorlukların 

neler yapabileceğini ve sar.rettik· 

!eri gayretin milletlerin emniyeti 

nl muhafazadan başka bir gayeye 

matuf olmadığını nihayet anla. 
mıştır. " 

Bert Garai, Avruparun son va
ziyeti hakkında bir muharririmize 
şu izahati vermiştir: 
"- Polonya tamamiyle harbe 

hazır bir haldedir. Dört milyon -
luk ordusu işe başlamak için Al
manların harekete ~eçmesini bek. 
liyor. 

Polonya başkumandanı mare
~al Smigli Ritt bana kat'iyetle de
l:ii ki: 

"Almanlar Danzigi ilhak ettik· 
terini ilan edince ordumuz onlar. 
dan daha evvel Dan.ıige girecek· 
tir. Başka bir yardımcı olmasa da 
tek başnmza Almanlara karşı ko
yacak vaziyetteyir.,, 

Polonyalılar çok vantaperver· 
dider. Alman tehlikesi karşı

sında bütün bir millet asker ol-
muştur. 

Çünkü pek iyi biliyorlar ki, Al
manlar Danzigi ilhak etmekle kal
mıyacak, daha ziyade Şarka doğ_ 
ru yayılıruya çalıpcaklardır . 

Polonyayı askerlik lbakrmmdan 
fevkalalde kuvvetli ve kudretli 
1'uldum. Arkalarından Rusların 

yardrm<:ı yetişmese bile Almanları 
durduracaklanna şüphe eden bir 
Polonyalı görmedim. Koridor ve 
Daruig, Polonyanın boğazını teş
kil ediyor. Bu kahraman millet, 
boğazının sıkılmasına müsac:fde et. 
etmiyecektir. Her tarafta hümma
lr harp hazırlrkları var. 

Almanlar, İngilizlere ehemmi -
yet vermemekle beraber, hiç bir 
şey yapamıyacağrmızı zannetmek 
le çok aldanıyorlar.- Hakikat 
ta.mamiyle bu zannın aksinedir. 
Son temaslardan edindiğim ka
naate göre, iki üç baltaya kadar 
harp çıkacağını söyleyebilirim. 
Artık harbin önüne geçmek im 
kam kalmamıştır. Romanyayı te
reddüt içinde buldum. Ne yapa -
caklarını henüz tamamiyle tayin 
etmemiı görünüyorlar ve blr ta
kım müşkülattan bahsediyorlac. 

Bulgaristana gelince, zannedildiği 
gi mihver tarafına iltihaka 
taraftar değildir. Bulgar milleti 
Almanları hiç sevmiyor. Ve ancak 
iktısadi zaruretlere boyun eğerek 
münasebetini idame ediyor. Harp
te Bulgarlar bitaraf kalmak niye· 
tindedirler. 

Bulgarlar, Türkleri çok sevi· 
yorlar ve iki millet arasında hiç 
bir ihtilaf mevcut olmadığını söy
lüyorlar. 

Bulgarları düşündüren iki nok· 
ta vaı:ldır : Şimalde Ddbrica, ce· 
nupta Dedeağaç!. 

Biri, Romanya, diğeri Yuna
nistanla anlaşmalarına engel ol
maktadır. 

Ma.amafih anlaşmazlıklara rağ

men harpten çekiniyorlar. 'I'ürki
yenin çok kuvvetli bir vaziyette 
olduğunu daha buraya gelmeden 
evvel muhtelif yerlerde i~ttik. 

Türkiyenin İngilizlerle ittifakın 
dan sonraki vaziyetini yakından 

tetkik etmek istiyoruz. 
Bu maksatla yarın Ankaraya 

giderek Türkiye Cumhurreisi İs· 
met İnönü ile Genel Kurmay Baş

kanı ve diğer kumandanlarla, Ba§ 
vekil ve hükOmet erkliniyle müla
katlar yapmağa çalrşacağız. Yeni 
Türkiyeyi bütün !dünyaya tanıt

mak için esaslı intibalar toplaya· 
cağız ve fotoğraflar alacağız. ~n 

karada iki hafta kdar 'kaldıktan 

sonra Hataya giderek Türkiyeye 
ait tetkiklerimizi tamam1ayacağız. 
Sonra harp çıkmazsa Balkanlar
da son merhalemiz olan Yunanis· 
tanı göreceğiz Tahmin ettiğimiz 
ve korktuğumuz gibi harp başlar· ı 
sa doğruca Londraya döneceğiz 
Şunu memnuniyetle kaydetmek is 
terim ki, Türkiye hududuna giti:ii· 
ğimiz andan itibaren her tarafta 
çok büyük bir dostlukla karşrla;ı· 
dık. Artık bunun ehemmiyetini 
takdir etmiyen bir İngiliz kalma· 
mıştır.,, 

dilik idare heyeti azalarından biri-

sini kendilerine vekil tayin etmeleri >O e 1 en b •1 r a m e 1 e o" I d u .. 
ve asıl idare reisi intihabının müf et 
tişler mahallerinden işe başladıktan !z . . 5 (A A ) C .. n 

ilin fık .. ın· ·· mır, . . - uma gunu sonra yap a~ı muva gor muş-

t .. B b bl · d'lik b ,,.ır 1 k vukua gelen fırtına hakkında mUl ur. u se e e şım ı a:ınan ı . 
k"l t' ,.,;,:ı t.t t 'd h t• hakattan gelen haberler dolu ve ve c.ı e ıne vucı.ye ı are eye ı aza- . . 
d 

.. . .. eceğin' b' kasırga sahasının ilk tahmınler. 
sın an munasıp gor ız ır ar· . _ .. 
k d 

· k 'f · k d. . den gemş oldugunu gostermekte-a a~ı getırere vazı eyı en ısıne d. 
teslim etmenizi ve bu tamimi bütün ırA. l mi al'.. t .. 

·- . . . xnan res m uma a gore, 
ter:.kilatımıza teblıg etmenızı rıca Öd · d - d 1 70 h kt '" . . .. . emış e yaga.n o u e ar-
eder, sevgı ye saygı ile gozlennden lık b' h kil · lan tut·~ \ ır sa aya e mış o h* 

nün yUzde doksanını, 20 hektar
C.H.P. Genel Sekreteri 

öperim.,, 

lık sahadaki mısırın yüzde yirmL 
Erzurum mebusu sini ve 40 hektarlık sahanın da 

Dr. A. F. Tuzer yüzde on beşini tahrib etmi§tir. 

Boğaziçinde tünel 
(Baştarafı 1 incide) 

ta arasında doğru tren işlemesini 
temin edecek olan bu tunelin askeri 
bakımdan da büyük bir ehemmiyeti 
olacağını ve müttefik devletlerin Ro 
mtır.ya ile Lehistana yapacakl~m 
yardııtı halinde bu tunelin askert 
harekat için mühim roller oynıya· 
cağını ilave etmektedir. 

Sunday Eks;prese göre, Türk ka· 
binesinde bu tünelin inşası görüşül
müş, mü11endisler tarafından tetki 
kata başlanmıştır. 

Dolu ile aynı zamanda esen 
fırtına 500 incir ağacını yıkmış 
ve iki bin kadar zeytin ağacının 
Ja dallarını kırarak hasara uğ. 
ratmıştır. 

Aynı fırtına F oçanın Bağara
·n ve Çeren köylerindeki bağ. 
larda yüzde 20 derecesinde tah
·ibat yapmıştır. 

Bayındır mmtakasına da do. 
lu düşmü~se de buradaki hasa
ratm ehemmiyeti olmadığı an
laşılmıştır. 

lzmir, 5 ( A.A.) - Ge~en 
cuma günkü fırtına esnasında 
Kemalpaşa kazasiyle mülhaka
tında vukua gelen zarar ve zi
yan hakkında istihsal edilen res-

Kaymakam, ziraat memuru 
ve Kızılay reisi zarar ve ziyanı 
tesbit ile meşgul olmaktadırlar. 
Btt köylerin zaran iki, üç yüz 
bin lirayı geçmekte ve hasara 
uğrayan bağlann ancak iki, üc 
sene sonra iyi mahsul verebi]e: 
ceği anlaşılmaktadır. 

Satye binası 
tahkikatı 

Refi Bayar bu sabah da 
isticvap edilmedi 

Satye hadisesinden dolayı suçlu 
olarak sorguya çekilmesi kararlaş· 
tmlan Milli Reassürans şirketinin 
eski umum müdürü Refi Celal Ba
yann öğleye kadar henüz sorgusu 
yapılmamıştır. Kendisi kalb hasta
lığından muztarip olduğundan Üs
küdar sorgu hakimliğine de geleme· 
:niştir. Bugün öğleden sonra sorgu 
hakiminin Kızıltopraktaki evine git 
:nesi ve sorgusunu yapmar:.ı muhte· 
n~ldir. Enak I::.tanbul dördüncü 

sorgu Mkimliğine gelecek ve oraca 
tetkik edildikten sonra karara bağ· 
!anacaktır. 

Ancak şimdiye kadar bizde böyle 
bir J,aber tereş,.~üh etmiş olmadığın
dan Ingiliz gazetesinin verdiği ma-
1Qmatı kaydı ihtiyatla karşılamak 
icap eder. 

mi malumata göre, orta, aşağı Dün şehrimize 
ve yukarı Kızılca köyleriyle Ö. 

- - ran ve Kavaklı ve Öteyaka mev- düşen yıldırımlar 
1 kilerinde yaz mezruatını teşkil Kızıltoprakta Bostan sokağında 

BUGUN Lale de 

1 - ŞAFAGA DÖNÜŞ 

DAN1ELLE DARRIEUX 

2 - GANGSTERLER Cellltlı 

Louis HayWaerd - Kay Sutton 

S - En Yeni Metro Juma.J 

Yaz · tiatları: 
20 - 25 - 30 Kr. ..................... 

eden bağ, zeytin, tütünün yüz- 11 numaralı Mustafa Şiracmın evi
de 15 i ve bazı mmtakalarda ne dün yıldmm düşmüş ve evin 
tamamı mahvolmuştur. kapıları ve dıvarları yıkılarak ha· 

Armutlu nahiyesinde zarar sara uğramıştır. insanca bir zayiat 
ikinci deercededir. Kızılca köyü- olmamıştır. 
nün muhtelif mevkilerinde bin Muallim Galibin Acıbadem
elli hektarlık sahadaki mezruat de, Tekin sokağındaki köşküne 
yüzde yüz, 151 hektar genişliğin- dünkü fırtına sırasında yıldırım 
leki diğer bir rnmtakada ise :lüsmHştür. 
yüzde 50, 43 hektarlık üçüncü Yıldırım kö~kün baca ve elek. 
bir mmtakada da yüzde 1 5 ka- ·ik tesisatını bozmu§, ınsanca 
dar zarar görmüştür. zayiat yapmamıştır. 
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G TE~ IUZ - 1939 H A 8 E R - Akıam Posmşı 

PG~~~.'!e:ıdue..':arı l~@Qilil~ifffijiW@B+Jfmn<I 
rı. T. T. Unuıın müdürlüğünde met Hamdi Kücükaydın, :\Iehm1.ıt H atayd a bayra ·rTıı 

nt~murların nakil ve tayinlerine ait .\emal Ersen, Anadoluhis:ır memuru 
IJ,te hazırlan:ırak alAkadarlııra teb- .lehmet Cemal Demirci, lstonbul 

~~l~clılmiştir . ._u listeyi ııeşrediyo· ~~~;~~ ~::~r~!~~;~e~;.;~~ ~~~ Maarif Şur a,sı Kahraman as'Kerlerı'mı'z f~ ~· ı 
80 llrada.n 00 liraya U!rfJ edenler Paycıollu, Kastamonu memuru Esat r~ _ -11. 
Yüksek ren heyeti azasından Mel. $en, Kayseri memuru Beklr Sıtkı On- Vekalet bazı eserler ~· 

nıet Ali Özkarrleş, Telefon işleri relı.; cül, Beyo~lu memuru Hllınl, Kayserli Korgeneral M zafferı"n o" nu·· nde -Hıısnn Kılzıın Aktan, Istanbul P.T.T. ıııeınuru Şilkrü Erdem, Iznıir postu hazırlatll U lÇEHDE: 
nıudurü .Mazhar l>eriner, lsıanbuı memuru J.~Hi Ener11i, Bursa memu- . ç k l b • }~alayda kurulacak Yeni gümrük 
leleron müdürü Ni~azi Tezer. 1 ru Halit P• limeren Bornova meınu- On yedı Temmuz paıartesi o ga··ze ı·r geçı•t tc·şkılııtı için lstııııbul gümruklerın-

70 lirada.o 80 liraya terfi edenler ru Edip Gökçe, İstanbul paket me- günü toplanacak olan Maarif Şü· .len 
40 tecrübelı memur Hafa)f.ı gon· 

K d 1 D · · D b d .. ı llerUecektlr • 
. Başmufelti~ TeYfik Dinçe!, Tclefocı ınuru a r erıeı, iyer akır tel·ı rasın a gorüşü ecek itler hakkın· 
ışleri reis nıuovini Kemal K:ılmıık, 1 grar memuru Faik Ôzyurt, lst:ınbul de tesbit edilen raporlar kısım kı- • t • E~rı~f .cemiyetJeri müşlcrek ;ur-
lllilhendls tbralıim Şiikrii Esgün, :ı.ml telgraf memuru Sebkatullah, ~aket sım kitap halinde bastırılmıştır. resm l gap l clım bırlığı dün toplanmış Ye 'enı 
hcndis Emin Sözen, fen müfettişi memuru Ekrem Özberk, AıJll Koca· Bastırılan 

1 1 
d - hastanenin inşasına y:ırdıııı ıı:ın ~ban 

\hclullah Ziilıtü. baş, lımtr telgraf memuru Ekrem eser ~r §Un ar ır: • 'ıa}'a 26000 lira yatırmıştır. 
55 liradan 70 liraya terfi edenler Onur, TekirdeA memuru Serafeıtin . ı .- AtatU~kün ve lsmet lnö. Antakya. 5 (A.A.) - Anad:>lu 1 Hataya gelmiş, Kmkhanda me· • Olobıisler bir renk füt>rine bo-

Sönmez, Tekirdağ memuru i\eşhet nilniln muhtelif vesilelerle maarif Ajanımm hususi muhabiri bildi_ raaimle kartılannuştır. Burada yetılacaktır. 
Le,·azım müdürü Sakin Gökdoğan, 

Post:ı işleri reis muavinlerinden E
Yııp Sabri ,\rser.im, Naımi Erkmen, 
lelgr:ı r işleri reis muaYinl Hikmet 
Tckebnş, lelefon i,lerl reis muavini 
Cevdet Allan, fen müfotıişi Hüııeyin 
llusnü, Ali Fuat Akan, Eşref Taşkın, 
Heşit Gürson, Seyhan P.T.T. müdürü 
Kenan Oııal, Kocaeli P.T.T. ınüılilrü 
Şukrü Acıır. 

l\eeçcl, htanbul posta memuru :\lm- hakkındaki sözleri, riyor: bulunan Tekirdağ mebusu Rahmi • Belediye müfettişleri lstanhuJ , e 
lafa Hulusi, lzmir po!>lı memuru Ke· 2 - Memleketimize gelen ya. Korgeneral Muzaffer, bugün \pak, Dahiliye amiri inayet, Yar- Beyoğlu mınlakalımndaki dıikkıinlıı-
mal Behem: ı~t:ı~bul memuru Abı.lur- bancı memleket terbiyecilerinin / TU k • B 1 h d d d !laj Naci, kaza kaymakamı Sakıp rı tefli~ etmektedirler. Dllh:ıss:ı d:ıhi. 
rahman Saım, Dıyarbakır memuru ve müteh I l f U gar U U Un 8 Güne~. Parti ilyönkurul üyeleri, 

11 temizliğe dikkat olunm:ıkl:ıôır. 
S:ıip Öcal, Ankara posta memuru assıs arm _ra~~ arı. M•• t k .. . k Etiketsiz görülen 400 kilo ekmek 
Ahmet Nadir, EJnıığ posta ıueınurıı ~ ~-:-. lktısat Veka1etının davet uş ere gumru memurlar, izciler ve bir kıta as- müsadere edilmiştir. 
Sa!Jiha BA)'anay, htıuıbul h'''(rur me· ettıgı ıktısat işleri mütehassısı . kerimiz Korgenerali §ehrin giriş • BeJediye k:ıdrosıından acıktıı ka-
muru SaıJottln Namor, Seyhan nıe. nın maarif hakkındaki mlitalea. 80 bin Jirabk tahıiıata yerinde karıılamışlardır. lan memurlardan 17 ür.rcUf "e 16 
muru :\lehınet ~uri, Erıurunı memıı ları, iht iyaç var Korgeneralin yanında kendisi· maaşlı memur miinhallere yerk~tirıl 

45 liradan 55 lira.ya terft edenler 
ru Hasan Refet, !\taraş memuru D:ı- 4 - Bizim terbiyccilerimizin T"' k B 1 h d d d 1 ni Hassada karşılanuc olan Albay miştir. Diğerleri ıle peytler~y yer-
i tt' r d B N · ur· • u gar u u un a yo • s leştiriJeceklerdlr. 
18 ın ~r em, ursa memuru urı verdikleri raporlar, ~ ı 'k' d f k ld Şükrü Kanatlı ve digv er askeri er-

Hukuk müşavir muavini Tahsin Utku, Mara, memuru Pulat Kılı-:. . • . .u an 1 ı e a ontro en kurtar- • Belediye tarafından Büyükadacla 
Çetin, telefon işleri reiı; muavini Nu Yan ıncmunı Nedim Özalp, SıYas me 5 - Muhtelıf Vekaletlerın ra. mak maksadile mü1terek olarak kin bulunuyorlardı. Korgeneral, yapılan su tesisatı ikmal edilmek ü· 
rı Eke!, fen mufettişi Halil Hilmi Ev muru Mu!'itafı1 Nazım, Edremit rne· porları, • yapılacak gümrük binası in~a- karşılayıcılarına iltifat etmiş, bir zeredir. Tazyik motörleri temmuz 
gin, Hilmi Arııun, İstanbul P.T.T. ruuru ~edim tntepe, Pınarbaşı •ne- 6 - İlk. tedrısat meseleleri, 51 ıçın 80.000 lirahk tahsi _ müddet Orduevinde istirahat et· ~onuna kadar yerlerine taktJ0t~ak, 0 • 

hııkuk mua,·ini T:ıhir. 7 Dil I k 1 · ''lı: ,. t b d b ı~uru Hulus.ı, Yon memuru Şevke! . - nya me e et ermin ma. sata lüzum görülmüştür. Bu hu • ti ten sonra Antakya:·a hareket ı;US os aşın a er tarllfa su verilme-
40 llradan 45 liraya terfi edenler ÇnhJn~, İtmır tclqrA( memuru l!1ra·ı arıf Jurumu mevzularr t G"" '"k f h' la V •tmi,tir ğe başlanacaktır. 

. . h. H , . ... sus a umru ve n ısar r e • • · ı 
Fen mtifetıişi Hahl Efüp Ona.l, ım ıı~rettm, Erzurum memuru Ha· BUtün bunlardan başka ayrıca k. . Şanlı ordumuzun Hataya gı'rl- • lkmekteplerde acılıın sergiler ka 

7.ihni Kı~agörek, Halil Arıkan, Hııy· lil 'Bingöl İzmir paket memuru Hak- Ü u d aletınden cevap alındıktan sonra panmıştır. Gelecek hnrıa mektep! 'T· 

rettin Cıdar, lsmail Hakkı Uırnişment kı Sayla~. Konya memur~ Hilmi i3a. :~:r ögr-şe;~:~ :e görilU~litlmt· elk ~- tatbikata geçilecektir. tinin yıldönilmil, heyecanlı ve den toplanacak eserlerle her kaz:ıdo 
telgraf işleri şube müdürü Baha, Es· bacan, lzınir paket ıncınurn Ali Sü eli . m e I§ ~rın parlak merasimle kutlanmıttır. mıntaka ıergilerl açılacaktır. 
r,ışehir P.T.T. mürtürü Ömer Nurzat, reyya Akalan, Hasan Basri İleri, Or- leklerı de rapor halinde şura.. . • Demsey Saat 11 de şehrimize gelmit O- • Ortamektep muallim muavinliği 
r~n müfettişi Ali Rıza Cn~aı. du meınuru Avni Erkin, Maraş ınc· ya verilecektir. lan Korgeneral Muzaffer, HUkt'.'i· olmak lııtiyenlerin imıihanlatı e' lul 

35 liradan 40 llr:ıya terfi edenler muru Şakir Döker, Elazı~ mcmurıı Şura azaları önUmUzdeki ha!. Olüm tehlikesini met, Parti, Belediye ve Esnaf te- de yapılacaktır. Temmuz sonuna 
0

ka· 
Gümuşhııne P.T.T. nıüllürii AbLlül· Bekir TLğcı, Erzurum memuru Salilı ta sonunda Ankaraya gitnıeğe atlattı 'ekkülleri ve köylü milmeasilleri- dar nkAlete müracaat etmi~ olmak 

baki, fen müfettişi Hasan Silreyya, Kaysuııuı, Ortaköy memuru Kıhım başlıyacaklardır. . . b 'k i l~zımdır:. İmtihanlar lise mfifrect.ıı 
N · D · b k t ı r Demseyin ani bir peritonit yü· nın te rı ler ni kabul etmiıtir. bi Unyreltin, İbrahim Güvendeger, fen • amı emır ile·, 7.mir le gra ıne- ---o-- programı ve ter ye, tedris, pedagoıi 

ıniıreıti,i Sadık Müeyyet, Abdülkadir muru Ali Rız:ı, İbrahim Vnsfl, Ada· B k'I' zünde.n yüzde elliden fazla bir ihfr Liıe meydanında bü7ük bir ge- :t•rslerinden olacaktır. 
Onderman, müfeıtiş Salahaddin Ye- na memuru Salih, l~tonbul menıııru 8ŞV8 1 in teşekkürleri maile ölüm tehlikesine maruz oldu· çit r esmi yapılnnttır. Tribünde • Denizyolları idaresi yaptıi'.:ı tel· 
ner. Tayyip Yilzak, Ankara posta memııru Ankara 5 (AA ) - B ekil ğunu ve Amerikada bir hastanede Korgeneral Muzaffer, Fevkalide "lklerde İnglltereye :reni vapurl:ır 
80 

Mustafa Adıgiizel, Ali Ilızo Öğüt, Rı- 10 kt R'r·k 
8
· ·. aşv . ~ h. hh C A A ı~rnarlanmadan İzmit hattına surat. 

lira.dan S.'i liraya. terfi cdeoelr fat fmaınoğlu, Lutfi Erdeğer, Muhil·. ~ or e ı~ :ı.}dam, kabotaJm yattıgmı, te likenin ancak 72 saat mura u evat ~ıkahn, lbay li vapur tahsisine imkôn ~örememit 
rırnrelliş Celal Baş:Hır, mürcttiş tia Sevilen, Abdülkadir SalAh:ıllin, Turk b:ıyragına intikali yıldönümU te atlayabileceğini yazmıştık. Şükrü Kanatlı ve diğer askeri er- tir. 

tnuovlni Behçet Sözer, telefon işleri '.\lehmct şevket, telgraf meınııru Az- ve denizciler bayramı milnasebetile Son gelen haberler , çelik vü- kan, Fransız Albayı Collet, Hü- • lnhlsarlar ldare!'ii pi:ra~ıya yenı 
~ube mü<lıir mueyini Semahat Kor- mi Hosma, Posta memuru Şevket Er· resmi ve hususi müesseseler, teşck cutlu sabık şampiyonun ölüme mu· kumet, Parti, Belediye ve Tica- :eşitte bir kolonya dnha çıkarnııığ 
maıı, mnrettiıs muavini İhya SoııoA- onlu, Ali Şefik, telgraf memuru lJuı;· kiiller ve bir "Ok zevat tarafından k t t ·ıç.; • 1 d ret Odası erkiru hazır bulunmuc- karar vermiştir. hı, Reşat Ünal, Necmi zkazancı, Şe· l f A . t "' aveme e tıı:,ını ve ö ürnü e yen· :ı ·r T nü Erdem, tc e on memuru zmı n· gönderilmi• olan tebrik telm-afJa..,. d'ığinı· bildı'rmek+-,.ıı·r. tur. • Seferihisar kaymakamı Ge\'de' 
rı iyanşan, SüJe:vman Çan°a, ls- 1 } ){ ı·ı " "'. ~ •... 1C1..1 - "' ceoAlu, P<J5ta memuru bra tim .ı ı , na karşılıklı teb 'ki .1 te kklirl Çanka görülen lfu.um üzerine ,·ekah ı 
lıınhul posta servis şefi Nurettin Er- s ıı·· . ll" .. r n erı e şe e~ Demsey 72 saat ecelle cenkl-'tik· Kahraman askerlerimizin gedt ı amsun memuru useyın usnu er- rl . ild' . __,, s emr ne alınmıştır. 
gün. can, Bursa memuru Vehbi, Gelibolu nm b ırilmeııme Anadolu Ajan - ten sonra birdenbire iyiliğe do~ru resmi pek parlak olmu§ ve halk -=-:::--=---~--------

25 liradan 80 liraya. terfi edenler memuru nıean D~rinsoy, Üsküdaı sın ımemur etmişlerdir. gitmeye başlamı~tır. tarafından şiddetle alkışlanmıı- Halk hamamlari 
lst:rnbul telgraf servisi şefi Said- memuru Uidıı•:et, tst"nbul tel"'rar me H-a . ,. Dokt l h · · d b t G "t · d k ] ' • • J " " or ar epecan ıçın e ulu ır. eçı resmın e, as er erımızı, 

ha<l<lin Peksun, Eriime t<'lgnır ı;en·I- muru Eyüp Arım, Galata memuru m<lı Cın, Havza nıeruuru Galip ' iki Hamamın açılması 
si 'efi Eşref Cider, Çorum merkez lbrahiın carer, htanhııl lelgraf ıne- Özcan, İstanbul po~t:ı memuru Şcrı- nan bütün Amerikaya tehlikenin Jandarma alayı efradı, izciler, b 1 •-•-

k K d · ·· .... _ d k · ı... ... ·nd ld m kt rı tl azır l1U11nna başlandı şefi Numnn Şengül, Kocaeli merkez mum hınail Hakkı, Emine Sa:ıdel ·n, nra enız memuru Arif Ba~aren, yuz~ o san nısudı c aza ığını e ep 1 er, a ıspor, gençspor ve 
Şl·fi Bekir Sıddık Güner, fstanbul Tan, Asiye ııuırcı, tsııınbul paket fsıanbul posta memuru :'llchınet Sait, bildirmişler ve bu haber wnuınt bir muzik klilpleri, esnaf te~ekkülle. Yıkanma müddeti 
Telgraf seHisi şefi Nazmi l\Inral. lel- memuru Fethi Engin, Gıılata memuru n.aylıurt memuru Ahmet Gürün, Er· sevinç uyandırmıştır. ri takip etmiştir. yarım saat 
grr.ı r st'n·is şefi Siileyııı:ın Sukütl. .\hmet, Nedim postn memuru Abdül :ıı?ran memuru Sııbrl Ddkrr, Eli re-m t 1 1 

Tehlikenin geçmiş olmasına rağ· Merasimde Parti, şehir ve genç Fak" 1 • b d 1 20 liradan 25 llrııya terfi edenler Cemil, p:ıket memuru Ali Kemal, 1 memuru snın 1 Yeııiı-e, 1.ülebur- . ır erın e ava o arak yıka -
Muoı;tara Ililn1i Deyoğlu memuru !\leh gaz memuru Hii~:ınıcıtin, Anknra tel- men sabık şampiyonun daha gün· lik adına nutuklar söylenmiş ve nabilmesi için Kaııımpaca ve Balat 

Sırns memuru Jlasip Erdenir, h· r s ı 1 k ld d · k l H t k rt 1 d ] • 1 :r 
met l\fu

htar, İstanbul pnkcl m<'nrnru, gra memuru . aın Besler, Tursuııltı erce ımı ama an yata.\la ·ama· a ayın u u uşu o ayısıy e ta arıtması kararla•tırılan halk 
lanbul nakliye memuru :'lhıslafe ~a- "' :r :r zir, Recep, telgraf memuru Yusuf Ali Remzi Çamlıca, Kadıköy memuru ıner;1t~~ '"'~ı Darlırıro~, SıYas meınu· sı şarttır. !\faamafih artık kendisi· kahraman ordumuz ve onun baş· hamamlarına ait hazırlıklar ta • 
Çanılılıcl, Konya lelgrar memuru E- Ali Kemal, İstanbul Beyazıt memuru ru n ·ı ıın~·olac, Antkıırn t<'lıırar ni ziyaret edecek dostlarına birkaç larına sonsuz minnet ve şükran mamlannuıtır. Bu hamamlar bir 
lem Yüksel, İst:ınhııl nakliye memu- !\fchmel Murat, Nakliye memuru Ah· memuru Ncr:ıtı Suhaşı, ~ıaııhııl pos· dakikalık izin verilmektedir. '1isleri ifade edilmiştir. haftaya kadar açılacaktır. Her ha· 
ru Şevket Öz~ör, telgrar memuru Sa· mel Hnmrti Beyazıt memuru Ali la ınoınuru Ayşr Beraat, !\Iu~tofa Sıl- H 

. ferlchın, B; .. ikt~ş memuru Mehmet k_ı, Galata memuru ll!km_ et Alaç, Meı T" atayın bütün §ehirlerinde de mamda yansı kadın için olmak ü-
ını Eriç, Ali Söney, Çorlu memuru ~ 1\1 K- ı B k urk telgraf işleri reisliği memur- bu mesut yıldBnümil yüksek se. ki 
Cel6l Sayar, İzmir memuru Ali IJay· Mu:r.arfer Tophane memuru Ahmet sın memuru csut aını ' ucu .• ııeı lulhınıı, Fikri Esen Ankara telefon zere 40 şilik banyo yeri yapıl -
•lnr Bayer!, Konya memuru Hikmet Hayri, t~tanbul paket memuru Hay- kez şefi Şükrü Akçay, Aıl::ıırn pesin nuılıaııebe mrmurluiuna, Sıhhat ve- vinç içinde kutlulanmıştir. Şehir- mıştır, 
1 ~ter, lstaıılıul memuru Te\'fik Yücel rettin Sökmen Galata memuru Faiz, memuru Şevki Kor~al, Burı.:ı nıC'mu· ':aleti memurl:ırınuan lbr:ıhim hesap terde taklar kurulmu§, her taraf Yıkanma milddeti yanm saat o-
Edirne memuru Ali Alım, ht:ınbuİ Be:ı:oi:\lıı memı;ru Ali Ifaydnr. (;al:ıta :;! ~iihti\ Ar.as, Erziııt·nn ııı~mııru ;şleri tetkik memurluj:tunn, Nafia ve· 'Jayraklarla donatdmrııtır. larak tcsbit edilmiştir. 
l'fısta memuru lliiseyin Hayri, teJ. meınıını Cem::ıl, fstanbnl telgraf me- T urlrnn, zınır posı~.meınur;~ ~~·y;e.ı ·,aleti şu işleri mtnıurlarından Nıı Gece Antakyada büyük bir fe· Böylece bir saatte her hamamda 
ı:rLır rnrnrnru lhr:ıhim H:ıkkı Gülyiiz- mum Rauf Sem~eltin, Hcyheliarl:ı mc rn >Zon memuru Kaz.ım, ,s ·ışe 11

.; ~:-ttin Ataol hesap işleri şerHAin~ 1 • d'l • • 
lii, L(ılfi Dinç, Bur~a telgr:ıf memuru rnuru Mehmet Şerafetlin bınntml pa- m_~muru o~ı~ıan Özcan, Sak:ıı:ra. ~kıı 'l<'hmet lzmirli Enak Ye istatistii; ner a ayı tertıp e ı mıştır. 80 vatandaş temizlenebilecektir. 
Şa'..ir Silrncr, lsıanhul paket memu· ket memuru Fatma Münevver, t~ton· Gulen, Beyoglu memuru Şakır. Nıyn· nıür!üriüıW menıurluı:iıına, Khım A· Hamamlara girecek vatandaş • 
l'U Hil~el in ;·evzi Erınnn, po~ln me· bul telgraf memuru Mehmet Hilmi, zi Onuörel, ht:ınbul nakliye ıncınunı ılgım Erhaa memurluğuna, Cemn• lar sıhhi muayeneden geçirilecek, 
ınurıı Tevfik, l:r.mır memuru Ali Re· TeevClk. pAket memuru !Iilscyin mı. Şükrli 7:lüzün, B~iyüknda m<.'m.~m: 'rkol Ankara nrnhns<.'he memur?u· Ankara Veteriner sari hastalıkları olup olmadrğı ha-
mnl Gönenç, İstanbul posta memuru met tisküı)or memuru Mehmet Hu· Ceıııoletıın, Reyoglu ınenı·lru ıfı 1unn, lhc;an Öner GilmUşhane me· mamda bayılma gibi bir irııa ge. 
S3Jih Zeki, lzmı·r telnraf menıurıı liısl: lstenhul Aksaray memuru !\leh- Hil~nii, htnnbul n::ıklile ıneıı.uru ·ırnrlu#unn, ~lustuf:ı Arı# posta i~le faku" ltes ı' taf ebef erı' " B ı tı· ,... b K 1 kö" ınemu çirmeğe bünyeleri müsait olup ol-.. ı Ab'd' 1 met Tevfik, Amos:r:ı memuru Ilüse- ıı ıac 111 un· ey, 31 1 

· J • l'İ rcisliiii memurlu"uno, Yozaeıtaıı 
.:"ne ı ın, 'ııınhul telgraf nıe- ,. · t h ı t ı r 8 

• Trakya tetkik seyahatinden madığı tesbit edilecek, ancak bir 
ınuru l\fuhnrrcru 1kın, Ali Galip Öz· yin Hüc;nil, Ankara ıelgraf memuru l:u, ~ı.razı, ,:-t:ın ~ı . e ~ra ıncııı.urı Yusuf ~lecrsin meımırhıifuna, Siirllt'n 
•·icek, İsmail dokkı Söıımeıı:utc.~. S:ı<leıtin Ermin. Sa!Jrı Uznnoglıı, füırı 1ııl:ıner, ~.ıı.. Yasin Eruh memurluğuna, Muzaffeı döndiller mahzur olmadığı anla1ıldıktan son 
:-:evşelıir memuru se ... ·it .!\fehmet, İli· tı 5 liradan 20 liraya terfi edenler liye memuru Şahan Çelebi, füyoğh r.üven po5ta lşl~rl reisliği mtmurlu ra yıkanmalarına izin verilecektir. 

• J ' • 'k memuru Fa!ma Adalet, Beyoğlu ıne l'ı Trakyada hayvanat müessese • ırnbul naklıye memuru Cnfcr Sadık bnıir te!fırar memuru Kemol Ru e, . 
1
•
1 

. , k 1 · ı b 1 :.una tayin edilınişlerdir. Sari hastalık görülenler derhal ... . . s··ı . nıuru Ce a ctıııı .... ııı nıı, s :ın 11 pa dil ı leri ve hastalıkl:ırı hakkında on h.okezoğln, Knrşıyaka memuru :\lan- l'.'llonbul telıırar memuru Bnkı · u <':>· 
11

.. .. E t 1 Nakle en er tedaviye sevkedilecekler, uyuz gi 
· . . 1 C . :et memuru usnu ·vrcıı, e gr:ı " d b · t tk"k t A k sıır Aral, tsıonbul telsror memuru mon, Dı}•arhak ır memuru Ho} r .e}- . ,\,l '.\I .· Ycşilköy merkez şefi ~afi Bak ı r· gun en erı e ı a yapan n a- bi cilt hastalıkları bulunanlar ha· 

. Jiaı1en liilıni :r.lii, 1tzmır pakti nıeınu. hnn, Al•vnlık me~~1ru .. HK~ıı;eyln Gt~~·n, :~1~~ır~li~ıe;1~~::1
1

1
1: .~n'ı:~::~ ·P~:~~1 ~~~~ \ö:ve, H:ıkırköy merkez şefi Baha Y ... - ra veteriner fakültesi profesör ve mamda llaçlandmlacaklardır. Bu 

ru SoCCet Adalı, stanbnl paket ıne- 1\on~·a mcınuru "u <ru oyn, ıeuze r \k .. T I" ·ar ıncnnıı·ı )ilkôYl', Eren köy mcrkei şe!i Sain• son sınıf talebesinden milrekkep 
muru Ahmet Necip Ertosnn, CiJe mmeuru Hakkı, btanbul t~lgrar me- mRuru L~1ı~m k• '!.~ 0 •1 _ e "

1
' "llıtt· Iı'p• i~alih merkez şerliğine, Geyve mer· · iki hamam açıldıktan sonra alma-

1 T G 1 
ecep ·aru uun< ogen, ., .ı . 30 kışilik bir grup dün sabahki cak t' ] .. h • d'V 

memuru .'\arlık .Frat, f!ııtıınhul telgraf 'muru F'e,•z uncer, R ate memurı: • T f'k l'\ğ'll Cenıll '•eı şeri Ahmet Sezal Erenköye, De ne ıce ere gore, 1e rın ıge:r ... , po~ıa rıınıııuru ev ı ı• l . , konvansiyonel treniyle •ehrı'mı'ze 
memuru Agah över, Fehmi inan. h· 1\Amil Eke, Ayımı-ık memuru , ... ecatı ' ,, R \l· •11 mirci merkez şefi Muhtar Afrln Bııı s mıntakalarında da halk hamamları 

. . ' . t k l' t Telgraf rnenmnı ccep • ,ruo! u. gelmi~tir. mır memuru Fnhretıin K:ıraşehin, ?lferı<", stanbul po t1t memuru ·a mıı ll t fJ d 1 ıaya, J\cııkin memuru Ahmet Turaıı -s tesisi düşünülmektedir. 
Bur~a memııru llısaıı Knrtnl, lshrnbul MUye~ııer, posta nıemurn VAhnp, ~lu'> l6 liradan ıı,5 raya er •. e c~ or Demirci şefli~ine, Menemen merke1 Grupun başında bulunan pro -
ldgıaf ıımmıru Zeki önol Dnnılır· I memuru Ahmet Nuri. Akhi~or mcmu- 11.m:r IC'lgr:ıf memuru l\I) :~ı \· ";di JI:ısan Ragıp !'\azilli merkez şef· fesör Hilmi Dilgimen bir muhar . 
ma memuru Fııik Özen, Sli;ıııcııe ıııe· ru İbrahim SeYki, htanbul ınemu- kınll, Eliizığ ıncmıır'.ı Ccııı:ıl 1.h.ul. '' :'\nzllli ~efi Fnik Önd~r lzr:ı ririmizc şu izaahtı vermiştir: 
nıurıı Ali Rıza Yanız, Edirne memu. ru Ahmet, Ankara telgraf memuru Zongulı.luk nıeıııııru Leın:ıletlln Ozılc ·rır,:raf seryisi şerliğine, Çinga mer- - Evvela Garbi Anadolunun 
nı lbrahlm Fehmi, tstanhul postn Ahmet Uslu, po,ıa memuru llamil, ğer. 'ce7. şefi Kemal Hehisll merkez Şt'Cli· 
memuru :\lchmet l.Cıtfl, telgraf meınu· Konya memuru Ömer ?lftıim, Ankorn Baş :'ılüvezzl ,·e Hat Bıı.lu~darı ~ine, Anknra posta memuru Nail ser 
ı·u Ali Haydıır, tzmir paket memuru ıelgrııf memuru Mustafıı ~ail. Erciş 174 ba5 h::ıkH'I, lıa~ n~ih·e~.ı.ı '~ ınl vis şoflij1ine, Edip 1nnl İstanbul te? 
IJfjq)~ in Ali DeA<'r, tsınnhul po~ın memuru Sıı!Jrl, F.o;kişehlr lslo~yon \'ezzi birer derece tcrfı <'llırılnuı)liı rrııf mL•mnrluAuna, Atiye posta ınt" 
nı cnrnru Ali Hnydıır, Ardoh:ın me· memuru Sabr!, Ankara po~te memu- Yeni Tayinler nurluğuna, Adana memuru Enveı 
ıııuru Hii uıııeılrlln, lstnnhul po5 te ru N!lıml N"ceti , NiJıde memuru Hü· Emekli btilıkarıı ıılb:ıyı Alıı.lwlnl >inur memurluğuna, Pınarbaşı me 
rııemurıı Hikmet, Ankara po~ta me· 'leyin Avni, Develi memuru o~rnan Öker Ankara radyosu miidürlfığii Hıru llulusi Trabzon memurlnA:mı 
ınıırn Mehmet Sezni Akın, Edirne me T:ııJkın, Aksaray memuru Asım Yal· ne. m:ıliye vekfılcli v:ırlclal rnliıne~· .,;r telgraf memuru Cevdet Ka:'~ 
ırı•ıru Ahmet Nuri Erıunıı, htan!Jul rın. Ka'.\'!ltrl memuru 17.?:et ı\yılın, yizlerin,Jı•n hukuk mewrıu Snlllhat :,·nka memurluğuna, Karşıyaka me· 
ıelgref memuru Ali o~mnrı Er ör., Hii Yoıl(ol ~emuru Sezal F.riç, Kony..ı tin ııılifetıi'} muavinli~inr, Eminönl' '1Hlru lbrohim tzmir telııraf memurh 
"l'Yln En\'er naro, !\tcrziCon memuru memuru Bahriye Köker, ElihıA ıne· m:ılnılidiirliiğii muhıısrbe ıııemurıı 1unıı, Ceyhan memuru Rıdvan Anka 
Omer Nııci Tieyen, lııtnnhul ıelfJrar mııru E,ref RaliA, Ürf!llfl memuru !\lihri ht::ııılıul P.T.T. mııhıı:-;ebe şef· ·a ıııulınsehedliii memurluğuna, Ka~ 
ı ıcrnuru fsmoil Zühlii Gllnnr, Ahmel Hil~eyln Avni, Urla memuru Fehmi, liğinc, SeyCultin özılcınir n:ıdyo m:ı ıınoou muhasipliği memuru Ahme' 
T evfik Orkıınt, J\ırklurell memuru öztilrk. htanbul lelıJraf memuru h·ıkinkst:i?:!inc, lise meznnl.ırındnn k !ğııı hesap l~leri mür!UrlUE!!I Ml:i\i 
" • rc•llin t'llter. lstan~ıııl telgrar mc· mail Hayrettin, Ekreın Bcnur, Post~ ~~i-1 çetin Hüıl.ı"erdt po.;ta işle_ri re· mcrnurlu~unıı., Kn~tnmonu memuru 
r''" ru nır:ıı )for~eı, Alı Rıza tnnlkut, memuru Hikmet, tel~r:ıf memuru Rı 1 ıslı;; ı~1t'mıırl11~11na, Hoıın <'skı nıc- .\clil Mudanya memurluftuno, hton· 
•· 'ıııı ~t Te\'fik, Bnrsa memuru Faikjrat Doğ:ınıır. Konya memuru Enıinlmurıı rurıt Ciiimiişh:ıııc ıneın11rl11~un:.ı, bul tclgrıı.f memuru Sadi Yalova me· 
Dorm.12, lstanlıul telgraf memuru Ah- ÇorakçıoRlu, Adıma telgraf mcmurUıl\iu<>lafa G:ıl:ıln memurllığuna, Ali Sen murltı/tıına nakledilmiştir. 

bir kısmını gezerek tetkikatımıza 

ba§ladık. Bilhasııa Karacabey ha · 

ritrlarında fazla meşgul olduk. 

Bunu müteakip Trakyada do -

laştık. Mezbahayı, nümune ahır -

larını, Trakyanın meşhur yoğurt 

ve peynir imalathaneı,.rini, muh -

telif hayvan hastalıklarını gözden 

~eçirdik. Etüdlerimiz ilmi bakım

dan çok istifadeli olmuştur. 

lstanbulda da birkaç gün kala· 

rak buradaki veteriner müessese· 

lerini gezdikten aonr:- Ankaraya 

döneceğiz, ileddc şark vilayetleri

?i de gezmek arzusundayız. 

Hayvanat 
bahçesi 

Belediye tetkiklerde 
bulunuyor 

İstanbul B:ledivt!sİ, şehrimiz.de 

b:r hayvanat bahçesi yapmağa ka

rar vermiştir. Bu maksatla Avru -

padaki hayvanat bahçelerinin iı:a

tcı loğlan getirtilmi'jtir 

Vali ve Belediye Reisi 

Kırdar, işin bent.iz tetkik halind 

olduğunu, hayvanat bahsesinı 

yeri bu tetkiktt n~ticeleftdnrtc.,. 

sonra tesbit edileceğini bir mu 

harririmize söylemi§tir. 
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' }ıfeşlıur Fransız artisti 7~1eg Lemo-
nier pazartesi akşamı Poste Pari
sien istasyonunda "cemiyet lıa}'aiı., 
isimli piycsiu temsiline iştirak etmiş 
tir. 

'Almaıı Sopranom Lilly Claııs bu 
akşam (perşembe) Türkiye saati i
le 9,15 de Hamburg '(orta dalga 
331,9 metre) istasyonunda operet 
parçaları programma iştirak ede
ceklir. 

Meşlıur film yıldızı 'Amıa Neaglein 
kardeşi olan Basbariton Stuart Ro 
bcrtson Amerikanın "milli radyo 
şirketi,. (NBC) ile bir mııkat'ele 

yapmış ve Amerikaya gitmiştir. 

~ 

Genç krnumist Guila Bustalco bi. 
akşa1t1 (perşembe) Tiirkiye saati i
le 9 da !lolandaııuı Ililııersum 1 
( ıtzım dalga 1875 metre) islaspo
mmda radyo orkestrasının konseri· 
ne iştirak edecektir. 

• ., .r • . . 

1939 
RESiMLi HAFTA' nın 

Meşhur bir ltalyan bestekarının 
operası 

Sair akşamr, Türkiye saati ile 10 da, İtalyanın Torino grubu 
radyo istasyonları Zandonai (Francesca da Rimini) operasını ncık. 

}ettiler. Opera Milanoda, Castello Sforzesco tiyatrosunda temsil 
edilmiştir. 

Mevzuu Gabriel d'Annunzionun piyesinden alınmış olan bu 

opera Zandonainin şöhretini temin eden eserlerinden bidir. 
Meşhur musikişinas ve "Cavalleria,. Rusticana operası beste

karı Mascagninin mü.dür bulunduğu mekte~e okumuş olan Ric 
cardo Zandonai ltalyada çok sevilir. Fakat kendi memleketi dışın . 

da pek fazla şöhreti yoktur ve daha bir çok operalarr diğer musiki 
eserleri olduğu halde, umumiyetle yalnız (Francesca da Rimini) o
perası meşhurdur. 

Zandonai de Mascogninin ve Puccini'nin tesirini bulmak kabil
dir. Onun da, bu diğer iki meş.hur İtalyan bestekarı gibi, en kuv. 
vetli taraflarından biri eserlerinde tiyatro örgüsünün çok mükem
mel olmasıdır. 

"Franseca da Rimini) nin hususiyetlerinlden biri de operada 
kelimelere en uygun musikiyi vermesidir. Bu suretle ifade, tam 
manasiyle, canlanmakta.dır. 

Amerikanın istiklal bayramı 
münasebetiyle ... 

4 T emmuz salr, Amerikanın istiklal bayramı ildi. Bu müna -
sebetle Amerikan radyoları gibi bir çok Avrupa istasyonları hu. 
susı: programlar tertip etmişlerdi. 

B u arada Londrarun National istasyonunda o akşam saat 8.15 
de ''Dört T emmuz,, isimli bir piyes temsil cldil<li. Bu piyes Ameri· 
kan radyolarında tiyatro mevzuları üzerindeki konuşmaları ile 
me§hur Alistair Cooko hazırlanuştL 

O akşam saat 8 de R adio Eireann (İrlanda radyosu)) da A-

merikanın istiklalini kazandıran milli kahraman, ilk Cumhurreisi 
Geor ge :Vashington hakkında bir konferans neşretti. Sonra lda İr 

landa lisanında, Amerikanın ilk cumhurreisi hakkında bir konferans 
verilmiştir. 

Amerikanın bu milli bayramında Fransanın Bordeaux Lafa -
yyette İ5tasyonunda da, ekserisini musiki teşkil eden hususi bir 
progTam t ertip edilmi~ti. Bu program Eiffel kulesi ile de ne§rediMi. 

Mozart'ın en az bilinen • esen 
Mozart'ın "İndomcno., operası pekaz meşhurdur ve diğer eser

lerinin kazandığı şöhreti hiç bir zaman kazanamamıştır. 
Bu, sebepsiz değildir. Çünkü Mozart lbu eserini bestelediği za. 

man daha 24 yaşınlda idi. Opera ilk defa olarak 1781 de Münihte 
temsildir. 

Mozart bu eseri ile Alman musikisinde bir inkılap yapmış ve o 
zamana kadar alışılmış olan şekli bozarak operaya koro ve baJet 
kısımlan ilave etmişti. Mozart bunun örneğini, Glück'ün Fransrzca 
operalarında görmüştü. 

Mozartın bu eserinde bilhassa korolardaki zenginliği ile kuv
vetlidir ve bu itibarla "indomeno,, onun en iyi eserleri arasında 

sa}~rlmaktadır. 

Mozart kcnı:lisi de bu eserine büyük bir kıymet verir ve çok be
ğenHmemiş olmasına hakikaten üzülürdü. 17 81 de eserin Viyanada 
temsil edilerek büyük bir rağbet kazanacağım ümit etmişti. Fakat 
opera Viyanada ancak 1786 da temsil edilebilmiş, o da bazr tanın. 

ıruş tiyatro amatörlerinin hususi: ve bir kereye mahsus, temsili idi. 
Mozartın bu operası sah akşamı, saat 21,15 de Stuttgart raJ

yosu~da neşrolundu. 

Prağ radyosunda "sahlan kız,, 
operası 

P rag radyolarında her sene 6 temmuz bir milli bayram olarak 
kutlanır. O gün, büyük Çek inkılapçı ve vatanperveri Jan Huss:.ın 
1415 de Köstencede diridiri gömülı:iü ğügündür. Huss Prag üni
versitesinde latince yerine Çekçeyi koyan ilk prcfesördür. 

Bu sene.de Çeklerin bn milli bayramı Prag radyosunda husuı:ıi 

programla kutlanacak. Bugün (6 Temmuz) öğle üzeri Türkiye sa. 
ati ile yarımda Prag radyosunda (Orta ıdalga 470.2 metre) den 
bu programı dinlemek kabildir. Öğleden sonra sonra saat 5.25 de 
de gene ayni istasyondur. Çeklerin milli operası olan Smetanomn 

"satılan kızı,, operası plakla neşredilecektir. 

, ısviçrede televizyon Yeni bir anten 
tsviçrede yeni açılan Zürih ser. Fading'in yüzde 20 

;;isine 0,2 kilovat kuvvetinde küçük nisbetinde önüne 
bir radyo istasyonu da yapılmıştır. 
Bu istasyonla, lsviçrenin Beromüns geçıyor 
ter istasyonu , çalışmadığı zaman. Almany:ıda, radyo istasyonları 
sergiden musiki neşriyatı yapıl - için yeni bir anten tecrübe r.dilmek 
maktadır. l<'akat, islasron pek za- te<lir. Neşriyatta yüzde 20 nispe -
yıf olduğu için yalnız Zürih şehrin- tinde "fadin~,. in önüne geçen bu 
den duyulmaktadır. yeni antene (arca) anteni ismi ve-

Sergide ayrıca bir de, lsviçredc 
yapılan radyo makineleri teşhir e
dilen bir köşe vardır. 

Yine Zürih sergisinde küçük bir 
televiziyon istasyonu da vardır. Bu 
istasyonla en fazla stüdyo dışın • 
dan nakliyat yapılmaktadır. 

riliyor . 

Bu anten herbiri 50 melre bo • 
)'Unda altı direkten mürekkeb<lir 
ve bunlar bir daire şeklinde dizil
miştir. Ortasında da a~·ni boyda 
bir sekizinci dire k vardır. 

lıaıyanca derslerini takip edlnb 
Bu ll~UJ kolayca elde edeceksiniz. Bu suretle, 1sviçrcdc ilk defa o

larak t elcvlziyon göstcrilmlş olu -

.--..-.,_ ...... _,._llllllıııllJlll-ı.111 yor. 

Bu yeni antenin yakında Berlin 
uzun dalga (Dcutschlandscnder) 
istasyonuna da tıı.tbik edileceği ha
ber verilmektedir . 

Fransız şantözü matmazel 
A1ortimer wmartesi günü 
Paris (uzun dalga 1648 metre) is 
tasyonımda Türkiye saati ile öğle- • 
den soma 3,30 da Fransız şarkı/an 

okuyacaktır. 

ltalya11 opera şantözlcriııclen 

Maria Labia 

letler:inde kaç radyo istasyonu 
var? 

2 - Radyo istasyonlarının 

dalga uzunluklarını tesbit etlen 
son Montrö konferansı karar. 
ları ne zamandan ilibarnn tat
bik edilecek? 

3 - Şu meşhur opcr:ılarm 

bestekarları kimdir: 
a) Madam Bulterfly 
b) Karmen, 
c) Ayda. 
4 - Bcthoven'in operası var 

mıdır ve ismi nrdir? 
5 - "Scvilla brrberi" 

~ rası kimin eseridir? 

Cevapları : 
1 - 770 k:ı.clar. 

2 - Anla~manm 

<;r tarihin y1ldönümü olan 3-4 
mart 1940 gecesi saat 12 den 

'tibarcn. 
3 - a) f'ueeini, 
b) Bizct, 
c) Vereli. 

4: - Bir tek operası 
''Fidelio". 

ı'> - Rossinl'nln. 

6 TE:\1UZ - 1939 

Vitamin hazinesi 
Biber 
Yazan • (Q)ıra ~o ~. 

Yeşil biberin sağyağlı 

ve zeytinyağlı dolmaları 

eskidenberi makbul tutu • 
lursa .da, kırmızı biberi es -
kiden, daha ziyade, yara
mazlık eden ve yalan söyli
yen çocukların ağızlarına sü 
rerek onları cezalandırmak 

için saklarlardı. Bazıları 

kuru fasulyeye kırmızı bi -
ber koymaktan hoşlanırsa 

da böyleleri de çok bulun -
maz. 

Halbuki vitaminler keşfedildikten sonra biberlerin yeşi
linin de kırmızısının .da değerleri birdenbire arttı. Bfüerlerde 
haylice vitamin bulunduğunu hisseden hekimler, daha 1927 
yılındanberi onlaıidaki vitaminleri ölçmeğe çalışıyorlardı. A 
vitamininden de, C vitamininden de epeyce bulmuşlardı. Fa
kat Macaristanlı meşhur bir profesör Sent Giorguy, 1933 
yılında, oralarda yetişen paprika cinsinden kırmızı biberdeki 
C vitaminini ölçtükten başka, bu vitaminin 'l<lmyaca terkibi
ni bulup hem de saf vitamin ola rak meyfdana getirerek Nobcl 
mükafatını da kazandıktan sonra, kırmızı biber onun saye -
sinde yeşil biber de en kibar gıdalamruzdan sayıldılar. 

,. 

Şimdiki halde yeşil biberle kırmızı biberin vitaminleri 
şöyle hesaplanır : 

1 - Yeşil biberde, tabii yüz gramm\da, A vitamininden 
1000 ile 5000 ölçü arasında bulumu-. Vakıa sebzelerin bazı
larmda bundan çok büyük nisbette, mesela karnabahard ı 
42000 ölçü nisbetinde, bulunursa da sebzeleri çiy yemek a
det değild ir. Lahna yapraklarını çiy yiyenler bulunmakla 
beraber çiy lahna onlara da karın ağrısı verir. Halbuki yeşil 
biber çiy olarak pekala ve lezzetle y enilir. Yeşil 'biberlde C 
vitamininden .cıe yüzde 100 miligram vardır. Bunlardan ba:ş
ka B l vitamininden7, B2 vitamininden de 11 ölçü varsa da 
ötekileri yanında bunlar develde kulak kabilinden sayılır. 

2 - Kırmızı bibere gelince, bu cins yeşilinden daha 
.değerlidir. Bir kere A vitamini şu kadarla bu kadar ölçü a
rasında değil, yüzlde tamam tamam 7800 ölçüdür. Gerçi yüz 
gram kırmızı biber yemek pek de kolay bir §ey değilse de 
insan kırmızı biberden on gram bile yese gene 780 ölçü A 
vitami~i alabilecek demektir. Mikroplu hastalıklara karşı 
koyabilmek için de bu kadarcık krrnuzı biber yemeğe kolay
ca katlanılabilir. Hele kışın kuru fasulyeye kırmızı biber 
karıştırmakta hiçbir güçlük olmaz, hem de fasulye daha lez

letle yenilir. Yalnız, hatırıruzlda bulunsun, bu vitamin sı -
caklığa ve pişmeğe dayanamadığından kırmızı biberi fasulye 
piştikten sonra, yenileceği vakıt, katmalıdır. 

C Vitamini bakımından kırmm bibere dünyada hiçbir 
şey yetişemez. O ndaki yüzde 220 ölçü nisbetinde C vitami
nini başka hiçbir şeyde bulamazsınız. Portakal kabuğun:la 
bile yüzde ancak 200 nisbetindedir. 

Bu kadar C vitamini bulmak için yüz gram kırmızı bi -
her yenilemez, derseniz 'kırmızı biberi diş ilacı yerine dişle
rinize sürmelisiniz. Bu vitamin dişleri kuvvetlendirmek, gü
zelleştirmek ve çürüklerden kurtarmak için - ldiş işlerinde en 
ilerlemiş mütehassıslar olan Amerikan diş h(,;kimlerinin de

diklerine göre - en iyi ilaçtır. 
O nu da yapamam derseniz, mevsiminde taze portakal 

kabuklarını dişlerinizin arasında çiğnersiniz. 

H angisi kolayrmza gelirse .. 

· .... ~ . 

' Amcrikatt ra·ayo merk'ezi binası 

ltr 



16 Temmuzda yapılacak 

Enternasyonal atletizm 
müsabakaları 

1 ürkige bisiklet 
birincilikleri 

Teblığ 

Bu haftaki maçlar 
ve hakemleri 

Kongreler 
SU1eymaniye klUbUnde 
Sü'leı1maniye spor klü'liü ba§ • 

kanlığındcın: 

IGUbUmüziln senelik adi kon. 
gresi 12-7-1939 perşembe gil. 
nli saat 18 de klübilmUzUn Vez. 
necilerdeki lokalinde toplanacak. 
tır. 

Kayıtlı azaların muayyen gün 
ve saatte teşrifleri ehemmiyetle 
rica olunur. 

Ruzname: 
1 - Bir yıllık mesai raporu. 
2 - Yeni cemiyetler kanunu. 

na göre tadil edilen nimmname. 
nin rnUzakcresi. 

3 - Yeni idare heyeti intihabı. 

Anadolu klübünden: 



Versay nıuahedesini 
inızalıyanlar n ldul r? 

Muahede, onu imzalıyan murahhasJ3ra ö __ _ 
uzunluğu bakımından uğur getırmiştir 

70 Devlet adamının iştirak ettiği bu konferansta öküz çobanın
dan mihraceye kadar her sınıf ve meslekte adam vardı 

Varsay muahedesi arazi 
hükümleri 

1919 da ne idi? 1939 da ne oldu ? 
A vusturyada 

Almanya Avuaturyanm m1J1.- 13 mart 1938 de Bitler A-
bedelerle kabul edilen iatikllll- vuaturyayı ilti1l edip Alman-
ne hürmet edecektir. yaya lllJ&)rmı il&n etti, 

aeıçıkada 
Abnanya BelclJraya Baplll 1 
~ Maımecly mmtablarmı ter- Vasiyet deiltmtlldftll'• 

Danı markada 
111.mJdll 11ma1 tarafı Dul-1 Vasiyet deltlmemlttlr. 

markaya ftl'llmlltlr. 

l'ransada 
Botun dUnya, yeniden sulhu kurmuş ..::.;.ı--~-ı V""'1et............ ==~~hepol sok= uı:0:::;ı:= 
1 1 h • d lh Oml1IU ai9- Jamtrolaa Ölenlerin içinde bir tanesi öl - Murahhaslanıidan ikisine dia• 

D an ara gayet asıs avranmış, SU U ta...,. oı.. s.r mtaıra- u nau-m ım 4•,.. dutfl zaman 9o ıatnıda buıuııu - bap nipnıDIJl tövalyeıik rütbe.ı 
tlt:lldııl•t;. ~ lcla p.le1ıjelt aetlc..ı S. ~ yordu: ~ Cl=e~ 88 verileli. Bunlardan biri vikont Mil• 

imzahyanlar birçoğu hayallarıntn .............. ...,. Plf1. ~I= veı.e:ven :ur.ı:: ~f::rd~~Un~:: t=~ 
sonunu menfalarda geçirmi4tlir Yukarı da hanı NicolOI da ao yqmda aliı:- 10 mart 1930 senesinde 80 yqm. 

Y Yabn llJlquam ftlbetl !erini yuıddular. da olarak öldü. 
il haziran 1919 tadbhıcle, yani :Villonun mtıatepn olan Ro.. 22 Kut ım de J&Jl}mam ta- içlerinden dokuz taneli yetmit David Loyd Corc 1918 senesin· 

....,.n tam yirmi Hile enet ylr. bert Lntinc M )"llllllda oldutu 1larrlr .._ '* NJllmJa tll1ılt ve on tane.al de altmif bet yapn. deki tnciliı: hüktlmetinin baıveki-
W ,..U devleti tosmi1 eden yet - halde JO tepinlenel 1921 lıle 8L eı1llmlltL dan ·uı:ua 6mllrlere malik oldular. li i.di. 
mit murahhu mqhur "!'lenay u· mUftUr. LltV ftUi d Yalnu dört taneli elli sekiz ve 1922 ıeneıinde kabineli trlanda 
-- aynalı pleriatnde "Saf. Ameribnm tanmtnn '"''-'omat. 1' ' elli altı yatlarmda, bir tanesi ide meaeleai yüzünden ıukut etti. 
~-ı- - wp Jl..ı IRÜtal' bir -f:akı • k be da 1 lal, hakka istinat eden ve uzun,, larmc1an birl olan etki RGma ve iClr 1 yqın ö dil. O cünlden sonra bir daha iktida 

olarü tıb edf1mlPL BD'bere 21 llart 18 ltlllll Bitler o-
lılr ıut.\ temin edecek olan bir mu- Parla ICfiri Henry Vlıite, Venay Utnnya Jelldelyetlae t8l'b- rumı .AlmuıN& Dbü etti. Bucün yapmakta olanlann en mevkiine celmecli. Kendisi bucün 
911ıedename bma ettiler. muahedesinin fmzuıridan IOIU'a dlldL yathıı aablk Japon bqvekili 76 yqmdadır. 

Bu tarih, ayni zamanda, umumi bqb bir rnm1 nı:üe deruhte et. POIOnyad Prenı Saioıuidir. Bucün 90 yapn- İtalyan murahbulınndan mar 
llarbin patlak vermesine ıebep o- memlt ve ıs temmus 1927 de da oldufu halde memleketin en ki Guıliena İml).eriali ayan azası 
lan Saray • Boena lıAdiıeainin 5 yetmit yedi yapnda 8JmUftUr. Prulya Polonyuı POionya- Bltler bu koridor tberinde mühim ıiyaıt p.hıiyetidir. Ancak intihap edildi. Ve kendi kralını 
kel eenei devriyeıiJJe teaadUf e· Vilıonun en yalan mUpvirle. ya lacl• ecU1mll ve Pcameruı- bir yol Satt.yor. Daıuq nazilet- epey bir ı:amandanberi faal olarak keOdiaine verel:ıilecefi en yükse 
•rordu. rlnden Edvard M. Houae 79 ya- yadaki koridorla denl&e bir mittir. Burada cemlyeU akva- ıi) ı:ıetle ittigal etmemektedir. iltifata nail oldu. 

Şimdiye kaklar teati odilmit bey pnda oldutu halde 28 mart 1938 mahreç temin edilmlftl. mm kontl'Olu Wtan ibarettir. Ondan sonra mqhur müı:isi· Onnonciale ni1Anı fCSvalyeai ün. 

saelmllel vesikalann en mühimmi tarihinde öldil. Çek0810V8ky8d8 yen Pclderevski celir. Polonya mu vanıru aldı. Keeshiro Motaiu iı· 
.U tepil eden ve tam dört ytıı: Amerikan. murlhbıalınndan llUD.llıten llOIU'& Bitler SUdet rahhuı olan PoderevsJd 80 ya • mindeıı.f bir Japona da baron ün· 
lark maddelik bu muahedename Taıker H. Bliu 78 yqnila 9 ikin- mmtüaamı JJhak etti. 25 Kart pda bulunmütatbr. Polonyada varu verildi. 
altmda imzalan bulunan yetmit citetrin 1930 tarihinde öldU. Aımanya Cetoslovü dnle- l93t da CekOlllovakyayı ı.w& ilk cumhuıVet hUkOmttin.iıı ıefi Bunlardan baıka murahbaalar• 
lıiti ne oldular?. Framıı: murahhıalan içinde en tin.in tqetkWtlntı kabul etti. ve Bohemya ile lloravya Uze- oJmuı ve bu mevkii Poloaya Di- fazla bit ıeyler yapılmadı. 

evvel ölen Clemenceau olmuı- ı1nde himaye lclareeJnl il&n et- yet mecliainin bUri,k emniyet ve Bütün dünya yeni•en ıulhu 
OLOLER... tur. 29 ikincitqritı 1928 de 18 tl tükranına ralalen kendi- arsusile kurmq olanlara kartı gayet ha• 

Buıılann içinden kırk bir kiti yqmda cöı:lerini kapadı. M O•t•ml•k•l•r a lt terketmiftir. 1 ıiı davranmııtır. Sulhtl lmaılamrt 
iucUn 81mllt bulunuyor. En erken 20 ikinciklnu 1920 senesine ka A.vuatralya ~ ıgu Jo- olanların bir çoklan hayatlarmın 
"1en Cenubi Afrika murahhaıı ge. dar hariciye nuırhfı mevJdini it· 8h k6 m ıeJ)h Coolı: ptll ed faplidadır. ıonunu m~nf~ ıeçircliler. ~~n. 
•ral Loniı Botlor'dur. 28 ağus· ga1 eden Stephen Pichon 1933 ıe- Almanya manda altıu 1fo- Bitler Japon manÜll •ltma Londra yWıcsek komiselliif ve ce· duranın 11yuettnde ıayet mühim 
tola 1919 tarihin.de, yani muahe • neslnde yetmlt altı yqmda öldü. nulm.111 olu. ve Avrupa ıtıt'a· gimılerdea bqb bitin e.kt miyeti Akvam u1t aakfı mevki- bir rol o~mıı olan Dokt~r Poli-
thıntn imzaımdan tam ild ay ton· 93-5 1e11eü eyllltlnde ölne Julea ıı harlclDde bulUDUl btltibı tıop mu.temlekelırlnl taleb etmek- Jerini itıal ettikt ldnta bugün caryo Bonila H~26 de Yeqı trıan· 
ra Transualdaki çiftliğinde 56 ya. Lamb«K- diplomatlann en yq1ıa raklan tızerlncle hak tat.met- tecllr. politika baya~ elini eteiinl dada öldU. 
pda atmüıtUr. idL öldilil saman 90 yqmda bu- ten vu~. çekmiı bulunmaktadır. Onun va· Nikaropnın bir amanlar reisi 
~ ıenç yapnda aıenteri de lunUJOtdU. Venay muahedeainin A ~ r t ahkam tandqı Vllliam MaurilO Hupea cumhuru olmuı bulunan Salva .. 

fnılliı: murahhaılanndan Ecivin tatbikatından c1ofan lhtiWlan 18 Kut 1t8I de Bitler mec- de buıtln 7 5 yaımda bulunmakta- dor Ebamorro Mebipda bir men 
Bamuel Montacn'dır. Kendisi halletmek Cbere tetkil edilen se- .AJmaıqa4a mecburi hilmet burt ukerllil ihya etti. aar. • fa hayatı ceçirmektedir. Porteki• 
Hindistan num ildi. Loyd Corc firler konferammm nia1IJlnl ifa Up ecUıdl. B1llb Abıauı or4wnı mevcu- Vef18Y muabedeünl loılllayan- demokrat partili tefi olan ~o 
Ue aralan açılmıt, iıtifa etmitti. etmiftir. du bir milyoadUı fulacllr. lann hepli de battl kendi mem· Alfonıo c!e Eosta 15 mayıs 193 

15 tqrinievvel 1924 tarihin.le Kara'" dem ordua 11s Bitler 21 alluı 1939 da Al- Jeketlerl ıçind~ be~ adim defll- de Pariste menfi iken öldıter. 
1U yqmda öldü. YAŞA YANLAR... biD killdeia fu1a ~· mail donanmpmm tqDrs lerdi. Çekoalonkyanm 

Amerika Birlqik Cumhuriyet • Andre Tardieu, basln 82 ,.. •- 8 ......... --• ••Ulnfw n cl(.•ee••ID'ln .. .n..... otu be- fttlrü etmiı olan Eduaıtıl Ben 
- -... - - ı- Kencliline bu i~ en fula ıe-

lennin bet murahbuı da ölmüt- pnda bulıuqnaktadır. Venay ma _,.. MblH•dell .. ılll ı.n-.ıre _._ı - 8-c..--aa hükmda bir ıene o memleketin haritadan 
-. ..,_ .......... IU&,1~ ref ~yı aynllmt olan Andrev 

lerdir. Heyeti murahbuanın reiıi ah..,,.ıni lmnkmq FnnlU mu- eıılılld.e bir UrilOna pyıt .aa- hGbdl Uıtiva ecleıı ı..wz _ Bonu ı:.o.••ur. meline phit oldu. Şimdi Ameri 
•thur Vilıon, eski töhretini tek- rahbı•n lglılde hilen •I bbmt bd bir ••kı ıuaam. ~ Allllaa. deıü anlıpıumı fes- bda üniversite profnörlilitl ya 
rar elde edebilmek: için Amerika olan ~ odut. H36 teneÜnde 811 tabirlr W. betti Harp, bbineabıcle nuuhk et • maktadır. 
~de yaptığı bir propacaOda yapılan lntihabattanbed ""8et m e '1 Kart 1938 da Bitler Ren tikten sonra tqrinievvel 1922 ıe- Yetmiı devlet adammm ittir• 
eeyahati esnasında Kansuda hayatmdaa çeldlmiıw. SDlla ve tayyare t.alltı tah- ıat•umı llP1 etil. nesinde t.oyd Corcdan ıonra mu· ctmit olduğu bu asamblede bütil 
•ırı li hri d b talan dl4 edU& hafuaklr bükQmetin reiılifini 1 k1 il -.1:1- LA ..M .ne nta ıe n e u mıı ve H bela V lıbed ıus Hn.tnde Slegfried hat mes e er tema .:ıuu111e .. ~e,. .... 
Blmüttü er ne r enay mu e- tı ini& edildi. yaptı. öküz çobanından, mibracey 

u k da "k öl a ıinin bir çok bUkUmleri, onu ha· Fakat pek iyi olmıyan llhhati kadar her ııruf ve mellekte inaa 
~.: de~İ~~ir. ~n~::ı ;::~:~ z~r~f oJanlan~~ml~ ::- l ktısad1 a hka m yuiitıden 20 maya 1923 de iıti- vardı. Eski öküz çobanı UJ:Un le 

1nüttefik ordular bafkumandanlı. ~1 a ar uzun r •0 
• 

1 Almanya 1929 ıeneelndeld Almanya 1921 aeneeln~ faya mecbur oldu. Ayni ıenenin reltt Avuıtralyanın bqvekili 
ima tayininde büyük bir rolü olan ııe,~ı mahlanedenam_:_L~enlacliün.~ ~- La Hayı konferaııamda Dan Brtlklel konferan.smda 132 tetrfnievvel ayında 65 yqnda ola- tın Villiam MorrlıdL O hın 
lnciliz muralıbaaı vikont Milner ı:a 11a1D1f 

0 murilllllilı ra om~r ve Yunr pllnlan ile bu borçla- milyar altın mark olarak teeblt rak öldü ve kendiıi meçhul aıke- pmaktadır. 74 yapnda bulunu 
de 13 mayıs 1925 de uykuda öl. ~u:.luğu bakımından ufur ceür· " 38 mll)·ar altın marka indir- edilmJt olan h&rb tumlnatmı rin ve Nelaonun son ·Jykulanm ar ror. Mihraca iıe Son Altes Si 

Uttlit'. mıı ır. dl Lozanda 1932 aenelinde bu ademeji taahhld etm.ifti. yuduklan Vemninıter manutınna Ganıa Sing Bıbadurdur. Bikoni 

~;jaııt:..O..:.:.:ıtarlhr..u.-te~JC:...,tml.Jıı.....:.tıblr~i..ya...;p;_;nda._.Lu.ıı-J.L.1 ....... .ı.&~:.._...~11ruı~lcaıL'.9l3t~·~m!!l~na~t~b~illbUjt!ltin~!Jlp..~edildLMl!lllil!!llAllllm•Ml!llY!!•!!!ll~eb~dt.1!r!le~rl!....hakkm~~~-C:~ö~m~ü~J1mela!k!!te.refiı.ıfinuıkıe ııin11ıailrle...ol-1dfau.buiım:Lmdır.ih_ı1 · • · ~' yqmda Y. O tat .. ~.,,,,,., 
rıniiıitı:ıı8fi oldu 



'ff t k rasu 1 Sınıfta muallim talebeden A!l. 

Mariyüs ve Oliv bir arazi ihtilli. rahama sordu: 
fından dolayı mahkemeye .düşmüş 
Ierdi. Kararın verilmesinden bir 
gün evvel Mariyüs avukatına git
ti: 

- Karar yarın veriliyor. Ha· 
kime nasıl bir hediye götürse:n 
acaba?. 

- Metresi elli kuruştan sekiz 

metre kumaşım var. Bunları almak 

için bana ne kadar para vermeli-
. ) 

sın .• 

- 350 kuruş l • 
- Yanlış anladın galiba Abra. 

Avukat itiraz etti: 
- Sakın heıdiye falan gönder. ham. Metresi elli kuruştan sekiz 

meyin. Kanun nazarında bu suç· metre kumaş demiştim. Bunlar 
tur. Ayni zamanda hakimde se. 1 için bana ne vermen lazım?. 
nin haksız olduğun ka,naatini u
yandırır. 

Ertesi günü mahkeme kararını 
bildirdi. Mariyüs kazanmış, Oliv 
kaybetmişti. 

Mariyüs ,sevinç isinde avukatı. 
nı buldu: 

- Hediyenin tesirini gördünüz 

mü 
Avukat şaştı: 

- Hakime hd:iiyemi gönder -
miştin. 

- 350 kuruş. 

Muallim kızdı: 

- Tembel 1 Ben de seni hesaba 

çalışıyor sanırdım. Otur yerine 1. 

Abraham yerine oturdu. Mual

lim onun yanındaki talebeyi çağır., 

dı: 

-Sen gel bakayım Mişon. 

Abra.ham, Mişona fısıldadı: 

- Duydun ya ben üç buçuk ]l, ~~~-~.,_~ ......... -:...c ..... ~~·~"'""""' 
l'anan binalarda kalanları k111tarmak içi11 eğlenceli bir merdivcm! - Evet .. Fakat kutunun içine ra verldim. Bir kuruş arttmrsan - Hey ne yapıj'Orsun? Orası ocak değil, kömıirleri denize atıyor· 

SnvırnsnneD<Derr 

lki ihtiyar sinek ilkbaharda bi. 
tibirlerine tesadüf ederek derleşti· 
ler. B!risi sordu: 

- Kışı nasıl geçirdin?. 

- Çok fena .. Eski bir duvar 
saatinin içine girmiştim, gürültü. 
den gözümü kapamak nasip olma· 
dı, Sen kışı nasıl geçirdin?. 

- Fevkalade iyi geçti. Bir sa. 
niye bile raM.tsız cl:fümeden, ra· 
hat ve sakin, mışıl mışıl uyudum. 

- Nerede idin?. 

- Bir hasisin para çantasında!. 

- Hay k(ir ı;e;rtan hay! Bir tano 
kadın ;5emslycsi atmıyorlar! 

- lta.lyan karikatürü -

Dını~uı~ fokıraısı 

Doktor - Bu yaralı, bir otomo 
bilin çarptığı boksör değil mi?. 

liastabakıcı - Hayır, boksöre 
ÇC! rpan 9tomobilin §Oförü !. 

- Pakat hu 1 1 bir gö~ ıloktoru
na ba\ale etmeliyiz! 

- Neden? 

- :Kor bağıl"tinğı amr.liyat ede-
cek değil miyiz? .• 

- lngiliz karikatiirii - . Olivin kartını koymuştum. teneffüst~ kafanı patlatırım! • sun! - lngiliz karikatiirü -

- Gelip sizi rahatstz ederı bııda· 
lar oluyor m11? 

- Fransız karikatiiril -

l'AZISIZ 11/KAYE: Deniz catıaııan! 

llayır, hayır! Sargılarda fi )'angoya Wzıım >•ok/ llaplshanede kibar mahkiınt 

- İtalyan karikatürü -

-

· ıcngi11 kadı 11 (şoförıine)' - Al şu parayı da benim hesabıma bir piyango bileti al, sen benılen TıerTıaT<le talilisindir! 
- Fransız karikatıirı"l -

idi 01! 

Scn©lanuo 
- Nasıl bir kitap istiyorsunuz 

efendim .. 

- Bir genç kadının merakla o. 
okuyacağı bir roman ... 

- O halde şu eseri tavsiye ede. 
rim. Son sayfasından ilk sayfasına 
ka'dar insanı sürükleyici bir vak· 
ayı hikaye eder. 

HATIRA 
Kadm - Sc\"g'llim .•• Şu ·ırn ana 

bir ~ey hatırlatmıyor mu? 
Erkek - EYet ... Bunula iki defa 

pantalonwn yn1ılmı tı ••• 

Davet 
Bir Fransız, bir İngiliz, bir İ. 

talyan, bir arap ve bir yahudi top, 
lamp cğlenmeğe karar vermişler .. 
di. Fransız : 

- Benim evime gelirsiniz, dcdL 
Ben şarabı temin ederim. Siz de 
istediğinizi getirirsiniz. 

Muayyen gün ve saatte davetli. 
lcr geldiler. 

İngiliz, bifteklik et getirmişti. 
İtalyan, makarna getirmişti. 

Alman domuz sucuğu getirmiş· 
ti. Arap kuskus pilavı getirmişti, 

Yahudi ise üç kaı1deşiyle kamı
nını, kaynanasını, dört baldızını. 

sekiz çocuğunu getirmişti. 

...,-AJ'c/ ~ 

:.~!;~ 

- Acab:ı bir ı:cy satın almayı 

mmttk mu? 

- t:,·ct hnnıı bir pcrh.koıı alma· 
:n unuttuk .•• 



ı 

Evlilik 
halkası 

(Dünkü aa11dan devam) 
Sayfalık 4 
Evinden çıkııının asıl sebebini 

unutmak, daha doğrusu karıısın
Jakilerin bu mesele üzerinde faz. 
la durmalarına meydan vermemek 
için acele acele konuıuyordu. 

Ev sahibinin o gece söyledik -. ' lerı h51i kulaklarında çınlı 

yoı:i:iu: "Kiracılarımla alakadar 
olmak vazifemdir Miss, görüyo -
rum ki evimde istemediğim bazı 

hMiselcr cereyan ediyor!.., 
Bu ani hücum krşrsı~da yana:<. 

lan kızaran Doroti ciddiyeti elden 
bırakmryarak: "Ne demek istiyor
sunuz madam?.,, diye sormuı. ev 
sahibi de: "Ne demek istediğimi 
pekaıa anlıyorsunuz zannederim:,, 
demişti. Maamafih eğer arzu cl::ler
scniz daha açık konuıabilirim. Bu 
sab:ıh genç bir adamın daireniz -
den çıktığını gördüm ve bunu ilk 
defa olarak görmüorum, fakat iyj 
ce emin olmak için §İmdiye kadar 
bekledim!.,. 

Doroti kendini miJdEaa etmek 
arzusiyle yan.dı~ı halde garip bir 
mahcubiyetle sadece: "Derhal e· 
vinizden çıkacağım madam.,, de· 
mitti .. 

O akşam Frazyerin hakikati 
öğrenmesini istemediği için her 
zamankinden daha neş'eli görün· 
nıeğe gayret etmi§ti: 

"Bu evden çıkacağımı söyler. 
sem üz!ililr müsün sevgilim?.,, 

"Tabii üzülürüm, Aidem cen· 
netten kovulacağını duyuydr ü· 
zUJmez miydi?.,, 

"Ama lbcn bundan daha şirin bir 
ev buldum, harici görünüşü bir 
az !basit olmakla beraber manza
raaı harikulade, körfeze tamamile 
hakim ... 

''Ben şimdiki evimizi hepsine 
tercih ederim.,, 

''Oh, Frazyer, böyle söyliycce. 
'ğini bilmediğim için kiraıının y:ı· 
Tısını peşin verldim . ., 

''Bana bir kerecik olsun sorma· 
Jıydın .. Söyle, Doroti, yoksa me· 
sut değil misin?.,, 

"Neler söylüyorsun?.,, diye is. 
yan eden genç kadının gözlerini 
hafif bir sis tabakası bürümüştü. 
O kadar itina ile yapmağa gayret 
ettiği pastaları artık .g<Sremiyordu. 
Frazyer onu sert bir hareketle 
kendisine çevirerek gözlerini ara· 
dı, ''hakikaten niçin ben/den sak· 
lamağa çalışıyorsun, Doroti? Ev 
sahibi sana çıkmanr söyledi değil 
mi?.,, 

ağlıyoraln sevgilim,, ben sana ne 
yaptım?. dedi. Hem dikkat ~t. bur 
nunun ucunda un var, eğer ağlar
san bütün yüzün hamur içinı!e 
kalacak.,, 

"Artık senin istediğin hayatı 

devam ettiremiyeceğim.,, derneğe 
hazırlanan Doroti, Frazyerin yü
züne baktığı zaman düşündü!r 

terinin h_içbirini söyleyemedi. 
Kendisini deli gibi seven bu a. 

dam, kendi fikirlerinin doğru ol
duğuna o kadar emindi ki ..• 

YENİ evlerinde oturup ak
şamları ışıkların su

larda yaptığı akisleri seyrederken 
Dorotinin incinen gururu bir ev
den kovulmanın hakaret dolu acr. 
sıyla sızlıyordu. 

Dorotinin yeni evlenen ar~daı 
larından birisi henüz balayından 
dönmüştü. Yeni evlerine yerleı

tiklcri gün bir çay verdiler ve bu 
çaya Doroti de !davet edildi. Mesut 
gelin, kocasını arkada1larrna tak
dım ederken sesinde öyle sonsuz 
bir saadet okunuyordu kL. 

j)orotiye küçük evinin her 
köşesini gösterdikten sonra: "Do
roti belki de §İmdi içinden benim· 
le alay ediyorsun, senin güzel a. 
part1manırun yanında bizim kU
cük evimiz ne kadar basit kalıyor 1 
Fakat, fakat biliyor musun, bu 
ikimizin C\'İ olduğu için ... ., 

Doroti anl:yan gözlerle arka
daıına baktı: "Evet Lora ıiz cün· 
yanın en güzel evinde oturuyorsu· 

ınünakaşalarmuzm haricinde bıra
halım.,, 

"Münaka§alaranıza dahil elde· 
teğimi söyledim mi?.,. 

"Hayır, söylemedin, fakat 
aklından geçirdin. Hakiki aık ve 
bağlrlrk karpsmda acı eözler söy
lemekten zevk aldığını bildiğim 
için .. ,, 

Frazyer • can sıkıntısı ifa.de e. 
den bir ıesle : "Eğer sen de Lora 
gibi olmak istiyorsua peki.,, ide· 
di. 

Doroti ile Loranın arkadaşlığı 
gittikçe arttıyordu. Srksık o gü · 

zel evi görmeğe gi.diyor, fakat 
Fraziyerin alaylı sözlerini işitme· 
mek için bu ziyaretlerinden ona 
hiç bahsetmiyordu. 

Evvel! başını salladı, sonra ani Lora ile başbaşa kaldığı zamın 
bir korku ile yalvarmağa başla- daima şu sözleri duyardr: "Oh 
dı: "Frazyer, sakın gidip bir şey Doroti, bilsen evli olmanın ne ka. 
söyleme.,, dar ayrı bir zevki var 1 Şimdi Toın 

"Hemen gidip ihtiyar cadı ile la ben aile kurmanın ağır yükü· 
konuşacağım, sana böyle muame. nii taşımakbn korkutuğumuz an 
le ctmeğe ne hakkı var?.,. lan dUşündükçe öyle gülüyoru:r 

''Elbette hakkı var, kendi e'li ki!.,, 
değil mi?.,, 

"Oh, oh, Doroti, korkarım bir
az sonra beraber yaşamamızın gü· 

• nah otduğunu söyleyeceksin.. O 
§eytan suratlı kadının kocasına 

ettiği işkenceler günah sayılmı·· 

yor da senin, eeni seven, hatta 
tapan bir erkekle ya§a.man mı gıi. 
nah oluyor?.,, 

Dorotl durmadan akan gözyaş 

tarını zapetmeğe çalışırken Fr3z. 
yer onu kollarına alarak yarı kız-

Bir gün hep beraber şehre iki 
saat mesafede bulunan bir göle 
otomobil gezintisi yapmağa karar 
verdiler. Doroti, Frazyere bu gü· 
zel gezintiye gitmek isteyip iste· 
mediğini sorduğu zaman gene 
neşesi yerinden o~nn genç adam 
sevgilisini kollarına alarak: ":ra· 
bii, dedi, ·rna:demki sen istiyorsun 
ben de istiyorum .. Şu halde isti-
yorum, istiyorsun, istiyoruz.,, Son 
ra yUzUne yaklaştırdığı yüzU, ha-.. 

TERTİP ettikleri gezinti, 
umduklarından eğlenceli 

geçiyordu. Tekrar tekrar göJde 
yüzdüler ,sıcak kumlarda dinlen· 
diler, götürdükleri yemekleri aç 
çocuklar gibi kapı§ıp güle eğlenf' 

yediler, nihayet dönmek zamanı 
yaklaıtr .. 

Çeviren: LÜTFiYE GÜRLÜK 1 

Gelirken otomobili Tom idare 
etmi§ti. Dönüıte aıra Fraziyerde 
idi .. Geniı asfalt yolda emin ilerti. 
yorlardı. Kartıdan ayni emniyet· 
le yaklaşan otomobilin o felakete 
sebep olacağını nereden bilecek
lerdi. 

Müsademe çok ani olmuştu .. 
Doroti karanlık bir girdaba 

doğru yuvarlanrrken, yalnız Lo
ranın bir çığlıkla nihayetlenen gü· 
lüşünti ve biribirine karrıan bir 
çok sesler duydu. A~asıra daha 
b:ışka sesler ide duyar gibi oluyor 
du. 

aile~ne haber verseniz daha iyi 
edeniniz.,, 

O karanlık girdap tekrar genç 
ka.dını içine çektiği için daha fazla 
biı· gey duyamaldı. 

Biribirini takip eden kabuslu 
günlerde hazan ann~inin tatlı se
si, babasının müşfik sözleriyle 
gözlerini açıyor, fakat aradığını 

bulamıyordu. Frazyer ... Bu ısım 

burgu gibi zihnine saplanmıştı .. 
Acaba neredeydi1 ni~in gelmiyor
du?. 

Onun ellerini tutmak için uza· 
nan kolları boş kalınca bağırmak, 

ağlamak istiyor, fakat annesinin 
mü,!ik yüzü hislerini açığa vur • 
masına mani oluyordu. 

Nihayet bir sabah hakikati bil· 
tün acılığıyla öğrendi. Uzun za
man yUrUyemiyecekti.. Onu te· 
selli eden gene annesi oldu. Kızı-

Bir kere kulaklarına çalınan nı kollarına alarak "üzülme yavru 
tanıdık bir ses: "Korkma Lora cuğum, yakında her ıey düzele· 
ben yanındayım., diyordu. Son:-a cek ve küçUlr kızımız gene evinr 
ı: ğultular arasında hıçkıran bit dönecek.,. 
kadın sesi duyuıdu. "Kocamı bu ötekinden ha:ber almak ümidi-
tun, kocamı istiyorum., • Demin 
ki aşina ses tekrar konuştu: "Ya
nındayım, Lora .. ,. 

Uğultular arasında Doroti bu 
sefer de yabancı bir erkek sesi i· 
şitti.. Bu kadın sizb karınız 

mı?,, diye soran bu sese onun ki· 
lometrclece uzaktan geliyormu§ 
gibi zayıf çıkan sesi c.evap verdi.. 
''Hayır, fakat ona ıimdilik ben 
bakacağım ... 

le sordu: "Anne, Lora ile Tomdlll 
haber aldınız mı, nasıldırlar?.,, 

"Bilmiyorum çocuğum ... 
Ona aarJ ıstırap veren, duydu 

~u manevi acılardı. Doktorlar, bel· 
ki vücudı.m:la1•İ •zmlnra şifa bu
lurlardı. fakat ya öteki acı? ... Onu 
hiçbir kuvvet durduramazdı. 

Yapdıkları eşsiz dakikalar kay
bolmuş, yalnız tatlı hatıraları kal· 
mıştı. Frazyer çok akıllıca hareket 

ralarında resmi bir bağ yoktu. 
Yalnız ruhlarrnın çürümiyen 

telleriyle bafla.nmışla11dı. Şimdi, 

tamamiyle ayrılan ince tellerle .... 
Annesinin cesar.et verici aöz· 

!erini dinlerken tebessümle geri
len dudakları hıçkırıkla kıvrıl· 

dı: "Cesur ol çocuğum, yakında 

hiçbir ıeyin kalmıyacak, düşün ki 
hayat ve saadet ileride seni bc~c 
liyor.,, 

Hayat belki, fakat saadet?! .. 

ODADA yalnızdı, uzun za· 
man zaptetmere çalıştığı 

gözyaşlarını artık koyuvermişti . 
Kapı yava§ça açıldı. Her halde 
hastabakıcı olacaktı . Of, en çok 
yalnız kalmak istediği anlarda içe
ri giren bu kadın ... Belki uyur 
gibi yapsaydı, durmaz giderdi. 

Gözlerini kapadı. 

Hayal kadar uzak bir ses: "Do· 
roti ! .. , dcıdi. 

Gözlerini bir dakika açamadı .. 
ÇünkU rüya.d.ı duyduğu bu tatlı 

sesin hakikat olmadığını görmek 
inkisarı hayaline tahammül ede· 
tek kudre.ti yoktu. 

"Doroti, sevgilim . ., 
Gözleri hayretle açıldı. Hayır 

'ıayır bu Frazyer olamazdı. İatıra
brn so!Jurduğu bu yüz onun yü
zü olamazdı. Yatağının kenarına 

oturarak titrek ellerini Dorotiniıı 
saçlarında gezdirirken:: Gelmek 
için çok uğraştım ama müsaaoe 
etmediler.,, diyordu. Sonra genç 

\ 

-
daha söyle"di: "Doroti benimle ev· 
lenecek misin?.,. 

Şaşkınlıkla ve hızla çarpan kal
bi Dorotiyi bir an ıessiz bıraktı .. 
Gözleriyle gözlerini ara~rğı za
man bir dakika içinde doğan ü· 
mit ışıkları gene ayni dakikada 
kalbini saran nevmidi arasında 

kayboldu. Kendisine acıyıp bu ka 
dar fedakarlığa katlanan sevgilisi
ne: ''Hayır, dedi, hayır Frazyer, 
bunu yapamam.,, 

"Niçin, Doroti sana lAyık olma· 
dığımı söylemek istiyorum, fakat 
seni seviyorum.,. 
· "Uzun zaman yürüyemiyece -
ğimi, belki de hiç ayağa kalka
mıyacağımı bilmiyor muıun?.,, 

"Biliyorum ve bildiğim için isti 
yorum . ., 

"Mazur gör Frazyeri, ne demek 
istediğini tamamiylc anlayamı -
yorum.,, 

Dudaklarında müıfik bir tebes
süm belirdi: "Bu sözleri benim 
ağzımdan duyduğun zaman ne ka
dar hayret ettiğini tahmin ediyo· 
rum. Tabii sen hala sevenlerin bi
ribirlerine bağlanmaları için resmi 
vasıtalara lüzum olma.dığınr, 9a
dece aşklarının kafi ıeldiği kana· 
atindcsin. Ben de bu fikirdeyim, 
ben de senin gibi düıünüyorum, 

o kaza gününe kadar.. Uzerinde 
kanuni bir hakkım olmadığı içirt 
bana ait olmadığın için 8JUmle 
kucaklaşan seni baıkalarma terke
derek çekilmek mecburiyetind' 
kaldığım güne kadar ..• 

Tomun kansını kolları arasına 

a~iiığınr gördüm, oradakiler onun 
bu hareketine mini olmak fÖyle 
dursun. kuvvetle geri çekildiler, 

'!Devamı 13 ancüdt 

, 

• 
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1 arsusun 
Okaliptüs 

ölüm kaynağı 
oluyor ormanı 

Knik - Knik ayinleri insanlık için cidden 
utanılacak derecede rezilane ayinlerdir 

Omuzlarını silkti: :: . ~.:~ kuvntli insa -·- · . b:.ı .ı.-ıı . ıı evlenmeye mecbur etmek için si-
- Onu bilmem? ... dedi. ; "nu~i \frikaya Bantulardan peh 1irbazlara baş\'urmaktan \ 'C gönlü-
- Peki.. Söyle herife.. dedim. .;ok sor::-a gcldıklerini ve Bantular· nü çekecek büyüler yaptırmaktan 

:~er bahsctti~i c:ihirba~ı gene öyle :a kan5tıklarmı zannederim. 0aşka hiçbir çare yoktur! .. 
ıilekarm biri değilse şu uzaktan )T l"ltın•n1 ~r son derece ~ehYetpere:.t Bu hal, sık sık Ulungalarda faci-
anları nasıl yalnız sihir kuv\'etilt· ·~anla ... O derece ki kadın dü~kün· ılara scbeb o!ınaktadır. Sevdiği kı-

Ta ...... •!I (Husu•f) ı ı·· l t kt" 1 1 
k 

1 1 
. . f'd :>ldürdüğünü e;örmeyi arzu ederim! lüğü sıcak iklimlerde ı..·ası'l·an tabii : ı öldü"enler, kendı" lerı'nı' uçunımlar rn· _.., .... , . . . ., - çe ın en r_a or e sazı ve a~ı§ ı araz yı bın ı an hazırlanmaktadır. Bu ııe_ J • J • 

i1him araınını teşkil eden ve a- silrmekte ve hazırladıgı araziye o- ne zarfında aııgari on bin dekar a- Sakalım gene ne hile yapıyorlar!? ırndmlcr a "lda esasen P"'· ileri .fan a~ağt fırltanlar görü!ür. Hatta 
sırlardanberl bataklık halinde olan 1 kalipttis fidanları dikmektedir. o. razinin traktörle sUrülmP-si ve M- Reis {hile) sözünü i~itincc tahta ·I• ~ .. \ : .ılde bunlardal:i hiçbirilr Ulungaların bu yüzden musikileri 
ve şehrin bir saat mesafesinde bu- 1 kaliptüs teP'lcilatı hafriyat işine gaıi iki milyon ndan dikilmeıııi i- .;;akalını sıska parmaklarile yolacak nuhye~e edilemiyecek kadar şid '.>ütün diğer \'ahşilerden daha ba~a 
~~nan Kara bucak bataklığ'ında, na-: baııhyahberl kısa zamanda ıooo çin, su işleri başmUhendiCJliği ile 0 _ gibi ac:ahi asabi tarak!am~ğa ba~la- ictEdir. Düşünmeli ki insan eti ye· 'Jir hususiyet almı~tır. Bunla.rm 
ıa Vekiletinin. 11 inci daire .su iş- dekar ar:;zi sünnUş ve bir hafta kaliptüs teşkilatı sıkı iş birliği yftp dr. ne), gibi ·~;r Adeti de sırf kadınlan- (viu) dedikleri basit bir musiki a· 

len ba§mühendisliği ile orman u_ zarfında ise 20 bın okaliptüs fida- maktadır. - Benim sihirbazı çağırtırım! na kar51 olan dü,küıılük Ye zaana. 'etleri vardır ki dünyanın ilk yaylı 
ınuın mUdUrlüğUnün okaliptüs teş- nı dikmiştir, Şimdi gözlerile görür! ;ından dolayı muhafaza etmişler ! mı iki aletidir denilebilir. 
ku· t 

1 
Kıırabucak bataklıgı· nın kurutul- 1 a ı c ele vererek bataklığın ku Dedi. Hemen yanıbaşında ası ı Zrk:!kler insan eti yemekten çol•tan 

:rut lm i Nafia su işlerince, araziye geniş masını ve ağaçlandırılmasını mUte- . Bu aletleri oyulmuş bir hindistan-
u ası {;in en milcssir ve en son olan bir tahtaya hır ta~la \-Urarak •urtulclu1darı halde kadın~an için 

ledbirl . kanallar açılması ve ıuyun deniz akip her iki vekaletin teşkilatı, cevizi kabuğuna takılmıc bir sap 
cH almış \'C tatbik etmcğe adamlarından birini çağırdı. Om: 'm ananeye müsamaha etmişler, on " b:ı.1 b kanallarına akıtılması ameliyatı Tarsusun Aynaz bıllaklığma geçe- ü:ıtünde gerili iki ag-a,.. lifinden ve ~ nmış ulunuyorlar. Su işleri hiddetli hiddetli emirler \'erdi. :ı•Tı bu zeYklerine mani olmamış· ır 

dairesinin kanal açan makinesi, yapılnıakta \'e okaliptils lcşkilalı- ı-ek mUşterck mesailerini orada Sonra bize döndü: 'ardır. bir de gene ağaç liflerinden keman 
genı .. kanallar açarak bataklık su- nın ağaçlandırma işelrile birlikte teksif edeceklerinC!en §imdiden yayı seklinde küçük yaydan müre'.-... 

1 
- Oturunuz! dedi. Sihirbaz ~im· 1:ıun~alar bu Ayinlerinde yaptık· 

Yunu denize akıtmakta ve okaıı·p- ça uıılarak muntazam bir program memleket halkı her ikl dairenin keptir. . di ~eiecektir! arı rezaletleri, daha doğrusu ka-
tüs teşkilatı da, ag· ar!ıyacaı?ı arıı_ takıp edilmektedir. faydalı çalışmalarını alaka ile ta_ Vakia t nuntralar bu çalgı üzerin· ,. _ Sonra gayet müstehzi. acı bir gü· :lınlarının yaptıkları rezaletleri ha-
zinin küçük kanalalrını Avrupadan Bataklık araziye dikilmek Uzere kip etmektedir. Bu çall§malar Tar- !üsle ilan? etti: 1 b"' -k kl . d :le gayet basit sesler çıkarırlarsa da 
g u ği • ,-at arının en uyu ze\' • enn en bu ~esler gene hazin seslerdir. On· 

c rtti hc~dek makinesi ile a - geçen ay Tarsus okaliptüs fidan- susu hem bir ölüm kaynağından - Bizim bu sihirbazı sızın rei~ ')iri addetmektedirler. Knik-Knik 
Çarak aruivl geni" kanallara b g· • ar bu çalgılara (\;u) divorlar ki • ., " a - 1 lıgında 200 bin okaliptU~ fidanı kurtarmakta, hem de yurda oka - hiç görmemi~tir. dedi. Zira o ayin- h_,inleri in:::::ınlık için cidden utanı· > lanı kla 'k. d 

1 
(ağlayan) dcmr'·tir • 

a ve ı ı a et tank s stemi hazırlanmıııtır. Bu ay ic;inde 300 llptUs ormanları kazandırmaktadır. !ere gelmez .. Hiç bir insanla görüş· tacak derecede reziline ~yinlerdir. 

Sivasta ilkbahar at yarışları 
mez! Bize çok uzak bir cinler ağaç· l'lunu kadınlan bu ayinlerinde Onlar bilhassa ~~ık oldtiklan za
lrğı vardır. O cinler ağaçlığında bir inc:anhğı hayvanlık derecelerinden man ormanlarda, mehtap geceleri 
ma~ar:ıda oturur .. Fakat beni çok çok a~ağı indirerek rezil etmekte c:evgililerinin lmlübcleri civarında 
serer! Onun için biraz geç gelir her· <lirler. tek başlarına vahşi vahşi bu çalgıyı 
1ıalde .. Fakat o \'akte kadar sizinle nungalarda gerek erkek, gerek çalarak 5e\'gililerinin kalbini teshire 
~yle karşılıklı bal yeriz olmaz mı"1 kız so::ukları pek erken ya5lanndan çalışırlar! .• 

Sıvas (Hususi) - 939 }'ılı şch miş, birincili~i Hüseyin Ermanın 
rirniz ilkbahar at yanşlannın ikincı Gümü~ü. ikinciliği Ali Rıza Ekici
haftası da koşu alanında büyük bir nın Baykalı, üçüncülüğü de IIüc:e 
kalabalık önünde heyecanla sona yin Y1lmazm Pazarı ka7.-ı~rn•~tır. 
erdi. 

Bu haftanın koşuları da büyük 
infüam içeri~inde \'e her koşunun 
'•endine mahsus h~yecanı bahsimü~ · 

tcreklerinde ~öze çarpıyordu. 
ReUn büyük bir emniyet ve is· itibart>n cinsi hayata alet olarak Oyle zannediyorum ki bugün bil-

tihzayla ı;öylediği bu sözler birden- ~·rnllanıhrlar. Bunlarda ailenin er· tün dünyada malum olan \'e ,;01on 
bire aklıma Hindistanda gördüğüm keği. kulübe~ine gelen misafire her dediğimiz musiki füetinin mucili U
fakirlerin garip muciulerini getir· defasında gerek kanlarını Ye gerek lungalardır. Zira (Vialon) tabiri 
mişti. Büyük bir hayretle düşünü· kız \'C erkek çocuklarını ikram et- dahi (Vio - Ulunga) isminden gel-

Birinci ko~u: Tay koşusunda bı· 
rinciliği Burhanın Yıldızı, ikincili· 
ği Bingol köyünden !\1itat Yılmazu: 
Yıldınmı, üçüncülüğü .Nuretti11 
Doymuşun Güleri kazandı. 

lkinci koşu: .2400 metre olan bu 
koşuya 7 hayvan katılmıs b,irinci· 
liği Hüseyin Atlının Uçarı, ikincı
l iği diş doktoru Nüzhet Çubukçu· 
nun Gı.i.müşü, üçüncülüğü de Şakir 
l'urgudun Alşahini. 

Üçüncü koşu: Kısraklar arac:ında 
olan bu koşuya 3 hay,·an girmiş. 
l3irinciliği 1 Iamit Kızıltanın Gülen. 
ikinciliği veteriner .Nihadın Seyha· 
nı, üçüncülüğü Hamit Tersorun 
Dalyanı. 

Son koşu: Haftanın en büyük ko· 
~usu olan bu koşuya 10 hayvan ~ir· 
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Resimli Hafta 
mecmuası 

Bu hafta çıkan 
son sayısı 

Birçok güzel yazılar ve resimlerlf' 
doludur. Almağt unutmayınız. 

\eni radyo mc\'siminin )aklaş: 
ınası ha sebil le Ilc) oğlund:ı 

B A K E R 
nın~azal:ırı mliılüri)eli, 

lıütün 1939 senesi 

ZENITH RADYOLARI 
Stoku fizcrinde tcnz i ı:tt iı'ra~ına 
karar vermiştir. Sıokıın tiikcn
nıcsinclrn <'''' 'el i~lifıırlc t'dini1. 

1 LAN 
Sinalarınız için en sağlam, en 

kolay en ucuz 

ALABASTONE 
~ D •posu : B:y ~:;~' "ya k•f han 1 
....._ As'Tia kat 19 1 

~:e ;;c 

1 
2 
3 
4 
!ı 

6 
7 

8 
9 

JO 
ı 1 

V· AK 1 T 
Cep 

Y:ızan \"C TıırL:çel·e çe,·irt'nin ıd ı 

Kader ( \'ollerdcn) Aı;ıın Us 
Oliınpiyncl oyunl:ırı \' ildan A'lr 
Kıleran~ Terru e~r:ırı <fı:ılopin'<lrn) G. V, 
Yııgosl :ıvya ııey:ıh:ı l n oll:ı rı A "ıın U~ 

~:ırk Ekspresınde cin:ıyet (Chrı~tie'<lcn) \'. r.. -
Elrüsk \ ' n10fü ( Prospcr Mci rnıc'ılen) IIn rd:ır ni fa l 
ller rııeııılckelle blrk:ıç giin ( MııhlelH ınücllirlerdcn) 

Ahmet Ekrem 

.S:ıyıfa Rr,. 
208 15 
120 10 
311( 20 
1 12 ıo 

3!i0 20 
6( 20 

3:12 
Son kors:ın (Fon l.iiknercle'<len) Fethi Kıırıleş 3i6 

20 
20 
JO 
20 
10 

Kafkas lıik:"ı)'eleri O':ızlıek'lrn) !\iyazi Ahmet 120 
Son F.hlisatıp nııılıarebckri ( Kollin~·ıen) Ahmet Ekrem 276 
Fuıhol kaiıleler ı :\lizhcl Ahha\ · 40 

yordum. mek mecburiyetindedir! •• Cinsi mü miş gibidir. 
Acaba oradaki fakirleri n gösterdik na~ebet bu kadar erbe~t olduğu hal 

!eri mari {etlerin asılları da buradan 1 de tnungalarda a~k da nadir değil· Ormanlarda Violunga) ları acı a
gitmişti? diı. Yani üstelik de aşık olmakta· CI ~alarak yaşıyan bu insanlann 

Hint fakirliğinin menşei de bura· dırlar. A~ık olmalarına scbeb ise harıkulade a~laksız, çoluk ~la· 
ı mıydı? Onun için bu garip Ulun kaı'I ı !arın da a~ğı yukarı erkek rım _:ehvet:enne füet _eden . ınsanlar 

tra sihirbazının da marifetini ya· c!••t , csinde olmalarıdır. Fakat yal oldu~ katıyen tahrnın edılemez! 
kından g5rmeyi şiddetle merak et- m: evlenme bahsinde! .Bu~lar sihirbazlarına, ~enilebilir 

t' ba"lad m c~ k d 0 t ed•W• b• k ~ kı, dınt heyecanlarından zıyade f-Ch meJe ~ ı . :ı ·a ın ı em ıgı ır er es<' • 
B .. 'm edindi~im kanaat cudur: . uı ,. 1 d k d •t'b d \'ani heyecanlarından dolayı son de 
~nı 5 :.. \aıma7.. unbaar a a ını ı ara .1 ·r t ed h • b. 

1 Jhıngalar Bantulardan değiller· <>ldufo iı;in kadın izdivaç hukukun· r=~e 1 tı a er ve ayatı 1.r e?em 
· d h" . f •. mıyet atfederler. Ulungalar ındınde 

:lır. Aralarında ırkça a, ru ı e\ sa da ml!camaha yapılmı~tır. Orman- . . . . 
' t'b ·1 d k farklar var Ec:asen 1 d b' .· ~ ~wcı 1 • d bır sıhırbaz yalnız ınsanların gö· 

ı arı e e ço . - ~ ar a ır ne\! asaç gog e erın en .. 11 . k • 1 . . . ed'Y' 'b" 
1 1 k 

. nu erme a!; cm ennı ıst ıgı gı ı 
Bantulann yamyam oma annı a· akan ye adına (a~k balı) denılen . • . . . 

V
. d p b ı "rnkA kt B h . • b' • k b. d 1.k 1 ~alup esır etmek mucızelerıne değil, ... • ıyana a rofesör Dr. VAGNER'in formülü 41 u etmeye 1

• ·an y~ . ur. u .a~ h.~susı . ır ne\'I sa -~zr . 1 ~ e ı ·anı in!;anlann ha ·at \'e mematlanna da 
I :;ı3 adamlar ınsan etı yemek gıbı. çıgnenp evlenmek ı~tedığı kadına h" h'"k d )k k d 1 · b 1 d 

E K rı A M • N · 1 . ı . . . kk d . .- ak b ... l u me ece -u relen uun u-

1 

1 
ya ~ ıemcın erını yıyere · ·arın o· '.:l.tlesı yeya ·ra a~mdan bır ıhtı· 

~una tamamile itikat ederler. 
·u:-ma'~ gibi bir aşağılığı hazmede nn yac:ıtasile gönderir. Kız o sakı· 

Ek 
. mezler,. zı kadının elinden alıp çiğner~ er· Esa~n bu derece azgın birhalde 

zamanın hUSUSİ ilacı Esac:en Ulungalar !ıt'kil itibarik keği kocalığa kabul etmiş demektir. olan bu insanların sihirbazlarına 
Yara ve çıbanları derhal geçirir. Her eczahanede kutusu -te Bantulara bcnzemlyorlar. Bunlar/ ç;:::;cmeden geri \'erirse e\"lerunel: bu şekilde itikatları kadar da tabit 

50 kunı•tur. ~ l b' 1 z· k d 'l . in " gayet küçük gözlü, tıknaz \'e .son i::temiyor demektir! O vakit kendbi ır ~y o amaz. .ıra en ı erın 
şiddetli ümit~izlik ihtira:::ı \'e yeisle-

~ :... 
l:JU HADİSE 
Mi Kİ'Iİ 6Us. 

SÜTUN 
kV~l<ULAP-J . 
D IRl"'ll~O I 

SU~U.N ÖZE 
RiNE 

usı~SIH/ .... 
R~Ki8i otAw 
Kt\~A8Ac.4Y 
GiTM Ec:i f q . 
R~R v f RPi .. 

,. . . 
JY'lıK, , u.sıA . 

Sıı·mJ ""AM: 
l"'IA•Ü~ OlAl l'I 

' f't'W,.,AS EBA· 
TiNi 

ANL"'/A5İL 
ME~. ı e{i M 
RA~18i KA· 
RA&A C.A'Y'A 
GiTMiS t>i .. 

ı. .. 

-
rini teselli için böyle yan mabudla 
mış bir insanın ku\'Yetine inanm 
ihtiyacındadırlar. 

Sihirbazlar, Ulungalar arac;ında 

bir nevi aşk ,·e ölüm mabudu sevi 
yesindooi rltr. 

füasen t:lungaların 
da artist adamlardır. 

sihirbazla 
Harikulade 

heyC'canlı ~arkılar söylerler \'C hep 
c;j de mükemmel çalgı çalarlar. 

Onlar bu şarkıları Ye muc:ikileril 
yalnız incanlann kalblerini değil 

bütün cinerin de bblerini kolayc 
te"hir etmek kudretindedirler .. G 
riptir ki bu kabile, bu kadar hara 
~etli a!;k ihtiraslarına rağmen erko 
li di~ili -;on derece çirkin insanla 
dır. 

l.C>zleri umıımiyetle adeta yo 
muş ı.ti bi küçiik ' '<' buruşuk gözk 
n:ı!dan içine gt>mülüdür. Burunla 
c:on dr--""" yaı;~ı ve ~enişti r. Ş:ıka 

tarı , fc\'kalade dar ve tüylüdü 
Bu incanların <:()n derece !;jr ol 
-::-;lan alınlarının hizalannda fıde 
·,:t.-..... ta kaşlarına kadar büy' 
1~ıl!ar hal inde devam eder! E~a 
1'"'"ınları bu insanlN"ın henüz 
1:adar geri Ye hayvani tipler old 
iiunu derhal gösterir. 

Çok kuvvetli olmalan da ırkla 
tahrip edec"k kötü ve zehirli ikli 
lerde yaşamadan cenubt Arn1;:a 
ı;elmi~ oldukları zannını \'erir . 

(Devamı var) 
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- 2 - Yazan: RAHMi Y AGIZ 
Havacılığ ın tarihinde ·de ilk kah· 
ramanlar Türk tayyarecileriydi 
Yllzbqı Mecdi u!l bir tavırla bqmı ytlbelt- İngillzler boğaz fonelerlne bqlamadan evvel 

L HAll biraz evvelki kuanm tesiri yilztlnde a~ık Maltada b1r han. UssU meydana getirdiler. Bura-
dr ıstırab ifadesi teklinde canlanırken gür bir ıes- da altqar tayyarellk Uç filoyu her türlü takipten 
e cevab .,erdi: muun. .,. boğu muharebeleri aırumda Türk aL 

- Kazalar ac~ ifadeli olmaktan siyada perlerlııi bombalamak, Marmara.ya slrecek taht.el. 
ıallhalztilin bir tezahllı'UdOr yilzb&fnn. Hentls dll· bahirlerin hareketini örtmek; dağ parçasmı andı-
,enltrin ldm olduklarmt, Alınan iDi TUrk mu. bil- ran iri lncUb dretnotıarmm atetlerbıi tanzim et-
nlyoruz. Bild!tlmlz bir ıey varaa bu dllftlt bize mek üzere hazır bulundurdular. 
ki arkadat ve bir tayyare kaybettirehlllr. l'abt 
ıöldere hlkim olmaktan, vatan mtlda!auı ufrmıda 
111 mumavt gökte lwnmlanmızla boy iS~en 
alıkoyamaz. 

Yüabqı .i'aal sutu. G6zlerlni yere efdl İki 
arkadaş kol kola odalarma dlSndWer. 

••• 
BUyQk harbe lf.rerkeıı Osmanlı cmlulannm 

mahrum bulundulu aiWılar anamda tayyare vı 
tahtelhahlr an utta yer alıyordu. 

Donanmada tek tahtelbahir yotu. Bu hunata 
sengin materyal& aahlb bulunan Osmanlı impara
t.arluiumm mltt.&leri prek Almanya prek A
vusturya bir tUrlU. doetlarma bu ail&hlan nrmlyor
lar, vermek tltemlyor!udL Banmlıtm taribinde 
u ilk b.bramaD1ar Tllrk ta1)'aNCIJerlydi. 

Balkan haı'blndeıı '90Dl'a daha dllnya berinde 
ınotörlU tayyarelerle ilk uçut denemeleri yapılırken 
TUrkler Godron ve Breke alatem1 flk tayyarelerle 
uçup glrlJınlşler; htanbul g9klerlnde yaptıklan 
epenizlerden sonra unıı mea.fe uÇ11lflarma ha
mianmtşlar; Mıatra Jı:adar uw bir le)'ahat p~ 

sramı hazırtamqlardt. 

Sttvart (1) mllllzfml ewell lPethl, pıy.de yUs
bafım Sadık ve mWlzlml enet Nml beyler, eıı. 
rlndeld tayyarelerle aeya.bate ~lar, Toroe 
dallarmı &§IDak Jı:abWyetbıden malınmı \'Ultilar 
bu dağlara çarparak parçalamnıw, Tim ba\'Ulhll. 
nm temellerini atan Uo kahraman gayeleri alnm
da can vermltler, mc hava pldıc11ertmtll tePll et.

mlflerd.L 
Saltanat Jdarealnbı, her abada Uerle)ill fren

llyen kara eli; bu Uç tahramanm ~lOmUnclen IOll

ra havacrltiı bu.blltilıı bot1adı. Bnytık harbe el. 
rerken Osmanlı ordulan hava kuvveti namile yal
nız bir kuru kadroya, Uç eehidfn a.rkldqlarmdaıı 
yU.zbafı Salim (2) beyle birkaç tayyaıwıb ha\'& za
bitinden bqka bir ıeye mamc c!eltldl. 

Fethi beyle arkadqlarmm :MJBlr ..,.Utt, bu 
le)"ahat ufrunc!aJı:l can verftlerl A-mıpalılarr ikaz 
ettL 

Abnanlar; diltmanlan tarafmdan yapılan 111' 
bava hllcumu denemelerlnln muvaffakryeUnl gö
rilnce mevcut tayyare sayılannı arttmnaırta ge
cikmediler. Baron fon Rlhtofen, kumandan EkJı:er 
ıfbi havacılarmm yetiştirdiği fllolamı.ı ~rçabuk 

harb aahuma gönderdiler. Ve harbhı Dk aenele. 
rlnden itibaren garb cephesinde bilyilk bir ban. 
muharebesi faallyeU baş g~sterdl 

tn&ms h&rblye nazın ve lniiltere hnparator
lqu ordulan başkumandanı lord Kiçnerin, Os
ınanlı imparatorluğunu mtlriferld ııulhe icbar için 
tasarladığı ı.tanbulu tebdid projesi tatbi.ka konu
luncaya kadar Osmanlı ordulan hava lut'ala.rmdan 
mahrum kaldı. 

18 Mart foneal sıralannda tayyareleriıı Ça
nalı.kale aırtlarmda dlSitl§en Tllrk ukerlerlne ver. 
eliği zarar; aiperlere yağdırdılt bombalardan bq
ka pm1 toplarmm at:eşbıi kontrol ve endahtmı 

tanzim balmnmdan temJn ettlii mlllıim fayda yal
ım Abnanlsn iltuı etmekle kalmadı. Bolu taz
ylld .nlhayet bulduktan llOlll'& tayyarelerin tatanbul 
ılSltlerlne de ge1ebileeefi; yafchracaldan boınba

larla l8hrl harabeye döndUreceJı:leri korku.u halkı 
da, umumi lwvglhı da dUtilndUrdll. Sarayında 

kendi 1el&met ve menfaatlerinden bqka her ıeye 
Wrayt YBf1Y&n ak saçlı tacdan, Pamuk baba (3) 

yı da tellp. dllttlrdU. 

Tayyarelere ~ tedbir alDUIWll, İatanbul 

gWerlnln konmmuı fJkri ileri sürUldU. lhtiyar pa.
dleah damadı olan bqkumandan \'eldlini lduftlrdı. 
tç Anadoluya çe]dlmek tehdidinde buluııdu. Umumi 
kararglh 1staıııbulu hava hllcumlarmdan korama 
tedbirleri almak mecburiyetinde kaldı. Bu tedbirle
rin 1>911Dd& tayyare, sonra maldnelltllfek ve tay
yare defi toplan bulunuyordu. 

Şehrin etrafındaki lı1lt1m noktalara tayyare 
defi bataryalan konuldu. htanbulda Davutpqa 
kıflasmm bulunduğu tabya çukurlarma, Rami lut
lası civarına, Edirnekapıda şehldllfln bulundufu 
yere, Olmıeydanrna, Harbiye nezaret.inin • tlmdild 
ilnlver9lte - arkasmdald itfaiye ahırlan ônllne, l]Jt
llde Hürriyet tepeatne, Üaklldarda lcadiyeye, Ka
clıklSyilnde Fikir tepeline, :Moda çayınna Ddter tay
yare topu vuedlldL Şehrin ytlkeek noktalarma, 

( Dmum ftl') 

- 15- Çuireıa: Fethi !CARDEI 

Jki zabitin, bilhassa, cesedin bu- dulu takdirde fena bir usul değildi. ::u tevkif karışıklıklar çıkarması ib 
lunduğu yer meraklanru tahrik et- Halbuki papaz Gayyard ne geveze :imali de otan bir rezalettir. 
mekteydi. Cesedi eğer, kanalın ~ idi, ne de korkak.. Sis de pekA1A bilirsiniz ki bu pa· 
hir dahilindeki kısmında SU}-a at- Haym böyle dalgın dalgın düşü· pu bir cinayet hldisesine karışa· 
mış olsalardı Vat seddine kadar ge- nerek merkez kumandanlığından i · .naz. Gizli Fransız ve İngiliz asker
lebitmesi için iki seddi daha qması çeri girdi. O kadar dalgındı ki mer- !erini ia~ ediyordu. Belki ama bu
lazımdı. Halbuki yapılan tahkikat kez kumandanına çarptı. Fakat nu isbat edemezsiniz. Haydi dos
sedter-den hiçbirinin günlerdenberi hayret! kolonel kızmadı bile.. tum, siz karakterde bir adam yanıl· 
açılmadıtıru kaU olarak ortaya koy - Bonjur Haym. Böyle neye gü- dığıru kabul etmekte mahzur gör
muıtu. lümsüyorsunuz? Sizi hiç neşeti gör- nez. Orw serbest bırakaca!• ınız de-

Su halde Stifel sedlerin dıı tara- memiıtim. iil mi? 
fında ve ~irden uzakta kanala a - Gülümsemek mi kolonel? Ben Amirinin hakkında ilk defa gös-
tılmış olacaktı Fakat cesedi oraya gülümsüyor muydum? terdiği bu teveccühe şaşıran Ha}-111 
kadar naz.an dikkati celbetmeden - Evet.. Biraz istirahat ediniz mırıldandı: 
nasıl götünnü§lerdi? dostum. Ha, aklıma gelmişken sora· - Otopsinin neticesini beklemek 

Otopsi vasıtasile ba§ka ipucu bu· yun: Şu papaz meselesinde yeni ·mn kolonel. 
lunmasuu doktorlara havale ederek ne var? - Evet, bekliyelim. Yarın bana 
iki zabit Stifelin veya cesedinin Sen Kolonel Niderstof birkaç gün için otopsinin verdiği neticeyi anlatırsı
Korentenden Vale kadar nasıl gö- de gençleşmişti.Doirulan beli.gözle ruz. Fakat göreceksiniz ki bitli~ 
türllld<llünü halletmeğe çalıpnışlar rindeki neşe bunu açığa vurmaktay· intihardan ibaret. Haydi dostum, 
dı. dı. Atlahaısmarladık. 
Şehirden çıkmap mezun birkaç - Papaz Gayyardı söyletemiyo- Hayın gene merk~ kumandanlı-

sivil satıcı ile 12 ite 16 mayıs ara- ruz kolonet. ğma döndü ve kumandanlıkta bil-
smda lessepasse tezkeresi kullanmış - Tabii. Benimle beraber biraz fiil tef olan Ştrobergi bularak ona 
tek bir sivil iki saat içinde tevkif ~ yürüyün de koruıplım. Ben bu iıi kolonelle görü~ülünü anlatarak: 
dilmiş. sorguya çekilrni~. evleri, dille çok dilşOndQm ve şahsen tahkikat - Göreceksiniz binbaşım. dedi, 
kanları, arabaları iyice araştırılmış da yaptım. Evveli. size şunu haber Bu kadın koloneli istediği gibi avu· 
tı. Ertesi cünil muvaffaldyetsizlik 'ftfeYim: Namuslu bir adam diye ta· cunun içine alacak. 
kendini belli etti; yakalananlardan nıdığmıız Stifel mtğtr serseri ah- - Alacak delil aldı bile Hayın. 
hiçbirinin Val civarına gittıği tes- lfilusızın biriymiş. Ne dersiniz bu i- Felakete bakın ki bu kadın aleyhiı 
bit edilememİ§ti. ~? de bir ~Y bulmağa da muvaffalo 

Jandarmalar ve civardaki nöbet- - Bunu biliyorum kolonel. Fakat olamadınız. 
çi a5~erıer dikkatle isticvap edilmiş bu. vaziyeti değiştirmez kit - Evet. Kadm ıüpheli bir hare 
terdi. -.ıınan ifadeler arasında biri - Deği~tirmez mi? Ama tuhaf- kette bulunmuyor. 
Şmitin dikkatini çekmişti. iki süva- suuz! Sonra bu papaz, bu adamır. - Yazık! 
ri jandarma, 11-12 mayıs gecesi, bütün tehir ahalisi tarafından mu- Hayın memnunane gülümsedi.tık 
herkesin evine çekilmesi saatinden kaddes sayılırcasına sevilen son de- defa olarak binbş Stroberg ona a
çok sonra kırda kendisini gizlemeğe rece temiz bir adam olduğunu da çdıyor, arkadqça muamele ediyor· 
çalışarak yürllyen bir papaz ıOr biliyor musunuz? Evet, evinde otur du. Merkez kumandanlığındaki 
m~«. durmasını ihtar etmişler, dulum ve vasıtasile.... mevkii gittikçe kuvvetlenmekteydi. 
kaçmağa savaşırken yakalamışlardı. Elinde delildi. Seven bir mektep-
Ve bir iki ifadede haleti nezide bir ll ~gibi, madam Lökörden bah· (18 Mayıı salı, 1915) 
hastanın yanına gittiğini söylemiş, setmeden olamıyor, bir sırasını bu- Ordu papazı Huppenslahtın, pa· 
Almanlar inanmıyarak ona refakat lup muhakkak lafı ona getiriyordu. paz Gayyard lehinde müdahalesi. 
etmişler, filhakika onun civardaki - Evet, vasıtasile halkm nabzını Şmitle Hayım hayrete, hattA endifıe 
ptoda ihtiyar bir hizmetçi kadının yoklaclıiım genç kadın bana bu tev- ye düşilrmilştü. 
oıam yatağı yanma gittiğini anla- kifin halkı çok kudırdığınJ söyledi. 
ymca takibat yapmaktan vazgeç-
mişlerdi. 

llmitlenen Smit, jandarmalara pa 
pa. aı gördükleri yeri ~arita üzerin· 
Jı- lr~t ettirmiı ve sukutu hayale 
ul;ı anu,tı. Burası, şehrin yirmi kilo
metre şarkında, Valin tanı aksi isti· 
kametinde, yani 9edden otuz kilo
metre mesafedeydi, Bu hadisenin 
Stif el İ§ile münasebeti olamazdı. 

6imdiki halde ~eye dair bili
nenler bunlardan ibaretti. Bununla 
beraber Şmit papaz Gayyardın hA-

(Devamı "") 

Hava kuvvetlerine ehemmiyet \'eren tıııruz.. 
lerle l'raDllZlar Godron, Brete, H.lapano, :Moran ti
pi tayyareler tu.erinde yenWen tetkikler yaptı. 

lar. Fethi beyle arkadqlarmm Jatanbuldan Toroa
lara tadar uzaym yt1zlerce Jı:ilometreUk aeyahatl, 
bu vuıtanm harbdt dUtman ıehJrlerl tızerine gidip 
cl&ıecek kabWyette bulunduğunu ilpat etmte; ça
blmllar; tayyarelerin irtlla, anrat ve mukavellMti 
üzerine teJı:aif edilmJttl. Ve umumi lıarb patlar pat
lamaz garb cephesinde Alınan ileri yUr1lyUfOntl 
J'ranmzlar evvel& hava hUcumlarlyle sekteye uğ
rattılar. Fon ll'1ok orduları Parla tızerine yttrtırke 
Verdilnden evvel Framrs hava tuvvetıedıdn bom
belarlyle hırpalandılar. :Marn'dan evvel Fraııms 

brtallannm lSııllnde açılmak, yayılmak mecbuıf.J'9-
tlnl duydular. 

(1) Slmclllı.t .. ttelılaen rllftr'+ brldliı I& disede pannalı olduğuna kanidl. 
(2) Son qmenlua bdar Yfllllll6f 11aft er. Hayma, papan tazyik ve ithanı et· 

·. 1 
~ .. ·. 
.~·, -· bat okula komutanı olan albay Salim bey. mek karamv. biraz da zorlayarak, 

(1) Pamuk beba. Bllfllk lıarbde Osmulı im. verdiren oydu. Ortada hiçbir detit 
puatona padlfU ıaffu Re,.aa Wla .,_... olmadtiı halde birisini tazyik ve 
lslnldL RAcUıııelere llaql al"uslıls, ..-- J itham etmek, mevzuubahs olan kim 
ıea~ ve elntüt ,,_.,.,. ellae Te1'lfl ~ se heyecanlarına malfQp veya ~ 

padlpha ini taba tüırh+ı• ıe olup ani zamanda suçlu da ol-

• J • 

- Sevfiüm, biliyorsun iri bm senin kulun kölmimr 
- Pele414 öyle ise, yarın gel dı çamaşın sen yıka .. 

- /ngiliı lcorikatwa -. , 
9iiiiiiinf:Ziiiiiiiiijiii;w;;;5iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;.;:::=======:-.:= 

nogln Dudgfa \'Ulretl Mltl• c11a,aJI fllWar ~ektecllr... h serbest NrtB W. cJUnya lıulıl11e 1ebeb o~muı eıu1J,eletl ._..... 1l,._.Da ~ığı bit macı., hnılıe Jıayatt bir tlHıaunlyet \"eren 
Poloeyablar ba dvarda mtlteıoadlycn 1lll1'k •ileri JDADevralar y.,..utadırıar. 

lola blrbf SIUı lçlacle DuzlJ dVUlllda ,.o~ ,.._ıd ftJ91mlerde bqta.Q ........... ,.ıa, Poloaıalatalanun bir lllUeVr&SIDI, ve l>Nlll dvarmdald Polonra uva brarsUııam .., ......... g6rl11orsanu~. 
Pelelıp laava lnavveılerbaba pllotlan llep paothıelr. ~ hepsi de •lnr a."ta hl'b tayyareclsl olarü 1etltmllleıtlr. Bllbıeea :>olonp tan'Neletiafn 1EQweU .. pek fuladır ve bu ytlzclen Polonya ha1 :ı 
lmvntlJ'rl MI' hvb v111mancla cidden ll'lllUlelk War mlldmcHr. 

S.~ llC'll JMlmde)'le Damlı 10llaldanadaa lılr •uza.q slrWmelJtecllr, Btl ..n.t teJırfa böfle battan af&lı Nul bayraklarlle •lellllllt oldatn• ıörmek, lum D&lldda Wr Nrltest 1ehlr olmadıb. 
na laaadınealı gell)'or. 
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Küçük karargô.lı birdenbire 
lıegecanti düşmüş, herkes 

silô.hına sarılmıştı 

Ona "sevgilim!,; diyebileyim ! 
Sana, üstünde tavuı tüyünden 

mızraplar titriyen Udlarla, eamgö 
beği tepsiler içinde hediyeler, 
kırmızı nilUf erden, mor ıanbak • 
tan çelenkler getirdiler. Benim aa-

Em!r daha bu ilk bilvasıta temas- tU. Gelen adamı hemen çadırma al- mıysa gayet acı ve a&hte bir gülüıı- na ver;eeek bir §eyim yoktu. Ben, 
ta İznik tekfurunun ayni zamanda drrdı ve kılrcmm kabzuını eliyle le gUlerek: çıplak ayaklanna yü.ıilmU. ıürdUm. 
cUret.kir bir adam olduğunu ela der sıkı aıkı tutarak k&l'§ıladr. Adam 1- - Fakat, dedi, gönderdiğiniz Sana, ilstU inciler ve yakutlar 
hal anl~tl. Zira s!lye resmen çeriye gir(!r ıtnnez Bizanslı bir a!l ziyafette fazla yeyip içtiği ve la i~lcnmiı muhteıem elbiıeler, 
aOylemek sallhlyetlııi vermemi§ ol- nım ıtveııUe tUrkçe olarak: bilhassa çok aarhoıı olduğu için tek- etrafında ıu kelebekleri iılenmit 
nıasına rağmen bu kadar eingö.z o- _ bnlk tekfuru neıdine Mi gön· furumuz bu ad.anımızı göndereme- sırmalı halılar ıetirdUer. Benim 
lan 1Zllilt h!kiml, bir Selçuk emiri- dermi§ olan Selçuk kumandanı dev- dl. Beni gönderdi!, Sarayda ziyafet sana verecek bir ıeyim yoktu. 
nin t! hniğe kada.r gelebilmesi için letJ(k MA.llk Kodurla. mr görüşmek heniiz hitam. bulma.ml§tir. Fakat gU Ben, ellerimi çıplak ayak:Jarın.m 
mutlaka h!lnklr Osma.nın mtiaa&de " all v ... ..ı ve akraba.ısı a.ıw..ıanm gı·ttiler ısere,une n oluyorum?.. "''" &... -~ altına koydum. ,, 
ve mUsa.mahasmı elde etmiş olması Dedi. vo tekfurumuz &zinle göril§ebile -
1Azmıge1eceğini dll.§Unemez miydi?.. cek bir serbestiye kavuşur kavuş - Sana, deıtiler içinde cWyilan, 
Şüphesiz ki evet. GreroriYlJl'un adanımı bilyük bir maz hemen beni nezdinize göndere- şaraplar, binlerce at ve deve ver· 

Buna rağmen nuıl oluyor da merak ve tec~sUale aüzmekte olan rek siz devletlft Selçuk kumandanı- idiler. Benim aana verecek bir ıe • 
nezdine gönderdiği s!iyi derhal ge- e.ın1r tek kelimeyle kesik bir cevab nm h~ngi saatte olursa olsun ziya- yim yoktu. Ben biltUn hayatımı 
riye göndermem.işti? Acaba Grego- verdi: retinden son derece memnun kal- ayaklarırun altına terdim. 
rius d& cuualan vasıWile kendi· - Evet!, dığını bildirdi. Şiraıın hanendeleri, madeni 
ıinhı. Bitinya kra.lmm defineleri işi- - O halde hemen arzolunur: rilbaph Nogann ıerefine eflence· 
l e gul ld gun- habe ı Tekfurumuz sa.rayında hemen ,..ım· _ Gregorius'un adamı sonra mils - la • . e m 3 u u mu r a mıı ,, yapıyorlar. On nn, mavı mınaı-e-
t ., di teşrif in.ize intiza.rdadır ! . teh,;i bir ta vır la: ak 
ı . - Ancak, dedi, maiyetinizdeki den, ağaçlan eararan bahçeye • 
Eğer İınlk tekfuru bunu haber Selçuk emlri hayretle gözlerini kalabalık adamlarınızla. şehir içine seden nağmeleri, bana bot geliyor. 

alm!§sa o halde iBYet uyıı.nık dav- açtı: Yıldı.ılar, cam boncuklar ıibi 
girmenize an'anelerim.izin mUsaid 

ranınalart lbımgelirdi. Ctinkll bu - Heınen eimdi mi?. Böyle gece olmadıgın-1 da size lblağa beni me _ olacak. Dağılan gUzellik mahvola· 
R.damm defineler ihtp-a.sı peeinde ., · 
her tUrlil cina.yetl~ri irti.kip edece- yarı:aı mı·• mur etti. Eğer tekfurlarnnızla. dos- cak. Datııalann altmd~ kaybolan 
ğinden aUphe edilemezdi. Onun için - Evet, devletl\l ! tane görüşmek hususunda hakika - gUzel bir böcek kabuğu giıbl, lda -
gece ani bir tuzağa veya baskma Selçuk eı:nlrl faikm adamın yil- ten .samimt iseniz ou he.lde kendisi- ğılan güzellik, udların ıihirll fil · 
dilşmemeııi için üt yüz adamını o- zUne bakıp duruyordu. Bir müddet ni bu tedbirlerinden dolayı mazur lügleri, gözyaıtannm f4tu11na 
rada nöbet bekletiyor, kendisi de hayreti zail olmadı. Neden sonra: göreceksiniz... yetiımeden çok evvel mahvolacak, 

kulağı kiriıte bir an bile gözüntl - Fakat, dedi. bu müsaadenin Tekfurumuzu anu buyurduğu _ ey ıehit, ey Mehmet Ali! 
lurpmıyordu. bu saate kadar teahhunına sebeb nuz takdirde bu saatte hemen g8- Yıdıdar, kalaydan aynalar ıi -

Bilhıuıııa Selçuk emtrinin zihnine ne?. Sonra benhn gönderdiğim s&i rebilirsinlz. Şu eartıa ki maiyetini- bi parçalanacak; aevinç ve gurur, 
saplanan bir nokta, onu ıo;ı dere- neden gelmedi de .ız ı:a.hınet ediyor ze Uç adamdan başka a.damlarmız- dualar ve çıfhklanmız, amin hiil· 
ce heyecana veriyordu: ıunuz? dan hiçbirlnl al.maruz caiz görllle- yalanna yetipneden nvel, ağn' bir 

Aca.ha defineler harltasmm ay Gregoriue'un adamı emtrin bu meıniştir!.. taı gt1X deni-rde kaybolaca'k, ey 
va.art.asiyle lleryem tablosu üzerin- oüphell Buall kareıamda yine gayet Selçuk em!rl: Ali, ey Mehmet Ali 1 
de belireceği gece 0 gece miydi? A- bilyUk ve aaltin bir nezaketle eu - Yalnız Uç adamdan başkamnı Yıldızlar acıklı bir ıurette yok 
ca.ba pek mi ge" kıı.lmıQtı?.. ' b d.1 b b · alam "' " "' ceva ı ver : mı era enme am ! olacaklar, şan ve geref, insanlığın 

BUtUn bu mlilahazala.r arasında Diye ha.,,Tetler Mnde tekfurun bu""tu··n baht ve kaderı' 1 .... ;n i . - Tekfurumuz g<Snderdiğiniz sa· J "' ..... .. 
eziyetli ve ib::üntUIU saatler geçtik d yti u ba.knr rdu 

iyi yanlannda m.laafir ettiler. ÇUn· a ammm z ne •J
0 

• çinde a•1r içtifin çanağm kıymeti-ten 10nra, gece yaruımdan üç tıaat ~ 
kil aarayda tekfurun kız kardeşi - Zihninde milthiş ııUpheler uyan- ne eriımdden çok evvel çaymn 

ronra birdenbire kale kap111ı açılıp mağa başlamış~. Esasen !znlk tek- otları gibı' bı'rı"lecek, ey M-hmet 
emire tekfurdan habm- getirildi. nin dtiğUnUne teaadUf etti... :s .. 

furunun kendisine böyle garib ve Ati 
1 Haberi getiren Gregoriyus'un en Emtr sordu: görülmemiş bir saıı.tte görüşmeye 

mahrem adamlarmdan biriydi. - Bu gece dUğUn mü vardı'!.. çağırl§ı bir hayli tuhaf ve muam- HaşhaJ, damların Uatünde; mor 

Ateı bekckleri mehtapta; ıeftaU 
yaprakları rilzgftrda; heves ve 
hulyalar şairlerin kalbinde uçur. 
Arı kovanlarının bir hediyesi 

olan tatlılık kız oğlan kızların so
luklarmlda, ıevinç çocukların göz .. 
lerinde, saadet ölümün koıtan a -
ra11nda yagar. 
Eğer ıi.ı daha bu tatlı hulyadan 

ve bu ahenklerden bxkmadmrısa, 
ıeni ne ile beıliyeyim ey 1evgi • 
tim~ 

- Kml bal ve meyva ile. 
- Senin hoguna gitmek için ne 

yapayım? 

- Zilleri ve kavalı getir. 
- Saçlarına ne takayım? 
- Yaaemin, inci ve bir zam -

bak. 
- Pamıaklanna ne süreyim? 
- Kmanm ötünil, gUlün cev -

berini. 
- Seni ne ile ıüaliyeyim ıev -

giliın? 

- Tavus ve kumrunun renkle
riyle. 

- Ya senin de beni sevmen 
için acni nasıl seveyim?. 

- Atkın bütün tatlı ıeasiıliği 
ile. 

Amaraing, 11evgilim, ne olurdu: 
keıke her sabah saçıma ördüğüm 
bir tutam fealiyen, bileğime tak
tığım mücevherli bilezik olsaydın. 

Sevgilim, keşke kemerimin ya
kut renkli aaçağr, akıamlan yaı -

tığımm intiine koylduğum mis ko
kulu yelpaze, aandal ağacmdan 

yapılmı§ udum, odamda duvarm 
ta yakınında asılı duran gümüş 

kandilim olsaydın l 
Çabuk olunuz berrak saatler, 

haydi en hafif pabuçlarınızı giye
rek, anlar gibi, batıdaki çiçek -
tere, günegin meyva bahçelerine 
koıunuz, 

• * • Böyle sabaha karşı ka.le kapısı- - Evet, devleUu emtr!. Onun i- malt bir işti. zambak, mezar kenarlarında; ü -
nın açılıp da Selçuk emirinin adam- çin ıainiı:l de ziyafette alıkoydu - Sonra da }1Ulllla üç adamdan faz mit ıevdalıların; korku esirlerin Sevgili Parvatim, ke§ke sıkılı 

larile birlikte kurdukları otağa ha- lar .. Fakat... la kimsc~i alamamasının şart koşul kalbinde çiçek açar. yumruğun üııtUnde titreyen ve x~ 
ber gelmesi bütiln bu küçlilt karar- SPlçuk enıiri yarı gürliyen bir maeı kendisinin üç adam.ile beraber · inciler denizlerin kucağında; pldayan mavi kanatlı §ahin, tul • 
gA.hı birdenbire heyecana venııiş, sesle: kolayca temizlenivcrmesi için bir şüphe, üzüntü çe'ken, iman, 11es • gamı süsleyen ak sorguç, belimde 
hcrkea uyanmış, silahlarına sarıl • - Fakat ne?.. tuzak tedbiri de olabilirdi!.. sizlik içinde yaşıyan bir ruhta u· sarkan, tim şek gibi çevik ve yo -

rı geri ııçratan kalkan, tehlik 
koruyan camgöbeği muska olt 
dırı! 

Çabuk olunuz berrak u.aJ 
çevik ceylblar gibi koıunuz. 
neıin krrl.arma, ormanla.rı:na u 
şmız. Ey beni seven gece. Ey 
na dost olan karanlıklar 1 Gcli 
geliniz 'ki ben de Parvatiye ''ı 
gilim !., diyebileyim. 

- Hind edebiyatrndaıı 

Versay muahed 
sini imzalayanı 

ne oldular 
(~18 lDcld 

ni ona bcrcludur. O bu mecli 
miyeti Akvamda bile temsil 
tir • 

Versaydaki murahhaalann 
si politika adamı olarak kal 
Çinin Hariciye nazırı olan 
Tsen isiang rahip oldu. 
Belçikada Bcnedikten manas 
dadır. 

Bir çokları iş a.damr oMula 
talyan murahhası Silivia Eris 
bi. Şimdi 70 yaşında bulun 
adam kendi memleketinin c 
yük scanayieilerindcn biridir. 

Portekizin eski hariciye 
olan cioktor Gugasto Liuz 
SoarC'S de Porto şarabı sa 
için politikadan vazgeçml1 
nuyor. 

Fakat bu zevatın ekseri 
hukukçular te§kil ederler. B 
kukçular içinlde en meşhuru 
şiıphesU: ki Yunanistanın esk 
riciye nazın Nikola Politisdi 
Bir çok üniversitelerin fahri 
toru olan mumaileyh 65 ya 
bulunmaktadır. Kendisi b 
Kembriç ve Nansi Universit 
nin doktoru olduğu gıbi Fr 
enstitüsünün Ven edik Ru 
akademisinin azası, Paris il 
sitesinin fahri profesörüdiir. 
hey enternasyonal hukuk a 
misi reiısidir. mrşlardı. Diye sordu. Gregorlus'un ada ·- (Devamı ' '&r) yur. kedici bir kılıç, üstüne gelen okla-

Beklenen sil yerine Gregorlus _:~..:_.=::.:.:~=.::..::.::.:..:... _____ _._ ______ :.::_:._: _ _:_:. __ ~=------------------=.----=----=------------ı 
tarafından tt?k bir adamrn gönderll 
dJğini ~örUnce de Sel~uk emiri bli-
ytik bir hayret ve endişeye düşmüo-

Evlilik halkası 
,..-. Huıtarafı 10 uncuda 

halbuki ben de seni himayeme al
mak istediğim zaman "ailesine 
haber verseniz daha iyi edersiniz,, 
4cdilcr. Hiç sesimi çıkarmadım. 

Buna hakkım olmadrğrnı biliyor
dum, i§te şimdi ıenden o hakkı 
bana vermeni iııtcmeğe geldim. 
Aı1Jadım Doroti, artık anladım 

ki evlenmek zannettiğim gibi kor·~ 
kaklarm boyunlarına taktıkları : 

bir halka değildir. O sevenlerin , 
haklarmr füeme tanıtan bir bağdır. 

Görüyorsun ya sevgilim ne ka
dar yanlış <lü!}tindü~ümü bu feci 
hadise bana öğretti, şimdi b'..;tilr: 
dünyaya hiç çekinmeden: .. Biz bi· 
ribirimiziniz, birib!rimizi ııeviyo · 
ruz ve bundan eminiz., diye bağı

rabiliriz .. 
"Oh. Frazyer, ben ... ,, 
Gene durmadan akan gözyaş· 

lı.rr .... 
"Ben sana bakmak, seni m~ut 

etmek hakkını iı;tiyorum Dorotl ... 
Söyle sevgilim, bu hakb bana ve· 
rece le misin? Eğer redde.cienen 
tı:ı!lara fırlatılan bir cam parça$! 
c;'bi tamir kabul etmez şekilde kı

rıl<:coğrm.,. 

Hiç b~klemcdiği bir anda saade· 
tı yeniden bulan Doroti, ~adecc. 

l: llJnnı asar;:ık , "Ben kın!t ~ey· 
' eo-; hiç sevmem Frazyer, hatta en 
t··- ·~ !:afbJ.lr ra bil~ tahammülüm 

• :1 1 • 
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8. DELİNMİŞ (ytrhk) tJO. 
T&b 

8. F: le bas troue 
8. i: the stocking with the 

hole 
8. A: der Strumpf mit dem 

Loeh 

R. KANAPE KOJ,TUR 
O. F: le fauteuil [rcmbôur. 

re] 
O. t: tlıe easy . chair (the 

arm-cheir) 
O .. \: der PolsterECSS"l 

(Lehnstuhl) 

r ı. A '·.ın ısıu::1\U .ESİ 

10. F: le hbouret f rour lcs 

pieds J (le pctit hane) 
1 'I . 1: the foot~torıl 
l'I. fi.: die Ful3b:ın't <Hitsc!1e, 

Hutsr.hc, der Schemcl) 

11, REfJE Tl~RUK Ckilrldil 
terlilı:, de' e tüyü tcrlil<, 
pantufla) 

l l. F: la pantoufle [en feutre] 
(la p:ıntoufle en 
poile[s] de clıameau, la 
habouche) 

11. t: the felt slippcr (the 
housc-slipper, thn cnmel
hair slipper) 

11. A: der Filzschuh (Jfaw:ı

~chub, Kamcllıaarschuh, 

200 
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die Babuscbe) 

12. YOL HALiSi (ke~esi) 
12. F: le tapis.chemin (le pa:'!

saga, la tapis de couloir) 
12. t: the carpet - runner 
12. A: eler Liiufer 

13. NOTA ETAJERİ (gözü) 
13. F: le casier (l'etag~re ı .• 

le claııseur) a muı'lique 
13. t: the mu~ic _ stand (the 

canterbury) 
13. A: der Notenstandeı-

11. Ş.\mU SÖYLEYEN (kra 
Ye~·a kadm, fantöz) 

ı.ı. F: la chantcmıe 
H. t: thc singer 
ı ı.. A: dic Singende 

15. rrnYRUKLU PİYANO 

15. F: le piano a queue 
15, 1: thc grand pituıo ta pla

no) r conccrt grand E< 

large grand, baby 
g-rand = small grand] 

15. A: der Flügel (ein Kal· 
\ier) 

1 fi. l\IUSİKİ ALilÜM"Ü 
16. F: l'album m. de ınusiquf 

(la musique) 
Hi. t: the book of music 
16. A: der Notenband 

nANŞ 29 - so 

15. DÖRT AYAK 
15. F: le ıupport; a quatre 

pieds 
15. t: the four table-legs 
15. A: das Vierbein 

16. FIRÇA S'OPüRGE 

16. F: le balal - brosse (la 

brosse 1ı ecurer) 
16. t: the (long • bandled} 

scrubbingbrush 
16. ı\: der Scheuerbcson 

ti'. T.\IlTA BEZ1 (~nnl n•ya 
ka.naYiçadan) 

17. F: le torchon a laver (le 

torchon en serpilliere, la 
serpilliere) 

17. t: t.he ııcnıbblng cloth (the 
'!lcouring cloth) 

17. A: das Scheuertuch (der 
$cheuerlappen) 

ıs. tş('t KADlN (gündetrı<çi 

kadm) 

18. F: la femme de menage 
(la femme d'ouvrage; en 
Belgique : la femme a 
[la] journee) 

18. 1: the charwoman ( thc 
char, the cleaner) 

18. A: die Scheuerfrau (d~ 
Reinmache-. Pul:.zfrau) 

19. 1Ş KOY ASI 

m 

19. F: le sea.u de m~age 
19. t: the kitchen pail 
19. A: der Scheuereiıner 

20. YÜKSEK KENARLI 
KÜL TABLASI 

20. F: le plaque protectrice 
[ a hauttı reborda l (le 
cendrier) 

20. t: the stove fen der 
20. .t\: der Ofen\'oraetzet 

21. OCAK KAPAGI 
21. F: la porte du foyer 
21. t: the stove - door 
21. A: die Of en tur 

22. ÇTh'İ SOBA 
22. F: le poele de falence (le 

poele en carreaux cera. 
mique, un po~le de chaın· 
bre) 

22. t : the tilea stove (the 
room stove) 

22. A: der Kachelofen (ein 
Zimmerofen) 

23. KAPI 
23. F: la porte 
23. t: the door of the heaUng 

oven of the stove 
23. A: die Tür der Ofenröhre 

ıı (Röhre) 

~ 24. KAPI PERDESİ 
197 
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• 
sınema Meşhur bir 

artisti olan ayı! 
koca bir 
etti 

lngiliz dokto
runun kadınlara 

nasihatı 
Melburn üniversitesi beden 

Sokağa kaçtı ve 
semti altüst 

terbiyesi direktörü Fritz Dunıs 

tadından kadınlara şu nasihat ve
rilmektedir: 

iki yatağın sıhhat için daha fay. 
dalı olduğuna şüphe yoktur. B:i· 
tün vücud uyku esnasında tam bir 
istirahate muhtaçtır. Eğer uyk·.ı

nuz derin değilse yarız başımzcıa 

mütemad~yen öksüren bir adamla 
beraber yatamazsınız. 

Fakat kimseye zararı 
tekrar 

dokunmadan 
döndü 

. 
yen ne 

kendi kendine 

Fransada, koca bir semti alti.isl e
den ve binlerce insana korkulu da
kikalar yaşatan garip bir vaka ol
muştur. 

Yakanın kahramam Miarka is
minde yüz küsur kiloluk muazzam 
bir ayıdır. Bu ayıyı lstanbullular 
da belki tanırlar. Çünkü, bir çok 
Fransız filmlerinde uzun roller or 
mı.yan :'.1iarka Avrupanın en çok 
tanınan simalarındanbiri olmuştur. 

i\1iarka 50'1 zamanlara kadar, us 
lu. akillı bir hayvandı. Fakat son 
zamanlarda sahibi onda garip garip 
tabiatler sezmiş ve kapalı durduğu 
odanın kapısını bir kat daha kuv
vetlendirmişti. 

Fakat geçenlerde bir akşam, sahi· 
binin evde bulunmadığı bir sırada 
i\Iia:ka. müthiş kuvvetile kapıya 

saldırmış \'e çok güçlük çekmeden 
kendi ~ini sokaktan ayıran bu manii 
ayı kmvermiştir . 

Bundan sonra, meşhur sinema yıl 
dızı ! müthiş heybetli \'Ücudile soka
ğa fırlamış ve kendisini gören halk 
bilhassa kadınlarla, çocukların ödü 
koparak kaçacak delik aramağa ba~ 
laıruşlardır. 

:.1 a·~·"• evvela hiç kimseye do
kwımadan, bomboş kalan sokaklar· 
da, heybetli heybetli dolaşmış, kom

u evlerin bahçelerine girip çıkmış 
fakat cesaret gö::ıterip de kendisini 
) akla~maya kalkan bir adamla 
ak~ıla5mca, birdenbire sertleşip 
avalhmn üzerine saldırmıştır. 

Bu vaziyette tabiatile adamın ilk 
esareti hemen sıfıra inmiş ye koşa 
·osa ch·ar evlere sığınarak canını 

~ 

urtarrnı;jtır. 

Vakadan haberdar edilen poli$ 

., . .... >. .\ ~ der Nebenraum (da.s 
Kabinett) 

26. 1\0NSOL (~ekm<'ee) 

26. F: Ia eommode 

.20. t : the chest or drawerıı 

26. A: die Kom.modf 

'" 

Bundan başka şunu hatırlayı -
nız ki biz yalnız ağzımızla ve bur
numuzla nefes almayız. Ci1dimiz
dc teneffüs için tabii havaya rnuh. 
taçtır. Binaenaleyh ayni yatakta 
iki adamın teneffüsü ayrr yatakta 

B:'ip,.i/;:. bir sinema ar/isti! olan l\!i rrrka, kurtuluş çaresi olmadığmı' olduğu kadar kafi değildir. 
! !Öriince gene kapısını kırıp kaçlığı odasına dönmiiş ve mışıl mışıl u
:ımuığa başlamıştı. 

ııerek n:ı~ıl mı~rl uyumağa başla tamir ettirmiş \'e !\fiarka da koca 
nıştır. bir semti saatlere:! böyle tclaiia dü
Buııdan sonra ,ayının sahibi he- 5ürdüktcn sonra gene yerine hap· 

nen birkaç U!'>ta ile kapıyı se~-:;ızce sedilmiştir. 

Çocuk 
bilmecesinde 

hediye kazananlar 

30.000 lngiliz 
lirası kıgmetiiıde 

17 haziran tarilıli bilmecemlzin 
halli şöyledir: 

(Mik'aplar; 6 kilo, ehramlar; 3 
kilo, murabbalar; 2 kilo.) 
Uir sl5e bü) ük kolonya. l<azanan : 

Birinci: Nermin, Ankara Tiyatro 
mektebi. . 

~Ü lF (k<ô)(Çc§l_U D D 

Ilir 5i50 orta boy koloıı~·a kazanan: 
İkinci: Ahmet Alp, 21 inci ilko

kul. 
Uir resim albüm ti kazanan: 

Miarlwyı Jıapsctıııek için sokak başTarına kurulan barikatlaıdaıı bıı. 

Alma Anduman isminde bir İn- "" 
giliz misi, mahkemeye müracaat 
ederek !ngilterenin en meşhur 
dansözlerinden mis Rut Etting 
aleyhine 30.000 İngiliz liralık bir 
tazminat davası açmıştır. Bu da-

l ·:ıya göre, dansöz Mis Almanın 
'tocasını kandırmış ve kendisine 
olan sevgisini çalmıştır. 

Halbuki Mis Alma kocasını sev
digini ve kendisinden ayrrlrnak is. 
temcdiğini iddia etmekteldir. 

Şimdi bütün İngiltere bu dava
mn neticesini merakla beklemek
tedir. 

Üçüncü: Selma, Ankara Ycnişc • 
lur Nezihe apartmanı 4. 
Ilirer paket şekerleme kazananlar: 

1 - Güzin Tan, Tepcbaş1 Derviş 
Ahmet Sok. 16, 2 - Jale Örge İs
tanbul 2 inci okul 5 B 366, 3 - B. 
Çağlr Sarnatya M. M. Cad. 52, 4 -
Necip, Kumkapı Nişacası Nişanca 

yokuşu Sok. 19. 5 - Jan Ağzıpek 

Sen Benuva lisesinden, 6 - Orhan 
Artaç Büyükda Adiliye sokak 12, 
7 - Hamiet ürat Kasımpaşa Dört

kuyu Fırın sokak 2, 8 - S. Bantf 
Beyoğlu O.O. 284 9 - Mahmut 
feyzi şişli mecidiyeköy 10 -
Ali sağlam Cağaloğlu O.O. 183 

kuvvetleri mahallenin gençleri ile !ayıp yığılmış ve böylece kurular 
evvela birleşerek l\Iiarkayı öldürme sağlam barikatlarla sokak kapatıl
ği düşünmüşler, fakat sonra bu kıy mı~tır. Hiçbir ~eyden haberi olmı
mctli ve henüz hiçbir zarar vermE yan hayvan gene mahallenin başka 
rniş hayvanı vurmağa kıyamırarak taraflarına da gitmek İ$leyince ba· 
onu bir hile jJe yakalamağa karar -ikallarla karşılaşmı~. aşağı yukarı 
vem1i~lerdir. birkaç kere daha geçitten geldikten 

Bakalım, mahkeme çalınan bir 11 - Selamettin bogaziçi lisesi 
koca için hakikaten (30.000) in· 1314 12 - Malike beşiktaş kız li-

Bu karar üzerine !\liarkayı taki ~nra, yolların kati olarak kapatıl
IJC başlamı~lar \'e ayı tam kcnd· mıs olduğunu görerek artık yapa
e,·inin sokağına girince, sokağın iki 1 cak bir şey olrnadığmı anlamış ola
başma iskemle, masa, odun parça- cak ki, u~lu uslu e\·ine dönmü~. 
!arı velhası ele geçen ne var~a top- doğru kapısını kırdığl odasına dii-

giliz lirası tazminat kabul edec-::k 1 sesi 112 13 - Bekir akın galata 

l :•lmakla itham edilen Mis Eltin;::i kemankeş karanlık Fırın So. 20 . ' mı .• 

29. O\'UI\ (~rinti, ~·ük ~·eri) 

29. F: la niche (le reeoin) 

29. t: the alco"e (Uıe rcccs~) 

29. A: rliro Nisclıc (Zimmc
rcckc) 

Resimde, bir kadının kocası'1ı .,örüyorsunuz.. 11 _ Ömer P.T.T. memuru Sü· 

PLANŞ 2!) - 30 

Oturma ve musiki odası Planş 30 
Fı Le livlng - room ( ıa &tudio, le saıon de 

' muslquc) lı Thc Combincd S•tLing and Music 
Aoom Aı Das Wohn- und Mu•ikzımmer 

fel 90) 1. YAZI DOLAill (ı;cluBcrc- jl 
ı:ıi, sökrctcr) 

1 
5. 

a tabla 
ROPntz YUJ\IURT ASI 

l. F: le s crclalrc 
u. la tablette 

ı. t: the bureau ( thc sccre. 
taire) 
a the dPsk flap 

l . . \: der Schrcibsehrank 
(Sckrcllir) 
a die Sehrcibplatlc 

2. '\IİSDER (iskrmlc iı;in) 

2. F: le coussin [de sicgP] 
2. l: lhe cuslıion 
2. A: das Sitzkisscn 

3 JSJCKULJı; (ta!ııırr) 

3. F: le tabourct 
3 i: thc stool 
3. \: der Hoeker 

rctt) 
(das Tabu-

4. tŞ :\f.\S.\.'I (hal, Pi. !.10) 

4. F: la lablc a ounagc (voir ıı 
Pi, !)O) 

4. 1: thc work_tablc ( C'f. f'latc 

!Hl) •il 
f .. \: der Niihli3ch ( v~l. Ta. 

(çorah tamiri için tahta 
~ umuı·la) 

u. I•': le champignon 
1' a:uf m. a rcpriscr 

5. t: the darner 
5. A: der Stopfpliz 

6. 1ı$ 'l!:PJ :Ti 

ou 

6. F: la eorbcillc a ouvragc 
6. l: thc da rııing b::ısket ( thc 

work-baskct) 
6. A: der Stopfkrob (Niih

korb) 

7. iUTi\'.\R Il.\Y.\N (ı:o. 

ratı tamir rdcrkr.n 1 ça';;ı f 
müzik dinlc)·en büyük 
hanını) 

7. F: la dcille dame ( ccou_ 
t:\nt la musiquc en rcpri· 
s:ınt) 

7. 1: the old woman (darning 
and li~tcning to thc mu
sie) 

7. \ : die aite Frau (bC'im 
Btnpfcn ırnd als Znhörcrin 
bci dC'r Hausmusik) 

reyya oğlu 15 - Lutfi Özin e
mirgan 16 - Yurdagül çevik 
Sirkeci Hocnpaşa 17 - Erçetin 
Tümay Telgraf memuru •Ccmol 
oğlu 18 - İffet Bence Beyoğlu 
A.K.S. O. 19 - Ragpo inci pcr
tevnihal lisesi orta kısım 1-A. 
63 20 - Burhan Beşiktaş 20 ci 
okul. 
Girer dcrtcr kazananlar: 

21 - V. Kelli Pangallı lisesi 533 
22 - Necdet Tüzcr Çatalca O. O. 
81, 23 - Perihan Altıııcl Fcrer. 
24 - Muzaffer Aykal Fatih F'c,·zi
paşa Cad. 90, 25 - Zekeriya Sun -
man Ha~·clarpaşa lisesi 1238, 26 -
P. Arvas Şclıımdcpaşı 13ıırmalım0s
çit Sok. 5, 27 - Münir Özgörclmcn 
Zile Yünipek kardcıılcr yanında, 

28 - Sadi Ağun A~ıkpnııa Karadc-
1 niz Cad. 41. 2!J - Hasan Üzoklav 
Fatih Gcleabcvi O O. 3-B 88, 30 -
Hasan Vardar Sivus J. l\fınt. K. mu 
:wininin oğlu. 31 - Nezih. Kıra! I3c 
'iiktaş 38 inci okul 155, 32 - Gül • 
scı·cn Ünalan Urfa Yaylak maarif 
memuru Ali Rıza kızı. 

ZAYi 
Askeri durumumu ihtiva eden 

hüviyet cüzdanımı zayi ettim. 
Yenisini c;ıkn rn cağım elan eskisi. 
nin 1ı ükmU yoktur. 
:\.raçboyalı Dirvana kö~1 57 hane 
Mchmed oğll' Hüseyin A kkab::ık 

1325 
::~!:s~:;:mn:::::r= ::: =•'• :: ~ ::: ·~~::::: ::: 

~i N e c a ti P a k ş q~ 
:: Ciş c'ol, toru :: 
:: r ı ı :: :: azarılaıı ma:ıı ;ı ıt>rgıırı ~ııııl !1 
H !l dan aı..,.1111 ıı-ı.:ııı 1.n k:ııl:ır lı:ı~- •• . . .. 
:: •:ıl.ırını knlıııl n• tı•ıl:" ı rılı·r. :; 
g \ılrı-~: (1f:ılıı f 'i ın<'I nH·\'rl.ını :; 
., :: 
: : f'nı--.:~11ıc1 rndd(''il lıil";'llldrı 1 1~ :: 
ı.: ....... .. ... 
: • ...... : ~o. lı ııııı:ı) ı:nı:lı:ınc ~:::::: •• 



() TEMUZ - 1939 

Perşembe 6-7-939 

1
• ~2.30 Program. 12.35 Türk müzJ-

j ~ ' - Neveser peşrevi. 2 - Sadet tn L'. • 

1 •-..:Ynak • Neveser şarkı Hicran 
1 l - . 
p ıarap oldu sevda. 3 - SelAhattin 
,.~nar - Nihavent şarkı - HAia nşı. 
h• r. 4 - Kemençe taksimi. 5 - Ni 

1 • 
tvnt ,arkı - Körrezdekt dalgın su. 

C
Ya. 6 - NeşetkAr _ Mahur ,arkı Gü. 
end · -.... ım ben sana. 1 - Mahur saz se. ..... . 

\' 51. 13 Memleket saat ayarı, ajans 
,~. llıeteoroloji haberleri. 13.15 • 14 
·'IU2' k J> 1 (Kıınşık program • Pi). J9 
ın l'Ogram. J9.05 Müzik (Tenor l\Jcor. 

19
8Ck'ın söylediği iki mcloili • Pi.). 

:'ıf •15 Türk müziği (Fasıl heyeti). 20 
lo~~nlekct saııt ayarı, ajans ve meteo
sı'' haberleri. 20.15 Konuşma (Ziraat 
t aıi). 20.30 Türk müziği: l - Fe. 

0abreıa peşrevi. 2 - İsmail Hakkı }? -Ferehrezn beste • Çağlayan cu
Pe slrişkle. 3 - İsmail Hakkı bey • 
l f'ahfeza şarkı - Ateşi nşkın. 4 -
~hak Varan • Ferehfeza şarkı • Sey. 
~etmek icin. 5 - lsmail Hakkı bey _ 

1 erahreza şarkı - Mehtapta güzel o. 
l\~r. 6 - Ferahfeza saz semaisi. 7 -
~ thmet Nıısip - Hicazkôr şarkı • 
n:rı:ıeuem e8er Se\'diceğim. 8 - Re. 

11 
Fersan _Rast farkı - Yakdı ciha. 

d 1 ateşin. 9 - Halk türküsG _ Karşı. 
~: icara yonca. ıo - O~·un havası. 

.1 O Konuşma. 21.25 Neşeli plaklar 
~it. 21.30 Müzik (Opera aryaları • 
~I >. 22 Müıik (Küçük orkestra - Şef 
' ecip Aşkın): 1 - J. Beruer _ ltaı. 
~·ırı şarkısı. 2 - J. Str:ıuss - Bizde 
\'als). 3 - Leopold _ Çl~an bayra. 

hıı. 4 - Karı Blume _ Göl kıyıların. 
~· 5 - Vııtrcd Kjaer • Screnad. G -

• Czernlk - GOzeJ sanallar töreni 
<lh-erlilr). 1 - Franz Doello • ParL 
sin l\fndlen sokaAında. 8 - Max 
Schönherr • Alp köylülerinin dan-s 
hı,•aları. 23 Son ajans haberleri, zi. 
raat, esham, tahvllAt, kambiyo _ nu. 
kut borsası (fiyat). 23.20 Müzik (Caz 
band - Pi.) 23.55 • 2'1 Yarınki l'Jrog. 
ram. 

Cuma 7. 7-939 

12.30 Program. 12.35 Türk müzL 
li . Pi. 13 Memleket saat ayarı, a
ians ve meleroloji haberleri. 13.15 • 
14 MOzik (Karışık program • Pi.) 
19.Progrnm. 19.05 Müzik (Bach _Karı 
taı No. i8 koro - Pi.). Hl.15 Türı. 
lllllzlti Cince saz fnslı). 20 Menılekcı 
:•:ıt ayarı, ajans ve mell'oroloji h:ı· 
>trleri. 20.15 Konıışm:ı (ll:ıftalık spoı 
'~''İsi). 20.30 Tlirk mllz iği (Seçil. 
~ış lıeste semai ve saz semaileri) 

1
1·10 Konuşma. 21.25 Neşeli plük. 
~r - it 21.30 Müılk (Radyo ork<'st. 
S sı • Ser: Praetorlus): 1 - l\loz:ırt . 
V ıraydan kız hcırma u\·trtürü. 2 -
'J agner: SlegfrJed İdili. 3 - Bizet: 
(
0 

nc:.ı Arlesienne sillti. 22.30 Milılk 
aJ Peret scleksyonları • Pi.). 23 Son 

11ns haı..~ IAt • 11~rlerl, ziraat, esham, tııhvı. 
? 3 2 kıırnıııyo - nukut borsası criynl). 
~ .. · ~ Mllzlk (Caıbınd - Pi.). 23.55 • 
• \arın ki progrnm. 

Yabancı Radyolardan 

Seçilmiş Parçalar 

ı'rooram Türkfut aaoli ve öğleden 
3o11rakı &aat olarak verilmiştir: 

D.Jj 
!l.so 

ıo. 
lO. 
11. 

OPERALAR \'E SE:\FO:\l 

KO:\SERLERl 

rankfurt: Beelho,·en. 
lstokholm: Jsvec muslkisl. 
Romn ıırııpu: "Ahla" (\'ereli ). 
Sıruburg: Eski musiki. 
Torino gruı>U: Brahıns. 

ODA MUSIKlSl \'E KO!'\SERl.Ell 

7.ıo 
a. 
•.15 

ııı.ıto 
ıo.ao 
10.so 
tı.~O 

\"arşO\'a: Vi)"o\ontcllo konsrri 
Eyreı kules i: Piyano, şarkı. 
Rcrlin: Rrahıns. 
1.onrlrn (N.) : Keman, piyano. 
Viyana: Kuartet . 
Sottenıı: \'iyolontello. 
Münih : Seııli lıletlcr ııoksleti. 

ltı\FtF MUSİKi \'E OPERETLER 

7·3o 
'·ı~ 
•.13 
•.15 

D.30 

a.30 

''· 

Yiyana: Mnrşl:ır. 
RöniRsberR: Halk kHısikleri. 
lrünih: Stüdyoda operet. 
Saarbrircken: Operet par
tıları. 

BeromOnster : Radyo orkest
rası. 

~apoli srupu: Stüdyoda O· 

Jıeret. 
Torlno ~rupu: "Melodi ,.e 
l\itm". 
lludapeşte : Snlon orkestrası. 
IUrçok Alman istasyonları: 

H A 8 E R - Akşam Posta•• 15 

Ttırklye Cumhuriyet Mer"~z H•nkası 1 ı 7 / 1939 v.,. ~iv eti 
AK T l F 

1Ca11a: 
Altın san klosram171798H 
Danknot . • . • • • • 
uraklık • • • • • • • 

24.164.876,45 
15.869.617,-

1.410.951,41 
Halk milsiklsl. lJahildekl lluhablrler: 

12. Pra#: Çek musikisi. Türk lirası . . . ı . • • 591.761,51 
Hariçteki lluhabirler: 

VARYETE \'E KABARELER 12.741.252,48 

9.45 Paris (PTT): Radyo fante 

Altın: sarı ldigrnm 9 058 821 
Allına tahvili kabil serbest 
dövizJer • . • . 7.160,84 

zisi. 
:J.30 Sollens: Kabare. 

DıAer rlövizler ve borçlu 
klırırı~ l ı, J.. ı \'rlcrı 4.001.534,18 

JO. J.ondra (R.): "Lucky Dip". 1/11: 111,. 111/ıı •ıUerl : 
12. Poste Parisien: Kabare. 

DA~S MUSlKtSt 

Oenılıtı• l'ılıl(•n c' rakı nak. 
d l.H• kıır»ıfıRı • • • • , 158.748.563,-

11.50 Ononte Ceneri; 11.15 Nııpı. 
li grııpu; 12 1.ondra CN.); 12.10 Lon 
dra (R.); 12.15 Torino grupu. 

l\ ıı ııuıııııı tl-8 maddelerine 
ledikıııı Hazine tarahnd:ın 
vnkf ledlyat • . • • 1 , 17.228.027,-

Senede./ ciJ:danr: 

Ticari seneller • • • • 1 29.304.982,20 
PiYES, KONFERA~S \'E 

KO~UŞ~1Al.AR 

9.15 Viyana: Polis piyr.~i. 
!l.30 Paris (PTT): "Discıplcs". 

B&ham ııe fnhvl/c1t cü:dnnı: 
,Deruhte edilen evrakı nak 

A ı tiyenin karşılığı esham ve 
\ tahvilAt itibari kıymetle 

B · Serbest esham \'e tahvihlt: 
43.686.373,4 7 

7.517.080.97 
10. Stutt~arl: "Colıınkus". Auan&lar: 

1NG lI.IZCE HA \'AD1S 

1.tfı, 8.18 Roın:ı 1; 11.15 Kolon 
ya, Homburg; 1 l .45 Bükreş. 

Hazineye kı5a vadeli avans 
Altın ve döviz ilzerinc • • 
Tahvilli! üzerine • • • • 
Hic;!<iedarlar • • • • , • 
Muhtelif • • • • • • • 

6.309.000,-
27.133,93 

7.808. 794,15 

fÜRK REY!' 1ektln 
OPERETi 

Oıı ak~ııııı Şenyı 

Çınardihi halıçe 

sinde Ef eıı/11 uşl. . 

J Temmuz 11138 tarihfnden itibaren: 

NAŞlT ÖZCAN 
Ertuğrul Sadi Tek 

Du ıece 
Beşiktaş • Suatparkta 
YAHYA • MfRZOTt 

ISTA~BUL HAU~ 
TİYATROSU 

Bu akşam Yedikuh 
Pınıır tiyııtrosundıı 

Dede ,.e l\lişel re,•ü· 
sii, Oto Keti 

Ynryetesi 

Şehzadeb&Jı Turan sinemasında 
(2) FiLM 

Atina lcacakrıları - Erkel..· 1/ala 

1 LAN 
Blnalarmızı ltoyamaduı 

ALABASTONE 
fakkmda maliıınat alınız. Depo.

1 1 
su 4 Rl'Ü Valof Han Asmr 

kat No. 10 
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dan sakınımı ve benim yaptığım 
gibi yapınız ... 

Mari Antuvanet bu sözü biti
rir bitirmez su sürahisinden al· 
tından yapılmış bir kadehe su 
doldurdu. 

Andre korku ve telaşla: 
- Belki madam hazretlerinin 

hakkı vardır, diye kekeledi. 
Filip hayretinden titriyordu, 

dün geçen vakaları bilmediğin • 
den bir şey anlayabilmek için 
klh babasına, kah kardeşine ba
l:ıyordu. 

Prensesin ve yanındaki zatin 

işi şakaya aHığını gören b:ıron 
ciddiyetle söylendi: 

- Alay etmeyiniz mon sinyör, 
size yemin ederim ki bütün bun
ların mucidi bir aihirbaroır. Hem 
de pek kuvvetli bir sihirbaz. O 
kadar ki bundan bir saat evvel 
prenıes hazretleri ile oğlumun 

geleceğini bana haber verdi. 
Mari Antuvanet sordu: 
- Bir saat evvel mi? 
- Evet, ancak o kadar. 
- Siz de bir saat zarfında bu 

masayı kura:-ak dünyanın dört 
tarafından bu meyvaları, Tokyo, 
Konstını, Kıbrıs, Malaga.dan 
bu şarapları getirdiniz? O halde 

siz sihirbazdan ziyade sihirbaz • 
sımz. 

- Hayır madam yine o? Dai
"l'la o! 

- Nuıl yine o? 

- Evet, mc:.dam, bu masayı 

böyle kurulmuş. üzerindeki kah· 
valtı konulmu§ olduğu hal:le ye· 
rir.. altından çıkaran odur. 

- Snhi mi ıöyliiyorıunuz 

müsyö? 
- Yemin ederim. 
Siyah elbiseli zat tabağını bı • 

rakıp "ciddi bir halde: 
- Ben de sizi §&ka ediyorau -

nuz zannediyordum. 
- Hayır, monsinyör, faka de· 

ğil, çok ciı::ldi . 

- Şimdi evinizde bir sihirıbaz , 

hem de sahi bir sihirbaz var 
öyle mi? 

- Evet monsinyör, zannede • 
rim ki bu sofra takımını vücude 
getiren altın onun yapısı.dır. 

Bu sırada prensesin yanında 

duran ve kendisine kardinal idi· 
ye hitap edil::n siyah elbiseli zat 
hayretten gözleri parlryarak sor· 
du: 

- Acaba altın yapmak usulü • 
nü biliyor mu, diye sordu. 

Prenses de söze karıştı; 

- Her büyük adamın kendine 
mahsus esrarı vardır, hele bu zat 
diplomat oluna .. Size haber ve. 
reyim ki ben de sihirde pek kuv. 
vetliyim, imJ:ansız, fevkaltabii ye 

değilse de, hiç olmazsa inanılmaz 
şeyleri hisseder ve anlarım. 

Prensesin bu sözünü yalmz 

kardinalm anlayacağı !bir muam. 
ına olmalıdır. iri onun halinde 

Lira P A S İ F IJra 

41.445.444,8( 

591.761,51 

~ernıaue 

llılluaı ak reli: 
Adi ve [e,·kallıde • 
Hususi 

• • • 

• • • . . . 
Tedavüldeki /Jntık notlar: 

Deruhte edilen evrakı ııııktı)·e 

Kanunun 6.8 inci moJl)e. 
lerine tevfikan hazine tara. 
fından vaki tediyııt . . . 

16.749.947,5C 
Deruhte edilen evrakı nak. 
Jiye bakiyesi • . . . . 

Karşılığı tanııınıen altın olarak 
11 . 
ı 

141.520.536,-

129.304.982,20 

' 

51.203.454,44 

1 

1 
ıu t4.928,08\l 

4.500.000,- ı 
15.350.216,6311 

414.811.271,22.l'ı 

l~veten tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili illıveten 
teda. vazed. , • . . 

Tilrk liran Mevduatt 
D6vl:: Taahhüdalı: 

Allına tahvili kahtı dövizler 
Diller dö,·izler ve alacaklı 

lcllrinı bakiyeleri • 
Muhtelif • • • • • • 

4.217.134,25 
G.000.000, -

158. 7 48.553,-

17.228.027,-

141.520.536,-

19.000.000.-

69.000.000.-

3.332,20 

33.619.326.35 

l'ckün 

15.000.000,-

10.217.134,25 

220.520.536,
:n.069.303,68 

33.622.658 55 
95.381.638,14 

414.811.271,22 

İskonto baddi % • Allın Ozerfne r ,.. 3 

-·--.. • -· • . • • .... 'l •'"l"' 

lstanb"I Be•ed~ves.-. f.J~itlar. ·· 
. r. . ·> .· 

ilk teminat 

56.25 

Muhammen 
bedeli 
750.00 Tahakkuk ve tahsil şubeleri ıçın 

yaptırılacak 50 adet memur masa. 
il. 

105.00 1400.00 Tahakkuk ve tahsil §ubeleri i: ln 
yaptınlacak {0 adet <lcbp. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mi"ktarları yukarıda g8sterilen 
işler ayrı ayn açık eksiltmeye konulmuıtur. İhale 17 • 7 • 939 
pazartesi günü saat 14 de yapılacaktır. Şartnameler zabıt ve mua
melat müdürlüğü kaleminde görülebilir. isteklilerin teminat mal< 
buz veya mektuplan ve ayrıca atölye sahibi olduklarına dair icap 
eden vesika ile ihale gUnü muayyen saatta daimi encümende bu • 
lunmalan. 4780 
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- Prenses, fakir evimize §e • 
ref verdiniz, dedi. 

Prenses gUlümsedi ve tatlı bir 
sesle cevap verdi: 

- Ben Fransanın ihtiyar bir 
askerinin evinde bulunduğumu 
biliyorum, birçok muharebeler 
yapmı§ olan anne imparatoriçe 
Mari Terz sizin memleketinizde 
şan ve §erefte zengin olanların 

para hususunda fakir ka)dıklarr • 
nı bana haber vermişti. 

Prenses Barona bu kelimelerle 
iltifat ettikten sonra güzel elini 
Andreye uzattı. Genç kız bu eli 
hürmetle öptü, Bu sırada baron 
bu kadar kalabalık içeri girerse 
oturmak i~in sandalya bile bula -

mıyacağını düşünerek ne yapa
cağını bir türlü bilemiyordu. 

Prenses onu bu meraktan derhal 

kurtardı. 

Etrafındakilere dönerek: 
- Efendiler, tdedi. Yarım sa

ate kadar geleceğim, rica ederim 

beni burada bekleyin .. 
Sonra arabadan inmesine yar

dım ettiği yaşlı kadına dönerek: 
- Siz benimle beraber geli -

niz, dedi. 
Siyah elbiseli zate de fransız

ca: 
- Siz de beraber ıdiye ilave 

etti. 
Çok zarif ve kibar bir hali o

lan bu zat ancak otuz yaşların
da, güzel yüzlü, sevimli idi. Al-

dığı e:mir ilzerine bir tarafa çe -

kilerek hürmetle prensesin geç
mesini bekledi. Mari Antuvant 
Andreyi yanına alıp Filipe .de 
kardeşinin yanına gelme.sini iıa
ret etti. Baron, büyük bir zat ol
duğu anlCl§Ilan siyah elbiseli za
tin yanında yürUyordu. 

Bu siyah elbiseli zat asilzade -
}ere mahsus bir teııbiyesizlikle 

kolluklarını fiskeliyerek barona 

tlöndU: 
- Siz, deldi. Demekki bir Ta· 

verney Mezon Rujsunuz? 
Baron aynı derecede terbiye -

siz bir tavırla cevap verdi: 
- Size cevap verdiğim zaman 

milsyö mü, yoksa monsinyör mü 
demem lazım. 

- Sadece prens deyiniz. 

- Evet prens, ben bir Taver-
ney Mezon Rujum, hem de hakik 

Prens karşısındakinin kıymet· 
li bir adam oldufunu hemen an· 
lamıştı. Konuşma usulünü değiş· 
tirdi: 

- Burası sizin yazlık eviniz 
demek! 

- Hem yazlık, hem laşlık. 
Filip ara sıra endi§e ile baba· 

sına doğru bakıyorC:u, çünkü ı · 
lcrlendikçe evin fakirliği daha 
çok görülüyordu. 

~ Baron evinin kaprsına doğru 
elini uzatıp açmak tlzere iken 
prenses ona dönerek: 

- Beni mazur görO.nüz içen 



lG H A B E R - Ak~m Posta!! 6 TEMUZ - 1~39 

Her Hangi Bir Ecnebi Malından Ayır9 Edilemez. 

Yüksek fiatlı Kumaşlara Aldanmayınız. 
·~ nmer Bank Ye li Ma lar aza a 

Müessesesi Şubelerinde: Hereke Kumaşlarının 
En iyilerini ve Zengin Çeşitleri_nin 

Metresini 4. • 4.50 • S. • S.50 Liraya Bulacaksınız. 

Saç Bakımı ._. 
Güzelliğin en birinci prb 

ol N'zam 
Kepekleri \'C eaç dökülmesini 
tedavi eden tesiri mUcerreb bir 

ilfıçtır ...................... 

Satılık ve Kiralık 
ASRI MANDRA 

V eliefendi civarında asri 

1 
bir mandıra satılık ve kiralrk-
tır. 

1 Müracaat: Hamal Başı 
KAYRA Ap. No. 14 kat 2 

ZA Y1 - Kasımpaşa Nümune 
r jştüyesinden 1324 senesinde al· 
dığım şahadetnamemi kaybettim. 
Yen:sini çıkartacağımdan eskiısi

n:n hükmü yoktur. 
259 İsmail Hakla 

4 ................................... ... 

Saç eksiri 

Komojen 
Saçlan besler, kök

lerini kuvvetlendi
rir, dökülmesini ön. 
ler, kepekleri giderir. 

(ngiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoğlu - btanbul 

Çocuk.larımızın 
Sağlığı • 

ıç_ın 
• 

F 
F 

Bütün munevver Anneler 
F O S FA Ti N' i Bilirler 
OSFATiN • 

• 
1''osfatb, Vitaminli bir gıdadır. 

O S .FA T • 
1 N 

Çocukların, S aylıktan itibaren tagadllilerini ka~ılar 

FOSFATiN 
En kunetli ~ocuk gıdasıdır. 

F S FA T • 
1 o N 

Renksiz yanaklan ııembeleı:;tirir. 

F o s FA T N 

ır 

• • 

• • 

• 
• 

• 
• 
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girmiyeceğim. Bu ağaçların göl
gesini o kadar çok sevdim ki bü
tün hayatımı orada geçirsem sı
kılmam, ben odalardan biraz bık
tım, on beş gündenberi beni da -
ima odalara sokuyorlar, halbuki 
ben asık havayı ağaç gölgelerini, 
çiçek kokularım pek severim. 
Diye söylendi. 

Sonra Andreye bakarak: 
- Siz bu güzel ağaçların al -

tına bana bir kase süt getirtirsi
nız .. 

Baronun rengi atmıştı: 
- Zatıatinize böyle sade bir 

sey takdime nasıl cesaret ederiz? 
- Benim tercih ettiğim budur 

müsyö, taze yumurtalarla süt 
en çok sevdiğim ziyafetlerden -
dir. 

Tam bu sırada güzel bir hiz -
metçi elbisesi giyinmiş olduğu 

için adeta gurur duyan l..abri ko
lunun üzerinde temiz bir peşkir 
clduğu halde bir kameryenin al
tından çrkıp prensese yaklaştı 
ve hürmetle : 

- Prensesin yemeği hazırdır, 
ıdedi. 

Prenses gülere~: yüksek sesle 
cevap Verdi: 

- O! öyle jse ben harikulade 
işlere muvaffak olan bir zatin 
cvin'de bulumıyorum ! 

s- 7::;ıe tloğnt adeta ko -
- r gibi lıltraıtlc yürüdii, lıaron 

~:~ blT ~l e ile tesrifatı u -

nutarak ve yanmdaki zatr yalnız 
bırakarak prensesin arkasından 

koştu. Filiplc Andrc hayret ve 
korku ile bakııtılar. 

Prenses kameryenin zümrüt 
gibi yeşil kubbesi altına vardığı 
zaman hayretle haykırdı. Arlc:a
sı sıra oraya yetişmiş olan baron 
da memnuniyetle derin bir "oh,, 
çekti. Andre, blka kaldı, pren
ses bu komedyayı gözlerinin uci
lc seyrediyor. Şu işte gizli bir sır 
olduğunu anlıyordu. 

Bu latif sarmaşıklar, çiçekler, 
konca güllerden müteşekkil ye
şil kubbenin altında üzerinde ga
yet beyaz ve temiz bir keten ör
tü ile kaplanmış bir masa kurul
muş, onun üstüne de gözleri ka
maştıracak derecede parlak oy -
malı gümüş takımlar konmuştu. 

Sofranın üzerinıde on misafire 
kafi gelecek takım mevcuttu. Ma 
sanın üzerine nefis ve nadir şey
lerden mürekkep bir kahvaltı ha· 
zırlanmıştı. Bu prensesin nazarı 
dikkatini celbetti. Şekerle pişi -
cilmiş nadir meyvalardan, başka 
iklimlere mahsus reçeller.den, 
Haleb!n bisküvilerile Malta por
takalları, gayet iri ve emsali gö· 
rülmemiş limon ve turunçlardan 
mürekkep olan bu kahvaltı geni~ 
ve kıymetli tabaklara konmuş -
tu. İran yapısı halis kristal dört 
siirahi muhtelif nefis şaraplarla 

Prense.in istediği wt sofranın 
tam orta yerinde bir gümüş ib
rik ile bekliyoıi:iu. 

Prenıes etrafına bakınca ev 
ıahiplerini renkleri uçmuş ve 
kendilerini ürkmüş bir halde gör 
dü. Mari Antuvanet ile bulunan
lar bu halden bir şey anlamıya -
rak gofranın i§tihaaver manza -
ra11ndan memnun oluyorlardı. 

Prenses barona döndü: 
- Demek beni bekliyordunuz 

dedi. 
Baron: 
- Ben mi madam? 
Diye kekclcıji. 
- Şüphesiz, çünkü on daki

kada böyle hazırlık yapma;c 
mümkün değildir. Ben de bura
ya geleli ancak on dakika oldu. 

- Evet, madam, sizi hakika -
ten bekliyordum, teşrifinizden 

haberdar edilmiştim. 
Prenses Filipe ıdönerek: 
- Müsyö öyle ise siz yazdı -

nız, dedi. 
- Hayır, madam. 
- Benim buraya geleceğimi 

kimse bilmiyordu, hatta diycbi -
lirim ki ben bile bilmiyordum, 
çünkü burada sizleri rahatsız et
memek için kendim bile bu ta -
savvurumu saklıyordum. Yalnız 

dün gece oğlunuza bahsettim ki 
bir saat evveline kadar o ıda ya
nımda oluduğuna göre buraya 

vcl varmıştır. 
- Hakikaten Filip geleli an · 

eak bir çeyrek saat oldu. 
Prenses güldü: 
- O halde size bunu bir peri 

haber vermiş olacak? 
Sonra daha çok gülümsiyerek 

ve Andreye bakarak: 
- Belki matmazelin perisi. 
Baron ciddiyetle cevap veıtH: 
- Madam bunu ihbar eden 

bir peri değil belki bir ... 
Baron burada sustu ve tered

düt etti. 
O zaman Mari Antuvanet de

vam etti: 
- Belki bir?.. Evet devam 

ediniz! 
- Bel'lci bir sihirbaz. 
- Bir sihirbaz mı? Nasıl t'!-

du? 
- Benı;Jeniz sihire karışmadı

ğım İ!:;İn nasıl olduğunu bilemem. 
Yalnız bil.diğim bir şey varsa o
nun sayesinde gelişinizi haber al 
mamdır. 

- O halde hiçbir §eye el sür
meyiniz, çünkü bu kah-.·altı si -
birle vücude gelmiştir. 

Sonra siyah elbiseli zate: 
- Sizin şu İstrazburg böreği

ni hemen kesmek için acele edi
yorsanız da şüphesiz biz ondan 
yemiycceğiı. 

İhtiyar kadına döndü, ona da 
şunları siiyledi: 

Rahat ve sağlamdırlar. 

fo ayakkaplan almakla iktıaat 

:tmiı olacakımız. Halihazırd• 

·erli ve ecnebi malı :ıenıio 

eşitlerimiz vardır. Geliniı1 
,örünüz ve intihap ediniı. 

Avcılar ve atıcılar 
kongreye çağrıhyor 

t~tanbul A \'cılar \ 'C Atıcılar Bit• 
iğind<'n: 

YC"ni Cemiyetler Kanunu mucibiJI 
cc nizamnamede yapılnn tadil~ 
!ınkkmda müzakerede bulunmak il• 
zere Birlik kongresi fevkalade ol9o 
rak 8 temmuz 1939 cumartesi gU 
nü saat 13,30 da Birlik merkczill 
le toplnnacaklır. Sayın nzamızı~ 

behemehal gelmelerini rica ederiz· 

Sultanahmet 5 inci Sulh 
kuk Hakimliğinden: 

Beyazıtta Takvimhane cadde 
s~n:ie 23 numaralı evde ikamet 
den ölü Mehmet Hüsnü Zadil 
zı Rukiye Mukadderin milptel 
bt:lunduğu hastalık doalyısiyl 
hncrine ve kendisine ayni evde 
•:;akine anası Mcrziye Zadilin " 
~yeti altına konulmasına 26 • 5 

"'3!J tarihin.de karar verildiği i!S" 
i.>lunur. 
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