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Bir 
Yıldönümü 

Hüseyin Cahid YALÇIN 

B O'GtlN 939 8Cncsinde müş
terei/ Türk - İngtliz beyan. 

Jlarn~lnin imzalanmasına tesadüf 
ediyor. Bu mlinasebetle bo sa
bahki Londra radvosu bu mes'ut 
v~•ayı hatırlata~, o taribtcnbe· 
l'ı T\irk • İngiliz dostluğunun esas
lı bir ittifak muahedcnamesine 
dayaıunak suretile gelişmekte de
,._ ettiğini memnuniyetle kay
delllÜf \'e Türk dostluğuna lngil
teredc atfolwıan kıymeti bilhas._ 
Cöıe ~rptmmftır. 

l.ondranm nazik sözleri kadar 
!,'lrldye hakkında <lostane hissiya. 
"' da ınem}ck~tlmizde ı;-ok iyi bir 
~ir ha!!ıl etmiı;tiı'. İngiliz dostla. 
l'Jlnrı. kendilcrile tesis ettiğimiz 
~lkı \'e samimi mlinasebetlerden 
ol~yı TUrld) ede de, aynı meoı
~ete ve ıt:lıruula iştirak cdildi-
5!ue emin olabilirler. Tiirk • Jn. 
~Hz ittifakı iki mUletln hayatın<la 

lr b1lhran denesi te~ktl eden şu 
ınuvakkat harp senelerine inhisar 
etınJYet>.ek, bilikl!l harp sonra.'lın
cla hatll)'aeak olan biitlln dünya 
•ra•111da (3birllğl gay:retlerinde de 
:ea•ut neticelere ,•aracak surette 

ingilterede 
Gaz maskeleri 

k ontrol 
edilmiye 
başiandı 

evam edecektl.r 
Ttt .. k - tngilh ittifakı bu anlaş

llla11 takip eden 8e0elerdekl olay. 
larıa kıymetf qlllr surette göze 
~' bir diplomasi saferidir. 
qq ittifakın Yakın ve Ortaşarkt.a 
ttının ettiği lstilaar \'e sllkün tie
hl'lyetin bir kısmım blrr-ok mtithi!I 
feJlketaerden kurtarnıaK& ve yer. 
~ün INı çevrelerine nlsbi bir 
~ ve enmlyet bah~cylemiye ı;e. 
ep olmattv. 
_ ........... ~--.. hlrilla7-

clı, ve eler S'lltdre garp clemokra 
•llerile ittifaka dayanaru vata : 
llrn müdafaası lcla icabeden laini 
tedbirleri almasaydı ve bili, par. 
llllağJ tetikte, nk'alarm gel~tni 
gözettemeeeydl, ço4ltaıı lrakm ve
n lrum danıınuna girerdi. Çün
kil Tirkiyenln co~ nziyeU 0 
kklldecllr ki muharip taraflar. 
daa ikisi de Ttlrkiyey e kartı dtit
ltıanca niyet sevkile ohnua bile 
~ildi hayati meofaatlerinl l"lkaye 
~liyle bir ihtiyat tedbiri olarak 
'llrklyeye el koymağa kalkarlardı. 
~)'lf haiırlıklı ve yapayalnız bir 
ltirJıiyellbı hın ve "'unaı cezbede
~ bir Jik&r teıkil etmesi de 
ltek llliinıktlndü. 

llaycıa değer bir hadlsedlr, ki 
'l'bfr • İagQlz ittifakı ilk Ulll&D

.. l'da mihver muhitlerinde pek 
b6i1tik 'Ve idcta mliteca,·iz bir 
llıenınuıııyetsidikle ka.l'Şdandığl n 
't'ttı'ki.re aleydlnde bu yüzden şld. 
~il llefrb'at y-.pıldığı halde Tür. 

1entn düriist siyaseti n~tlceslnde n,,, Javq mihver muhitleri de 
~rlnı değiıtinnt-k Jüzamunu . 
\a ttller ve Türkiyenin harbe 

0 l'llJnıunak ve harbin Yakm ve 
lı l'tatarka lilrayctine mani olmak 
l '81ısundaki iyi niyetlerini alkış. 
""•k Yolunu tuttular. 
ıı:lirk • lngiliz ittifıılunm bu har· 
~ t&rlhind~ çok büyük bir rol oy. 
~na kanllz. }"anhş bir adım 
~ k harbe kan,acak Tiirld)'e, 
bir kendi riıemleketnl lür.umsuı 
~edakirbk Jmtihanına tibl tv
\ttt hem nıuhattbc durumunu 
..: biitün çaı>MUJ•k bir hale so, 

--0--

Halka daima gaz maskeleri. 
n i: ı yanlannda tatıamaları 

tavsiye ediliyor 
Londra, 1! (A.AJ - lngilte. 

rede aehirli gaza kal'§J tedbirle· 
rin son aylar zarfında muntaza. 
man gözden geçirildiği bildirili. 
yor. Gaz maskeleri kontrol edil· 
mektedir. Aşılmak için hiç ol
maz.~ her gün bir defa gaz 
maskesini takmMI hususunda 
yapılan davite bO.jWf etnmt. 
yet veriliyor. (Daima gaz mas· 
kenizi üzerinizde bulundurunuz) 
tavsiyesi bundan daha mUlıirn
dir. 

--------o--------
Kanada ile Rusya 

arasında 
Mlmeıılller teatisi 

tetllill ediliyor 
Ottava, 12 (A.A.) - Başvekil 

diin. Avam Kaırus.ra.sında, Kanada 
ile &vyet Ruısyn arasında mtı
me8Slller tea.tiai işinin bil en Ka..
nada hWt(imetı tarafındıan göz ö
nünde bulundurulduğunu bildir • 
nıiştlr. M:ı.amaflıh Kanada mümes. 
Sillerinin tayirund~ evvel birçok 
nıeset~lerin inceıenınS de lazım 
gelecektir. 

Kerçte 
·şiddetli 

çarpışmalar 

oluyor 
--0--

•. 
1'.~klyc111n !fimdiki yolu, poUti
lttt~P edebilmesi için lnglliz 
bıg·ı1ı da bulduğu müzaheret ve 
tat 1d dostlaronwn bizim nazik \'e 
~1'1lnuamuzu tak\iyedc gös
~lerj anlayış zihniyeti her 
~k büyük bir memnuniyet le • 
~le hatırhyacağız. 

ıırıyanı1l cepbe. 
ılnpe Aı..aaıar 
ııoo 111 verdller 
~lmıko,·a,. t2 (A.A.) - Röyter: 

R t bliğine ektir: Şimal ba.tı 
us e . n.: arp·şmala:r 

cephesinde ~ıddeı..u ç . 
olmaktadır. Almanla.nn 1~ rrve 
ma1zemece kayıpla.rı çok ağml • 

M k . ıi (A.A.) - Röyter: 
0!4 °'a, ği Kerç 

SO\rvet gece yamı tebli ~ 

Malta 
Ozerinde 
82 Alman uçağı 

dUşUrüldü 
'7 ıayyare de hcuara 

ufratıldı 
.(Yuıaı 8 pilde) 

yarim adllSmda. ~iddetli çarpı~a
lar olmaktadır. Cephenin digar 
ke~imlerinde önemli hiçbir şey ol
mam~lır. 

10 mayıst.ı 38 Ahna.n uçağı tah
rip edilmigtir. Biz 12 uçak kay
bettik. 

Karadeniz mosuna mensup av 
ve bomba tayyareleri -bir malzeme 
koluna hUcum ve 18 kamyon tah. 
rip etmişlerdir. 

Alma.nlar, Brll\Zlak cephesinde 
iki kere pUskUrtWrnüstUr. 

Almanlarm kayıbı; su.bay ve er 
s>larak lı600 kllklir.ı 

AK ŞAM POS T A SI 
ADRES: ANKAHA O:ı\DDJt;St \ 'AKJ'l YUUDU - !STANBUL 

Türkiye - lngiltere. Frarua 
artuındaki do•tluk paktının 
imzalanma•ının yıldönümü 

müntuebetile 

Londradan 
n·eşredilen 

mesaj: 
Türkiyenin 
alicenabane 

sadakatinden 
dolagı 

minnetdarız 

TUrkiyenin dünya vazi
yetine sUkQnet ve soğuk 

kanhlıkla bakışmı 
fazlasile takd ır ediyoruz 
Loııdra: 12 (A.A.) - Bugiln, 

'fürkiye Fransa ve 1ngiltere ara
smda 1939 senesi mayıs 12 ıt.nde 
imzala.nan dostıuık paktuım yıldö. 
ııiimüdür. 

Bu vesile ile şu mesajı neşredi
yoruz: 

Bu paktın imz.:ı.smdanberi birçok 
~eyler değişti, fa.kat Türk"ye ile 
İngiltere arasında aynı dostluk 
miltekabil emniyet berdevnnıdrr. 
Bu muahede mUtGka;bil bir anlaş· 
manm tcnıelini tcŞkil ediyordu ve 
gitgide .kuvvetlenmiştir. 

Karanlrk günlerde yanyana yil· 
rildilk. Türkiycnin alicenabane sa
dakatından dolayı minnettarız. Biz 
oun vaziyetini Vı> İsmet lnönüniin 
rehberliğini takdir ediyonız. Tür
lriyein dünya vaziyetine .sükünet 
ve :oıoğuk kanlıhkla b:ı.kuuru f:ızla.
elylc takdir ediyoruz. HUrriyct a
!;lkI ve kendini mU<lafaaya lıazır 
mlitt<?fikimizc muvaffakıyetlı:>r di. 

• leriz. 

Amerikada 
7 m ilyon · 

N evgorkiul}a 
gaz mask esi 
dağıtılacak 

--o
Amerikan askerlerinden her 

biri gaz maskesine 
sahiptir 

Va§ington, 12 (A .A.) - Kim.. 
ya muharebesi servisi sö?.CilsU 
pazartesi günü şöyle demiştir: 

Birleşik Amer':ka ordusuna 
mensup her asker, kendi şahsr 
na ait olmak üz.ere bir gaz mas
kesine sahiptir. Bu maskenin 
chreyi famamiyle konıduğunu 

ve şimdiye kadar malQm bulu· 
nan bütün zehirli gazlara karşı 
bütün teneffüs cihazlarını rnu-

1 h::~::.~; ;;;:=· 7 nül_ 

yon Nevyorkluya gaz maskesi 
dağıtılacaktır. 

B irm.anl}ada 
çınliier 

Japonlara atır 
zayiat verdlrı1or 

-<>--
Çin kuvvetleri Mandalaya 

doğru •arkıyor 
Çunklng, 12 (A.A.) - Birmanyada 

Çin kuvveUeri Japonıara ağır zayiat 
verdirmektedir. 

Çinliler Mandalaya doğru sarkmak. 
tadırlar. Bunlann çeteci olduğu Lon. 
drada tahmin edilmektedir • 

Blenhaym uçakları merkezi Binnan. 
yada bir hava alanına taarruz ve yer 
de birÇOk uçak tahrip etml11terdlr. 

Hindistanda Bırmanya hududu ya. 
kınında bir şehir Japonlar tarafından 
boınbalanmı§lır. 

... .y. * 
Çin orduııunda Rö)1erln buınııl mu

habirinden: 12 CA.A.) 

Filipinlerdeki •on Amerikan Kumlng • Yunnanda mUhlm Çin kuv 
veUerl şu anda Salveen nehrinin doğu 

kuvvetleri de te•lim oldu kıytBlnda tutunmaktadırlar. 
Tokyo, 12 (A.A.) - Flllpinlcrdckl Geçen hafta, Chefant ve Pro9ban 

JaPon sefer kuvveUerinin umumt ka- arasında Hultung köprllsUnU geçme. 
rargAlımdan biJdlrlldlğinc göre, bura •. ğe muvaffak olan 1000 kişilik Japon 
da aon kalan Amerikan kuvvetleri ı öncU kuvvetinin hnhaıımdan dolayı 
§artaız teslim olmu§lardır. (Dl'\'amı 3 tlnrUdel 

Trakyadaki kOprDler 
Karaağaç - Sivilingrat köprüsü 20 

mayısta işletmeye açıhyor 
Edime Karaağaç llc Slvlllngrad a. nmdakl muvakkat servis köprUııUnden 

rasmdakl Maraş ılmendlter köprUsU- malzeme geçirilmesi bakımından tiın. 
nün inşaatı tamamlanmak üzeredir. diden faydalanmaktadır. Uzunköprtı 
Btı köprU Mayısın yirınlainde ıııetme. ne Pityon arasındaki bUyUk demir ti· 
ye açılacaktır. Bu suretle Avrupa ile mendifer köprUsUnUn de in§aatı çok 
Edirne demiryollarile irtibatı teeaaUıı ilerlemlıJtlr. Köprü haziranın Uk haf. 
etmiş olacaktır. Aynı zamanda Sell - tasında tamamlanacak ve tecrübeleri 
nlk, Dedeağaç demlryollarmın da bu yapıldıktan sonra, haziranın on befln-
hatla irtibatı teessUs edecektir. Ta - de itletmlye açılacaktır. ' 
mamwımak üzere olan köprtlDUn ya. 

HERG.ÜN 

SAYFA 

l'ELEI<'ON: YAZI iŞLERi: 2S872 lDARE: 2U70 • SENE: U 

Erzurum dan 
Ankara ya 

Gençlik bay rak 
koşusu dün başladı 

A ta türkün Erzurumdaki evin
d en aı nan bayrak 19 mayısta 
Ankarada Milli Şefe v e rilecek . 

Err.urum. 12 (A.A.) - Kurtuluş 1 kip bir dakika mıt(it edilmi§Ur. 
tavaşmm başında Ebedi Şef Ata. Bundan soor:ı :Beden Taıbiyeel 
tUrk'Uıı Atıadoluya >lk defa ayak umum mildUrlilğil müfettişi Ziya 
bastıkla.n günün yıldömi.mline ras- Ateş odaya. c;;ika.rak Ebed! Şefi .. 
lıyan 19 mayıs spor ve gençlik bay- mizin manevi huzurunda eğüımiş 
ramında Ankarada bitmek Uzere ve ba,>Tağt alarak valiye tealim et-
Erzıırum ve Samsundan be.şlıyarak (Devamı S tlncllde) 
yapılacak olan gençlik bayrak ko
§U!!U bugün saat 10 da Erzununda 
başlamıştır. 

Bu münasebetle şehir donan -
m13 ve bt:- tören yapılmıştır. Ebe. 
di Şefiın'h'.n Erzurumda ika.metle. 
rlne tahsis edilmiş o'an evin ön 
cephesi Atatilrliün bliyilk lat8da 
bir Tesmi ve gUzel bir büstil ve 

Milli Şef'le 
Polonya cumhurreiai ve 

Kral F ayaal aruında 

Teati edilen 
bir .~nad?.~u har~ıv~ıe ~ şe. telgraDu 
fimırm Tura geınçlıgırıe hıta.bellıi 

yazrJr levbalar ve ba.:.fl"8klar.la slls ı 
~nmiftir. AtatilikUn çe.llftlkla.n Ankara, 11 (~.A.) - Polonya mllıt 
oda.om. ortasında dur:ın masa.tını bayram.mm yıldonUmU mllnaae.betllc, 
Ustllnde ve dıva:rdıı. blırer a.nado- cumburrelslmizle .Londrada bulunan 
lu haritası bulunuyordu. Gençlerin Polonya cumhurreiııl arasında tebrik 
taşry:ıC'.lkla.n ooyraık da bu mua vete,ekkür telgrafları teaU edilmiştir. 

Uze<inc konulmuştu. Tören•, 4 ........, D CA.A.I - t ... k .,.., 
donun çalc1.Iğı ve oktillarla i2Cil$in Faysalın yıldönU.mtı mUnaııebeUh!, 
ve Bede& Terbiyeli mWlıe:lefl cum!Wrre1linWI b&ıll ve kral ~ 
ırln ~ haJknl ittfnı1ı ettılli i.9tAIAl aramıda tebrik ..-e te,ekktlr t.elgTal. 
ınarşile ~lannuş ve ıbunu ımütea- lan te&U edilınl!tlr. 

Dağıt.ma birlikleri 
hazırlıkları ilerledi 
k. oordinas1Jon heyetinin 

kararı gakınaa neşrolunacak 
DUn akp.mki radyo gazetesini? 1 1 - Birllle dahil uaıann detterlal 

haber verdiğine göre, iatlhaal latihll- tutacak, 
kl yenemediği vakit vukua gele :fi. j 2 - DağıWmuı kart usultıne ballı 
yat yük.sellflerlne k&I'§ı koordlna.ııyon maddelerin kartıarmı dağıtacak, 
heyetiDlıı aldığ"ı tedbir karan yakmda 3 - Doğrudan doğruya mllılteb11Jm 

neşrolunacaktır. verilecek e,yayı dağrt&cak, 
Bu karara göre, dağıtma l§lerlnl ko f - Nüfua deli§melerlni ve azala. 

laylaıJtırmak için halk dağıtma bir. rm lhtfyaçlarmı teablt edecek, 
Ukleri kurulacaktır. Her 200 ev veya tS - Perakende esnaf birlikleri ile 
1000 nU!us için blr dağıtma blrlltı .ku. yapılacak dağıtmayı vaktinde bildi • 
nılacaktır. Dağıtma birllfl bir reia, recek. 
dört azadan mUrekkcp olacaktır, Bil'- Her köy, dağıtma birlitl olarak ka. 
lik: bul edllmlıUr. Köy muhtarmm reı. • 

Japonlar 
H indistana 

taarruz 
ede rle rse 
Bir milyon 

askerle kar
şllaşacaklar 
LOlldr&, 12 (A.A.) - Bir Stafford 

Kıripain aııiatanlarmdan Sprly Hin • 
diııtan orduaunun ayda 50.000 nlabe • 
tinde arttığından bahaetınif ve eğer 
Japonlar Hindistan& taarruz ederse 
bir milyon asker lle k&l'fllap.caklar • 
dır. demiştir. 

Amerikan ve İngiliz uçaktan da 
durmadan Hlndiııtana vardıtı teyit e_ 

clilmektedlr. 

BINDI STANA BAVA AKINI 
Yeni Delbl, 11 (A.A.) - Nqredllen 

bir teblıte göre d1lfman uçaıcıan dO. 
tu Aıtaamda ktıçtık bir şehre akın yap 
mıılardır. lıladdl hallar, ouı ve yarau 
azdır, 

1111 altında dört azadan mürekkep o. 
lacaktır. Bunlar da ı,ehlrdekl te§kllA. 
ta benzemektedir. Okul, çocuk yuvuı 
gibi bilQ.mum yatılı mUeaııeaeler de 
ba§llbaıma dağıtma birlikleri sayıla
cak, buralarda bulunanlarm oturduk • 
ları yerdeki Uıimleri silinecek, bir ldıı 
lk1 yerde aayılamıyacaktır. 

lstiblA.k koopera.Ufleri, keneli ata • 
tUlerlne göre f§ göreceklerdir. Bun _ 

CDe\ımu S Bncüde) 

-'1-

.... oıpl8k. oemeacte dıll "" ealıal 
Te poe blyrl1 olllaJ1lı 

Bilin balıalun 6a lıüttli1 
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• • 
BüyUk camileri geziı• dola rkcn, ~hmet, oradan Da' ut Paş.'\ boh

iı; ha em rmnlfl;ırını tutan Ut.un- çesfne göçtü. Onıdıı. Kabenin bir 
Iann altnıclı.l t unı: bilezikler üz.c. modeli kuruldu, ,·c altın \ 'e gümU5 
ıir.c ı, zınmı, ) :ız, ar, a<'aba gözti. kaplı demir J.""U~larla altın oluk 
ııüw ç.ırı•m• mıd r? te~ riilıe edildi. Bu tecriibed~, bir 

t;s~i~lcıı, ~<ı.fın iicrctli hak- 1 göl~cnin altrnn kunılmnş olan 
ı,fımla.rı ,:ınrııs.;. )ım~ın, algııı, tnhtınc.Jıı. oturan ı>udi"'8h ile bütiin 
ihtiliı1, amy dül_;ünU u:srı.lrc gibi, uc\•let erldinı ve u1em:ı da lınzır 
ı tnntıul tari'ıinin mühim nk'ala- buhındulıı.r •• ,,. 
rmı, tıu Sl fun bilcu.dcre hfıkkc- Şimdi birıız da ., ehzad" c·amiin. 
ılcrlcrm·~. erunilerin csa~!ı tamir- tlc dol alım: 
lerinde, <;\itua bilczi"klcri Uzcrln- '' nlt.wı l!\lunıcl Şah ( Üı;iiıırii l\lu 
<Irki tıu '\~F.Jlıv1n dn. bir kJ mı, nıu- rnd) l•'atma Sult.anı tbrnhim J)U9n
Juıkl,~k :.i, \linmi<ı, kaybo\ınu - yn , ·erdi. Ce·naziyel8hırın omın,lıı, 
1 u r. Fal•·ıt bugtiıı, Fntlh, ')eh.1.tl· sene !>9.21,. 

ıle, :-iıi!cynuı.ııiyc. Suitannhıııct 0 i- na lurnhim pn..5a, yukarıda iihi-
ht l:ii;ı. ök C!lfl'ilerıle, bu cami sicil- münd n hah etti@mh·. ,·e:ıirdir. 
icrirıd n l;ir Insmı Jıiı. ıl t'luı~:ık. Fntmn Sultan ile olnn ılüğiinti, ta. 
1u, o\utıma~ctndır. rihin laıydcttiği en nmhte em <>a-

M .. ı-, 1'':ıt.1lı canıiinhı 't hare- ray diii;ri.inle rinden biridir. Diiği.in 
ınintlc do~k olursan, ü1unla- hnklmıda.kl L'lfsil5.t ~elil.nikll Mns
rın tunç bllczllderinde ~n kayıtları tafa ı-:ten<lı tarihindedir. I•'c''"B· 
okuruz: lüdt> zenginliği ile m sbur olan 

•· .:tuooı'CJ. <;cfeıin 21 fnde azim KRptam Der~u ICılıç \li pasıt, ~ağ-
ılırnlt '!ki oldu. ene 104S". dıc olmuştu. 

Gelin . utta.na takdim ctti~i mii
l>Lı ltd , Dönfüncü 'lforıtd ı:a-

m:ınw..Q M bl\yük J tllnbul l angı- Cc\ lıerattlln numclu, lıir mura a 
ı du\ ak Ye <'ihinl;J. lıediH etmişti 

llıdır 'ki, •.tr nbulqn 3llnsma ya.kın 
bir l.ı mını ın:ıJı,·etmt ti. Dördüncü lti, ı..,~-nıeti 50,000 a tın tahmin o 

lunmn. tu. ~ikfıhı, ınü\ ~rrih HoC!t 
MumtJ, 0 nıüthjs kah\'c 'c lütlın Sad~dln F fendi 800,000 nluna 
;ı. a ağııu hu yıın!!lndan sonr& ilin 

kıymır-.iı, o 7.antnnıı lmdar Sulct mlstir. flu ynnguulıı. Fatih ca 
mi inin min:ıre kiilJlhbrı da. t u( u- tanlarn 100,0!lil n.lt nıdan fazln. 

nikah Jnyıldıi:"I ıı:örlilmemlsti. .. nrnk yamnc ti. 
"A7İm nt~~ göriindü, hına. yii

''o\:nnl :o•lc J<Y ndl \efaı eyle- 7.Unde, kadir gcc('~i, paı..artesi, se-
tli, ':.t'H»I 10 da, sene 1010,,. ne 1022.,. 

' :ık'nnil\ İ N:ıimıı, §!lir Azm: 7.a "t lfı.mbuldn at.et: 'iki oldu, Re. 
de Haleti Efendinin H~fat tarihini bhılnhınn on hirlnde oldu, sene 
l O JO s tb mnın .26 ı o!:ım.k kay- ı 002 " ,,. 
tleılcr l.i, haoı?isinln doğru olduğu, Vak'anÜ\•lslerdc 1022 'eka,·ii 
clü<oi nme"e <leğer!.,. arn ıncla bu hadi e'ere dair h~bir 

'T»ız 'e na~ıh Mu la t;fendi lcayıt yo'Mur. 
'efat cyt~ı, 0<-fll3ziyelithır 3 <le, " Gurrcireccb a l t ı n olul• i5-
c·uma, s nı- 1116,,. ı d' Ill31 o (' ı b. en ı. sene , sman • c e ı,,. 

"Me\ le\·:Icr Şeyhi 1 mail ~fen-
1. , f"'t nyl"... roma 20 .1 Yak'anüvi lcrde lOlU )1lmıla l•l e •• , , ......... z n ue sc-

KabPnin altm oluğunun islendlğt. 
ne ıou,,. ııa· hl 

"Abdi pa.<on (mÜ\enlh nişwıtıı) ne ır ~bJr kayıt yokt.ur. Genç 
'ef t c)lc<li, zilhirre'nin 21 inde Om1a11m, bir a Jceri ihtIUU ile t.ah
ı.cnc lOGB,,. tmdnn indirilip Yedikueme fed 

surette öldiirtUm inden az e\'\'el 
" brahlrn pasa hnzretlcrinln (ti. belJ·ı de Şohzndt" cnmfinln iç ha~ 

<>üncü ıfohınedbı sıı.drnznmlann- rem.imle iJenmiff olan bu altın o. 
d rı) m<>y iU ~clclJ, sene 1010,,. luğnn, Haece niyet etlen gt,'llt hti-

f':ınılılm p ı;;a., dc,·rlnin en nnm- tuımdar tnrafmdan Hilb(•ye biz. 
h i ir Tıirk \'czil"(lir M, imi tereli- zat giaürülcee"i d,. tahmin cdilc-
1•1" ini, il' r sütunl:ı.rmda, \aktı- bilir. 
le, . \7nw•tım. 

'·1 ftb"tıılJah minberi ,.e altın o
lu t i .. lcııcU, Sultan Ahmcrlfn xa. 

• ı cıfündc I\etebchlil"afur Os. 
I~bı hasnnıY.l~nh, senı~ 

u .t , Nalm:ıdn su mafiı
{r; ''Uirıi 1020 yılı b:ı • 

.ı .1, Jffibcnin hnrap bir halde 
o!ı. "ıı li!;'l"en!ldi. DıvarJannn de
m • m .nı.ıar gc!{irllmcslnc lmrar 
'' ı ll<IJ. 

füı5:t.dnr İstruıbuldn. 'uıııldı. Rlr 
kntı giimü , bir kntı UB altm ilo 
k" 1landı. Rahmet oluğu, SUfey
ın.ıu l\nnuni 1.nmanmdn. tahta oltıl< 
olarak ynpılmı , 'e glimü ile kaıı
lanmıştı. 

Sultan Aiımet bu sefer nltın ile 
!.tıplnttı, l{uyumoola.r ista\rroz b3h 
!{cs!nc- "11. "::rıidı \"C pıı.Cli,.hm ne
zareti lt.ında i lemeğe barıladılnr. 

12 MAYIS 9ı42 
Amerikan mümcs iller meeliı;I 

ecnebi komüni tleıin Amerfknyn 
ı?.irınesiıü yasak eden bir kanun 
kabul cimi.tir. Bu kanıma göre 
Amerikada bulunup da Birle tk A
ıne.riklln tnbjj~ctinc ginnemis olan 
ynbancı ı.ornünistle.r de Amerika • 
dan drs:ınyıı ~ılmnlBCaktrr. 

* Jmıın lfarblye ,.e Dııhilh e 
Nnzın ~nemi Groner ~alnız ll~r
biye Nczırhb'Tl1druı istifa etmlstlr. 
Gt>nrral i-;tif'a ınn hep olarnk 
llarbiyo mi.is~n general Fon 
·~l:ı;\·her \arclo b~ komutanı sme
r:ıl Fon Hnmmerstıı.yn'ln mösyö 
Hitlcr hücum kıtnln.rmm lllğ\·ma 
nmhnlir oldnlda.rmı göstenni tir. 

* 6 nuıyı.ta ö!dtirlllen l"ransız 
'tmhnrrclsi Pol dumçr'in ceruıze 

mc:ıısimi yıı.pılmıstır. CUmhnrrcisI, 
Beldlm !rırnh, tnp;lliı \'ellnhtlı dlili 
d'do<.;ta, Yu"osln\ya 1 tral 'naibi 
P~us Pol, Annnm İmpnrotonı ha. 
zır bulunmuştur. Cell!l.ZC merııslnıi 
Notrdam kilisesinde yn.pılmr , Pan
teon''ln bas' kil mö yö Tıulcliyö'
ııun blr nutluından onro ''ojirar 
nıc1ar1ı~na. gömGlmüştllr. 

* Pol Dumer'in kati!! Gorgulof, 
ı::o tı.ikiınlne Yerdiği lfatlede 

cnburg'u 9elroslmıık Onmhur 

"O ınan ~!clehi" kaydın:ı. gclln
t•r, bu kaydı dti5cn h:ı'kkil m im. 
:zn ı oJnbi eceği ,b1hi, Genç Osınnnı ' 
kasd~l~n bir h:ıyıt da diyebiliriz • 
Eendi ini '>C\'mlYen İ'lt&nbul lıul 
liinın o.ya!' to.kımı, ona "O mı:m 
Çelebi,, lfümlnıı t!tkmıslnrdı. th. 
tHldde, Oı'kı cıı.mi~ <' giitiirü.iırkcn 
" nnn O man Or.Jebl!. mcyhıınc 
ha"IP l'eni~eri 'e Si palı iyi t ıı;, ı.;e. 
mi ino Jmy:m:ık \C <leryayn atmak 
olnr nıu !" diye hakaret f'tın\ı:;lenli. 

''Oamll5erlf mercmmnt o!<lu c. 
ne 103:>,,. 

nu kıym tll Jcayıt ıla, Şehza<lo 
cam!inln 1625 de bir tnmlr görllii. 
l;riinli blldimıekt<"dlr. lıi bn dn val<' 
nnfü·islcr tnrn"m<lnn gö teri•cnıc
rnİ!ltlr. 

nıı;r.r l>U •tik r.amllerimfzin lııt. 
rem Jıtitonl:ı.rınclnJ;i tunç hilezilc 
:ra:ı:ımrwı, il ride, IY.ı~!m. bir Mhbc
tin mr,-zoıı olarnk brrakıyonırn. 

REŞAT EKREM KOÇU 

193~ yılının başlarında, Daladye 
Hnrbiye Nnzırlıi;.rını da. muhafaza 
edel'C'k b%15\'elıilliğt: g~iyor, Quai 
<l'Orsay'da. J>elbos'nun :\'erini d(· 
(Paul - Bon<'oar'un kısa 

0

:.ürcn 'e. 
kilctinden sonra) <'...eorges Bonnct 
nhyorfüı. 

De~bm iJe olan dc\·anııı müu -
ı;cbctlerlml, aynı ılhnlyet dahilin. 
de, Georges &nnet il de deHıın 
ottiriyordunı. Da nılina'>cbetlere 
hiıkim otan rah nym ruhtu: harıı 
ihtjmallerini ihtfm:unla. bcrtnmf 
ctmel•, bUtiiu sulh imkftnfannı bir 
:ımyB getJrip ''°' \"etlcnıl'rmcJ.:. tır 
te hllhass:ı. o sı.r:ı.Jnrclıulır ki on 
dlirt Avrupa memleketini <tolaı -
nıak iiı.ere biiyiik bir turnt>ye ~ık. 
t ım. Tumemln hedefi serbest -ya
lı ut da. n.ş:ığı yukarı serb~t- mf"ln
Iekctler am ında bir birlilı \'Ucu -
dl' getirer\'I< A\ nıps. sufhtinü 'kur
tnmırya lmkQn olup olmıı<lığı hak. 
kında muhtclif zlmmaclµ.rl:ırm 

• de\ lct raf !erinin, n:ızırlann, f'f. 
kan umcmfye Jick'rfcrinin - ne dd. 
iicdliklerlui, c,ok ümullü \"C gizli 

bir anket yaın.rnk öğrenmekti. 

Tabii her göriiıımcınizde Oeor -
ges Bonnet'ye o;onıyOTdum: 

.. _ Daladye'yi haberdar ettiniz 
mi? O ne diyorf'' 

H A B E R - '.AlCsam PoMast 

[Mahkemelerde~ 
şehir eclis·nin 1 1 LT K O GNEKLi ADAM 1 

müddeti sona eriyor 
B 1 d

-0----
1 

b ,11 Erzakın dağılmasına mani olmak iste-

ada as arı 
aımı ~ar 

,, 
• 

/Notı~tzLER Mada~ıı. karın 

a e yeye a . . t 1· k h k t m zeıer a ı a miştı... iŞ e pD ıse arşı a are 
5imal hurııunlaki Diyego 

Suarez deniz ü sünU jsgnl iı;in ~ar
Jıısırken .ınponlann an ızın 1ngil"" 
dcınanrnıısma baslan vermeleri ib. 
timalini <liişiindiim. Fakat burnı-ı 
Japonların simdi llind deniz.imle 

bir a 1 a ame etti... ve tevkif edildi ... 
il zırla 

Şehir Meclisinin müddeti bu a
yın on beşinde sona ereceği için, 
dünden itfı."larcn perşembe akşamı
U'l knd::ı.r her gUn Meclis t.opbna. 
cıı.ktır. 

Dilnkil t.op!.:ıntıda evvela bu yıl 
)enllcnecck o an Şehir Meclisi se
çiminin Eylfıldan Birinciteşr:nln 
) -ı:mi bir;ne kadar c:Urecek, yeni 
seçim müddetincle ı eylerin blr 
gUnöe toplannıns: mtimkün olıqnn
dığı için, mlitldet.in Mecliste tE'..Sbi
tini istiyen riya.set t~lifi okundu, 
encümene gönderıldi. Somu Şe
hir ve 1nkil:1u müze , .e kUtUphane 
tuylc A ta.tüı•k inkılabı ve •rcvfik 
Fikret = Ed.cfu.yatı Cedide mUze. 
kri tıılimatname-si mtıza'kcre ve 
kabul edldi, Bu tnlimatna.meyo 
göre, mii~ ile ikütüph.anen:n yedi 
ki~ilik bir ist.snrc heyeti olacak -
tır. Bu heyet uz~dan birisi hU
kumct mtlzcleıi müdilrüdür ve di
ğer iki arayı Belediye, üı;Uncüyli 
Gnivcrsltc seçecektir. 

İstişare ~eycti vakıf' ve tcbettü 
eılilen ~-;erlerin iyice muhafazası, 
İstifade ol~ bir hale gelmesi 
icabedcn cserlrin satın alınmOSI, 
yni teberrlHcr temini, bu husustn
k.i va1:fiye vo vnsiycıtnnmelcrln ka. 
nuna muvn.fik ols.rnk tanzimi, rch. 
berleT, sergiler, topb.ntılar, davet-
1<.>r t ::rtibiyle uğra,.,~tır. Müze 
haftada üç gün ~t l O dan 16 yn 
kadar, kütüphane her giln s~nt 
D,30 dan 12, 13,30 dan l 7 ye ka
dar, Atntiirk milzesi haftada üç 
gün sa.at 10 dan l6 yn. ka.drur; Tev 
fik F:"!-;ret müzesi yo.z mevs:.nrlncle 
hafta'dn iki gün. ktş mevsiminde 
bir gün san.t 10 dan 14 e lkadnr 
ııçzk kalacaktır. Beş yüz ciltten 
fnzl~ k!tnpteberrü edenlerin adln
rı ~el'Cf levhnsmn. yazıla~trr. 

Ça. 
1 

Layiha yakında Mecliste 
görüşülecek 

Kahve ve ç:ıy inhisarı 16yihnsını 

tel 'ılk eden Meclis muvakkat cncü. 
meni tetkiklerini tamamlamı;ıtır. IA· 

ylhıı. yakında Mecliste görüşUlccektlr. 
Çay ve kahve inhlsarmıtı. ı hııziran _ 
dnn itibaren ytlrllrltlğc gireceği anla. 
ııılmııktadır. İnhisarlar idaresi bu hu. 
sustakl tetkiklerini tamamlamıştır. 

---o--·-
T arrm kooperatif memurla. 

rına kur• 
Tarım kredi 

0

kooperatlflerindc c:alı. 

an memurların meslek bfigilerini art. 
tırmak makııadilc tllln Anknrada bir 
J...'Ur& açUml!Jtır. Tedrtaat Ankarada 
Yen!şchirde ziraat bankasının mektep 
binasında ba.§lamıştrr. Muhtelif tıaıge.. 
lerdf!n 815 memurun iştirak ettiği bu 
kurs on hafta devam edecek ve koope 
raU!lcrl ilgilendiren çe§iUi dcrelrr 
vcrllccekUr. Kurslar ziraat bankası 
umum ıilUdUrlUğü tarafından ldo.ı·c ~
ullmektedlr. 

,;ahip oldukları hareket nıerkczin-
Rakkal Alinin dükkinınm önü du. Fakat ne o;;öyletliğini iyice an- <len ı;ok u7aktır ,.e böyle bir ba.c;kın 

mah 'Crden bir nümune. Kimler lıynma'1nn. Bit. ele karakola kadar l~in iml<lin<ıızdı!" <llyebillrlı. 
yok.. Penbc ıuuum, Ay~e hanım, gittik. Tarafsız dii.;ünüliir-.e bo ölüm \"<~ 
mütekait Rı7..a bey, Osman Pt>hli- t~te oradn ~~(ı nğıı:mı yumdu gi) dirim harbinlle, tngiliılerin bu 11-
\"nn, Recep dayı, Bay Murto.uı i- züııü .. '>Öyl,..di öylcdi. manı ellerine gec;:irmelt i teınele-
~el \'e gayrlhünt ... O gUn er-1.ak da- - nir diyer~i:rJn \'ar mı lfa<::an ri tabii<lir. (:ün~ll Diyego Suııreı 
ğılıhvor. Pıırası:r. zannetmeyin. f::iahidin 5ehadctlne.. ~ayet güzel ibr harel~et nolttıısı-
Rakl;al Ali ne o kadar zf'n~in, ne - Xe diyeceğim lı:t~ büldm. liır. Jlind denizinin Afrika kı~ı-
fic hıı kadar cömert. Yani bele<]l. Bilmh•orum; belki böyle olmuı;tıır. ıarmdn bundan dahıı eh crisli bir 
ye eı zal< tc,7J yeri. Pnr:ı<ılylc ama. ~-Ok ~rho,tnm. Bf'n nrhoş olunf'a liman dnhıı. yoktur; bu rmnnm Jn. 
Boılo ai:"'IL gibi vurgun '·urmadan höyle oluyorum. ı~onlar tarnfın<lan L5gııli IUnd de
<lftğıtıyor. Diil.itunm kepenkleri ya- ı Ş:ı.hit Ata ,.c Hayri de aym r;ey- nb:jııden tngilizlerln ntılnıa ı de· 
n inik. Millet birbirini itiyor. Bağ- lcri siıylcdllcr. ın~ktir. 
n mnlıır J,ı.ürUltfüer, nkıl , ·eren. Ata: - İlle tle erzak dağıtıl- Ilu"iin ic;in <le ynrm için <le in-
ler... ' nııya<'ak diye ( uthırdu. Bendeniı; gtlizler tarafından bütUn J\lncln-

- Cannn .;ırayn !!ireliın eren- crı;ak te\'zl memuruyum. Kendisi- ~askar adasının f.,gaU 7.unıri de-
<lim, bu ne :reznld! j ne ri<'tl ettim. "senin aklın baı.ın. ğildir. Rir \'e~·a birlmç i tinnt ıt'll\-

- Panıslle alıyoruz bal;l:nl b:ı- da değil, oğlum, dedim. Şurntlnn ta ının elde buluodunılnıa ı, uda-
sıı Ne surnt ediyorsun'! git. llir er alma!ı: istersen ıılifmı um gene Fran ızlar t41.mfındaıı, 

- Cannn b:ıyan bil'ft, dildmt luıi;ulm <le. yanında İ!'le ":ın:ı da ,.e. hııfüm lmk y~l e.ncdenhcri nlı -
etsene, aynJdnrıma basıyorsun. ıiriz. Dur heltlc, ne b'.lğınp çağırı- tığı rejim nltmdıı. yıı~nsı tngl-

- Rayan dikkat edecek ~Öl:üm yor .. un '!' Hcrk~ln (o;;J giicü \'ar." lizlcr irin daha elveri~lidi:-. 
mü kaldı. ffijzüm b•ıl~ıırıln. dinl,.temedim cfenılim. Gittim po. l\lada~:ıskar nd:ısmı Fransızlar 

fste tıırn bu ırada. bugün su~lu Ji!.; ı:ağmhm. l\nr:ılwla ~otiir<lük. 1895 d ... aldılar. Tfü'kiyenin üı:tc 
sıra-.mda oturan Hasan sokn1c ba- Ora<lıı dn. pı.ılblcre hnlı:or~t etti. iJ.-i inden bUyiiktiir. Garp Im;mı nl-
f.itn(lan ölrun etmis. Aynklannıu - Ç'.ok mu s:nhostn '! ı;ıık ,.0 ovalıktır; rlc kı mı dnğ-
blr t.anesi me,·cut bulnnıuadığı için - Oyle olacak. Gözleri kanhy- hk, dik \"C yüksektir; ortıı.'lı boy. 
koltuk dcJ::neklerilc yürür Simdi dı. lfoltıılc de~eğfylc ~ lirürken dan boYa bir vn\'lruhr. YerlJ hali. 
ma.,nıın yerinin kenarına bmtlttıji;ı hile <;allruııyordu. J\:rnclini tuta- ıkl tUrlildür. Bir 
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!a mı siyah (}el'İ· 
lco1tul• cle!;"l1eğlle o gün lsmau mıyordu. ı li<lir; MalglL'~ derler ,.e ovnhl<, al-
Fatm.ı hanımdan daha ı:e,·ik~yüriı- .. - .. Ea.k H'l-;:rn ! bunlar da. öyle {'ak )(ı<;mdardıı. bulunurlar. Bir kıs. 
~·ordu. t.oyhıyor. mı da san derll"dlr; bunln.rm Asyıı 

~nhlt.. Muharrem Şeıı. Kö..,e "eY- - Dedim yıı. efendim, sarhos adıılanndo.n s:eldiklcrini tahmin 
yar satıcı imi~. İyi gi;>inmis. Bu. tum. _('<('' fazln. .~rho~tuın. lc:incc edlyorlar. Siyah d<'ritiler Ma.claga -
ı.,r\in iı;in güzel bir krınııt bnğl:ımı~, 1 endımı kııybcdıyorunı. kann rransızlar tarafından j<;Q"ll:I 
tını~ olmu.;. Vak'a g\inü herhaldfl - Şen· ele i~mr Ö)'le i~c.. l'Il'll ında. geri bir hayat ytt ıyor-
lmlgurdnn alabihli&ri için ~enliği - Ara ıra ~ıyor. l: ok•ıı. ben lardı: fakat Jlo\'aş denllcn anla-
hiıl:\ haki. Belki de bu Şenlik 60, . '!~~ nk;am çr.Jımem., :ıkşaıncı de- rm <'peyoe ilerlemi~ medeniyetleri 
ndmd3.n geliyor. Soy "ıoıı bii:vl~ gıhm.. \'ardı t•rıı.nsnlann tanr:rnzlnn sı-
miitehe ~im ytizlü insanlardır. : 0 • - Senin ab~mn , ·nr mı Ha n'l rnsmda. .0.anm idaresi Hovn 'ln-
labilir! - - Var efendim. Ilir tane dö~- rm e!lerindc buhınuyorflu; mer-

- Bak'mt Alinin dükkanınd:ı mt·ktt'n bir ıt:ıne de baf,nretten ,.ar kezleri olan rr..nana.rt,· şehrlnlıı 
l"rzalt teni ediliyordu. Ben de bi. - Yine poli<Jc! nüfosu elli bimli; Jnrk bin ldşllllt 
rısz bulgur 'e ııhinç tr.ılarik et- - J';q•t efendim, yine nrho_:. mııntanun bir ordu te51til etm!s-
rnok için y<ırım ı.anttir br,'rl11~or- tum, o zıtnııuı_ )erdi; bunla.rıo siyah pant.alonlıı.rı, 
1mm. Uir nrnbk bir n(.ltunın bağır. - Pekfi.\a o sefer kaı: ııyd? beya:r ·etleri rdı· cncb1 zn· 
dığınr duydum: . - ~'allahi iyi bilmiyorum efen- bitltrin 007,areti aJtmda. talim go-

- Menooiyorum, diikl.:inı knpa- flım. \atı ı!,; ~ıktık. Epey l attım rliyorla.rd. Son o.;isteml top ''e tii-
ynrıık,.mız. nu~ün err4ık te\'7.i et- mnına. fek ku11nnıyorlıı.r<lı. 1878 de 111-
tlmılycrcğfo1, dağılın! ! - &1' alallanmnmış ın gUldcrin tıınrnızlnnnn. _lddctlc 

Hn.l<hm bu Jln<>nn. lfoltuk değ. - l:u rakıma Allah beliı~ıııı ,·er karı;ı koymuşlar; lstllıliıllerini mu-
n~klcrlı:ıdcn birine '1ıı~ nnmıll ôtekl- !.in C'fopcllm, ic;mi) eyim ı:u zıkkımı hara7.a ~d~bibnl,lerdl. 1885 de bıt., 
nı havaya. knldınnı h. Kimse-ye lliyornm, bir müddet sabrediyorum Jıyan ırrnnsıı tazyik ,.e abJukası 
'umnıyordıı. Fak:ıt h:mkaıc kıır,1 scıırn bir k:ıdchc/;r ~ylm bo ne neUcesinde Fransanm Jıim.'lye ini 
tle~eğlnl sn.lhyor: olur·~ diin)'a)"J h:-• .J·a tiıriü ~öre - kabule mecbur oldul:ır; fıı.kıı.t on 

- Menediyonım, efendim dh·e yim, ı.ayatımm sıkmtı.sı geç in di. sene ~lren bu va.ziyet smıc:ında 
b11ğınyordu. ' • yonun. Eir k:u!elı, bir l.;ndeh ıfoha Jıirb!r zaman Fransız otoritesine' 

Yanma krı.Wır S<ıkul<l,ıın. Ağnn- onıb.n sonra-.mı artık snyamı)O - bo:nm eğmedi er; en sonra genc-
dan rakı ltokusu "eli. ordu. Göz. rum . ral Düscn lrumnndıısmdalti on bl' 
leri kan çnnağı gibly(li. Me~er '>ar - Ütı•kl lıafl:ıret suı;undıı ,!'ana hin M"ili'k Frnm;ı:ı: ortlu n l\fnJUn-
ho~u~. Dlraz tDaldn.r.ıvor '.\ine p:ıra rnnsı tla HrdJler mi? gayıı çıktı: bunla.mı be bini sıt-
koltn'r t'c•;;.nr.kle ·ı - - ..•. ~ - Verdiler ~fen<lim. ınn1.l"'n ôl<"il. Do-rt. bin kf"''llk bı"r . ,, ..... ~. rı c c;ıçrıyara.. ~e- .. ıı f1' 

liyordu. - Se lurlı!r? kuwet adanın !~!erine gir. 
- Heni dinlemiyorsıınu1: hıı.! ..,ı- - \'ııllahi bl!nıi ·orum. di: Tananar.iv ônUne geldi; sa.ra-

le bngüıı dağıtılmıync:ık demr.{1fm - D.mlc!r I-i ~ra) 1 , ·ermedin. yıı. düşen ilk obüs üzerine kırıı.llçr 
nıi? diyor, hu ıı;eff'..r dlikkllnın J,c._ - Tebliğ e1meıll'rr ld ,·err)1tn. Enna't'alo teslim oldu; Frnns:z hi· 
penklerini indirmiye nhalhi da- 'rı•h'ilt et iıı!~r p:ırn hazır. Verece- mnycslnl bir dclıı. daha knbul etti. 
ğıt:~noğn ::alı_şıyordu. 'Nilıa~:~t J)()li-. ğlı. 

- rnt b 1 llııı.ıınııı su~unuıı mnhi.vcti tev. Kacircan KAFLI ı;ııgt ttg3 me<" tır •aldık. Polis gc. 
linl'r. nnn.: 1•if edanw~inc ~nbc-:> oldu. ıın_ 

- ~n kim oluyorsun'? ilen hu . ıudı:ı. hlr pnllo;;c teslim edildi. I\ol
~iin en.nlc ifağıttırmı~·nr.ağım. Sen h.'t clt'.'ı';nekl,.ril!in nrnsmdn b"r b:ı. 
çeldi git tşine, dedi. rağr ilcı ly" geri:\"' :s:ı 'l:ınn ·:ı ırana 

Poll'I \'ll.!ifesjni y:ııı:ırnl, onu ıçrı~·:ıra k uznlıla~tı. 
götünniye h:ı~lll.<lı. O homurdanıyor SAIT F Al K 

14 ya ın 
bir çoc 

ihtiyar bir kadını nasıl 
dolaııdırdı? 

AVRUPA NIN ~iiüiııilliııittiıiıiiıiiıim 
!!!~.!l!~~ınwmıı!!mt!~ı~ •MUAMMASI 

lnr.tı<;ınm müthi5 bir alılntmara o. 
)'Untındıı.n b:ı~lın bir f;CY olup o)m&
ılığını somyordu. Nihayet llitlP.. 
rin .:ınrrbrikl:'de söylediği Mr nu
tuk, bi:tün bu hnz \'e mcmmmiyeti 
lıir antta .,uıp •;\ipUnncJe idi.fi gel
ıli. l\lcclis korldorlnrınd!ı tekrar 
dolaplar dönmeğe ba~hyol'du. Mos. 
l\O\'aıl:ın Dala.dye r no:ınct hiikit
met ini, Münib an!nıı:mıı.o;mı ~·nı>tı'k
Jnn i~in, de\inrielt cnıriııi nlan ko
mllnistlor, İ~i tab:ılı:aları ara mda 
ınahirane ve ild ytizfli bir ay:ıldan
dınnıı l•arclıctine giri';iır.i~lerdl. (l;i 
huna hir ı;cn~ <;onro harp bile dur
duramndr), 

Rober a.dındo. 14 ya.ılnrmdo. b:r 
s;ocuk birkaç giln cwel Beyol;rtun. 
da oturan Piyer a.dmdn b~ tfıcirln 
evine gitml3 ve annesi Luana.yn 
'oğlun vurgwıculuk etti, Milli J{o· 
runnı.a mehkemesino götilrdliler, 
150 lira istiyor" d T -ıtlr. lt'a.zan: 

JUL ROMEN 

rilmi olan \'C kendi hesnhıma onu 
f'n iyi bi!enlere bil<', ancak ~it'1-
~istmr bir li')SIJll& b:ıhsedeb.il~~ğim 
bu adamla - vuJmbuJnn bu göril • 
melr.r o kacln.r özlü \"C '"!!İrtl oht
)'orılu iri, ÇOh'll zaman Georgeq 
Ilonnet'nia hcrh:ıldc :ışnen, :ınlat
ııu.; ol:ıcaı; ~~·lerl ~ldip Dal:ıd
~·e'yc blz:mt sö~·lemc~e hiç lüzum 
~örmüyordum. 

1938 ha.zirnnmcl:ı, nynı el<ildc, 
Pragn. gidip Cümhurri i Eoneş'e 
bazı seylcr bildirmen-c memur edil. 
di(;im zaman, Georges Connet lıa
relietimden en·eı bana -.;nnlnn süy. 
lecll: 

1 

- Evet. n:ısvt'lıil tnmnmlle ıır
nı n!<irıle(l lr. Ar.>nçı'.ı: lıonu<ıabilir. 
siniT.'' 

na1.an clıı IH·n Bonnct'yc orar-
dım: 

- f;u ıım1ıı, n:ıSlldır! 
- h1dir ... 
- lill\'Yei mnnc,•iyesl ... Hn,e-

7 Çeviren; 

LUTFJ AY 

öylr. "'ellyo~ ki o da vazh·of i hi:<lm 
ı;lhi, bizim gördUğllmUı gibi p;örU. 

.. • o 
t!)3S İldncltec:rlninin baslanncla 

jıll. Bir gün, Georges Bo~net bn
ıın, alnmdıı. endfsell km ıklık
lnrla: 

- nas\ C:·il kötü bir durumdu 
dcdl ' 

Uu, Miinlh (oııL'lntı mdan tanı 
hir ny sonra idi. Dalııdye lUünl!ı-

,. 1 • 
ten. o mc en geleni yapmı~ o!du-

Bonnct b!ına diyordu Jd: 

--- "E\'et. isin en ı,ötü tarafı bu 
deh'İl. İ~in en Jcötü tar:ıfı Ba -,·e
fdlirı her eti i:ı:ıun <'tmesindo. 
li ;.ndiı;lni he.- yandan tehdit nltın
da J;"örüyor. Mem1ekctin Jıer ta
nfındn, gc~ h:ılk kitleleri art\. 
~ınd:ı hııil ol<lab"1l mwı:mım sev:..1-
ııin brkm<la. bile de.lil ••• B'raz a
zimlmr dun..uıS!ı bütün entrilmla. 
rı -.uıılirllr ve hhriliçi komünfstle · 
ri t.'\nut:JJİlc tıindircbi!ir ..• Anuı. za. 
ar gösfe!'nt~l J>(l!c muh~me!dir, 
onılan umulur •.• \'c 1.aaf gösterir-

Oğlunun m:ılıJ· ... rnelcre dfi!ltilı;rü
nU h:ı.ber alan Lur.na (l'.ı. derhal te
la~a ko.pılaralc Robcrte 1 '50 Ura 
vermiş ve hemen göı..ürmesi.ni aöy· 
lemf~ir. İhtiyar ve has.ta olan 
Lwınn alı:§ama kad:ır ı: ·l.ryarak bir 
haber beklerken blrdenbire k!ıpt ça 
lınmı!j ve oğlunu k~smda g5r. 
rniiştur. Sevlnçle oğluna namı ıror
tuldu!hmu sorunca, Piy<'r ha.yrct. 
etmi5 ve böyle bir şeyin olmadığı· 
nı, kendisini nldatt:ltlan ıı s6yJc~ 
m~tir. Za.brtaca suçlu Robert ya· 
kala ııarak dolıındrrdığı paralar :ı. 
lınmış ve mahkemeye verilmiştir. 

Daktilo aranıyor 
.J<,ransızcııya ~akktylo vfılat lt;tnn· 

bal veyn Anlmradn ı;nlı;rmıık UZ re 
erkek veyıı kadm st:klz daktilo a ı;:::ı. 

caktır. 

'İsteklilerin Ttlrlt ırlandıın ol 
§arttır. TahsU dereceıcrtne \"u f{mtlllo 
kad.ır çal~tıkları yerlere alt n: '~ • McurUt'i, J in'f ,.e Parl8 

ov~·etl p 5dtrl de o1<lümıck ni. 
rdinde oldnğlir.u öylemis1ir. 

Fn'.mt Georgcc; Honnet ile • he.k
ı.,nda. 7annoderceın Fransacl:ı da, 
lı:ıritte de pek yaıılı~ hliktimler 'e· 

tJ nıhlyesi! 

ğıına lnnnnrak, fakat endl~e için. 
de diinmüstü. Parislilerin ken<!i!'.i
ni yııhı.'lln.rlıı lmr~ılnmalnnm beldi
~ ort"ln. Jlnlhakj fo.y,·are meyı1n . 
n •ndıın Sen - DomJnik ead<lesine, 
Ra,,·cltli!etc, lmd:ır, t:ı ltm bir ıe
n!ıUrnt f<'inıte, !\lln'llanarak. el fis. 
Hinde ı:e t irlJmJ.c;ti. ım:teakip "'iln
lcrtlc, ı>o.J dye hilyük lıaz ve mem
nımiyct anlan yn,a.rnışh. Fakat 
~1• ~~-!ııcrlen ~mln umumiyeclc 
!ini bir :renle iyon hasıl olmo,tu. 
Herkes kcnıli .kendisine MüııJlı ton. 

e, bira:.ı: ol un endelerse, i~te o 
zamnn her ı;cy m:ı.hvoJmu dcnıo1'
tlr... Siz de bu flldrcle <leğil ml
lr.iz ! 

tı muhtevi bir moktup!a İstanbul P · 
tanesinde 722 numııralı posta ku J· 

ne. mürncaat edllmesL • - Hej!si .Yeriı11lc.. evet. ba.nıL fDovamı var). 





Cava ve Sumatra adalan 
Fransız idaresinde kalını§ 

Malınıut Ra{Jı:p KÖSEM/HAL Bugün, isimleri geçen, Batav-
adyo dergisinde Fidelionun ya ile Surabaya., ilk defa olarak 

bizdeki ibasarılr temsilleri müna- 131 sene evvel bombardıman e. 
selbetıylc birkaç dü:şünoomi yaz.. dilmiştir. Bir !ngilj.z filosu, ıssı 
npştım. Biraz unutıknnlı:k, biraz senesinde, buralardaki :F'ransız 
da yer darlığı !bazı noktalarda. ya mevzilerini dınğmıüştür. O zıı: 
hiç göz ~amavı, yahut da vu. .manlar, Felemenk müstemlekesi, 
zWı temin ed.w.emeyi mucip oı· on üç sene Fransız imparatorlu· 
muştu. Bazı dost ve meslekda.~ ğuna tabi Onılunuyordu. 
!l.aan aızusuna riayetle bugün de Napolyon, bu yerlere, büyük 
o.a.çıklan kapazmya çalışıyorum. bir ehemmiyet atfediyor, bu sa_ 

Nıurullah Şevket arkadaşmun yede lngilizlcri Çin denizleriyle 
sa'hne ibizmetler:nden her vesile Hind Okyanusundan uza.klaştr 
ile 0 kadar çok bahsettim ki rabileceğini düşUnüyordu; fakat 
yeni roh.inden söz açmayı unut_ lngiliz ablukası, Napolyonun u
~ alın.ak fazlaca. bir aksaklık zaklarla lJnarıışmasmı imkansız 
say:ll:mazdı. Nerede kaldı ki mu. kıldığı için, bu denizlerden g~ 
~en şahıslar uzerindc pek faz yol kesilemedi ve lngiltereye, pı_ 
la durmak baznıı ya7.allm sa.mi- rinç, çay, .baharat gelmekte de· 
miyetindcn lbilc şüphe cttirebi_ vam etti. 

Vuırğuncutiıra 
ii anı harp 

H OK(;MEl'tl\tiZl bütün kalbimizle tebrik edeceğiz. Gazete
lerde okuduğumuza giitt, hiikfmıetiınfa fe\·kalide halleri 

fırsat bilerek bak.sız mal edinen memurlarla diğer <Şbnsa kal'§ı 
ciddi tedlıirler almaktadır- liu hususta. b:ızrr~a.na.n ,.~ Büyük 
llillct Meclisi.De sc\"kolonaıı ı1rojede çok ~dctlı ceza mlıeyyidc-
leri bulunmaktadır. .. 

Bö.,·ıe hizuıı \"e önemli bir kanun hazulaın.l\kla h~umet, çok 
ı~abetli. d:wranmıstır. Kendi ini ne kadar a1laş1asak. ne kadar te'b. 
rik etsek azıJır. . 

Yeni 1\11.llon proje'ii hakkında, gazetelerin "erdtk~.en haberlerden 
.... _ kah ·· bJ .,..., .. b!lınlyonn. Tabii bmdiınct ~umoltlar, etrn.f1ı 
.,a~ enuz r 'J'#J • 1.1 • • t kıl 
b!r kamın bıı.zırlıımıştır. Yalnız, bir nolıtaya. ı :~"". a ıyor: 
ncaba kannndıı., her memurun nasıl yaı.;aıc1ığı ı;oz. on_~ndo -tutu
lacn.k mı! ller ınemunın serveti, hususi iradı veSaıresı hakkmda. 
incelemeler ynpıla('.ak mıf Soııra, o mcmaru:ıı ha~"at ~rzt ,.e 6"· 
,ıiyf"iinl oröz iinUndc b11lundtırncak mı! Ya.rldat V(' g~ınme men. 
baları n~ındn ile bu yntıaJlŞ ara..,mda bir muvazene bulunup bu. 

ltt.nmndtğm1' ıll1'1mt edeoe'i'_ n~I! .. .. . .. 

\. 

Bu nol.'"tnhır !}Ok ônt'n11ı<lır. Çüoku oyJe 'Bt.a~d:ı.şlar, uyle 
~emorlar görliyoru:r. ve biliyoruz ki, her ~ece bırahanelerde, . 
~lgıh yerlerde. S1lrfettikle.ri paralar, yapt.ıkb.n lı:ilcrlc alilıklnn 

lirdi. Nuruna.hı lher lbeğem:liğ.im İngiliz filosunun ateşine daya
anda acaba şa.hsma olan scvgnin nan Fransız valisi, nihayet, 
tesiri altında. mı ikahyorum diye 1600 kişilik kuvvetinden bin 
de duygumu :yoklamayı çoktan beşyüzünü kayoottiktcn sonra 
öğrendim. - B'.r defasında aynı 18 eylül 1811 de teslim olmaya 
:ıplde sa.hneye ÇL'<an Vedadı gör. ~ur kaldı. 

: tok ve mmrkem sesi ve Yeni Batavyada, hala, Fransız 1 

işini başarmak hususunda sar muhacirleriyle mesk\in bir ma_ 

l!l.3a~ıı. göre çolc 1.-aba.nlc bir yekun tutmaktadı~. . 
ı~unda böJle tetkik unsurhmnı müeyyidelend.iren mad

deler J;:om.ıl<lnhrun:ı hınnt'ımız olmakla '?,erabe'r, ~u ~:ıtırlan ''tek. 
rarlnmal•tn faycll\ V'lU'ittr' fchnsm.:ı ı:ore yazcyoroz. _ ;fettiği sam.imi eirek dolayısiyle ::h=al:.:le:...vard~..:::.:rr..:..· ------

sa:bnenin ~-:n lbir unsuru ola-
~ ogre·· ~ tm.enin rr;.gsunu~ " •• de iftiharl_a (:ağma !hetites gibi lbenı de inan. lb"" 

Ciım, memnun oldum. kabartmış olması gereken b1r 
Oııhan Güne:k'ten pek az ibah- denklikte olmuştu. 
~; onun temkinli halleri ve Bir arlaıdaş. da benim Puccini
~ eesi daha fazla ilgı' u..r.ın yi Mozart ve Beetho~'e tere~ 

J- ettiğimi ve !halkın yüh...-.cek mu:ıı: 
~aya layıktır. kiden anl""'"' ı.n .... m,. zUınresını Bayan Nimet kızımız da arka.. •,J-.. ~.....,. 
,ijaşı IBn. Ra:banın rolünü iki defa büyük halk kütlesinden ayn-ama· 
iÜre1':İ1le a.ldı. Renkli ve kıvrak <lığımı sanmış. Halbuki ortada 
9'lSin.i ızaten !biliyorduk. llk defa böyle tereddütler ~tur. Her 

•-TWYT.i~·"- ~-eneli -1~·1 ve meslek sa!hneye çrkmış olmasnın rağmen b.ul.il:---'""'~ ~ VA-U! 

&a~an rolünü ibaşard:ı. sahasmm lkalıramanlarmdır. 
Ote!ti artistlerin dikkatli emek" To7;,a'yı Ayda ile ölçemek nnıha

~-R2dyo dergisinde anlatmış_ sebe biraz yerinde. olur. Fakat, 
tım. N.eNmiz tclcra.Tiktra müsait o;:ıerada. ~ yapnuyan Beet. 

hoven'in Fi<Ulio'sunu llıangi eser. 
... D- İarm ~:{.-inde Turgut le ve uiçlıı ~ıy.almı? Bınün 
w~ giyiınlWn inceli.. ~lla.r Rama'ya çrkıyor: her ese
ğ?tttle Bayan Gü tekin :Aldanirin ri kendi ~n çiçeği say
sanatkarltğmı takdirle analım. maktan ibaş!ta. çare kalmıyor. 

Necil Kiı.zım ve üıvı Cemal Fidelio en- nefis sanat eserlerin. 
den bin. ol--'· q....-...:ı.ı o·~ ... deki arlmdaşlarmnn metni ~ u.ı·OA A'l::ll~ 'OIV6 ..... 

işinde prosodi OOkrnundnn gÖB" yerini tutıu:ym-. :wngner'in tn.rzı 
terdikleri titizlik a\kT ı anılma.- ile verism mesleğini mu'lmyese 
ya. değer. Toska tercümesinde etmiye gelince: işte bunu yapa. 
!ktilağı rahatsız etımiş olan pü,. rak lbirta.kım nispetler kurmak 
rii?jer lbundn. roktu. Temsillerin mümkündür, lböyle mtikayesel:ri 
~gittim. kendi intıöaım bu musiki ta.rfil:ıi çok görmilştur: 
Oldu. ::vım. But.+..crflay gıôi Fide. ' Wıı.r:ner ile ~tsolıe"nin arası 
&> da dirrrnzc iyi cevrilm.'ştir. ooyle lbir mukayese yüzüıııden a· 

Bır iki de duygudan bahsede- çılın~. Bana kalırsa, tarih kar
~: G~nc ıı.rti....c:tlerden biri yazı_ şısında itibardan düşmemiş olan 
larındnn birinde g~n öğretmen !her eseri ayrı ilgi ile aramalryız. 
oo ta'"b" "ar.<'.thirlar cümlesine Memleketimizde belli başlı opera 
açık 3·alp1e itiraz ederek. ''sah. repertuıın rutundırktan sonrn 
nede bizim!e birlik'i.e hazan b1r musikiden iyi. anlıyan scçkır 
iki ses öğretmeni de rol alıyor zümremiz he,. yerdeki gibi kolla 
Jar; onların ömtm('Jlliği saygı- ra. bölünecek, birleri ~ônalin. bir. 
ya değ-er: anrak roll~rnin başa_ leri de cenubun operasını tuta_ 
rışlan bizim lba!'arımızdan - o caklardır; lbazan da şimal sana.tı. 
an için - üstUn müdür td ö(jrct. na her doyn!uş anında C{'nulmn 
men • talebe farkını halk rnuva· günc§li eeslerinc koşulacaktır; 
oohesind<' de i.ca.rct ctrniye ihata med ve cezirler sürüp gideoe~. 
dikkat <?diyorsunuz? Öğretmenm eserlerimiz de ayrı bir ibahçenin 
üstün 'basanları Gihnede değil, çiçekleri gibi öbek kuracaklardır. 
dkulda. olur. Hem biz de :ı.rlık O arkadıı.5 da galiba bana hak 
meslekdeniz. icimizdc meslek kı.. verdi. 
demi onbeş yılı doldunnuş olan İşte ilk temsiller münasebetiy 
erke.~h:!r var." dedi. Kenaisini le muhitte dolaşan memnun dü
teSkin ettim. İtiraf ederim ki, f1iincelerin bir kısmı <la lböyle mü_ 
biz yazı yazanlar, bn.zan lUzumu na.kaşalarla süslendi ''e anlaştık. 
ohnryan ifadelere ve mevsiımiz Fatnt. Fidclio'nun parcalarında. 
antıkayeselere ver veriyoruz. Sah. ki mistik ve ilfilıi r,üzellik o ka· 
neye ~elenler ve dinlemiye k~n· dnr yüksektir ki lböyle yü..1<sck· 
lar gibi, yazı va.zanlar da yni likler yanmda öyle müna'kaşalar 
:yıetişiyor. Kusurların sebebi işte daima pek mütevazı kalacaktır. 
bu yenillf,in r,eçici aksıımlannda Hulasa, anlaya:nlar zümTesi eser. 
ıaranrnatııdır. leri yalnız ıgörüp dinlemiyor, din. 

İtiraz eden ~nç artistin hakkı lcdiklerl üze.rinde dilşünmeye 
vardı; ~kü. ~nsı hn.ld..ıl(aten de alL5zyor ve alıştmlcyor. 

• 7 - Yazan: 
- YaT! • dedi - Allah nı.hmet 

cyl in. 
Ha.'lta icadın cle\'tllll etti: 
- ı.~,·Uya. gilıl bir n.dnmdı. 1'"ur

ln, sözü olıbcti yerinde, keşfi a
f;tk bir "e) htl Öy!c her ııostn o
turn~ dışı b:ı lt:ı, içi bnşlıalam hiç 
bcnumczdi. Onun f~Jn tekkeler 
kapandıkt.nn • ıınra bile büyiiklcr 
onu 7Jyaretc gelirler s:uıtlercc ko
nuşmalrtan lınz du} arlnrdı. 

Solgun 'c <'Dllic;eli ;) lizüne şimlli 
t.iikin \C pembe blr renk gekm Bc
dinnm nııuı!'ı.h \'C 7.!ll'İf f:~hresinclen 
götlerini ayıran Ferhat hııstnya 

-du: - "" - t rf'ftatmd:ı.ntfr. 
Bedbnm ythtt dnlıa peınbe)eş

mis, hnsfa. bu ı:.on ( i 1 iri biraz 
tcrcddUttcn ll'ln5M sc ile soy-

Zİ MU 
lemlşti. Fr.rh t clcrhııl: 

- Ben Bcktac;ilcri çok SC\'tmm, 

dedi. 
Hcdfa ı;lilümsedl, hasta nnn~i 

tl1\lıa. ferah \e :.unimi bir ıwslc: 
- Eksik olma cvlidmı, diye 

gen~ ad!lm& şcf"&Uıtle baktıktan 
onm özli binlenı::rc dcğ'i~tinli. 

Şhncliyc kndlll' sormağa , ·akit ol
nmfü. J\ Hedersiniz, e\'llidım. ''7.
lcr kin. inlzf Nasıl o!du da bn 
faldr m·e gelip beni A llnhm izni
le lrurtardmız? 1 

İki nrkadaş birhirinin yüzüne 
bakamı, ;;lilUmscrken Bedia: 

- Annedğhn, illyc lmşhulı. nen 
•izlm dol..-tor Ramiz beye telefon 
~decckt:.im, şııskmlıktan b.aıJkn nu
mara. çcwmtlşlm •• 

Hnst.n im.tim c.-liyl<' şimrli rahat 
nefes nln.ıı gö.E,"Sünli sıyll'al'ak: 

Borada prensip nnmma, b..1ylt bir ııareıı.etin dogru olmıya.
e..ağıııı tiiyliyenler btılun.ııbillr. Fakat bu bir h~. Ba hu~to. 

f - 1• b. t"' cdd'"dc bile '-'Cr )'cı'ktur. Gel'!{i. kimsetıın hususı ha.-
o - ır "r u J ··ete a· v...ı.-t b'" Ü · tın kansmamnk alıli',ki ve 'SO!.yal bir o " ı.r. ..,.._ , ut n 
~a a · b sibe isti "°'"Yal ha,a'ıııı <ıst\ınliii;ii \"C temizliği adına, u pren >lM 

bi~ mahiyet vererek ~rla kabul etmek zanıroti \-ardır. Hatta 
zarureti değil, mecburiyeti \'ardır. • . 

llükfımetlmi:dn bfıy~ bir tedbire baş vurması, hıÇbır zaman 
bir hakkn tec:n•üz o;.eldinde tefsir edit~lid~~· Biliks ~~~ 
muhafaza etmek Jı;!n alınmış bir tcdbırdır. Dunyanm ~ugunkü 
prtla.n yn,cwna glıçlükle.ri ,·e geçinme kay113klan müsait ol. 
madığı, 'h:ıtti ~doo güno :zor!:ı,tığı hatde s_ıkmtnır, ~onfod~, 
her istediğini yapıp bularak yüksel:, nh&t bir hayat üren hır 
iı·~c;an, bir memur nmtJıı.'J.."'l\ ,.0 mutlalm bir fonnül buhnu'1 bi~ yol 
Iı:e~ctmi.!, az çok çöplcniyor, dsha a~ı~çaı.;1 ~ alıyor, rüş\·e~ 
yoll!ln1e r:ıhııtıru temin MliY~.r dcmektır •. Böyle ~fr dururndakı 
insaninr için, ilk bakışta. ,.e dtL~nfü•-e ,·enlccek hul..1lm hmtdıın 

Lı:ı.ı;lm bfr f!"Y olmaa. . • 
Onun için, dhni..,t, t;cmız, afif, -..r.ıfesner, 1."'t!lUIUl karşı 

. mnti memurlar da, hükiımetin ba~ vuraca.ğı tedb;ı·ienlc. hazrrh
yacağı ~ın.ııunlarda., bir kelime ile açar.ağı &a\~....a., kendi namo • 
tarı, kendi fcreflcrl, kcndJ haysi:ret ve itibarlan için bir hmlnat 
gorerck memnun ol~aklsn, .cvinttekleri, _göğüşlerlJruslralıla 
kabar.ı.cnğı ıtıohakknkbr. 

·---~ 

~·a.rr b5yle söyler, üstad söyleyince 
I.u\EDRt 

NOT: (Tek tip r.\ya.'.k.1ta.bı) başl;klı fikramm baştan birkaç 
satırı Utanşmış, manayı alt üst oden bir şekilde çıktnI§br. O ~a-
1.alar: "ŞehrimizJ:c incckimeler yapan İktısat Vekaleti :nlifolti§-
ler! tsrafmaan yapılan tct.ld'kat neticesinde ayakkobmm on lira
dan fazlaya s~:hlması IAmn geldijii" şedtlind<ı olacaktır. ı ..... 

En çok sinema.aı olan 
Stokholmda ıoo, bUtUn İBve{;te iGe 

6000 sinema vardır. Stokholtm.ı.n nU. 
tusu 600.000 bütUn 1sveçln .lBc 6 mil. 
yondur. Bu rakamlara. göre ve nllfuııa. 
nlsbetl lUbartıe en çok siılemııaı olan 
m&mleket İsveçtir. 

En ~ok mikrop nerede 
ne kadar vardır 

Mikroplar havaya o kadar çok yn· 
yılmışlardır ki onla.rm miktarını ta
yin etmek gtlçtllr. Hesap edlldlğlne 

göre dağ üzcrlerlndckl havnd& bir 
mlkAp sanUmctrcdo 0.5 araıımda, or. 
manln.rdıı f2 ye kadar, ev içlerinde 
ıı.ooo. mekteplerde smıt odalannda 
15.000 c kadar, lstuyon. kahvehane, 
lokanta gibl toplanu yerlerinde 
2.000.000 ve bazı yerlerde de bir mi· 
kAp santimetre bava lçerlslnde on 
mllyon mikrop vardır. 

- Haklun vardı kızım. Adeta 
boi:rulmuştı;nı. 

Kız cle\'nm etti: 
- Karşnna hiç truırmadığmı Be.. 

yefeııdi çıktı , .o götlerini gülerek 
I"erhada 9CVirdi. 

- Ben kendisini <toktor zan. 
nc<lcrclt yal\'nrmıya b:ı lıulnn. Liıt 
fen b('nl dinl~lUer, teselli ettiler .. 
nihayet imdadımıza lmstular •• an
neriğfm hencUlerinc ne kadar te-

el."•iir ctt;clc azdır. • Sonrn Fcrha
da cliiner<.'k ~ ne ll"'il hi"Jcrinlz \l\r· 

mı~ heni reddctmc:lini1:. 
Ferhat teessllr içinde: 
- Siıi na'lıl reddehilirdim, lle

di. Gece yansı nnncsl i(in yalva
ran bir ~eno lm: sc iııc knyrts"-h? 
ı:östcrcbilccel• bir Jmlh tacıanıır 
edcmi:ro:-ıım. 

- Ren err:;nım ki biJ'('_,ok ld:mse
ler ncısal!U" bllr nihayet bir dokl<>r 
adrcc;i söyle:n<'ldc, \'a1Jfclcrlni ynp 
mıs oJorla.rdı. Pnknt siz .. 

- Oh rim cclerim, beni mutla
ka fa:t.iletime inandırmak mı istJ
yorsunuz ! 

- ntndem ki fa7.fa tct'('kktirden 
·ıJ.,lıyorsnmız, o halele sosuyo • 
rum .• 

Kibrit ~öplerinden keman 
Alman)'a.da, Oder nehri sahlllndekl 

Şvedet §eh.rinde, keman yapıp aal • 
makl& haya.tını kaza.nan Miller, son. 
gUnlerde kibrit çöplerinden bir keman 
yapmı§tır. SanatkA.r adam, bu keme.. 
nı yapmak için 207l kibrit çöpU aarfet 
miştlr. Kemanın verdiği aea çok iyi 
imiJ. 

Altın tükeniyor mu? 
Amerikanın kqfindm, yani 1492 

den lDM e kadar topraktan 34.000 
ton altm çıkanlmıştır. 

19M lenbert de her ııene muntaza. 
man 600 ton aıtm çıkanlmaktadır. 
Şlmdl soruyorlar: 
- Daha kaç sene toprak bize ıı.ltın 

vermekte devam edecek, bu hu1U1ta 
Jeologlar çok bedbin. Onlara g!ire Top 
rakta topu topu 12.000 ton altın kaL 
mı§lır. Yirmi ııene aonra altın maden 
lcrinde katre altm kalmıyacaktrr. 

- Hayır, su,.maymıı. Söyleyi
ni:ı.. fakat ~ka ,eylerucn Ito
mı~s.lım. Xe güzel~ ne serbc~t lıir 
konuşma t&ranı:z ,·ar •. nerede tah
sil ettiniz? 

- J,i:..e mozunuyum efendim .• 
nasta ~m.dın izahat. , ·erdi: 
- .U0<li.-ı liseyi hirinL"i; :ııc bl

t irdi evladnn .• Ünivl'rsitcye gide
c.-kU. Kısmet değilmiş.. n,, y:ı.pa. 
lmt.. benim hıı.st:ı lığrrn.. tlalııı. bir
c;olt ga·ıcter .. lle<lja ~ole ~el de 
dfü!ş diker .. hün:?rfüUr, ht>nfm kız. 
cağtzmı. 

Dolrtor saatine bakaral• Fertı:ı. 
da: 

- Tam bir . dedi _ artık l!'itsek. 
Biiyiilc hanım ıruısaallah iyidir .. 
Hii ,::iin ttu İJe edeceğim gihl ha· 
rekct cdc:-lcrsc h~bir eyleri kal· 
ma7~. 

Ile<lia ce,-np \·ermek ist.crl•cn 
lıird('nlılre snrnrn.rak durdu. Gny. 
ri iradi l\Şağı lıulak vereli. Hasta
nın da rengi solmustu. Iln Yat.i~ l'
tl ~ön>n Ferhathı. Tank ela halıi. 
l>atr.n kapmm ldlhlln~ anahtıır so
lmlnr ;;ibi maııüh bir es du)mUŞ· 
larılt. - .. 

Ferhat cür'eUe a.t.ldı: 

12 M A T' 1 S - 1942 

-ıİlllİİiioiiııı_ii_ (Oa:r.etennz.lo bfrtımt eayt .. ıııP 
b::ı&lık yanmdakl tarih çerçenelal,,... 
llycrek göndetttıek okuyuculartd'-: Japon Baş

komutanının 

kız kardeşi 
Bugtln rraaıada 

bir köyde J&şıyor 
I<"ranSllda :ı.uvar eyaletinde Şose 

Sen vnrtıor isminde bir köy vardır. 
Burnaı her köye be.ııZer. tıkbnbarda 
kiraz ağaçlarının üzerindeki beyaz çl _ 
çekler kara benZCI"· Tarlalar yC§ll gök 
mavidir. Y-aınız bu köyde her köyde 
bulunmayan bir bııhçc vardır. Bir Ja· 
pon bahçesi.. Bu bahçede Japon ağaç· 
lan, Japon çiçekleri yetı§ir. Ağaçlar 
ara.sma tıpkı Japonyada olduğu gibi 

ipler gerilmiş ve bu iplere ltlğıl fc. 
neı-ler asılmıştır. 

Bu bıı.hçede ekseriyetle kısa boylu 
bir kadın dolaşır. Kadının arkaamda 
beyaz r..emln üzerinde ycşll l§~lıı 
zarif bir klm.ono vardır. Mlnlmini a. 
yaklarmdıı. aa.ndSllar olan bu kadm, 
çlçeklerlyle meşgul olur, geceleri bah. 
çcnln lenerıerini kendi eliyle ya.kar. 
Ayaklarmdakl sandallar tam Japon 
sandallandır. Pirinç aamanmdan ye.· 
pdml§tır. Bu kadının eskiden adı Ya.. 
mada idi. Eu kelime Japon dlllnde 
"dağ tlkkUsU" demekUr. BugUn m&_ 
dam dö Pardon adını t.aşıı-. 

Madam dö Pardon oıa.n matmazel 
Hanı, btıgtin Japon orıuları başko· 
mutanı olan general aMtauji Yama_ 
danm karOOşldir. Tokyoda general kı. 
talar ve adalar anumıda orduların ha. 
reketlnl tanzim ve idare ederken kız· 
kardeşi bahçesinde saıyango:ılan öl· 
dUrUr, bindtba toplar ve turp koparır. 
Bu ane Fran.sadaki gıda tabdldatm. 
dan mUteesalr değildir, zira Japon u_ 
sulilnde·yemek yedikleri için belıçele· 
rlnin mahsilllert kendisine bol bol kA.· 
fi gelir. 

Ecdadmm din.ine sadık kalını§ olan 
kardeşi, ecdat ananesine uyarak as. 
kerllk mesleğinde ilerlerken; ml.ııyo. 

{ 
nerter yanmda bUyUmU' ve ycUııtirll· 
mi§ olan matmazel.Yamada Haru ka· 
tollk olmuş ve Çl.nde Pl)ata. memuru 

olan bir Fra.Mızla evlenmiştir. Bu a. 
dam Fr&ll81lya dönerken karıaı da 
kendisiyle beraber geldi. Ve kocasının 
evindeki eski hatıraların yanına Ja. 
ponyadan getirdiği Akaju mobilyaları, 
altm Buda heykellerini de yerlefllr
di. 

Bu evde Mikadonun portakal çiçek· 
ıeriyle tctvlç edilmiş portresinin yanı 
ba§llld& dö Pardonun bUyUk anne.sinin 
yaldızlı Ç1!rçevell rumt da vardır. Bu 

1 resimlerin yanında l!ıe bugün Japon 
ordularmı idare eden başkomutanın 
gençlik resml aaılıdrr. Japon kıya!e. 
tinde bir resmi. Kimonoııunun kolları 
Uzerlnde 400 seneden beri ailenin asa_ 
let ermaııı olarak 8Urtı.p ı;elen erik a· 
ğacı çiçekleri işlenmilJ bir resml. 

Ve her akşam madam dö Pardon Uç 
' Buda heyke:inin ayaklan aıtma san· 
dal ağacı kmklan koyduktan 110Dra 
oturarak porselen bir Japon fincanın. 
da Fran.sı:z §&rabı içer. 

Almanların içtikleri tütün 

Frankfurter Zeitung gazetesi -
nin yazdığına göre, Almanyada ge 
ı;en mali yıl ~lndt: 42 milyar siga
ra, S(l milyar püro ve 31 milyon 
lüle tiitilnil içilm~tir. Ahnanlar 
günde 116 milyon sig:ıra ve lüle 
lütünli i!P. beraber 24 milyon da 
pül"o içmi~lerdir. Almanyada tU. 
tün JÇln gUnde 7 milyon mark sar
f edilmektedir. 

- Kapt ıorlanır gibi oldu. Gkllp 
balmymı. 

Kaıny:ı doğnl hareket yapan 
genç adams ha.<1ta kadın eliyi.-, bir 
işaret yaptı: 

- 7.:ıhınet etmeyiniz Beyefen
tll ~len yabancı değildir .. son,-n 
bUslıüt.iln ar-.ırarak 1uzına döne~k 
bc-.ıgin bir -.esle: 

- Ne .ıe erl<en geldi bu nkı;am, 
dedi. 

Giizel ,·e aydm?lk tebessümü 
donnn Jlcdi&nm solgun yiiziinde, 
<h~:ırıdaıı ntlay& doğnı aj·ak sc~!c
ri ~-nklsşukı:a gurur, korku, heye
can beıgiı:ılik gibi hjsl~r hep bir -
te.5erPk öyie Mnh manilar ~;zml~ti 
1d bun!arm hiç birini k::ıçırrnıya.rı 
Fcrlıatla Tarık, &şağıclan gelen, 
,.e kadmlıınn yüzünde aşildir bir 
~rnrku belirten bu hcklenmeillk 
zairc karı;ı ..-.askmca t<"dafiii bir 
\"ftrll'Ct alın - · tt>r gflıi birbirinl11 
yü:ıiine IY.ılc • • ..!n hubc& itilip a
~.dan kapıd::ı.n uzun bodu, cı:enf" 
omuzla """" ,.e yakı ıklı bir 
J!enı: oda:ra girdJ. 

Ucari mahlyetf balz olmıyan ~ 
lünlan paraımt Mı§rolunur.) 

Evlenme telılilleri: pı. 
• Çalışkan. güzel vücutlu, l~1d~...ı. 

ı.nnmıyan. ıyi huylu bir subay; 11"'". 
t<?miz bir kızla evlenmek ıatenıeltt
dlr. (Gar) remzlne müracaat • 309 

"' Boy 1,65, kilo 63, 22 ~ 
kumral, mUtenaaip vücutlu, orıa;;ı 
tep mezunu, aaU bir aile kızı. p 
y~larmda, temlz karakterU, ty\ .M1 
cançlt, memur veya aerbest ~ 
aahibt blr bayla evlenmek~~ .. 
dir. {F .R. GUneli) remzine m~ 
at • 310 • 

• Yq 22, boy 1.M, kilo 58, ,;'ot· 
Anadolulu, ortaokul mezunu, meJSS~ 
luk etml§,kimsesiz bir bay. boyu l· 
geçmlyen, ev işlerinden anlar, ~ 
ec blr bayanla evlenmek ıstemekt 1'} 
tç gtlveyllğinl terclb eder. (Kordt 
remzine müracaat • 311 _./ 

iş arıyanlm ~ 
• l8 y&.§mda, ortamektebtn ıtı!J!tl' 

sınıtma kadar okumu, temtz bl.~ -~ 
kızı resmi veya htıaW!l bir ıntJV"lt 
scde I§ aramaktadır. Büro ve yaSl 
Jerl tercih edilir. Şehrin her eerıı~ 
ça.lı!illbillr. (N.B.) remzine murac ~ 

• Twlmmı§ bir basta.nede ıcıart 
yıı.u ~ıerinde Ocreue çallf&D, ~ 
eski ve yeni Ulrkçeyt bilen orta 

11 
il bir bay, mübrem alle ihU~lart , 
layuJle ak~lan aaat 18 den 2'-~ 
kadar heme if olursa. ol.8UD ya"':,ı 
latemcktedlr. (A. Tepedelen) reJ1P'" 
mUracaat. 

• EVinde dakUlo bulunan eak1 ,,; 
çe ve fraD8tzcayı iyi bilen blr ~~ 
muharrir, mUterclm ve kitap~-
rm mllaveddelerinl ehven fi~~ , 1 
mize çekmek l.ııtemektedir. -(T.Ji.I""" 
remzine mtıracaat. 

• 17 yqında, llaeDiıJ birlncf~ 
dan çıkmış genç blr kız, il ~ 
tadır. Daktilo bilmez. Telefondall..ıol 
ka her i§te çalıfır. (N.C. K) retli"' 
müracaat. 

[~~~u~~ A,, hr 
ANKARADA SAClT OKUR'•: ti" 

bir istatl.ııtiğe f;Öre .Macartatanın sıllıı' ~ 
fuau U,66.C3.696 a yUkselmiJtlr ~ 
ilhak edilen topraklarla bu D ~ 

ytizde 74,0 nü Macar, yüzde 1,• fi 
Alman, yUzde 26 m Slovak, 7,9 U 

men, 1,1 l Hırvat, 1,5 l Sırp, S,1 t ti 
ten, 1,9 u da muhteliftir. -~ 

TAKSL'\IDE TAB.LABAŞJl'lf"_J 

HAKKI ENGl:N'e: Size her ~F
evvel tavsiyelerimiz, bu beveatetı ~ 
geçmenizdir. Bu belkl aize tatbllC;; 
dllemlyecek, yerine geUrlle:n~ . ..JI 
bir tavalye gibi görünür. Ama ~ 
virfıml§ karann ellnden hlçblr 
kurtulamaz. Kendinizi zorla se"~ 
mezainiz, "zorla güzellik oımaz,, ,1.. 
ler. Bunu u:ıutınamıı.lumıız. lt ..,,, 
dayanınca, aevUecek yerde mubslC..., 
kl daha çok nefreU kazanml§ ~ 
aınız, gençsiniz, unutursunuz. 

Aldırınız: 
~-· ApJtdll remlzlen yuıb - .J 

lcuyU('!Ularmuzın namlarma ~ 
mektuplan ldarebanfımbdea (~ 

lan bark) Mrg11n •balrtae ~· 
kadar ft ••t 11 deu eonra aJıllP-
lan. ,.., 
(H.H.Ş.Ş.) <Pembe g1ll) t11ı 
{E. Ural) (K.N. llebtap) . ~..of! 
{Devlet KUJU) (2, 2, 44) {Küt~) 
(H.K.) (C . .M . ) (A.L) fB.Y. fC ııJll 
(Oran) (N. 2:1. T) <A.G) (1:dl' J 
(Anlaşalım) (Ciddi) <L şet'-::ı 
(Ser.en 26) (Nadide 71U ('l'dJI (11 
(Eli (B. lleuı (E.0) (S.U) <~ı 
<Rr U) (Muvaffak) (R.R.G.) ~) 
(Liman 21 (N.C.K) (N.B.I (S~ 1.J 
(Yedek Denizci) <Tekcan) ' · 
CA.M.) (302) (Bana ne mutlU) 

.-4 
t.il' 

n!\ lfıulc etm;yordu. Koyu gri ~ 
süz pantalonu matad bel ye~ • 
daha aşağı illklencrek lJsCSI'~ 
om arasmıJa sevimsiz kı\' fi' 
;) apmıştı. iki tarafa tar9Jlfll~tıl' 
n "laı:larınm biraz gerl!ı~ne ..::d9' 
fötr (IRlika), ba~ndan çı~I 
zm lkl elllc müstctıziyane ttıt1 ~
lnr çakıp \·ahşi \'l': küstah 
larlıı iki genci !\üzerek: cdi. .,

- Yny, kU~ük baylar, d f 
, ·a1'-it burada nr: ah' ver;, bil ~1' 

Ha~ta kndm ;-e<'ir<JI~ .k0• ~bt 
rnğm~n vaziyeti dilzeıtnıc-k )ıd 
bü\'iik bir "AYttt •arrctnteğo . o. 

ludı: ~ . Jfe)e' 
- Oğlum Iledrl • dedı • 11 Jııl 

ft'ndtlere teşekkür et!.. »~ııı
l?Cf'c azdaha tık:ınıp 1:1d.r-c <'11aı 
Jlerelc~t ycr.;'n dol<fo,- J;c)'ef rt0" 
yt>tlşti de All:ı.hın lroiyl" ı.n 
dom. 1111 

llat;tn kadıocn~zm doırtıır ,.ıre· 
<liy~ İMrct ettiği Tanğı bitıeri"' 
rüktcn sonra \-nh-.i r:ı:ı.\i ~c-ı~ 
Fcrltada dilcti n~ JcHsmh "" 
maııi.'!Illdan fu.ken kadıneağıı= -"' 

1. dC'_
- P.eYeft'ndl <le • < ıyc San,m ,.,, yakıfilkh ~enrin k'Y'&· 

fetilr k~kin rnıni ~özlerinin km. 
tah bakıflan hiç de hayırb bir ma-

etti • doktor befhı.. ) 
' (Devamı-vat'. 
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-'t r . 
ten ~.n sıcak güneşinden nisbe- .... ıaı 
l ~rllıuteessir olan ve daima ter r ~ havlu ile kompres yapınız 

uhaf zı 
es.eniy 

Bu arp e Japo ya 
Sem_ n'n narci s 

•ı:ı ... ek .''a~wl! ve parlıyan b"ır hal rJ Böylece m~_;ıtnah gcnfşliyen 1 ı """4 l cildinizden yaglar ve kara be Tilrleşll< dC\' et er Amerikn!iiınw tırclı. Jııııı ~·ız\t>lt, orayu, bPlıa· 
hilirs· C: dınızi nasıl güzelleştire· fırça ile iyice fır.çalamak \•e ta· neklcr ~olayc~ r.ıkar. Lakin yer_ rıimhu~i Ruzvelt.'ln pek senli· bı:ı.:-ı l'liınhıır. ~lsliği intihabı pro· 
dır k~nız? Şunu bilmeniz lazım_ ramaktll'. Ba.c;ınızın da her uzvu· teri delık, dclık V(> kırmızı kalır ği bir mulınfrzı \'nr, ı .. mi: roıni p.ı~arnlasına ı:elrni-."1i. Kendl<tlna 
f\f CiltSOlfakta gördüğünüz §ef- nuz gibi masaja muhtaç olduğu_ J3n deliklerin k~p"nması icin yü: Rnnlt<>r'dl~. Bu şişman, :yalo~ıkh ııolis l"om: mulınfıL. ta} in edildi •• , 
1 bıı. ~i güzel kadınla.cp ekseri- nu unutmamalısınız. Sabah, ak. zürıi;we enrela buz gezdiriniz \'c dıılmn n~en atlam :l<ı yaşıntlıl" ,Jams, propn::ı;anılıı -.eynhntinl 

olıınur, demeyiniz, çlmkii Ameri" 
l{a ' ıl:ır lı:.Jn. bu dn, bugiın iizerinrlc 
~ol, ılurulııcal;: mühlr.ı bir meı.C'le
dir. 

.SE"\IANJS llAR!Tt\:Sl 
11{1\IAL ımtLDl 

telijği ~~j ve dolayısiyle bu gü şam iyi bir losyon veya fril·s·yon son mesaınat·n açık lı:aldığl t:ır. 19S7 cnesinde gtizet cazlbeli bllirdi1'teıı .. oıım gidince, Toml 
tide tını:-az i~tirmun sayesinde isp"rtosu ile sac dipleri.ıizc ya kısırnl:ıra h<> lk:ı hr. l~a limon ke· h!r !uzla m lenmi .. , nH'b"Ut bir aile t.ar.!!iohm:ı <li>n<Ui. m; tnrnflr.n 
dır k~ b ışlerdir. Pek az cilt var •. Pncağınız ma"a i mesı-matı aC;ar sip koyunuz ve böylece en aşa;;ı hnyntı yaşnmaldaı:ır. 'ıırlfe~ini ~örüyor, tıir taraftan cb . 
~at 1 . iraz bakımla sahibini kat ve kanın devcı-r.nmı artt:rarak yaum saat İE"t;r .. lı~t "r'J .... iz Bu Tomi, senede, bizim ııaramı;d:ı ressamlık huiynları kuruyonhı. 188i !::enesin<ln, J>nri te, Amiral 

< ~~l'&üzellŞinnesiıı. Cildiniz ifrazata yardım eder. Snçlarm nmrli :, e~i hiç olmazsa bi;· kaç on lıio Jirnya y!lkm bir nylı'k :ı1-, 19RG ~nejiuin 18 lıirincikünun l\h•.-cz'fn rlytL; eti :ıttıoda, dünyn 
:oıe~ sa.çla.rmızm. da bu k:~ın kuruluğunu ?.idermek icin tallı günde bır t"11:ra ... lnrsanız o:ız de dığı halde, dört odalı lıir eHle o- gliııii, nnıil'l tıırilfıntlnn tC'ldon ha- J m\lncccimlerlnln mUmt's'lillerin 

ltııtnıa müteessir olecağını u- b"ldem yağı dn eiirmek fa)•dalr şcf.:nf hiı• rllrl ., ., 1,;rı nlım~unuz t:urmnktadır. neneli mniı olan bu ı:ma çıı!:ınlılı. 1\endlslne ;\'llpılan den milrekl<cp bir kong;rc• t plan· a· tnalısmız. dır, E k d ev, l•üı:ilk Ol"JlnkJn bember, ~·k l tehli~aı, lıatıı· \'(' ı lj:ılintlcn ~eı:·.' ıııı~tı. Bu kongre, !le'ltlB.nlll harlt.a-
~~daYna alıp gilndUziin tabii Ckne aynanızda cilöinizi r.ma _ v a :nının bileceşi şeyleı \"C zıırirtlr. tı:indc <le ııcl< ln) met miycn biı· ~e)·C:ll • C'iinkü, ci.ımlıur · "'"' :raprnağıı lc.:u-ar Hrmi5ti. 
~ a kend:5nizi muarCl},e e~ yene ediniz. Bnknl ıı c-rfneq, rüz· 1 - Ögle yemeğinden kalan li hatrrnlar saklıdır. r<'isW•i ınuhııfızı <rn, Gcrıcrik'iıı llu knnırn göre, ll!:n)nnın her 
~rPi ,Saçlanmzda kınkla.r göze gar Ye seneler ona neler yapmıs. ~~1e"~~iri~.~z~. 1 ısıtıp ta taze piş· Tomi Kualtcr'in w~ıdrli rlhetııı. \C!fa~ı ü7.eriııe, yerine IH•nrlhiıı1n ınrafında buh:nnn büyü'- rn: ntlı~
lıtlı? Sor mu? Renkleri soluk Bakılmıyan cilcin mesam:ıtı ge· , · '!. . nOZU <melerini isterseniz den değcr1iılfr. lc•;c•:-,, Jıol ımğ· tayin <'llihiiğinl anladı. 1\'cl°l"(fen ı ııeleı·t', '<emnııın bir pa~r \'erı. 
hı: Sarlarınız sert mi? BUtiin nişler, ~nde s·yah noktalar ı,e· ) enlegın te:oeereısini içerisnde şu melcri.. Bunlar, Jngilte:-c l•ralı iie lıutırıno ~clirdi l:i fıroparranıla lcct.I<, hunlar da, bu parçalarda 
~ SUaPere kendiniz cevap ver- lirir, pnr1ar veya certlcsir. EV\'E:_ ~~~~ıy:ın bir tencerenin içine kraliçesinin hedi:.·e idlr. G'imıts !iCyalıı:ıtiııdc rnoll:ıfızlığını "'euıf~ 1 yapacnkları tet.ldknt üzerine o 

"t!,·~ Çalışınız la iyi cilde sa'hin o'n•anm başlıca . up kayna tınız Bu usule bir ı;nh-mağı nırdır ki. D;ınimarkıı J:ıms, l•cndi'>'nf h:ıt.ırlaya<'alı \ e parçanın, on dördüncü. <~ercce:,<' 
~ ıt! Çek kimRlPr C''JJ'•larının gil Rnrtı mvntaznm ve s:ığlam b 'r oen mari ismi verilir. prensi Frerlerilı: tarafmılan \·eril· bu kad:ır bir ı f'Hf'Ctil• c eri ~ö... t.a<lor olıın yıldızlan ıhtı\'a e<lr · 
ı.. "tıde k d • d. 1 hazım ciha .. ımı sahip olnın.klır. 2 . • Yemeklerin is kokmama ıni5tir. Göğ<riindc tnsıdığı a.ltın t<'!rerf'k. cel• &cldld~. bir hnrltasını r.iıecck· 
'il on n o n. ar emın ır er k !arı ıçın tencere kapaö-.nın tam- lerdi. 
hiJ,. i~ doğru dür :.ist tarama '1 Bunun için d<' hrı.zmı a~ır vcme : - tr.ı;ıc~reye göre olması~~ dı'kk t m:ı.dnlyap, 15'·~ prensi ~Jf \"er_ •** Bu \'07.ifeyi, !)U ıs raıoathanc J.;ıı. 
Ç-Oı•unal eder1er. ler yen-ı<:meli V<' bol ~e ze, yemış edınız. a mistlr. Onun, daha bu glba ne kıy. 1 Tomi l{ualt cr, Roz\·elt'ln gölge· j Lml etmlı;ti: Pııris, Bordo, Tuluı, 

t'"'iei< g~mez saclar kendilikl,.. veyip süt içmclicHr. ~r~,.;: .bir ~ :~ _ Acele P.işec~k YOOlegı-·nı'z metil şeyleri ,·ardır. , ~i. ~ibiclir. Cümhorre! i, nereye ce7.ayir, Vatikan, Potsılnm, Greıı. 
~Une n bozuimayn, kırılmaya lıııııcak müsh:I de cılc'lımzın ıı;u t - *** ~ıderse, o da ber.ıberdır. Onun ,·a· , le; Ok fortl Katnu l.ielsingfor 
l'" bşten solmava ve sertlesme· uıllec;mesine vardım eder. varsa enoerenın agz:ını hamurla l ır · h b h ' ' ' ' " a.'j] J ı:ınırınız bu suretle yetnek ça. Tomi Kualt.er, çnbu<.'ak yüt,sel • ı 'I e~ıı. ~r s~: n !'!n~t onda cüm. Kaıı, ~ldoey, Melbum,. S n -ı··er· 
a.11 b ar. Güzelli~n1en emin o· Cildi temi:rJemck it>i n yüzünüze lııık pişer ve hava almadığı için me b:ıhtlyıı.rhğmn mazhar olmu lııırreld~ı~ ~:-nsme gınncl< \'e: j uando, Takubaya, Sa.ntıyago, Lfııı 
bilin·ayan evvela bunların hiç 1hk tatlı bade.m yağı ile yanak. lezzetli de olur. insani rdıı.nclrr. o CY\'<'lce ressam - • n ouz hayırlı oban, rel-. litn \·e Riyo dö JııneyJ'O. 
~i ~n farkına varmaz. larını.7. ve billıaı:;rn hozuk olan kı. t _ Lezzetli yemekler az su olmayı kunnuş, ~esiJne Çalı~ıyor· efen<lı ! Ilımlara, hiılahare, Kortobn, 
~ı: de ihmalden veya yanlış sımlar lazarıncnva b .dnr masaj ıle a<iır ateşte pişirilenlerdir. dn. Geçinme nrtı~kUlutı, onu, polis Demı"rllr. Pcrt, Hayderabnl ve Ukla :ra&at 
~nı dan dolayı saçlarınız bo. yapınız. Bir m"cldet böyle dur 5 __ Hava gazında pilavın di mcsleğlne e\ketti. ıo:~3 senesin. Ruzvclt de, ona, aynı sekilfle haneleri d<- ilih·c edildi. . 
~ UŞsa Uztilmeviniz llk yapıla- duktan sonra vüzünü::;U su•al\ b• t utınamasmı isterseniz tencc· de, Mascuset e\·a.tetJnıle -polislik mukabele edeı. nuıı.1an ..,0nıu, i~ R:ısathanel •r, 55 St'ne, "cndıl<'-
111 keeey. sa"ları gün 'c en aşağı bu$":'1lya tutup d :wuna~:leC'<' ': /. · re ;ı 0 ates arasına nspcst koyu eclcrhen, tesadüf yahut tnJi, onu, fıa.,lar yani cilmlıurrel'>ine rf'fnkat rlne ,·erilen sema parçalarını tet· 

re ıvi bir t ık ı;e fjert bır kaıhr ı:ıtcnk ~ııvn h~ t r 1 1;-rnız bit nıız.___ _ Ruz"clt'ln oğlu Jams'le karşıla~- eder. Ru:ı:\·eıt, otomobilde, onunla kik ettiler '"e iı:indcn !;ıkılma:ı he. 

H 
-w ~:ıhılacıırsa 0 rb <.' ,.8 c ı y ı ııaplardıın Mnra \'Dt;ifeJerinl bitir. 

er Şeyde n ev ve 1 g o· · z 1 er,· n ,· z e d ,· kat e d 1· n 1-z ·(;~;:~:~l~;~ı,i ~:;:;~;ı;:b~!i2~ın=:~ ~;:.c~0.::o ~~1~ot;7a::li:·1; 
at nll ıdn bit er. Son yap1ığr f,, meyılnna ~etlritmi'.!tir. 

G Öz kenarındaki h uru şu k l u ki ara faydalı i lac l ar • :.·~~·~~~1urı::~~:~ ~1i7JTIC' hanı. be~\:~~:~;::: c~~P:r::d~~~ 
~öz 1 Tomi'nln gece isleri de oluyor. lı~nya mani olmamı • bu buhmn_ 

aa~ d }''Uhun aynasıdır derler, bu tcyj bir cczahnnede yaptırmak 1 piklc':İ kuvvct~cndil"Jiıek için aşa- 1 dirde kaş hath:nnı dilzeltmcklc ~'U~1hu~~·--i, bazan, bir yere git. lı zıı.nuınhı.rda bile İ!ie dcnm olu· 
lar "ogrudur. Hisler gözlerde pnr mUmkündUr. ğıdakı ı'€çetcyı yaptmnak fayda.- I ilti.if:ı ediyorlar. .ııcsc Juzum p;öı'Ünre, muh:ıfır., nnral•, hnritu. 'Ucud getJrllmiştiir. 
lıer !.' bu ytlzdcn g6ziln mantısı Eııu de rose distillec 350 gram hdır: Rimel kullanan kadınlar kirpik- dcrhnl, efent11slnin ·anında hulu Rn"athaneler eah~mastnm m<'r l{:: değişir. Hydrolıı.t de bluet 60 ,. Huile de ricin 3 gram leri fazla kal.kr.k bir hale "e-Urme- nu~·or. • kezi, l\alifomiyada Stanford 5eh-
» tn """'..ıyetin'ı bakısı ile ka- E:ıu de pl"'"taln Huı'le d li r; t:> rinin Unlverstt.esincledlr. Bu rasat_ -..nır !............,.. ~ ......... e vase ne ~ mı·ve dikkat etmeı:.lı-ıer .,;r:ı faz- T · 

_... tı... Ca.zib-·,. b","nT sayesindedir .11: ..... ııe· ,,._ 45 A "d bo . " • ı.:ııu..u ' ... onu J<ualter, ortadan kısa bo~- lınne, dUnyanm en yeni \'e en mu· 
,,., •'aı._ c;:>J '1oni.iı• • \Ut>ı.ı " 

1
CJ: e. nque O 50 la kalkan .kirpikl--:- :ı....•·ı!';.a bir c.a"- l 100 J • 

9 ~lt ~~ gömıck zevkinden dnha Hy.irola.t de mclilot 55 \as l ' 5 " ... ~ ..u~ " '.T u, ' kilo ililctıi YC bilhassa ıumunel aletleriyle miict'hhezdir . 
.-6- h ·~adc edebil ek ı...ı... d C " c ıne " km ık ın nası verir daima ~i.iler yüzlü olmasi"le 11:öh· Bunun ha.mi i, BlrleSlk de\"letl r 
F a t • m • Ll<UUSS a.- arnphri! brut 0,30 Acidc gallique o 50 r.:o··z '·-ı·-'·] ........... n ·_ ... ı,....,aj ··-•-ız .J " ~ 9.zla cazibe ve ı~ilm 1 • • Chl d '' • '' # ~ rJA ~ ................. ,, .,.,_,_,, rctlidlr. Ru7.\elt'in bir gölgesi o. Amcrikasınm ~ki oUmJıurrel 1 Hır 
r r J .. ._ · reLll eıt ıçın ory ratc d'nmmoniaQue 0,50 F.sscnce de lavende • 5 goutt:es gcc" tuv:ı.teu.crı 1·-.·- yı:.p ..... Yo.1- ı b ı · tr ;ıanı çarelere baş vurmak, gö- Su.lfate de zlnc 0 10 .... • ...... ... an n a< amrn, bugünlerde, eski \'er'dır . 

.,. İltkat etmek Iaznn rreı·ı:r. Bo t , " Bu merhemden parmak ucu ile ruz üst göz kaııağınn. lll!l.kynj ya- derdinin tnzelcıı<llği, resı;anıhk ••:t: 
<ı.ıt.'li)a ı..ı_:ı_ c ra c de soude 6 " keşi ara ve kirpiklere süriilebilir. pılabileceği nlt göz kapağının asin ınerntl atctolcndiği \"O bu yUzden IJıı.rp znhur ettJğl nldt, St&n. 

rırııl'u r ~ AU"•Aıder gözlerin ilk Bu ilaçta göz kapaJtlıırıruı yapı- Kaşlar yeniden moda olmıyn. ha§ boynnmıyacağı unutulmamalıdır. mur•.ilfızlık uziff'Sinclen istifa et ford :raso.tha.nesl, bltarafane ~-
tııcı,.c ~u do·. Fa.kat bunların ln.cak kompresler bir !:C)'Tek saat , lam:ııtrr. Artrk kaşları cımbızla Gözlel"in nuııkynjı göz bebekleri- ınek btediği söyl<'Dİ)'or. Ne ehem'= lı~makta devam ı"'tmiye l<arar nr· 
~~~~ro~m~~~ d_n_~ __ c_~_e~u~·~=·~·~=K=n~~=~=~v~e~k=~~--l~}~~=~=u~.}~~:r~~~·~}~m:ı:~~i:~:b:e~t:t~~~~=t:-~n=i~n~re~n~~~·~e~u~~~~n=o:l:m:a:l:~~~~-~~u:~~y:e~ti~'!a~rq~·~ı~~~r~~~e~b~q~~~r~~~l~~~m~O~~M~db~m 
lt "U-ua bir defo papatya yo.hut h t .-. ._ 

d
';'._ 1 suyu ile bnnyo etmek lfı- ------------- er arafmun. :uulunan mUoeccim-.. K _____________ ıer, bomdan yılda: Jıakkmda malü. 

Qoı:İ <DünkU nilblında.o dC\am) mat 1 temekt.e ve kendileri, müm· 
lrlır Cli kat'lyyen uğuştunna.mn- ki A vrupada, malfun tabiatlı ka_ l..i:a olcloğu kadar t.em.-ir cdilmcll-

,i. Bffor gözlerde sula.runa var- K dınlan ilk bakışta tefrik edemi- tedirJer. Sema harlhı.!!mm huır 
~r'h-· b. - ··teh ·endi kendı'mc· --1• ı · a.. '«1..1 ır goz mu ıı.c;sısma ye"~ er tekler henüz mevcut ola lnnrna.smda bu :nısatlınııcnln yanlr 

1-' 'lııtınak liiztm golir. • :·~aha ne gibi bir felaket ola. bilsin - mı pelı kıymet:.11 olmu~r. 
~~la ı:;rk karşısında çalışanlar b~lır · Karımı mı kaybcdece<Tinı? Cicl yenge bana elini w.attı ve *"'* 
llıı.~tına porselenden yahut dıye sonırordum Bu da o ~dar gülümsiycrek: ,\lfmlerin iddia ettiklerine ~öre, 
1:1~\'\' d ·ı b" b · korkunç d0~il. İn."'.an ken,31' ,,ı·c· Yeg · · b k d · · b. b " b. ı~.... ı d :"lll~ . en yeşı ;,r a llJUr gc- d \.: • - enımın u ·n ar ırı ır unuan ır~ a!m' evve e, bir 
~t ~ ihnıaı etmemeUdlrler. Fn· anından sakJıvamaz: Ben karr m.ıhhlk olabileceğini aklımdan sema harita. ı ynpılmı • Klmlet' ta-
~-bu ah:ı.jur kat'iyyen şeffaf ol. mı f:ı:>vmiyonım ! Or:ııınla evlenir- bile geçirmiyordum! dedi, rafrndnn, bilir misfnlz? Tibet in 
ı.. ~ı d "<<>n henüz bir rocnktum S. ı"n1dı· LUN 1 1 -
·• 1_.:ı ır. Tavnndıı.n yahut dıv:ı- ' Rua"adan reviren: SERVET EL - Ben de bu kadar güzel bir nuı an tanıfmı an. Bu harita, btr 
\!lııı"'\!{Ib bir lum:lmdao gelen ı51~ ~n. gen_ç_ ve sağlam yaptİı,~ dinç ~ ::ı- yengem olduğunu bilmiyordum! gUn, T~t'Jn merke7i Tahaada, 
t..:ıcla Çalışınn.k doğru dcıWdır. 1~ r c;ke..,..ır'I., halbuki o, çöktü, ih. Yazan: A. ÇEHOV diye cevap verim. c&1d medeniyet rJeriyle dolu 
.·.~ ~ ~ · tıyarı_adı, abdallaı:ıtı, ic,i dtf!I ba- •~= J ,_, ed b 1 ~ .\4ot>nıdan doğnıyn üzerınoc 1 l k 1 --v - 1 f ld d Yemeg·i tazeledik. lkı·ncı· "'· ic.c· wr uı1.1D e o onoyormul!. 
"'l 1 t1 1 t at_arla dolu. Sırn.ıcık aş· rnevcutt.u. _ Accley e ısı .a ı: t.1 :ı R h •ta • dl kad ı 

• \ . an ,,, n-erlnc düP11 esı· rrc- k d 1 -. T b"" b ı· nin man+"-ı patlıyarak tavann u an yı, ım ye ar, ya ' 
LV u.L ·r- "' ·m a, ço.m-ıüş gö;rs·•nde, sön üt>. Döniicıte de kendi kendime: - a 11• ızc ge ışi garip fa· l4ı .. b' ""-'· -

r. "'"nr bir ma00 dn ""1IBl· b k 1 d J - N"k 1 • U"tU. Ycng'"' h"'"'lm, bı·r yudumda nız ır ~ ec.nebı seyyah, o dm .... ,,.. """ ~... a ·ış arın a ne ~Uzellik ,·ar? o. "Peki daha ne oabilir? diye kat sen, 1 0 ay, somurtma te ~ "' "'' k bi 1,.n • •· b'lm' .. "ıı. T<tt!. ..... on u··z"r'."e so)dnr. t b · ı .. t a·ı· ' - kadehin yan ını ı',.tı··, kanın bı"r anca r....,. SlUJıye gorc ı • 
"i>->i1_ ~....,. .......... " ..... na a. ammu cdivorum. Fakat soruyordum. Galiba, yaşanmıyan vazu gos er. 1 ıyor musun, o ~ Y · ha • .__ i'- 1 ~ (\_,, ~'"'-'l{lz hizasından gelmelidir. .; ahtt Am c__ 1 k b. l . enı sema rıummı ıuua ıcuen ."ü?.I sevmır._~rum, Daha ne olabilir? hiç bir şey ka.lmc.dı. Hastalık da betb ır. cam .:x;.uıion Peo ara 1 ır yere .:adar gittiğı za· !ilJmlerin en büytik mcnd«, TJbet 
~t ~rinizl gUne~ ısığııtdan ve - ~e~çlıgırr; bo&u bo5una geçip çektim, para da kaybettim, her dorovlç. hakikaten znlim ve müı:ı: men yenge hanım. artık nazlan. tle bulunan barit.ayı görmek ve ~ 
~~l'\ eyaz bir divardan akseden .... dıyor. 'rıgon pencerelerinde gö gün arrıJrlerimden ihtar da işi- tebit bir adamdır, onunla bir rı.· matlı ve dolu bir kadehi boşalttı. blrkıı.~ asrrhk harita ile yeni )""il" 

"ll n. koruyur.uz, sokağa çrlta1 • rünen. ~a~ı~_lar, kuymklu yıldız. tiyorunı. Açlık çekiyorum. istas rada ya§am.ak çok rnu§kill. U" Ben, hem içtiğim şnra.bm, hem mlnnı rnukuyese ctmekmi . 
11"~~11 gl5zlükler kullanınız· tar gıbı onwnden geçip gidi;-or· yon bahçesine kudurmuş kurt gtin, kardeşınden ınektup gelin. de bu kadının yakınlığının tesi. M, nAstM ÖZGJt;N 
~aıı l'llaVi perdeler Mmız. lar. P. sk denilen hayat suyundan da hücum etmişti. Dalın ne ol· ceve kadnr kala<'.akınt§ rlyle tamamen sarhoş ohnuştum, -------------

it;~ a a okumak yo.hut dik.iş dik- tatmadım ve tnlmıyonım. Er sun? Tahkir ediliyor, lrliçUk dü İ{anm, miist:ebit aİncaya L Meşhur şarkıyı hatırlar nusr Kabiliyetli çocuklar ne 
~ 11.};ret:il~ göztlnUzU yormuşs:ı- kekliğim, dirır!iğim, 1~fılbim mah şürtilüyonım, ben de hayatımda munüyetlc insanların ve hı..su: mz? 

ficı&..~Z mai:ın evvel gözlt;nnlzl kn.. voluyor. ı;e bendeki bu hazine: uir cok kimselere hakaret ettim. siyle genç zevcelerin znafları'la ~ zattıan doğuyorlar? 
~'lllt "e göz kapaklan Uzerinc ler, burada, bu istcpte metelik Ynlmz. hiç bir zaman cani olma- dair dalıa uzun müudet aa~nia Siyah gözler, şehvetu gözler, Amcrtkan t..ı.lmt Dr. Elsvort Hap • 
.. 'ltC:lııı ~Yn bntmlmrş bir pamuk ·:.~e etmivor.,. dun, fa.1<at galiba cinayete muk. sapan şeyler fısıldadı Yakıcı ve ıtıtıt gü:der! Ungtonun Şlkngoda ncşretUğt bir tct. 
ı>ı~ ıle bir ikl dakika l:ompres Tren. p;üriiltüvle yanımdan u-~ todir· de değilim, mahkemeye ge Bu s~erd~n hiç. b~~ şey !'nln ~izi ben ne- kadar 5Cvlyocum, kik eserine göre, bUyUk adam olacak 
liııııı" çar gibi gecti ve lcı:Hl pencere. ,lince, ondan hiç bir korkum mıyarn.K yenı redıngotumu giy- Sizden ne kadnr korkuyorum. en kııblllyctll çocuklar ıs ıubnt ile 12 
~ te ar gözlerin sıhhati için ıa. erinden s ze.n Hiknyt ışığiylc be yok... d.im ve yenge hannnıa tan~ya mart arasınd:ı doğuyorlarmru. Meaeltı 
~· E'<>~hirlerdlr. Fakat kndırun ni avdmlattı Kiiçill; iQta.syonu· ' İki ktiçük bulut. artık ayın ı;ıttim. ' Ondan sonra ne oldu, bilmi~o- ı<:opernlk, Vn~lngton, Şopen, Mikeınn. 
"t~ı "1 l'nl:ıız gözOn sı!ıhntl:il11;.ı muzÜn yeAil İşıkları öniinde ya- yanından uzaklnşmış ve biraz öte MMamn başında ıri siyah rum, .~m nasıl b~Iadığını bit jelo gibi tnnınmro birçok yüksek st · 
"'\!, aYnı znmanda glizelliğidır aşla.ı!ıgını, bir dakika kadı:r de öyle bir vaziyette durmuşlar- gözlü, ufak tefek bir' kadro otu· mek ıstiyen, varsın roman ve hi· maıar da bu müddet zarfmda doğ. 
(lt durup yine yoluna dev~ e~tı. d~ ki ayın bilmemesi icabeden ruyordu. Bizim masamız, boz kaye okusun. Bana gelince, ben, mu§Inrdır. 
~~~l~rı ~t.S'.rken gözlerdeki ğini göriiyor<lum. Ben. ıkı kıla bır sırrı biribirlerine fısıldıyor. r.?ı.ldı duvarlar, dülger yapısı pek a.ı şey aöyliycccğiip, 0 da•-------------
~Un. dıkkaUc flilmek lliznndır -netre kadar yüriidükten sonra, !ardı sanki. kanape... Galiba her şey, uf.uı. aynı budalaca şarkının sözleriyle R f "k Ah t 
~%~ iÇi.1 hususi kremler kulla.-- .Terı döndüm. Hazin düsüncele~ ' Kanm e~n eşiğinde beni kaı' bir toz bile bu yeni, genç. arifa- e 1 me 
)~il+ lı 1rthi bir poro:ı zeytinyağı n Camdan c;ıkmıyordu. O kadaı §llad!, •. Gozlcri neşeyle parlıyor ne ı.,;ı .koku saçan, güzel v~ bo_ Arılıyorum ki .. ızı gördüğüm rfin 
uı-~hiJ· er-hangi btr kr<'m de bu 1 acı duyrruıma r~ömen, !:.'\tn:~ı· ve bütün yüzü saadet ifade edi zuk ahlaklı mD.lılukun buraya gc. Uğurlu bir gtin değllml ... Sevengı" l'ı·n 
litı ır. Aynı zamanda ldrpfk. yorum, d"'ııüncelerimin mH.mkun yordu. ii~vle gençleşmiş ve neşelenm.ış· 
S i kaşların ve göz kapaklıı- ~lıluğu ııisbette hazin ve kara~- . - Sana br havadis vereceğim! V Misafirin bozuk ahtaklı 1:-ir ller şey altüst oldu. Beni bir R 1 ııı._ l le a nıakycjlanm fri melidir. ık olmasına b;Jhassa gayret cd_'.· dıye fısıldadı.. Çabuk odana git lr~dl!ı olduğunu onun gülümse.. tüy gibi döndUrerek uçuran kor- oman arı 
~-... "Cl:J.r kreme veya yağa bstml- yL•rdum. Bilir misiniz, uzağı go· ve yeni r<:<Iın~otunu giy: Bire \.lc-,ir.den. kokusundan, kendisine kunç .kudurmuş kasırgayı hatır. 

8onrnı~ ucu ile ynpıhr. Bun. remiyen. izzetinefis dilfıkünü in bir kadın mısafır geldi! has ba.kt§ ve kirpiklerini titre. lıyorum. Beni uzun müddet dön· 
tıı ra 13 1 ri 1 ukl sanların öyle zamanlan olur ki - Ha.ng~ lcadm misafir? tişinden ve namuslu bir kadın dürdü, ve yer yüzünden. karımı 
~"<tr g z e. C'Cza ı pıınl' a betbahtlık fikri onlara bir nevi - Şimdı, trenle yenO'em Na olaı1 karımla k o n u ş u r - d ~ · Bu s!Jme M daima 

1 
p t leli ~ . W• a, yengeyi de. benim kuvveti-

b:.:tırr an _"3.kaklara doğru yapıl- zevk verir ve hattfı cektikleri ce- ta ya e rovnc gc • k en sesine verdıgı ahank· mi de süpürüp götürdü. Ve niha. 

1 

~a,: ~ kap:ıklnn üzerine srkı (aları teRlıir ederek kendi kendi. - Natalya Petrovna da kim? t<:.ıı w!amıştım... Kocasından yet istcpin küçük istasyonund 
ı .. n eeınıez "iro çabuk kın- !erine kur yaparlar. O~üncele - Amcam Semion Fcodoro. kac:tığrnı, kocasının ih.ti1~r v~ bu karanlık sokağa fırlatıp attı. 

rimde bir çol: hakikat olmakla \iç'in karısı. Sen onu taıunuyor rnü~tebit bir adam kcndisının ;ie Şimdi 5töyleyiniz: Başıma daha 
t i'I bittC<ten son~ g-özlcn gül ber~ber bir r,01< da manasızlrk ve sun, çok iyi kalbli 'e güzel bir iyi kalbli ve şen tabiatlı bir ka· ne gibi bir fela1<et gelebilir? 

1 
Prı.t a suyu ile bir göz öğünçe vardı. Ve benim: "Daha kadındır... dııı olduğunu söylemesine lüzum 

. !· c b:ın, 0 etmelidir. ne gibi bir felaket olabilir?,. su· Galiba ben somurtmuşuın, yoktu. Ben, ilk bakışta. her §eyi 
ı rı •'lııaıt'l\r:nt'laki buruşukluk . ı:ılimdf" <;ocuk<'a bir böbt1rlenme çünkü karımın yüzU dddileşti. anlamıştım, hem de zannetmem 

g:>k fnyd:tlı olan §U rcs~ ~~--..oı:~=!!llii::3:1!!1~--ıaıa--------ır:a-ı::::mllll'!!~llSl119!1-=mıı:ı-m:r1 ______________________ ........ 
- SON -

M eCJcutları Tükenmek 
Uzeredir 

ÇıplaklaT ( 100 Kurut) 
Açlık ( 50 Kurut} 
Köyün Yolu (30 Kuru§). 
Perdenin Arkası (35 Kurut) 

Vakıt, Halit ve Sühıılııt 
Kitabevi erinde 



12,33 l\lUzık: ImkUICıl", 12,45 A

jans haberleri, 13 'Müzik: Karışık gar 
kılar ve saz semaileri. 18,00 Program 
ve memleket saat ayarı, 18,3 MUzlk: 
Radyo salon orkestrası, 18,45 MUzik: 

12 

_ Kim 116ylL'di ı;ana ': dığı gecelerin tatlı hutıralarını bile 

_ f.;Ju guzel hlı.nmtçi kız.., tckrarlamamı!!lL 

Tlyeo • Fo bir hasır koltu{.-a otur. Tiyen • l"o: 
du: - GldiyorsUil, d<'i;ril mi? :Fa.kat, Na. 

_ Hluuetçlyı ı;Uzel mi buldun': gaııaklde konu,tuklanmızı pek çabuk 

- :ı-·ena değil.. unutma5!lun! 
_ Ç-0k beğcndlnııe sana hediye ede. - Hayır. Unutmadım .• onlar Nagn. 

Faaıl heyeti, 19 Konuııma (Dertleş. 

mc saati). 19.16 MUzlk: TllrkUler, 
19.30 Memleket saat ayarı ve ajans 
haberleri . 19,4:S Serbest 10 dakika, 
19,5:S MUzik: lt"asıl heyeti, 20.15 Rad 
yo gazetesi, 20,4!5 Milzlk: şan solola. 
rı, 21 Ziraat takvimi, 21,10 M'lzlk: 
Keman virtUozları Pl., 21.30 Konuş. 
ma, 21,45 Müzik: KJAsik Türk mUz!-. 
ği programı, 22.30 Memleket saat a. 
yarı, ajans haberleri ve borsalar, 22.1 
45 Yarınki program ve kapanııı. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralii: Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

ylml'! sakide kaldı. Gimiin birinde oraya gl· 
_Hayır. Hlunetçinlzl eliniz.den alıı. derı;ck, o ha.tınıları gene canlandınrı:ı.. 

cak kıldar uygısız mlsaflrlerden de. - Burada o balıralan tamamlaya. 
ğlllm. onun ize büyUk bir sadakatle blllrdln .• bunllll ıı:ın bir mani m1 \'ar. 

İCABINDA GUNDE 3KAŞE ALJNABJllR 

bağlı olduğunu gördüm. 1 dı T 
Temuçln bu sötll söylcmemlı; ol ay- , - Hn3 ır. Faltnt, Ş:ını;hııy bana yn. 

dı, Tlyen _ Po ıgüzel lıb.metçisl hakkın- hnncı bir DK'mleltettlr. Her ı:lçek ~e~
da belki de çok fena bir karar '\Cr • 

1 
dl tıırla ınd3 kıymetıı ,.e zarif goru. 

cıck ••• onu köşkten ko\'acaktı. ııUr. 
Çay tcpsl!ll elinde, odaya giren gü- - PckAlii. Seni faila ah1<03 ınak 

ul blr.nıetçl ilk önce hnnrmı.n ün Un de istemem. Şimdi nereye gidecek!ıln T 
durdu. - Çarşıda biraz işlerim var. 

Tiyen • ~·9 ça) ı almadı: - Daha sonra,. T 

- önce mlsnfirlmc ikrum et! - Gidip yatacağım. 
Temuçln gUllimsr.dl: - Bura.la uyuyamnılınmı Y 
- Bu da Şnngbay Adetlerinden m1 '! _ ııayır, Uykum kaçtı .• tekrar bu· 
_ Oarip mt buldun'? Mongolyada ıo~uruz. 

önce ev ahlbl alır, ııoııra misafir •• de. _ Evim her uma.'l sana ~ıktır, 
tfl mi? Tcmu~ln ! (Kml bar) da bulupma.z · 

- :t.."vet. Mtsanre yol ftÖ8~rmek L ııak, l!!tedlğln :r.aman evime gelmekro 

pn.. tereddüt gösterme! 
- Şangbay daha med~i bir mem-

- l'a mi.safirin varsa! .• l"kettlr. Borada ilk iinoo misafire lk. 
nm edlllr. Ymnckre, eğlen<'Cde. dil • - Senin için, mtsafirim bir prens 
tunlerde, umumi yf'rlf'.rd" dalına mllıa.. bUe olsa, feda ederim .. 
nr bil~ görü.r .. Ona ön safta yer - Bu lllifatııu naı.ıl ödlyeceflml 
verilir. bilmiyorum, Ttyen • Fo ! Beni mabcop 

- 7'0fl0kkÜ1' ederim. Şangbayua a • oolyonrun. Fakat, IUraf e'Cle3·lm ki, 
detleri çok gU7.el.. bt'wı tahmininden ~ok fa:rJa kaba bir 

- ffer adet ha,& gitmez.. ia.ııaoım. Seni kırını, olmaktan, llA'ni 
Yan gözle Temuçine bakarak, duda. memnun edememekten dofan bir ı!ft.l. 

ğının ucuyla gUJdQ: rabmı var. 
- Ai1k b:ıhslnde clo tamamlle kadın _ Hayır. Biz, sevdltfmlz kimselere 

lehinde baır.ı Metler vardır ki, erkek. knılmayız. 

lcr bu Adetlerden dalma ,8'.Ayet edip - Tetekkilr 4'dertm, 

donırlar. Tlym • Fo yerlcro kadar lğlldJ: 
Temnrlıı çay fmcanmı eline aldı: Temuçln sert adımlarla y\irl1yerek 
- Ne gibi Adetler oıılar f ki"lı;kteo ayrıldı. 
- MeeelA, bir erkek ~k ııevdlğl ka. '·Kızıl rakkase,, meyustu,. Tema • 

dına bir esir glbl bağlanır.. çinin arkaeından kendl kendine ııöy -
- Bu da ff'D& cle#fl. En kıa yol· lendJ: 

dnn, blrfblrlle anlatmak lmkı\naııı ça- _ ötekllerdeon ayn ve oalara ben. 
buk c.lde ederler. 

zemtyen bir erkek. Tam benim aradı: 
- l':ı kıı.dm, lfıkma tam manulle 

ftm erkek. eatr muamcleııl yapmağa .kalkqtrııa T. 
- O zaman iıtln şekil cletlelr. Ben o Başını -llıyarak odaam& çddı: 

- Ne olunan ol .• kadlll ~llll IMe-erkl'fin )el'.lndc olu....m, kalbimi ka. 
diğla kadar JııkAr et! Be11 erkeklerin 

psr, çeklliıı giderim, ruhunu "Ok ı..c blllrlm. Nihayet seni 
- Seven J,n8llll, kMdl kalbine ve "' J • 

de avucumun içine aımata. ııenl de ö-ı.:cndl blalertne hakim olııbllr m T f 
_Beni kendmden bahsettim. Şeref. tekllerln yanma dU,u.rmeğe muva • 

11 bl kek böyle yapar demek iste- tak olamA'ım giin ur.ak değlldlr. 
r er . 1 TEMUÇS, Çl!liLl KIZLA BAŞBAŞA 

elim. Sen, 11,kın, gözü kör ve kulağ'l O glin, 'fcmo~ln, öğlNt'lll 11oııra Çin. 

utır olduğunu bllmi.yor mu11Un 1 dün. linin evloc gitti. 

J9C1a Ö.)le Aşıklar ~-ardır kl, hiçbir teh 

ıİceyl gUrcınez w· dtl.5Uneıne7Jer •. ate. 
ee l:cınd!Jcrinl bllcn•k atarlar. 

- n c:n, oJle. tiıtıklara bir 1'ellme ile . 

"budala,, derim. 
- Attıklar gerçekten acuıa~k mah 

16klardır ama, hiç de budala dejfüer 
dlr. 

- Adam ıl'n de. Sevmek bir delilik_ 
tir .• aptalhktır. 

- Hiç kndınscvmedln mi"! Se,·gl 
nedir bilmez mlıln T 

- se,•glnln ne demek olduğunu bl. 
lirim. l'akat, kadm ııevnıedlm. Sev. 
mek de istemem. 

- Kadından başka ne ıtevlllr T 
- Kadından baı;ka her ritlY sevilir. 

MeselA: Güz.el bir manzara .. co,kun 
bir dt>nlz.. l"t•myeşll bir çayır.. yllk-
6ek ve he3 betll bir dağ" mute'\·azl blı· 
köy evi .. KüçUk ,.e 8(-.:\·lmll çoouklar •. 
\:e nlha)et bunların hepsinin UstUnde 
bir \'atan. 

Tlyen • l •'o düşlinmeğe ba.'ladı: 

- Demek ki, kadın sevgisi, senin 
görlişümı ve inanışına gôro bunlardan 
sonrıı geliyor .• oyle mıt 

- Şüplıe iz. nıı.nları 8C\'mct.lnl bil. 
ml3 en hll8ta ruhlu bir adam. ancak 
lmdın 1eveblllr. l'lloğol ananesine giirc 

(DC\8mı var) 

~ 
BORSA 

11.5,942 MUAMELESİ 

Londra 1 Sterlin 5.24 
Nevyork 100 dolar 129.20 
Cenevre 100 ı-~nk 30.03 
Madl1t 100 Pezcta 12.9375 
Stokholm 100 Jsveç kr. Sl.16 

ESIL:\J\I VE TAHVİLAT 
Evvelki,BugUn 

İkramiyeli % 5, 938 22,68 -.-
1kr. Ergani % 5, 933 23.- -.-

% 7 1/2,033 T.borcu 'l'r.1 24.90 -.
% 7 1/2,033 T.borcu 'l'r. 2 23.20 -.
% 7 1/2,933 T,borcu tr.3 23.SO -.-
Sivas'. Erzurum ı 19.85 19.70 
Sivas .Erzurum 2·7 19.8:> 10,80 
% 5, 938 Hnz.tah. 
% 7, J941 D. Y. l 

27.50-.-
19.80-.-
19.W 19,58 
:Sl.50-.-
80.2:>-.-
60.75 61.25 
49.50-.-

~ ................................ ..... 
1'Clrkiye Cumbar .. yeti 

ZiRAA T BANKASI 
Kuruı111 tarthl: 1888. - Sermayesi: ıooo.000.000 rarıı Lıraa. 

Şube ve Ajana adedi: 265. 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 
Para blriktireıılere 28.!<00 ura Utra.'?l!Y• urtyor. 

.. 

~t Bankamıda kumbaralı n lhb&nnz tuarnıt bea&pl&rmcıa en u 
IW> liruı bulunar:ıara eerıede • dm çekilecek lcul"a ile qağıd&Ja 

pli.Da g6re uuamJ.7e dağıttlacakbr. 

' . • • • • " . 
CMMI 
MI .,. 
iti 

• 
• 
• 
• 

ı.ooo • 
l,000 • 

ı.OOG • 
&.000 • 

l:IO 
1%0 
180 

. " . " ... • 
• 
• 

DDDtAll': Ba-.plarmdAJd paralar blr MDe tc:lnde 8'> l!radao &f&tı 
clllfm.IY•Dlen lkramtye Q1kııaı takdirde 9'ı 20 razıuıyıe 9Wileaektlı. 

ll ... dlelan u lılaK. u .......... u _.Ol. u YU1ndktDQD tunde· 
nnde 1apııır. 

....................................... 

1 inhisarlar u. MldlrUlğlnden 1 
1 - 17.3.942 tarihinde yapılacağı l.1An olunan idaremizin Balat bakım

C\'I ~mln kat dö§eme~i. isli.de ve tahta perde kerestesi satışı işine ait kc. 
,.ı!tc dci;J;il{llk yapıl~rıık lıu kere ynnldcn açık arttırmaya konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1697.60) lira ve yUzde 15 katı teminatı (2:S5) 
liradır. 

3 - Arttırma 26.5.942 6alı gUnU saat 10.30 da Kabat&§ta levazım §U. 
besinde merkez satrıı koınisyonunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin tayin edilen gün ve saatte yllzde ı:s teminat 
le bir;~tc mezkQr komisyona müracaatları. (5394), 

[ lıranbul Belediyesi ilanları · 
s J 

ce~rahpa§a haı;tanest ıçuı alınacak 76 kalem tıbbi ceza ve s ltalcm 

tıbbi levazım, 2190 Nn. lı kanunun 4.6 ıncı maddesinin L fıkrasına göre 
pa:ıarlıkla satm alınacaktır. Mecmuunun ~ahmln bedeli (2352) lira (6-0) 

kuruş ve Uk teminatı (352) lira (89) kUru~tur. Şartnauıe zabıt \'C mua. 
melal ınüdUrlUğU kaleminde görillcbilır. tııaıtı 13.5.042 çarşamba gilnü saat 
14 ckı daimi encUmende yapilacaktır. Taliplerin teminat makbuz veya mek. 
tupları ve 942 yılına alt ticaret odası vcslkalarlle ihale gllnU muayyen sa. 
atte daimi encümende bulunmaları. (5:.!98) 

İstanbul Deflerdarlığmdan: 
Dolmaıbahçe sarayı ınlJştemlıAtın dıı.n matbu evrak ıımbarı ittihaz ol'u· 

nan Ağalar dairesinde yaptırılacak (848.86) lira ke~if bcdclll elektrik tc. 
sı.satı 18.5.9~2 pazartesi gUnU saat 15 te ?rlllli emlflk mUdUrlUğQnde mUre. 
ııekkll komisyonda açık ek.'!lltme ile !balo cdıleccktlr. 

Muvakkat teminatı (64 ı liradır. Ke~lf şartname vesair mlinakasa ev. 

kadın, hayatını kocıısma bağlıı.yun 

bir eı;tır. Kadm, crkı•kle evlendiği 

gilndl'll itibaren kocasının malıdır •. 

% 7, 1041 D. yolu 2 
Anadolu D.Y. Tah 3 
Anadolu D. yolu %60 
Anadolu D. yolu 12 
Anadolu D. Y. Mum. 
Merkez 'bankası 
İş bankıısı nama 

180.--.-
14.--.-

rakı me;o.ktlr mildtir1Ukte ı;ôrUleblllr. • 
1 İsteklllerln en az bir taahhütte (500) liralık bu i~e benzer iıı yaptıkla-

1 
rına dair idarcleı·inden almış oldukları vesikalara istlnııden İstanbul vlla • 
yetJno ınilracaatıa ihale gilnUnden tatil gUnleri hariç Uç glin evvel aımmış 
chlıyet ve 942 yılma alt Ucaret odası vcsikıılarınt ve nUfus hüviyet cüzdan. 
ıarını ibraz etmeleri ınuktazldir. 

ondan ayrılamaz.. Bizde kndın SC'\'glsl 
yukarda saydığım !ıe.) lerdco sonra 
gelir. 

Ttyen • ı~o gülilrmedl: 

lş bankası hamiline 
İş bankası MUessts 
İzmir Esnaf.Ahali B. 
İmar Blnkası hisse 
Aslan çimento 

l:S.--.-
160.--.-

6.- -.-
22.~-.-

14,90 
Fazla iz&hl\t için mezl<ür mildilrlilğc müracaat. (5411) 

- Ne garip bir benze) l:J .• Japonlar 
da tıJıkı böyledir. Al·nba bu adeti ve 
bu l11Bn1.,ıar1 logollar .Japonlıırdan 

mı aldılar'!' 

Aslan çtnıento mllessis 
Şark değirmenleri 

İttihat dc~lrmen. 

13.l'iO -.- ,.,. __________ .. 

5.60-.- ıl Satıhk Ev 
• Hlı;ı llUllmam. Japonlar :'\logollar. 

dan lllmı, olnınlıdır. <)üııkii, l\logollar, ' 
Japonlardan Ç(lk daha f' kl blr nılUet
tır. 

Temuı;ln ı;:ı),nı bltlrnıl ti .. 
A3ağa lmlk'fı: 

- Bana miisaııdP ı•ch•n;iıılz, değil 

mi! 
Th en • J•'o, Tcmuçlniıı ı;ö:t.Jerlııdcn 

tok miitcesslr olın:ıştu. O, Temui)in . 
,.,,. tunları bekli) ordu: 

~ 9en !!eal Mdı t w lıer ıteY· 
..... 7 L: 

F m 72 Teıaucin bunun alcıinl yap 
11.,.. tı:tttt\ Nap•klde ba~başa kal -

T. kömUr maden . 
% 6 T. bonoları 
TUrk 11. Tiyatro 
tat. Um\Jm Sigorta 
Şlrkct!hayrlye 

Şirketlhayrlye temettü 
Hıhtım tahvili 
tst. Su tııhvllJ 
lst. Su hisse. 

28.50-.-
18.--.-
9!l.--.-

68 - 60.llO 
29.- ~.-

25.- -.-
30.--.-
H.S0 -.-
8.25-. 
5.--.-

Borıa harici altın fiyatı 

DUnkli Huı:-Unltü 

Reşadiye 35. 34.90 
KOlçe altın gramı 4.77:S 4.77 

OOKIOK 

HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HEKiM,, 
UıUIIUl'E ~JUTEHASSJb> 

Oh-anynlo ı 04 
Yuııye-n- q1111tını: <ı.:'.>.l'ı l"f'I: <ıı:ııı• 

. .,. .• ..... , - ,..• ·. ' ' . , .. . . "' 

KUPONLU· VAD~U ·MEVDUAT 

VARLl61NIZI TEMiN EDER 

·, 

MEQ ·AV1N BIRiND~·PAQANIN · rAiZi·VERiliR 

TÜRK·TrCARET· BANKASl·A·S· 

lıtanbul vilayeti bölge iase müdürlüğünden: 

İstanbul bölge ia§e mUdilrlUğU kadrosunda mtlnhnl bulunan 100,1'0 ~ 
170 liralık memurluklara yUkaek iktisat ve ticaret mektebi, hukuk ve ııı 
U.ııa.t. fakUltelert veya alyu&l "bllgll okulu mezunıan arasından imtib~ 
memur alınacaktır. 

Taliplerin fiili askerlik hizmetlerini ifa etmlıı olmaları ııarttır. Ve U' 
san bilenler tercih edilecektir. 

Evvelce mUracnat ctml§ ve yukarda yazılı evsaf ve ııernlti halz bultlo 

nan taliplerin mayısm 18 l.r.cl pazartesi gUnl1 4 tlncU vakıf hanının 3 ı:ııı& 
katmda kA1n ticaret ve sanayi odası salonunda saat ıo da yapılacak lrJl.i
hnnda hazır bulunmalan, ev,·elce mllracaat edenlere birer numara verilııs" 

si ve yeniden mUracaat edeceklerin de birer l§ taıepnamesl doldurmal•tl 

kap ettiğinden bölge iaşe mlldUrlUğOnün bulunduğu Ata Atabek haDpıııı 
S Uncu katındaki zatl§lcrl bUrosuna mtlracaatıan nt\n olunur. (5436) _) 

TURKiVE iŞ BANKASI 
ltu OUt~I r'll!a.EJU 

K i.kük Tasarruf 1 adet 2000 l..1r&llk • 2000.- ıJt' 
Hesapları . - 1000 • .,,,.~ • • • 160 • - 1600.- • 19\2 • ., l<AHl nı: Pl.A,~) 1 :soo - 1000..- • • • 

IU:ŞlUEl.F.K: ı Şrıhat, 4 10 • 250 • - ıııoo.- • 
t() . ıoo • - &000.- • tla,.a. ı ~tuta.. ı lJuD. 
60 • 60 • - 3'!00.- • 

etW.rtn tarthlerlndıt J80 • 38 • - 0000.- • 
-ptlır. 200 • 10 • - 2000.- • 
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