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1LJ1 ~ ~ GAMLEN 
lr1.I al 'V/ a \QJ ~ CI Kanada kılalarını 

liİ} ~ lfifi') ~ ~ Ü ~ •• !,eJl!J.}llİ_ Gen•mt 
Camlen. bu sabah refakatinde 

. Yarm sabah Selimiyeden 
Marmaraya · doğru bava dafi 
toplarile atışlar yapilacak 

Yarın sabah saat 10 ile 11 ara- Bu atışlar aynı zamanda şeh-

smda Selimiyeden Marmaraya rin muhtemel hava hücumların· 

doğru hava dafi toplarile atışlar dan korunması için bir aktif mil-

general Edmund lronside olduğu 

halde Aldershot mmtakasmda Ka
nada kıtalarıru ziyaret etmiş ve 
müheyyic bir hitabe irad ederek 
Kanadalılarla Fransrzları birleşti

ren bağlarr hatırlatmıştır. 
General netice olarak müttefik

lerin yalnız mcmlckctlcrinin tama. 
miyetini değil , aynı zamanda bü
tün milletlere hür olmak hakkını 
temin etmek istediklerini söyle. 
miştir. 

Kanada krtaları general 
len' i üç kere "hora,' diye 

Ga -
bağı-yapılacaktır. Bunun için Adalar ve dafaa tecrübesi mahiyetindedir. rarak selamlaıruşlardır. 

Anadolu yakası iskelelerile lstan- --------------------------
bul arasında saat 10 ile 11 srrala-
rmda vapur seferleri yaptlmıyaca
ğı gibi, Adalar civarından ve Ye
dikulc, Adalar arasındaki hattan 
hiçbir deniz va.sttasmm ~eçmeslne 
müsaade edJJmiyeceklli. Llma'n re
isliği llzmıgelen tedbirleri almış -
tır. Marmara açıklarma romorkör
ler gönderilecek ve limana gel-

Bir Yugoslav ticaret heyeti Bükreşte 
Btikreş, 29 (A.A.) - Yugoslav

yattcaret nazın Andrcs'in riya.se
ti atünda mühiih bir Yugoelav ti
caret heyeti bugün Romanyaya 
gelmiştir. Heyet yarın BUkreşte 

Romen - Yugoslav ticaret odaıımm 
açıhşında Bulunacaktır. 

Bu ziyaret çok mühim ve B* 
kan Antantı baları araamdalti gö
rilş birliğinin bir delili olarak te
lakki edilmekteölr. 

mekte olan vapurlar açıklarda de- i•-----·-------------------• 
ınirletilecektir. Ayni suretle atış 

lngllh donanmuı, 10n abluka ted.. 
birile Norv~le lrtlbatnu müşkille 

sokarak Almanyayı endlteye düflir
miiş bulunuyor. 'l'Ml lnrtU11 ablu. 
kaaı bu haritada iM-yaz kalın ok.bı 
göst.erUmJıttr. 

~Sofya, 29 ( il um.si) - Bütün 
d~nyaca tanınmış olan m""ı..ur 
gur~· o ~· 

•• ~1 ankolof evvelki gece za-
turreeden ölmüştür. 
d D~nkolof 1935 senesinde bir 
enbıre meşhur olmuş ve dünya· 

nın sayılı güreşçilerile karşılaşa -
rak hepsini Yenmiştir. Ezici bir 
ku~ete sahip olan bu güreşçi A
merıkayı, Yeni Zelandayı, Avus
tralyayı ve but·· A 

saatlerinde limandan Marmaraya 
da hiçbir deniz va.sıta.smm çıkması
na müsaade olunmıyacaktı:r. Atış.. 
lar Selimiye civarmda.n Sivri ada 
istikametinde ya.pılacaktır. 

Harp 
hava 

veni bir· saf .. 
un vrupayı dola· 

§arak ·· ı gureş er yapmıstır. lki ~ne 
evvel p · t ~ 
d arıs e yaptığı müsabakalar 

l 
a meşhur Fransız gürec:risi Deg-
anı d ,,...,. 
. ~a Yenerek Avrupa şampi 

)onlugunu kazanmıştır. 
.. J?.ankolofu bir ara Türkiyeye 

&oturrnek üzere teşebbüsler vapıl· 
mıssa da k d" . b • 
b • en ısı u teklifleri ka· 

ul etmemişti. 

LAV AL 
Yakınd_a . italyaya 

gıdı yor 

Havada hedef teıJcil etmek 
üzere sabit bir balonun tayyare· 
ler tarafından Marmara ufukla. 
rına bırakılacağı anla§ılmakta· 

dır. 

, 
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ingillere, Sovyetıerıe münase
betini kesmek istemiyor 

Paris 29 (A A ) P" t · p . . n · L d ' · · - o ı arızyen gazetesı· 1 
v ınb .. 0~ kral ~~ahirine göre, İngilterenin Mosko-
na ';1dYu ek ~ısı Seeds yakında memuriyeti başı

a gı ece tır. 

t .~alahi~~t!ar ~ahafilden bildirildiğine göre, 
ngı ~re hukUmetı Seeds'in mezuniyeti biter bit!"h: oskovaya döndüğünü görmek arzusunu 

1~ Jrİcdegelmişti. Oyle anlaşılıyor ki, İngiltere 
~d 1 1 

.. ~u.ıya ile münasebetlerini kesmek fik
d n. ~ degıldır. (Sovyet - lngiliz münasebetlerine 
aır ılk telgraflar 3 üncü aaylamızdadır.) 

Komedi Fransez ar 

§ehrimlze geldiler. 
Bu ak19am saat 17 
de şereflerine ün .. 
yon Fran.eezde bir 
çay ziyafeti veril., 
di. Hiç bir gazete_ 
cinin davet edilme. " • 
eliği bu çayda Son r 
Dakika muharriri 
Suad Derviş hazır: 

bulundu. Size gö .. r. 
rtl§lerinl, lhUsula.. ~ 
rmı ve Mari Belle 
yaptığı konu§mayı 

2 lncl sayfada an_ 
latıyor. ArUsUerln 
karıılanl§larma da. 
fr tafsilA.tı 3 Uncu 

sayfada bulacaksı_ 

nız. 

girmek Uzer 
Bazı milletler için mallMll 
olabilecek abluka t&Airle· 
rine başvurulacak 

Londra, 29 ( A·A.) - Havas:· . 
Müttefikler yüksek meclisinin dün akdettiği altıncı toplantı f!i• 

yasi mahafilde harbin ba~ındanberi yapılan toplantıların en mühimi 
olarak telakki edilmektedir. (Devamı 2 inci sayfada) 

lmanga,A merika 
ga·teminat ver/nişi 
Amerikaya göre, Avrupada sulhun 

yeniden tesisi ihtimali azdır 
Vaıington, 29 (A.A.) - Bazı Amerikan gazeteleri Almanya· 

nın Amerikan vapurlanna tayyare ve denizaltılarla taarruz edil. 
miycccğine dair teminat vermiı olduğunu yazmaktadır. 

Hariciye nezareti böyle bir teminatın henüz Berlinden a'.ın· 

madığını bildirmektedir. 

Vaıington, 29 (A.A.) - Amerika hariciye müateıarı Vela'in 
Avrupa seyahatinden dönmesi hakkında Va§ingtonda mevcut inli.. 
baa göre Avrupada sulhun yeniden tesisi ihtimalleri azdır. 

Maamafih Vcls ıeyahatınm neticelerinden memnun görün· 
mektedir. Demiıtir ki: . 

··-Almak istediğim ve bunun için de Avrupa ıeyahatmı yap
tığım malumatı elde etmek hususunda büyük fırsatlar buldum." 

Vels bunun haricinde beyanatta ıbulunma.kt.an katiyen imtina 
e~r. 



Fra 
zan: Nevi[ Henderson 

l,ondranm s~n Bcrıtn el~lıı1 20 
Si 

sa - itaıva siya
ü-nasebetıeri Funk tarafından, diğeri de 

rengi gömlekliler şefi Lut
afıdan YerllmiştL 
afetlerde, Ribentrop ve Hit 

maada, nazi mahafilinc 
ıp herkes bulunuyordu. 
terin yakınlarından olanla
lmdcn geldiği kadar, bir 
ere kapısının açılması için 

tt sarfcdiyordum. 
a verilen cevap ıu oldu: 

tngiltere, Moskova ile mu· 
teye devam ettiği milddetçc, 
r fngiltcre ile liir atılatmaya 
en yanaşmıyacaktır. 
yazık ki, Lutzeler, Funklar 

auşitler, Almanyanın siyase
fate etmiyorlardı. 

titrin son l teğl, 1ng.ilterc 
ddi bir surette mib:akereye 
ınaktı. 

mmuz ayında huıtuai işlerini 
ttnek için Lôndraya dötidü
zaman, Majestenin hükiime
bulutların toplanmağa baş· 
ını söyledim. 

ıittikçe uzadığını gördütn. 
cova tnUzakerelerinin hiç bit 
eye varamayacağını anla· 

tler, 28 niünda, iradettiği 

unda, Sovyet1er Birliğine da· 
r tek kelime küllihmadı. 
mayısta, Litvinöf, hariciye 
,seri oldu; birıkaç hafta eonra. 
anyaya gelen yertl Scrryet ae
o vakte kadar hiçbtr Sovyct 
ıurunun naU olimldığt na.. 
vt kibar bİf multnele ile 
dandı. 

emmuz ayırt.da, Hltler~ görü
lmek iinkarunı aramağa bat· 
m. Kendisi o ıııtalaroa, Bay
ce, Vagnet' featiYifüıde bulu.. 
ordu. 

lusikide kabiliyetim olmadığı 
le, Vagner musikisinden hoı
rrm. Berlindeki Vagner festi· 
ne iki kere. iştirak etmiı ol· 
um için, 29 temmuzda Bay .. 
eki festivale gittim. 

'lolda, otomobilim bozuldu; 
rröte geç vardım; Hitler Sigf
müdafa.a hattını tettlş etmeğe 
mıştı. Yanında Ribentrop ta 
dı. 

~eriye döndüğü uman onu O· 
a evinde ggrdilm. 
\1evcudiyetiirti ona her hilldo 
~er vermi~lerdi. Benimle gö
meyi arzu etseydi göriiJebilir -

Fakat beti bir lngili.ı sefid 
n ve blı, işine gelmiyordu. 

:R NE PAHASINA OLURSA: 
OLSUN HARP!. 

~!manyadaki fırkaların sayısı 

ıralarda üç tane idi. 
Birincisi sulhu arzu eden, 
tlerle alakası bulunmayan fırka. 
lkinclSl, her ııe pahasına olUrsa 
.un harbi Hıfiyert f ırltııi. Bu fı;
, Aimahyanıfı garpte y~nilmez 
)uğuna kanaat getirmişti. 

Hitlerle sıkı fıkı teşriki mesai 
en bu fırka idi. fngilterenln 
rp etmiyeceğini, harp edemiye· 
ğihe imanı olan fırka. 

tlçilitcü fırka ise, Almanyanın 
139 da harbe girmiş olmasını 

.zu eden fırka idi. 

Httlcr bhe, 1931 da vultubula· 
k olan bir harbin lehihde idi. 
Vaziyet l>öyleylten, Harp havıısı 
rafa yayılmağa başladı. Fran _ 
z milleti Daladyenin arkasında 
rleşmiş ve seferhcrHğe başla
ııştı. 

İngiltere de kollarını sıvamış, 

bnanmasını ve donanma ihtiyat· 
rını takviye ediyordu. 
Harbe ha.zır olduğumuzu Hit· 

re göstermek istiyorduk . 

Mııatrtafih, Ribentropu ikna e
emedik: lngiltcrenin hfıUi harbe 
ıreffilytıceğltti tartrtedlybrdu. 

Hitlere vı: herke9e bunun böy
e olatı!ını t•krhr tt!ktar söylil= 
ordu. Acaba kendi söyledikleri· 
ıe inanıyor muydu 

HITLER STALlN PAKTI 
İngiltere, Sovyetlerle müzake· 

reye başladığı giln, bunun bir ne· 
ticeye varamayacağını anlaını1-

tım. Sovyetlerin, PolonyahJara 
hiç bir 2eman yardımda bulun
mayacağını bilıyordum. Yegane 
ümidim, Moskovanın sulh cephe
sine i~tirak ederek, Hitleri sulh 
müzakeresine icbar etmekti. 

Bu münasebetleri düzeltmeğe memur edilen 
Laval, yakında Romaya gidecek 

l'aris, 29 (Hususi) - Lavalın bugünlerde husu'İ bir heyet ba
şır.da Roınaya gideceğine dair Ovr gazete~inln ~·erdiği haber burada 
bilytik bir atruea ile karşılanrnı~tır. Bu habere göre, Lavlil F'ran ız -
ltalyan siyasi münasebetini düzeltme~e hü'.:Cımetçe memur edilmiş· 
tir· Fran ız siya~i mahfelleri çoktan!leri iki devlet ara. ında teşriki 
mesainin te~is edilme ine taraftardı. 

Diğer taraftan istihbarat nazırı Frosarın ga2:etesi olan JUsti~ 
çıkan bir makale de şayanı dikkat gö:iilmektedir. 

Makalede Fransız hükfı~etinin, I talya hükfımetile bir an en·el 

temasa geçmesi fevkalade zaruri olduğu tebarüz ettirilmektedir. Ga
zete şöyle diyor: 

"- Lava! üzerine aldı~ı vazifeyi iyi basardığt takdirde bütün 
Fransız milleti ona minnettar kalacaktır. Lavalin Romaya gitmesi 
yalnız Fran ız meclisini değil, bütün Fran ız milletini memnun ede· 
cek bir hlı.dice olacaktır. Lavalın Roma 5eyahati Fransa ve dünya 
iyaseti için büyük bir siyaci hi\dise olacaktır. Bundan dolayı bu te. 

maslara mü."nktin olduğu kadar çabttk başlanmalıdır." 

Kanaatime göre, Moskovanın 

başlıca hedefi, Almanyayı garp 
devletlerile tutuşturmak, ve bil· 
tUn Avrupayı harabeye çevirmek
ti. Bu kehanetime bütün Alman· 
lar ağustos ayına kadar iştirak 
etmişlerdi. 

23 ağustosta, Ribentrop, Mos
kovada, Sovyct · Alman anlaşma .. 
aını imzalarken Hitleri Ber tds

gaden<l• gBtdilm. 

Harp ko ·eyinde hazırlanan plan 
Bu yetıt ittifakın kat'i ve dai· 

mi olduğunu söyliyen Hitler, 
memnuniyetini gizlemiycrdu. 

Geçınt ıamanlardaki Sovyetle
t~ kar§ı hattı hareketini ve onla · 
nn aleyhinde söylentlt olduğu 

şeyleri hatırlattım; böyle bir 
dostluğun, ôU~matilıktan daha 
tehlikeli olup olamayacağını sor
d~. 

Hitler, böyle bir anlaşmaya bi· 
.zim, yani !ngilterenin sebep ol. 
duğunu, Bettin kendisini Mosk'.>"" 
vanın kollarına attı İ.M!, bütiln 
kabahatin lngilteredt! bulunduğu
nu söyledi. 

(De-.arru var) 

Sovyetlerle Finler 
ihtilAf a düştüler 

( Baıtafı 1 inci sayfada) 
lki memleket arasındaki kayıLız 'e ~rtsız tam \'e mutlak an· 

laşma bu sefer geni'I, tam \'e azimk:lr bir hareket planını istihdaf ey· 
lemek.tedir. Bu plan harbi ):eni bir safha) a sokacaktır. 

:Müttefikler. Göbel~in ·•11arbi çürütüp kokutmak'' pllnını akim 
bıraktıracak vasıtalara malik bulunuyorlar. 

Meselelerin ön safında abltıkanın ~iddetlcndirilmesi gelmektedir: 
Müttefikler kontrolü, bitarafları sıkıntıya düşUrmetnek için icabCt
tİği siddette tatbik edilmiyordu. Bu bitaraflardan bazıları nezdinde 
Almanya ortaklık wya mümaşatkarlık buluyordu . .:\1üttefiklerin tek 
bir hedefi \'ardır ki o da zaferdlr. Binaenaleyh baıı milletler için mah
zurları mucip olabilecek ted~irlere dahi tevessül olunmu~tur. 

Ablukanın yalnız deniz safhası değil, kara ~afha~ı da tetkik e· 
dilmiştir~ Bu hususta da çok mühim kararlar verilmi)tir·. Bunun en 
göze çarpan misali lngilter hariciye nazın Lord Ilalifak~ tarafından 
Balkanlardaki lng-iliz elçilerinin Londraya davet eeilmiş olmalarıdır. 

Alman - Rus münasebatı ve keza diğer buyük bitarafların Al
rnan}'a ile olan ticaretleri müzakere edilmiş ve kati bir hattı hareket 
tesbit edilmiştir. - • • _..._.._ 

Hiç şüphe yok ki, bu tedbirlerin tc.,;.lit edebileceği aksüıcimeller 
h~ba katllnuştır. Eğer harp ilcaatı bu gibi ihtilaflar çıkarırsa Pa
riste olduğu gibj Londrada da hiç kim~ bunlara karşı koymakta te· 
teddüt etmiyçcektir. Bütün askeri safhalar nazan itibara alınmıŞtır. 

Bittabi, merkez cephesinde. harbin sevk •;ejdaresi de Londrada 
müzakere edilmiştir. Bütün sahalarda mutabakat olmuş ve müsbet 
teklifler, telkinler derhal karar haline getirilml~tir. 
i Londra, 29 (A.A.) - Röyter: 

Dün toplanan yüksek meclisin İngilttre ile. Fransa araaındaki 
hareket birliğine harpten sonra da, umumi e-mniy~ti muhafau. ve 
milletlerin hürriyetine, kanuna hürmet v~ sulhun muhafazaaına 

bağlı bulunan diğer milletlerin de müzaheretile Avrupa kurmak 
hususunda icabettiii müddetle devam etmek için v~rditl karar 
bilhassa nazarı dikkati celbetmektedir. 

Çemberlayn Reynoyu bu sefer Fransa başvekili olarak selam
lamakla bahtiyar olduğunu söylemittir. 

:Mccliı, bundan evvelki toplantıdanberi hasıl olan askeri va· 
.ıiyeti tetkik etmiı ve müttefiklerin ilerideki vaziyeti hakkında ka· 
rarlar vermiştir. 

BALKANLARDAKi ELÇU.ERLE YAPILACAK lSTlŞARE 
Londra, 29 (A.A.) - Röyterin diplomatik muharriri, İngiltc~ 

renin Ankara büyük elçisi ve Sofya, Atina, BUkreJ, Belgrat ve Bu
dapeşte elçilerile istişarelerde bulunmağa karar nrmeııinde hayret 
edilecek bir taraf bulunmadığını tebarüz ettirmektedir. 

1914 - 1918 harbi esnasında da, İngiliz hükumeti, yaba.1cı 

memleketlerdeki diplomatik mümessillerini, mümessil bulunduk. 
lan memleketleri alakadar eden meseleleri görüşmek üzere bir çok 
defa Londraya davet eylemişti. 

Balkanların ve Yakın Şarkın, gün meselelerinirt ilk safında 

bulunduğu bugünkü vaziyette İngilterenin bu mıntakadaki mümes 
sil1erinin hariciye nazırı ile fikir teatisi için davet ediltneleri. 
makul bir harekettir. 

Bu münas~betle, Fransız hükUtnetinh1 de son zamanlarda yct· 
bancı memleketlerdeki diplomatik mUmeıısillerile istiıare kararı 

alıru~ bulundufu t~barüz ettirilmektedir. Bu ~Umleden olirak 
Fransanın Roma ve Brüksel büyük elçileri B. Reyno ile görüştnP,k 
üzere Pariııe çağrılmıştır. 

., REYNO, CUMHURRElSlNE ZAHA T VERECEK. 
Pariı, 29 (A.A. - Bapekil Reyno, I.ondrada toplanan yWtsek 

meclisin mesaisi ve mukarreratı hakkında reisicumhura izahat ver
mek üzere bu sabah Elyse ıarayına gitmi!tlr. Reyno, 8ğleden 
evvel hava ve dahiliye natırlannı kabul etmiştir. 

Anlaşamamazlık 
hududun tahdidi 

meselesinden 
doğuyor 

Helainki, 29 (A.A.) - iyi ha
ber alan ttıahfellere gelen malO· 
mata gör6 hllihazırda Moskova. 
da cereyaıt etrrie1he olan Sovyet • 
Fin müzakereleri müşkül bir saf
haya girmiştir. d6rüşmelerin ya· 
kında inkıtaa üğra.tnaıı mlimkiln

dür. Müşkülat Sovyetlerin Fın
l!fidıyada bir ticari m~ısillik 
ihdas etmelerinden doğmuştur. 

EN SON DAKiKA 

Bir ingiliz petrol 
gemisi batırlldı 

Fransız artistleri 
şerefine çay ziyafeti 

1
1 Ankara haberi"!! 1 

29.3.940 

Bu haberler butün SON 
DAKI KA'nın Ankara mu
habiri tarafından ltlıfonla 

bildirilmiştir. 

in murahha9ları Sovyetlerin bu 
füauıtaki taleplerini afır bul-

maktadır. 

Diter cihetten Ruslara tetkedi· 
lecek olan Hango mıntaltası hak
kında müşkülata tesadüf edilmek 
tedir. 

Henüz teeyylid etmeyen bir 
habere göre hududun tahdidi me
tJeleslnde de iki taraf uyUşama • 
maktadır. 

LODdr6, 29 (A.A.) - (Radyo, 
t lS) - Alnınnlarm Edmon 

Heded!On iMDJndekl vapurunu ba
tırmış olan İngiliz tahtelbahirle -
rtnden, Umula olduğu bugillı ree

men bUcl.trilmJştlt. 
Halfrlafdadır ki, Uft!ula Hellgo

lin Bd8..!il civarında.ld son ba.hrl ftl.• 
aliycte L,utlik etmJŞtl. 
Diğer tataft.li.fi, Atmanlar bugtltı 

Şimal denizinde bir İligill.Z pet.i'öl 
geniliilni batfrdiklatrfü blld.lttiielde
dirler. Hatbukl, liliilftillik Uirafm • 
dan nc~redilc:n lebllğdfl bu vapu -
run lki ay evvel .Atlas Oltyanmıtili
da battığı bildirİlfiiektedit. 

"Hergün.. ütununda Ahmet Şükrü Esmer. sinir harbinden bah· 
~en.ya?.ısmôa ôiyor kı: 

"- ilkbahar gelir genıez, Almanyanın a kerl taarruıa geçeceği· 
ne inananlar, bir defa dana yanıldılar. Alman}'a, aSkef1 wrruı yeri
ne, en geniş ölçüde bit politika taarruzuna tJaşlatrtt}ht ki. bu p:->litl
ka taarruzu. harpten evvel başla}'art inir harbittiti bit devamı telflk· 
ki edilebilir. 

Almanya için Bu sinir harbinde la i itlik, fngıtiılcrgibi, <;inirletl 
en kuvvetli olan \0e hatta bır rivayete göre inir1eri qlmıYatt bir mil· 
letle mücadeleye girişmiş olmalarmda6ır." 

AKŞAMJ . 1 
..... 1'-- , ____ ::f ---·~- .;:: 

''Dikkatler" utunu ttıulı:ı.triri bıl 1Utikll fikrn tilda ~hrimiıtde 
ba~rrösteren fü!yelgtilatdan bah ediyor. Mutıartir diyor ki ı 

" Ta'Jinl o}'ununu ornu}·or. l\trtli ive mumttek inin ağır ak-
c;ak rüri\ıne ... ini belki de bek'c:nevip s·nparağinı yapacaktıtl llavnla
nn yeniden bozma ile tamiri imkAn ıı bir felaketle de karşılaşmamıı 
muhtemel. Son pi~anlık fayda vermiyecektir. OyleySt" vakıt kay· 
bctınemelidiı ." 

Bugün. saat 17 de Unyon Fran• 
sezde 1-"tansız artistleri şerefine 
Franı,ıt konsolosluğu bir çay ziya
feti vermitşir. Ziyafette lstanbu -
hın tanınmış ve fflaruf Ştlh§lyette -
ti de davetli bülunrnaktaydtlar. 

Maalesef ıntıtbuat bu davete ça· 
!ıtdtntş değHdi· Bu da, artı tletin 
torgtifi o1mnlarından dolayı ga.ze.. 
tecilerln kerıdUertnl rahat bırak • 
mıyacaklan dü~Unc::esinden Heri 
gelmi§tlr. Bununla lletaoer, )'lnc 
bazı gıtıctecller, tclıcilll htlviyctle 
v~ k:ottullnu~ üç koottoltl eltcritıek! 
davetiye bulttttmadığı halde geç-e.. 
tek, salona gir bHtttlşlet ve hııttA 
>'ôrgun artı tlet1e gafil~ tırsa· 
tma ka\'uşmu~ıardır. 

tlu arada, gazetctttlı muhnrrlr· 
1eriht1ctt Suad Drn1s, Jstanbuhnı 
ett çok sevdığlni tahmin ıttlll ve 
ısuuıbulun y baficısı buluttttuıyllti 
Mart Belle tantFTIIŞ ve kısa bir 
gfütl fHe )'ltt:ıtnı tır. :Mülakatın ne 
şeklide ceteYM ettiğini anlatmayı 
ıu1tttdu,ımıt Suad Dervişe bırb -
lUyöfUZ: 

"'ıılotın giftliğim zaman tvvela 
gôzleriml J{ottit'Cil ·Frarısez artist -
lerlıi.ltt glydikl~fi gtHıel P:ıris tuva· 
le len kfimaştırdı. Onlar bize ilk
U~hftt moda"mı bütün güzelliği v~ 
yenlliğllc getirmiş bulunuyorlar. 
Şu atidn. bizi S!iliı Clie de sanatlıı· 
rttlil hnyrn,ı bırakacakları şüphe -
slz ölan sanntkn.rtano guzelliklefr 
he ve ıattıfetlcrlnc hayran olmak
la iktlrn ediyotIDn. 

Lt:uıbulttıt Çôk ı;e,:cJlği, ~ok ta 
ıııdığı Mnri Bel, ~üyük Olr !l':ıvı 
şapknnıfi altında formları de~l5 . 
mcrnlş, f aknt geÇeÖ geli~ine nis • 
betefi bana birat daha açık renk 
görünen saçları \'e süzgün çehre -

sile, kendisini eskiden tanıyanla • 
rın takdir nazarlarını üzerine çe -
virmi~ti. Mavi komplesi göğsüne 

taktığı pırıltılı yıldızile o kadar 
~ık, o kadar 5evimliydl ki... Ken· 
disile tanıstığıni zaman hayranla -
rını ondan 111ahrum etmemek için 
kısa konuştum· Daha doğrusu onu 
uıun konuşturmak egoistliğinde 
buluruntldım. Kendisi bana ewetn 
hlanblıla tekrar gelmiş olmanın 
ımmnuttiyetlnden bahSetti: 

- ı.arl lluvnyerıln yanında ilk 
büyük rolleri 1 tanbuldn oynadım. 
Yani Hatime, mesle~lme 1 tan -
bulda ba~tadım demektir. Bunun 
için 1 Ulnbtllü ~k seviyorum. ÇUn 
kU kendi hn)•atınun da bir döntim 
noktasına be~lıc olttıuştur. t tan • 
bula, ıyrıCA htanbu1lulanrı bana 
g&tetdiklerl bUyUk t.eveccUh ve 
§@Vglden dö1ayı bağlıyım. Esasen 
böyle güzel bir memleketi kim 
sevmez? Temsillerimizin l :;tanbul 
halkının hoşuna gideceğini ümit 
ve bunu bUtUn kalbimizle terhetı· 

ni ediyoruz. 

Emniyet Umum 
Modurlüğünde 

tayinler 
Emniyet Umum MüdürlUğUnde 

yeniden bazı tayinler yapılmı~tır: 
Basım \'e yayım tetkik müdilr 

muavini ::\az.mi Kerim 70 lira ma. 
aşla 2 inci sınıf emniyet muôürlü
ğüne, Haıim Enver bundan boş 
kalan yere, açık bulunan Emnlyet 
Umum Müdürlüğü birinci şube 
müdürlüğüne lh$811 Sabri, ikinci 
,uöeye Hasan Topçu, 3 üncü şu· 
beye Mithat, dördüncü ,ubeye lz
zettin, 6 ncı ~ube)'e Hüsnü, 7 nci 
~ubeye Sfiit, 9 uncu şubeye Tevfik, 
a~iv şubesine Kenan tayin edil
mişlerdir. 

Hariciyede tayinler 
Bu turne umuıniyetle çok güzel Paris bajkonsolo3luğu kançları 

geçti. iyi lhtlsaslatla memleketmi· Melih Pnr1s ıbüyUk elçiliği ikinci 
re dönece~iz. Bilhassa Belgrad hal katipliğine, merkezden Namık Pa· 
kının marseyezi okumaları bi ris kançlarlığına, llhan l.ondra. 
ti ço k mUteha~sis etti.'' Mustafa Belgrat buyük elçiligi k~-

1 
tlpllklciine, Mehmet Ali Burgaz 

SUAD VEl?VlŞ kahç!at1ığına tayin olurunuo:ılardır. 

323 Demirmuhafız af olundu 
ftükPC§, J9 (A. A,) - Dnhlldtt Wkfut \'e üıiyi§l tEm11n ttmete 

matuf faaliyeüne devılm eden R\llılett hUKfuneti toorid ltamplıırmda 
bulunan demir rnuhafıılarda.n 323 ı<lşiye daha hürriyetlerini la.de et
m1J1Ut. 

Eski , Bulgar Başvekili halyaya gidiy(h 
~ofya, 29 (A. A.) - Esk1 Bulgar Başv6kUi ve hlı.rlelye tıuırı 

Köseivanof ailesi ile blrlillUı IAtırıUıat eUdek U~«!re btıgUD İtaıyayA 
gidecektir. 



giliz
~etlerin e • 

akil" les # rıhtımının Zirno.t b n-
hva:dUf eden kısmının va

lnl c;öktliğU ve dcn°lze 
ltfal~tlrnıştır. Bir nıUddet 
ili\ detıti!!Vrilen caddenin or. 
124 c:nıt tar~ınn do~nı olnn 

B ntU~, Mla.lt iki)'~ n)'· 
teıÜQ U YlltJk t&ıiilr dlltrtlff!C 
ıııııı!~adlçılnıtltta •• deni~ 
bankli Yen ç8km'3ktedlr. 
~e d ı~ın katak&y trtey • 
ları en taratma brutw:ı 

İrı:oıt da C:!Skınoğe bqLimıe
lg~~rlertnde yarıklar htı
ııtt acc t l3atıkanın e!kJden 
tbaıtıarı n eıı olan kapısının 
il >ıut~ltlltçc c;öken kaldı. 

bu a kaJnınktadıt. l3e • 
caı to l'al!ını derhal tetkik 
acalt t t.oprıı.ğın knyınıımıı 
~lcd!r Cdblrlcr alınası bek • 

dar~r va1t1 
1 binıısııe b t gcc;c~ Ziraat 

l'tn te rıht u civardaki diger 
ı &öytem~~:ı1tehllkeye dU-

'l'tıı. hava r1cr. 
'l'urk lia Orduınu.za llUhak e 

ve. Kurumu -
Yuvaıı•n Gedikli 

«lUn A.ta;u;: birinci devre 
UŞ!ardır. anıtına bir ~e.. 

~ıı.racıa 
t b bulunan Vaıı Ltttfı 

u Babab 
r. Şehrfınize dön-
lcllınhu.r ls 
r l..ütrı l( nıet İnönü, diln 
lal'dır trdan kabul bu-

~~efinı~ ~:~r Lfıtfi Kırdar 
altltında i h bulun imar i§
t bt'tıiliıo ;~1:t venniştır. 

e bll§Ja miktarda kutu 
~<llr. l<~~;n~an et fiyatları 
b IS3 "• dt Yutıarı 4!'i • !'iO 
~ t, l{u~ı.ı tltç 60 kuruşa dU!t-

tıYatıar!;eıışt bu hızıa dc\•a:n 
1 ttllilJı oıu::1:r nonnaı hadde 
oı Y • 

"ergıaı nıu 
ı. .. ~baııe mu kelleflyct cetvel. 
~ 81 ınessıııett tnrttrın 

ll.\ıı •e L~ttıda, &Us te&'n1tne ~ 
lit """'1n adle. ev kıı nna ben%eyen 
l .. ~ Pekıcrtnı 

..,.'1!ında n de insan 1-
Cet\·eıı Yol vergisi fnUket 

ıı_ ertno ldb · 
"'· buna l?ı 81 edlldlkıerı 
rıar.. bıı111,.;tıan verıııııenıesı 

l lrde b 
1 

nılştır. 
"Ilı" u Unan F .. lehııse ranaıT. pasif ko 

t~tltlkı ısı Anılrat Muren o 
t orını fit • 

it ıınırden h nıa1 etınııtır. 
lu-ıtııı~ treket edecek ve 

geıtcektı .. 
uaııı ~. 

da ı....lıııltkzn11aıtı Ç41tşrnatarı 
·~ ' "il lllf ~ a tutuıara !Uıız ve korkunç 
it kurbanı k hayatıanhı ve. 
1 ea1r ~rı hakkında öntı. 

b\ıetıırııı nU HavdaMe~da 
ı llYU1ı; b~~ .ta~bikat mektt? -
r. itttifaJ tertib edl-
tli~·e it 
~ k adar me l .. 
ilt Urban ve ~ eketimız ru-
ıı takJp bu ITrıışttr. 'l'oplan. 
. l'll~rla ltah.rnman ruhlu 
i~Utılarda~ 7.ıyaret Pdilc
e trıuııv· Profeeör Ahrrrnt 

<' tıı.ahınt-tı~ Cemilin kabirle. 
~f ~"lllaı· e?.a~lığındaki ııe
Öu ~ır. ın kahrı Bvühdc bu. 

hor ı. hah 11&ııt 9 
l\Ulııesı •. da SamRtyada 
ı 1 onUnde b' 

atya~,,nıuştur. ır otomo-
.. Canı 

a otura cı SOknğmda 31 
a.~tl·a.ya n dHikkı Yedikulo
~ llrkıuı 0 nı giden bir 
b dırıına tııdan birdenbire 

tr.~ l!ıtuda S geçmek istemiş. 
~i atı llOför ~llnıatya tarafın. 
~a k 445 tıu erhadın idare _ 
a llatalt nıarnJı otomobilin 

tı 'llaııını tnuhtellf yrtlerin-
~tıctık ~ır. Sol bacağı da 

h:ıı~ haııta~d~rt ototnohllile 
kkınd esıne ka!Chrılmış 

• a tahkiltalti gttlşll~ 

t~CU: 
l11ıı 

~ lllttaıı.111 
buıu rnuıı ııcıct1 Oanaı, 

t ncıuğu L . h l'atdığı snıjan gazc 
• Oa"a u-bir makalede, mu· 
11ltıacıe crunda hapts edil. 
tafta 1 bulunan lıütü k -
t t a"ın n on 

c 0kctirı~ a. pasif. mukave-
'tnıe~ ~aydedılmelerini 

dl tedır. 
ıı lll11 b 
.ı. b~Bl:ı~ ... ettırf, ııivil itaat· 
...ır. i'oıcı telakki edil. 

fi) 

So e ierin lonôra e çıs~ 
alif aKsla görüstü 

Bir lngiLiz gazeteai, Molotofun Berline geleceği
ni ümid eden Ribentropa Stalin tarafından ağır 

muamele yapıldığını yazıyor 
LOndtıı., IU • Mo\'jletıcHh L<ınartt 

eıı;tıil 1ı.lııyakı L<trd Hallrakıı til)•aret 
ttm~ vcı uzunca bir rnuıaitattıt bu 
ltuımuııtur. Nasır, ve «Jçı tı.rauurubkİ 
gtlf'U§ıtıe lngUl.ııer UU1lf ıııdın l' ilik 
deııltlııde )'akal tıaıı lkt o\'711t yUk 
ıcıını.ıne alt ot.maktan damı çok 
eo aylataa ~tJktibUlan b dtselerdt>n 
l!(Jilra 1ngtl.tz. • Sovyel mUnasebnlma 
temB.11J hede1 tutmaktadır. Bu mlllA· 
kat tngtılz • Rus erglnllğlndenberl 
ilk Clefa yapılan bir mUI knltit. 
Konuşmada Seıvyct gemilerinin \ n. 

tfyeUnJ turt.b eden Maysld bU cml· 
terin SoYyet ti \ ı .... ne alt oldU~unu bu 
itibarla da h ıs~:i1 113htsmra ıııt va • 
purtardan dah" ba;ltn tUrlU tnuame. 
leye tabi tutuıuıası lca&ı ettığ1nl 9'ıy 
lcml!Jllr. Diğer tnrnflnn Tlıncı; gitte· 
test, gemiler mcselcslnlii, mUl!lkatırı 
bir kısmını tc~kil ettiğini ıiöyl ıne~ 
tedlr. 

UU~.) ll, 8l'tt.'n ne !:endi im çı,k 

fA.) da tctıiln cd• n ıııı.-ıne\ 1 fl1) n!wtl 
Avnıpada iki t!lrnf ıınıarn tıtnvıuP.. 
nede durnıaU oldu u ıuıı , fı:ırlcl 

mUnıı.seb:ıtıııııı, hmın.)ııyıı mnnhnsıı 

kaldığını gormrlı.l•• t•:r.:ı içlnd ~tir. 

t lnlalldlyu harbi bltllginooıı, litt$.f• 
,'\\ rup:ı~·a dı:ğl!r n~rınck ihk'mt•ktt> 

,._ o:lınaldckl ma<'.erıılardnn vRzı:eç ... 
rcJ .. ..,:ıdel·c tedafüi Ut'rl karakollarlıı 

iktifa rttl~I lddıa .. ında bulotırnakta 

cır. 

'layınis r~ıesl, .ıüoloto.un üerliııe 

geleceğini ümit edrn Rl~ntropa, Sta· 
lin tarafından ağır muamele yapıldı. 
~ını mevzubah:ı ediyor. 1.!oskova, llç 
taraflı pnkt projesi hakkrnı:!a sUkQtu 
r ·ıhe.faza ye Sovyetlerin yerine ml'm 
leltetl idare etmek Uzere Ruayaya 
ııııltchnssıslar yollamak hususundaki 
Alman teklifini kabulden imtina et 
mcktcdlr. 
Sl [!J~· t:Auts:,:st JC\PANOI ~il~ 

l\io .• Juh.ı, 214 (.'\...\.) - Htlyter: 
t)yıe zannediliyor ki, Fransız hll • 

kClmetJuln ::;urlç tıakkmd:ikl itirazla· 
rı şahı;ı ınııhlyctte oldugundan büyUk 
elçinin geri çnğınlmıı.slle hlldlse ka . 
pnnmıştır. 

Şimdi Sovyetıer Parlsc yeni bir bU. 
yUk elçi mi ta,;1n etmek, yoksa elçt. 
lik i~lcrlnl bir mnslalıııtgUzarla mı I· 
darc etmek hususunda bir karar ve. 
recvklerdlr. 

Alman-rlomen ı.{ttsadi ~örüşn1eleri 
--=:cwwwıa~...._... .......,-.._..-~ wwwa ıwwwı rrtrzt:wd...,, ..._ 

Romanvanın vazıyeti 
son derece sağlamdır 

Bükreş, 29 (A.A.) - Havns 
ajansından : 

Harici ticaret nazırı B. Christu, 
Alman iktısat eksperi Dr. Clodi. 
us'un ilk nezaket ziyaretini kabul 
etmiştir . 

Bu son gilnJerdeki çalı~maları 
esnasında Rumen ve Alman iktı· 
sat heyetleri. fiyatlar meselesini 
görüşmüşlerdir. 

Salahiyettar mahafil, Alman 
murahhaslarının milzak,.ratta ba· 
ti davranmakta ve görüşmelerin 
niha"et A lmanyaya müsait bir 
şekilde nctice1enmeslne bals ola
cak birtakım "teklifler" ileri sUt. 
meltle ihtlfa etmekte bulundukl 
rıt1ı beyan etmektedir. 

M üşahltler. attı aydan beri Ro· 
manva:-ıın vc..zlyctlnirt son derece 
sağlamlaşmıs oldu!Yu mutalcası
nı scrdetmektedirlcr. 

Rumen heyetinin bt1lundu~u 
vaıiyetten inhiraf etmemiş oldu. 
ğu "Ö•·1 1'nrııcl:tedir. 

Sim•'i> e l:adar Clodius'un c!·-s 
perleri t"'rafınr1:ın il<"ti ııilrillen 
teklifleri' iı:;+in" ~., hirbit kıırar 
ittihaz eJilmemlştir. l3u eksper· 
ler. şu tekliflerde bulunmuşlar · 
dır: 

1 - Rayşmtırkrn piyasasını 
yÜltseltmek ve 60 leyi bir marka 

mukabil olacak seviyeye çıkar. 
malc, 

2 - Wohltat muahedesini zi· 
rai sahada bilhassa yağlı nebatat 
zeriyatt sahasında hıtdiycn tatbik 
etmek. 

Alman hükilmeti, ihraç edile 
cek ayçiçeği zeriyatının Roman 
ya tarafından tahdit edilmesine 
itiraz etmektedir. AL'lla!l hUkQ • 
meti, soya fasulyası ginbi ayçiçe. 
ği için de bir nevi monopol elde 
etmek istemektedir. 

Bilhassa Almanyaya ayçic;eğı 
ihracını arttırmak için te~ekkUl 
etmiş olan Solagra adıhrlaki yenı 
Alman • Rumen şirketi tllhmin e· 
dilen neticeleri vermemiştir. 
Şu halde Almanların bütün 

gayretleri Sola~ra şirketin{ Ro. 
manya:ıın her mıntakasından mil 
bavaatta bulun3hilecck bir hale 
getirmek i"in yağlı ncba~1t zeri
yatındaki tahdidatı kaldırmağa 
ml!tuf olacaktır. 

Sı!lahiyettat mahafil, mfü:ake 
ratın ne vakıt hl•ama erecc~ini 
tahmin edememektedit-ler. Ctin • 
kil Alman c":ııpcrlcr. adını başm 
mukavemet gÖ!!termektedirler. 
Ve ortaya atılan meseleler ve 
bilhassa "!mdiye kadar temaıı e· 
dilmemic;"oıan petrol meselesi pek 
kart!'ıktır. 

-----------=-------------------------------------~-~ 

SAAT: 13.40 
hudut-lngiliz - Mısır 

larında manevra 
Kahir<·, 29 <A. A. > - ÇölUn şarkında başlıyan lngilu - M~ır 

manevraları dört gün devrun edecektir. Harekata İngiliz, Hind 
ve Mısır kıUı.lan l.ştlmk etmclitedir. 

Diğer <:lhctten nıolörlU MiSır kıtalnrı yakında çölün gıırblndc 
rnaııevrnıara bnşhyacaklnrdır. Harekfl.t 6 gün sürecektir. 

lskoçyada bir Alman bombardıman tayyaresi 
düşürüldü 

IJOnılra, 29 ( • A.) - Allkndar makamlar, dün öğleden sonra 
lskoçyanın şlmııll şarki sahilleri açığında Haynkct markalı bir bom. 
b_ardıman tayyaresinin ne suretle dil§Urüldüğüne dair a ağıdaki ma
lumntı vermektedirler: 
ııi , Alman pllotu ~uluUarın Ustünde uçmaktayken üç İngiliz tayynro
nın ~Ucumunıı. ugrnm~tır. Tayyare kurtulmak için bulutlnrın ara

sına gı.rmişse de altta diger bir filora mensub olnn muharebe tay. 
~~~1en;,e1 ~"~~tir. B·ı., ~arel~rdt'n atıla,, mermilerle 

= • ıı a~ .,,. :ı dArılz:o ~..mı•qtfir. . ' ~ 

,,,JS DAKlKA -- :..,., ... ., .. 1.1 1...vM.A - 3 

nase
safha 

No.67 V:u:an: 

- Fakat tenha yerlerden ge • serbest bırakmazlar. Şu maskeyi 
çeceksiniz. Yapayalnızsınız. So· çıkar da görelim yüzilnU .. Şilphe
kaklarda her türlü serseriler var.. li pazar, mideyi bozar .. 

İrini güldü, omuzlarını silkti: İrini, itidalini ve istifini hiç 
- Zararı yok, bana kimse do- bozmuyordu: 

i ........ ......... ,,,,,, ....................... .. 

1 Yüksek narp l 
konseyi 

kunamaz. - Demek ki maskemi çıltar-

Böyle söylerken, aynı zamanda: maklığımı istiyorsunuz, öyle mi? 
- Bakalım Dük bana yaklaşa· Diğer iki sarhoş ta biraz ötede 

cak mı? .. Ve yaklaşırsa ne aöyli- durmuş, alaylı alaylı gülüyorlar. 
yecek?. dı. Kiyaranın nişanlısı da, bir 

Diye düşünüyordu. evin dirseğini siper etmiı, netic:e-
İrini gondolu, gidecekleri yere yi bekliyordu. 

f ransız ve in~ iltz 
davşekıUerinın 

iştirak ile Londra
aa toplandı 

varmadan sok evvel, tenha bir Sarhoş balıkçı: 

köşede durdurdu. . - Evet ı. 
Ve knyıliçıya hafifçe seslendi: Dedi. 
- Sen beni orada bekle!. - Ya çıkarmazsam?. 
OondoJcu birşeyler kekeliyecek - Zorla çıkartım~, zorlar. O.-

oldu, fakat İrini dinlemedi, sim- ce yarısırtdan sonra, fa.kit balıtc. 
siyahtı. Maııke de yU,:UnU iyice çılar mahallesinde, zengin ve 
örtUyordu. Biraz ötede baıını ge- 1:e1i bir kadının dotaımur 
ri çevirdiği vakıt hafifçe gUlmek- mideyi bulandırıyor muhteıem 

Londra, 28 (A. A.) _ Y~k ten kendini alamadı: ve muhterem Bayan .. 
konsey altıncı toplantısını bugilrı - Kiyaramn niıanlııı da ge- - Demek ki. zoria çıkartac:ak. 
Londrada yapmıştır. Konseyin <;a· liyordu.. 11nu ?. 
lışması blitün giln silrmilştUr. K,.,n. _ Dur bakalım ·diye mırıldan- Sarhot yaklaştı: 
~yde İngiltereyi Çemberlayn Ue dı· sarkıntılık nasıl baılıyacak !.. - Öyle ya, maakeliye kartı 
Jord Halifıık:,, Çörçif, Stanley v·· 
Kingslcy ./ııö. Fransayı ise Rc..v. Sahili takiben yilrtiyordu. Su. pek kibarca davranılmaz .• 
no, Kampinşi, Lore va general Jar iyice durgundu. GökyilzUnde İrini iki adım geriye sıçradı: 
Gamelin Le.l'..sil etm.i~lerdir. yıldızlar, sönük I§ıklarla hafif - Ben de aize yaptırmam 

Yüksek konsey, son toplantısın- hafif parlıyorlardı. Bu akgam, bunu ı. 
danberi stratejik '·aziyettc vuku. 
bulan inki.-,aflan gözden geçirmiş Venedik bir çöl kasabası gibi ıt• Tam bu ıırada, Dille köteden 
ve ~tikbalde takib edilecek hattı cak ve rilzgarsızdı. fırladı. Sarhoı ta: 
hareketi tesbit eylemiştir. irini ileriye bakınca, ikl Uç - Demek ki, inad ediyorsun 

Geçen klı.nunuevvcldc B. Reyno gölge gördü. Bunlar her halde hı?. Ben de ıu maskeyi çıkarta
ve Jon Simon ara.ıımdrı bnzalnnnn 

aarho• insanlar olmalıydı. Yolun mauaml. 'lnla!'!manm verdiği neticeleri naza. :ı 
11 itibara alarü n bu anlaşmanm ortasından, aendetiye ıendeliye Diye bağırdı ve atildr. Fakat 
şümu!ünUn lk1 nıettılekctln mefif'a· aeliyorlardı. l>Uk kılıcını çeltm1' •e JJtl ııçra· 
:ıtlerine ~e omnty.unc tullfUt trlni, duvar dibinden yilrUllM!· yııta balıkçının brtıcına dikit • 
den bUtUn lalta1Atn tcşmilifil arzu ıe bag1adı. :Maamaflh, gene kor· mlıtl: 
eden lnglll: vo Fr&Mız hUlcOmet- .., 
leri aşaÇPdaJtl fe~kıiIAdo döklAru... kuyordu. Tam onların yanındari - KendiM gel herif 1 . .olr ~ 
von Uzcrlnde mutabık kalınıglar- geçerken, içlerinden birisi: dım daha atarsan gebertirim. 
dır: - Muhterem ve aziz dilberlml Ve DWr, bunu mUt~aklp, kıh· 

Frön.sa cumhuriyet hllkflmetlle aize kul, ufak olabilir miyim?. cının terı tarafını balıkçr.nm ke 
birleşllt kraliyet hUkfımeU, şimdikJ Diyerek bir aö.ı fırlatt. lrint, fa11na indirdi: 
harbin devamı mUddetince, mU§te-
reken anlaşma hali mUstesna ol- ıert ıert: - Geri 1... Geri diyorum, ~11• 
mak Uzerc, bir mUtareke veya ba- -Hayır, ..dedi- o kadar fula nal ... Haydut gibi ıokalc kesiyr~ 
nş muahedesi mUzakere veya ak- uıağım ve eşeğim Tar ki..... tun uz ha! ... 
det.memeyi karşılıkh o\ara.k Wı.h- Diferleri, birer kahkaha att. • Diğer iki balıkçı, bir ltahkc.ı 
hUt ederler. lar: atarak aavu muılardı. UçUncüsU 

MeıkCir hUkWııetler herhangi bir y h '-'-L k d di d ö 1 t f L-Ltı •e ''""rı:ı - a u, u.ut, sana eıe , e .. e, t y e e ra ına ~ .. - :r -
barı~ metnini, aralarmda devamlı ~ ..t-~ b" • 

öbUrU pi•kin pf•kin, suratını ımdakinin ıaray erk.nmuaıı ın emniyet zAmAnlıınnı ııcrhirt için :r :r 

temine muktazi şnrtlnr hakkında yayarak: olduğunu anlayınca, ditlerinl &f 
tnm bir mutabakat hfunl olmadıkça -Eşek dediği kendi upldarı.. cırdatarak ve eliyle batını oğu 
müzakere etmemeyi taahhilt eder- Benden bahsetmiyor. turarak köşeyi kıvnldı. 

lertki hukiımet. banşm tekrar te- · Cevap verdikten sonra, gene Artık karşı karşıya kalmışlardı. 
rıs'3üeUnd!'n sonra, diğer milletle _ İrini ye doğru yaklaştı: Dilk, kılıcını kınına yerleştir -
rin de müıııheretile Avrupada mil- - Çok uzaklara mı gidiyor- dikten sonra, triniye bir reverans 
l~tlerin hürriyetini, hakka riayeti sun?. yaptı: 
ve banşm muhaCazasmı temin eden Ve bunu söyler söylemez, İri· _ Zatdiline kendimi takdim 
beynelmilel bir nizamm tekrar d · 
•rnnılması işi devam ettiği mUd. ninin önüne geçti .. irini, durdu: e eyım. 
detçe her sahadaki icraat birlikle- - Seni aliikadar etmez!. İrini, karanlıkta bembeyaz 
rini idame eylemeyi taahhüt eder- Diye bağırdı. SarhOJ, ktzmıştı: dişlerini gösteren bir tebessümle: 
ler. _ Bana Çak küçük h~nırn; sen - Lüzumu yok ·dedi· çünkü 

"'~:~~ yfık!~~!;:~~~ t~~~:~~~ı~ çok oluyorsun.. Bu saatte fıkır sizi tanıyorum. G?sterdiğinl.ı ne· 
":ı t"idPmPmi~tir fıkır, tıkır tıkır yilrlimek için seni zakettcn dolayı sıze ayrıca te. 
-------------------·--------------------------....... --~----:-§ekkür ederim. 

IDAHiLDEl 

u Koroedi Fransez" arr Heri 
bu sabah geldile 

Halkanlar ve Yakın Şark turnesine çıkan "Komedi Fran~" ar· 
ttstleri Belgrad. Sofya ve Atinada temsiller verdikten sonra bu sabah 
ekspresle ~hrimize gelmişler, kalabalık bir halk ve Şehir Tiyatrosu 
artistleri tarafından karşılanmışlardır. Grup bekizi kadın olmak üze-
re 18 artistten mürekkepti· j 

'!'renden evvela kadın artistlerden yor, vücudu heyecandan tirUr lltrl -
Jermen Ruer indi. Bu, eSkl Fiansız yordu. Fakat daha birkaç metre 1 -
hnrlclye nazın Delbosun zevccsidir. lerlemeden tanındı. Halk etrafını sllr• 
aayatını sahneye vakfeden bu dlplo· dı. önünde ve yanlarında bulunan po_ 
mat refikası 1933 denberl Komedi Us memurltm kalabalık arasında bal 
It"Tansezin en parlak yıldızlarından • ka yol açmağa uğra§ıyordu. 
dır. Belediye turizm mUdUrü kendi. Marl Bel, kalabalıktan kaçıyor, 11-

slne kırmızı ıfilelerden mUteııekkll deta koşarcasına llerllyerek gardan 
gUzel ve bUyUk bir buket verdi. Genç çıkmağa çalışıyordu. 

kadın çok hararetle t~eltkUr etti. Bu Nihayet, pollıılerin yardımlarlle 

nu müteakip daha birkaç arUst va- bunıı. muvaffak olabildi, pek gUç!Ukle 
gondan indiler. Fakat aralarında otoınoblline kadar yUrUdlt. Hazırla -
halkın en ziyade tecesııUs ve allka • ı.ıı.n buketler ancak otomobildo verl-
smı çeken Mari Bel yoktu. loblldl. 

Mart Bel, lZdlham içinde gUı:ltlğe Şehir namına verilen penbe karan 
uğnyacağmı hesap ederek sessizce mttıttıcn tnUrekıtep buketten bagka 
vagonun arka tarafındaki kapıdan l'tlrk arti8Ucrinln ve takdirkArları • 
çıkmı§tı. Gözlerinde siyah camlı bir aın aa birçok buketleri vardı. 
bağa g6z1Uk, başında kırmızı kurde· Bilhassa sinema artisti olduktan 
ı~ıı açık ve gri bir §apka, üzerinde sonra lst:inbullularm pek f:yi tanı
yine gri renkte ve beyaz yakalı bir dığt Marl Bel son SPya.hatlnde bir 
spor elbl.8e vardı. az ıayıflanıış gorlinliyordu. Çok 

Bir çift aan Ulkl derisinden kUr • heyccruılı ve mUtebffi!sim blt şe
kUnU aağ omuzuna atmıştı. Çok te • kilde otomobille istll.!yondan doğ
llşlı, bir genç kız gibi çevik, tuta raca Park Otele gtt.m!~tlr. Diğer 
hareketli ve atıratıı &ddlıllarıa Y''"''· attftıtlcl' ae b•J ot@lde kendil rine 

- Estağfurullah. Demek ki, 
bendenizi tanıyorsunuz.. Halbu· 
ki, ben de sizi tanıyorum .• 

- Şu halde mesele yok mtihtc

rem Duk .. 
Dük, İriniye yakla§tı. Gözleri

nin içine bakarak: 
- Maske taşımaklığmıza rağ. 

men, asaletinizi gizliyemiyorsu· 
nuz. Hem, yalnız asaletinizi de
ğil, gUzelliğinizi de .. 

Dedi. 
(Devamı var) 

tahsis edilen dairelere yerl~m16-
lcrdir. 

Artistlerin beraberlerinde getir· 
diklarl dekorlar pek fazla olduğun. 
dan eksprese ikl furgon rnıve edil~ 
miş, bu yüzden tren ancak ikl lo
komotifle gelebilmiştir. Iı'l'&IISU 
artistleri ilk temsillerini bu ak • 
şanı Tepebaşmdaki tiyatroda vere. 
eeklerdlr. 

Saat on yedide şereflerine Fran
sıı başkc-n11olosu tarafından ünyon 
Fransezdc blr çay verilecektJr. 

Pazartesi gUnü şehir namına bir 
zivafet tertibi muhtemeldir. 

. Fransız artlstlei'i burada n~ gUn 
kalacaklar, pazartesi akşamı .Arı
karaya hareket edeceklerdir. 

Orada da il~ gUn kaldıktan son
ra Surlyeye gideceklerdir. Berut, 
Şam vo Trablusşamda dlSrt gUn. 
lilk bir dolaşmadan sonra yine To
ros ekepresile dönec~klerdlr. 11 
Nisanda btanbula tekrar gelecek· 
Ier, ayrıl gUn akşamı ekspıule 
Pariee hareket edecelderdlr. DG
n~te temsil verllmiyecektlr. 
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Bana geldi. tacı satmak istedi· 
ğini söyledi. Ben de ona sizin a· 
Jabilcceğinizi söyledim. O zaten 
bu cevabı bekliyordu. 

Don Juanın bizi davet etme· 
sinde büyük bir hissesi var. Tacı 

gaddı 
- UUııkü tm)ıdaıı dt•\·anı '°" son -

Et - Sığır eti, etlerin hepsin
den 7.iyadc azotça zengindir. Sı -
ğırııı en madeni ,kısnnls.rı sırtı ve 
arltıı tara.fl:ındır. 

Dana eti - Sığır etinden çok 
aşağıdır. Sıcak mevsimlerde dana 
eti} lr zehirlenmeler <' .:>ktur. 

Beygir eti - Sığır etine ben
zer, s:ı -lam v kuvvetli olduğu 

vak't sığır <'ti kadar lıru>s i gıd'li. 
yesi vnrdır. l<'akat hastalıkla veyn 
yorgunlukla bitkin bir beygirin e
tinde hnssai gıdaivc yok gibLlir. 

l\oyun ~u - Sığır etinden ziya
de iç } ıı.ğına ve madeniyata mn -
Jiktir. Fakat nlbilmin husuc:unda 
fakirdir. Hazmı dııha gilç VC' has
s ı gıJaiye i daha azdır. 

Uomuz eti (j:mıboıı rnUstt>:sna) 
yalnız sağlnm midelere mahsus . 
tur. Elyafının sıklığı ve iç } ağının 
Gokluğu haznu güçlestirir. Mnama. 
fih h:ıssai gıdaiye!!i p k bih,üktur. 

Beyin - Beyin ve böbrekler 
mugrıddi olmakla beraber hazım -
lan kolaydır. Koyun ve dana ka
ra iğeri nyni evsafı haiuiirler. Ba
şın ve paçanın (yani ayakların) 

hns ai gıdniyeleri ortadır. 
lion..c;cn <' etleri, alıı.murnl:ır -

Et, tuzLı uzun müddet te.mru: eder. 
se mühim surette değişir. Taze et 
te bulunan mayıntın iiçte biri zi -
yanına bir rıa.Jamurn. husule gelir. 
Bu da rr.~lıi.ıp mıktarJa albümin 
za} i tma, lezzetinin bozulmasınn 
ve ha.~ı.i gıd:ıiyE.'Sinin azalmasına 
sebeb olur. 

Dumnnla kurutulınu.. eller -
Aksine olarak b:Z. F y UL) i (tmez
lcr, tnze ettcın zh nde nlbUmini ve 
emili.hı madeniye;i ha\i bulunur -
lar. Daha hazım olduklanndan ta
ze et nlmaktan m nedilt n z ) ıf 
midelerr.o münasib gPıiı lE r. 

Kutu l:om;<'n tlC'rl - Et!Pr tnze 
oı.~~ kı.luya kondukları vnkit 
~ilz dl.'rl'eP.l hararette bulunan su. 
da. lu:l!lnnmalan tnhrunmıır otme
lorhE' m nl o!mnkla beraber bir 
dereceye kadar hassai gıdaiyclc -

rini ve l~otlerini de muhafaza e
der. 

Kümes hny\'anıı.tı - Umumi
yetle bu hayvanların etleri be
yazdır. Azot hususunda bazı kü • 
mes hayvnnları (ördek, güvercin 
gibi) sığır etini bile geçerler. Ör
dek ve güvercinde iç yağı hiç bu. 
lunmazsa da tavuk, horos, hindi ve 
bilhassa knzda ziyade miktardadır. 
Bunlarda azotiyet dl' içyağilc mü· 

, tenasiptir. 
ırnmes hayvanatınm hassai haz· 

miyeleri hakkında biraz ürat cdil
mişlir. Bunlnrın hazmiyeleri soğuk 
iken dalın fru-Jndır. Maamafih kn. 
sap ctlcrinlnkindcn fazla değildir, 

A\' hapıı.nah (lfaıınt \'C tüyleri) 
Bu lıayvanntm etleri yalnız ka -

viyyülbünye olanlara iyi gelir. 
Hnstalnm menedilmclidir. Guya av 
hayvaııatının etlerini yumuşatmak 
için bunları kadavra haline gelince 
yani kokmak üzere iltcn pişirmek 
gibi fena bir adet vardır. Bunun 
neticesi olarak husule gelen mik -
roplnr bilbnssa etimleiasabiyeye 
mUhlikt.irler. 

Silrek avı hayvanatı da yorgun 
nvlandıı':rından zehirlenmelere se -
bebiyel verebilirler. Binaenaleyh, 
bunlnn tegaddi li~te.sinclen <'ıknr • 
m::ılıdır. 

Bnlıkl:ır - Halık etlerinin has
sai gıdaivE>leri memeli hayvanların 
kinden biraz du:ıdur. Bunlarda 
fosfor fazladır. Albomin balıkların 
hep inde aynı miktarda bulunup 
yalnız ıçyağı hususunda değişirler. 

Za~ıf balıklar - Alabalık, tur
na, sazan, sardalva. merlanos, mo
rina, kum balı~ı. dıl, dülger, lev_ 
ı t•k balıkları zayıf balıklar nevin
dendir. 

\ agh b. lıklıı.r - Ringa, uskum
ru, yayın, torik, karagöz balığı. 
kalkan balıklnn da yağlı balıklar -
dandır. 

Bu balıklarda içyağı bulundut;'U 
için hazimlerl dalın batidir. M1çle_ 
de talınmmurnta sebcqiyet verir • 
lerse de buna mukabil hassal gı -

ancak oraya geldiğimiz takdirde 
vereceğini söyledi." 

- Ya bu bir tuzaksa?." 
- Hayır Dik; ben İnezi çok 

iyi tanırım. Maria da onu iyi ta
nırdı. 

fnez, tacı satar satmaz Don Ja· 
imeye gidecek; görüyorsunuz ya, 
Koyopandan herkes kaçmak is · 
ti yor.'' 

• • • 
Don Juan de Montillo, onları 

nezaketle kabul etti. 
Mutad merasimden sonra, iyi 

dö~enmiş bir salona girdiler. 
Ortada hizmetçi ve uşak namı· 

na kimseler yoktu. 
İnez, salona girince ilk önce 

izleta ile kucaklaştı. Çok heye
canlı idi. 

Dik bunun farkına vardı. 
Akşam yemeği için sofrada 

toplandıkları zaman Don Juanın 
çirkin oğlu ve İnezin kocası 

Fraçesko da vardı. 
Sofraya yerli bir Hindli kadın 

hizmet ediyordu. 

daiyelcri do.ha fazla olduğundan 
knviyyülbünye insanlar için mü -
kemmel bir gıdadır. 

Balıklar, suda, ıskarada veya ta_ 
vada piştiklerine göre, lezzet ve 
hn.ssai gıdaiyclerini değiştirirler. 
Balıklar tazo yenmelidir. Buzda 

gezmiyenleri tercih olunur. 
Balık kokarsa bozulmu§ demek· 

tir. 
Kabuklu deııiz hayvanatı - A

r.ot hususundn zengin mevnddı gı
d~yedcndir. Bunlarda bulunan im. 
lfıhı madeniyesinin en birincisi (klor 
do sudyom) dur. Etleri (karides 
ve istiridye müstesna) sert ve 
gayri hfızrmdrr. Pişerken baharat 
isterler. Hııssai gıdaiyelPri kafi de· 
reced(' ise de bunların ikinci sınıf 
m~vad<lı gıdaiye arasına konması 

muvafıktır. 

Yazın bunların istihlaki tehlike· 
den hfı.li değildir. Bilhassa midye 
ve istiridyeden sakınmalıdır. 

~Ut 'e ıır.ynİrlcr - Halis ı.üt -

TcşekkUlü kim~·evh>i itibarile süt 
tem bir gıdadır. Sütün nevine gö
re albümini, iGyağı, hidrokarbonu. 
şnkeri ve imlfıhı madeniycsi değL 
ı:ir. Süt yeni doğan bir çocuğun 
tegtiddlııinc kafi ise de yalnız ba -
şına normal bir in.sanın gıdnsını 
tC'. itil edemez. 

Süt tegaddinin esasını teşkil el· 
liği vakrt buna şeker ve un kanş
tınlır ki, hassni gıdaiye.si artsın. 

Tıılıammurla ve bu tahammurdan 
husule gelen asid laktik ile süt, te. 
gaddi meselesinde mühim roller 
oynıyan muhtelif şekiller kesbeder. 

Yo,h'1Jrt. peynirler - Yoğurt 

hassai gıdaivesile beraber barsak 
ve mide imtilalarında barsaklar ve 

, mide için mükrmmcl bir antiseptik 
ynni muzadı taaffündür. 

Pl'.'ynirlnr tazeyken yani kuruyup 
kazeine tahavvül etmezden evvel 
müferrih mı-ddelerdcndir. Peynir -
lor eskidikçe hııss..'ıi gıdaiye ve haz 
miyl'leri ziyade.sile artar. 

l'umurta - Yumurtanın hassai 
gıdaiyC'si pek büyüktür. Yumurta
da, azot, içynğr. fosfor ve madeni
yat mebzul bulunur ve aym za ~ 

mnn<ln ıı:ı: ynr tı:ıgal eder. 
Yumurta türlü türlü pi.,erıte de 

Güle konuşa yeme!: y~rlerken 
tnez ayağa kalktı. 
Döndüğü vakıt elinde büyük 

bir şarap şişesi görüldii. 
Yüzü daha sararmıştı. 
Dik ve Don Juan, kahraman 

Hernando de Sofodan bahse<li -
yorlardı. 

Don Juan: 
- Dostum, biliyor musunuz; 

sıze destanınız için ilham verecek 
öyle güzel bir şey göstereceğim 

ki!. 
- Ne göstereceksiniz?." 
- Durun, biraz sabredin." Şa-

rabı kadehlere dökmek üzere olan 
tneze dönerek: 

- İnez, bana meşin kaplı ku
tuyu getir." 

İnez, titrek ellerle şişeyi ma -
saya koydu. 

Babasının kalbi çarpnuyordu 
artık. İçtiği şaraptan zehir-
lenmişti. 

Farançesko da o şaraptan iç · 
mişti. 

Ayağa kalktı, masadan yarı do
lu şarap kadehini aldı, ineze u -
zattı. 

Korkunç bir sesle: 

- İç kaltak, iç, yoksa ... " Ku
şağından parlak bir kama çıkar · 
mıştı. 

İnez geriledi. 
Kadın geriledikçe Françesko 

ilerliyordu. Öleceğini biliyordu. 
Karısını da öldürmek istiyordu. 

Dik bu sahneye nihayet ver -
mek istiyerek araya girmek iste· 
di. İzleta onu kolundan tutarak: 

- Karışma Dik!" dedi. · 
Bu esnada Françesko karını 

yere yatınnış, ağzının 
birli şarabı akıtıyordu• 

İzleta daha fazla 

edemedi. 
Françesko ve karısı 

lümle pençeleşiyorlardı~ 
Dik, İzletayı kolııJI, 

ve kapıya doğru koşınJi', 
Kapıdan çıkacakları sl' 

mek üzere olan !nez se ı: 
- Tacı alın. size 

olsun!." 
Dik, masaya döndU, 

çarak tacı aldı. 
Yarım saat sonra 

vindeydiler. 

Dik İzletaya: (J' 
Umduğumuzdan 

sımız varmış. Fakat yıı r 
leri bulursa?." 

Döndüğü vakıt elinde ufak me· !im------------------------~ 
şin kaplı bir kutu vardı. 

Dik anlamakta gecikmedi. 
Kutunun içinde tacın beşinci 

oarçası vardı 1. 
İ7.leta ile biran bakıştılar. 
Don Juan: 
- Şarabımızı içelim, kutunun 

içine sonra bakarız ..... " 
İnez şişenin muhteviyatını 

l'ıardaklara boşalttı. 

Dik ve İzletanm bardaklarına 
korken kaşı ve gözü ile işaretler 
yaptı. 

Dik işaretlerin manasını an· 
ladı: 

- Şarabı içmeyin" demek isti· 
yordu ... 

Don J uan ve Françesko bu ara· 
da birkaç yudum içmişlerdi. 

tnez, İzleta ve Dikin şaraba d 
sürmedikleri Françeskonun tuha
fına gitti ise de, bundan hiç bir 
mana çıkaramadı. 

Fakat biraz sonra meseleyi an. 
ladı. Şarabı tatmı~ olan babasının 
dudakları yavaş yavaş morarma· 
ğa başladı. Donuk gözlerinde bir 
parlaklık husule geldi; bir şey 
söylemek istedi, boğazından an -
cak bir hırıltı çıktı. 

Ateş saçan gözlerini ineze dik· 
miş bir halde iskemlesinden yere 

yuvarlandı. 

Yüzü mosmor kesilmişti. 
Zchirlcnmi§lİ. " 
Françesko bir babasına bir de 

karısına baktı. 

Dik ve İzleta faciayı sessizce 
seyrediyorlardı . 

Françesko hemen yere, baba. 
sının üzerine atıldı. 

(alakok) ve az pişmişi tercih o -
!un.malıdır. 

İçya.ğlan, tereyağ, yağlar -
Bunların menbaları muhtelif ol -
masına rağmen terkip itibarile ay
nidirlcr. tçyağı uzviyetimiz ıç •. 1 

ihtiyati bir gıdadır. Zayiatımızın 

nazımı, harici soğuğa karşı müca -
dele eden dahili hararetin yegane 
İlmilidir. Soğuk memleketlerde nor
mal bir insan u7.vivnti için faydalı 
sıcak memlekl'tlC'rde ise muzırdır. 
noi;rudnn doğruya içyağı istihlaki 
iklime ve me\•cut ihtiyat:ı göre de
(?'~mrlicür. 

Mc\atlı nebatiye - Hububat -
Buğday, yulaf, arpa, çavdar, pL 
rinç, ve mısır insan gıdasmrn esa· 
sınt t!'şkil ederler . 

Bunların milrekkebatı az farkla 
aynı gibidir. (Hidrat dö karbon) 
bunlarda f'n mühim mevkii işgal e· 
der. 
Buğday unu ile yapılan ekmek 

en mükemmel gıdadır ve bunda e
saslı kısım nişastadrr. Ekmekte bıı._ 
zı imliıhr madeniye de bulunur ki, 
başlıe:ısı fosfordur. Ekmekte iç.va· 
ğı yoktur. Binaenaleyh ekmekle 
beraber yağlı maddeler mesela te· 
reyağı ve peynir alınırsa hassai 
gıdaiyesi yükseltilmiş olur. 

llıunurlar - Buğday ununa süt, 
yumurta ve tereyağı ilave olunup 
suda pişirilecek olursa barsaklar 
için gayet hftzım hamurlu gıdalar 
vlicude getirilir. Bu hamurlara ha
zan ııeker, kaymak, kahve, çikola_ 
ta, badem gibi maddeler kan.ştınl
mak suretile hassai hazmiyeleri 
bozulmakta.dır . 

BlskUllcr - Buna mu.kabil ya
pılmalarında sadelik ve iki defa 
pişirilmeleri itibarile hem pek mu
gaddi hem de pek hiznndırlar. 

Çavdar - Mevadı gıdaiye hu. 
susunda buğdaydan daha az zen -
gin ve daha az bılzımdır. 

Arpa - Pek hlizun ve az mü· 
leyyindir. Çocuklara. nekahat dev
resinde bulunan hastalara, kuvveL 
ten dUııenlcre fosforea fevkalade 
zengin olmak dolayısile mükem -
mel bir gıdadır. 

Yulaf -. Mevadı !iJemmiyesi (iç 

.-
Has r takımlara· Y3sttkl81 

Yazın tarasanııda veya bahçe. 
nizde kullandığınız hasır takım

ların yastıkları mı eskidi?. 
Yaz gelmeden onları yenile· 

mek lazım fakat bunun için de 
kumaş almağa hiç ihtiyas yok. 
Küçük kızınızın artık ona dar ge· 

len bir elbisesini veya modası 

geçmiş bir elbisenizi bozar yahut 
ta çekmecenizde sandığınızın di
binde işe yaramaz bir parça bula
bilirsiniz: bu parça eğer düz bir 

yağı) zengin ve arpa gibi mülcy · 
yindir. 

Pirinç - Bütün hububattan zi· 
yadc hazımdır. Buğdaydan daha 
az mugaddi ise de yine mükemmel 
bir gıdadır. 

!\fcrclmck, fasulye, bezelye, bak
la - Bunlar, çok miktarda albo
min, hidrat dö karbon ve imlahı 
ihtiva ettiklerinden hassai gıda.iye
leri pek yük.sektir. Bunlara mah
rum olduklan yağ (tereyağı, zey -
tinyağı) ilave edilirse tam bir gı
da Pide edilir. 

Pıı.t:ı.tes - Patates kendi b~ma 
zayrf bir gıda maddesidir. Suda pi
şerse ha.ssni gıda.iyesi do.ha ziya
de :ı.znlır. 

Patates yağda pişerse ha.ssai gı. 
daiycsini arttınrsa da hassai haz· 
miycsini kaybeder. 

Sr.lrı:cler - Bunların mürekkc_ 
batında çok miktarda su vardır. 
Mevadı gıdaiyeleri azdır. Lahnalar 
ve mantarlar bundan müstesnadır. 
Bunlıır pek mugaddidir. Fakat ha
zrmları ba.tidir. Sebzeler umumi ~ 
yetlc orta halli mcvadı gıdaiye -
den iseler de madeniyat hususun
da zengindirler. 

i\le~ rnl:ı.r - Meyvalıı.rla sebze· 
ler aynı evsafı haiz gibidirler. Has_ 
sa.i gıdaiyeleri zayıftır. Su ve idrat 
dö karbon (şeker halinde) bunlar· 
da Mkimdir. Mugaddi olmaktan 
ziyade fcmhlatıcıdırlar. Pişmişken 
hnssai hazmiyoleri daha çoktur. 

Yağlı meyvalar - Badem, ce
viz, fındık, zeytin gibi yağlı me"
valar havi oldukları yağ sebebile 
pek yüksek bir hassai gıdniyeyc 
maliktirler. ~·akat hazrmlan bati 
olduğundan az miktarda sarf ve 
istib lak edilmelidirler. 

thtlyarlarm tc~addisi - lhti
yarlann yiyecekleri şeylerin baş • 
hcaları haşlamalardır, ıskara etle
ri, yumurta ve bazı nazik sebzeler
dir. Bütün yemekleri hafif olmalı 
ve kuvvetlerini tamire yardım eL 
mı>lldir. Snihazimlcrden sakınma -
lıdırlar. Suilıazimlcrdcn sakınmak 
\re kuvvetleri tnmir etmek için e
saslı ve hafif yemekler yemeli, a
ra sıra haflf bir ka.lrve içmeli, itL 
yadı bozmamahdrrlar. 

rt• 
kumaş olursa onun ° 
örneğini verdiğimiz ~~ 
den birini kanava ile 1 

. . • . ,jill 
Bu ışı, ıster renkh) ·ıı• 

kotünperlerden yapabl 

ııı' 
Yalnız kullanaca1'1 

1 
veya kotonperleden > 
niz. Yalnız kullanaca~~ 
veya kotonperleler pıı~ 
terden olursa yazın gtı 
yaraşır. Bunu unutrıııı>" 
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Soldan ıınğa: 
ctf.ll 

1 - Zelzelenin haraP •$ 

s::.bamız, inilti. 2 - J~ll~t 
hasretmiş insan ( !IU ııtt I 
Suıtanahmet civarında $ 
Eski Rus çarlarmdnll• O: 
kan uzunca yazı:. 5 ...- ıc 

tt11" vaktlle Rusyada hartıe rF 
generali. 6 - vıırı.yct. ~~' 
kullanılan bir tabir, il ı:ıl 
hart ynnyanıı, 7 - JW t 

nan bir nıımaz, bir ed'~ 
mışı. 8 - Hicap, teg"ıtle ııf. 
marn havlwıu. ıo - f'' 
- Etek, sözü çcvırrotct 
me. 

Yukardan uşuj';ı: c) 
ı - Sultanahmct 111cl· f 

A.bidc (mcrckkep kelltJl S 
rsı· Jar (cemi), ismin te ııııtO 

sinde asalet ır.evcut, g çe' 
kat, gebe. 5 - Ters ~ş 
nakliye vasıtası olur. JtCt,Jf' 
atılan. 6 - VUcudtl or cı:t' 
l:ın (iki kelime ı. 7 _.. (c' 
ihtiyaç. 8 - nınalıır 
meşhur bir kasabarıııııt' ~ 
Ters çevirirseniz "ioct• fJ 
bir çeşit sandal. 10 ,_.,. ,ı 

si, fiyatın kısaltıtmııll1• ıJıl" 
ğe kibarlığa özenen ~ 

78 numaralı bulıı•ll 

" ' ı - Cidıılaçnn, J<, ; 0r 
hlc!e, 3 - Hnmaknt. •J):I 
Kavata, 5 - Lcğ<'ll• ?"ft,t' 
Tclayc, E, 7 - pev.1'• ~ 
Ani, trnk, ŞI, 9 - / 
10 - Hor, Y, Ler, ll. 
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