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~Q ~ ş Çorlu, 21 !Hususi) - Trakya manevralannı lakib Mareııal Fevzi Çakmak ve ecnebi davetliler buradan 

J nr, lUJ Va '{f {Fak ft Y e\Ç &-:azan d D 18 r eden Büyük Önder AtatUrk dUn saat bire yirmi kala Saray kazasına. giderek öğle yemeğini orada yemişler ve 

aponlara 2300 zayiat "Çukuryurd" önlerinde Genel Kurmay Başkanı Fevzi ~~anmt i·u~;:eerdsır·o~ harekatı da seyretmişler ve Tekirdağma f 
Çakmağa milli.ki olmuş ve Mare.şa.lin elini sıkarak veda • • 

~ verdirdiler ederken kendisine: "Orduya memnuniyet ve selamları. Btiyilk Önder şehrimizde ! • t\tıı • mm iblağını rica ederim" demiştir. Müteakiben generalle- . Atatürk dün öğleden sonra saat 4 buçukta .refaka. İ 
h:... @rın ilerlediklerini ı tiraf ed iyorlar rin, ecnebi murahhasların da. ellerini !tka.n Cuınhurreisi. tınd~k~ zevatla beraber Floryadaki Deniz köşküne avde\I 
:l'Oll 1 th . etmi§tır. : 

•
11P8ratoruhar p hakkı n.da iza hat aldı miz bu suretle Çerkesköye müteveccihen manevra saha. . M~evrada bulunan vekillerimiz de . !stanbuJa gel- i on h 1 1 · ı sından aynlmırstır. 4 mişlerdil' 1 a r p b Ütçe er 1 m 1 yar ................ -............ El.EEOEEH•EEnHO .... EEO---............. - .: ... !.:. ....... -....EIEE:.. ... _.EE_~.--....... " ....... -

y ene çıkarıldı Manevr~lar · büyük bir 
muvaff akiyetle neticelendi 

MDsaflrlerımıze bugün IEd~ırıne<.dle ~Dıraat 
bahçesinde ziyafet veırDODy@ır 

Büyük geçit -----
resmi 

· varın 
-- Odime, 21 saat 12,30 (Hususi) -

4f Sabahleyin Tekirdağından kalkan mi
~, safirler ve Çorludan kalkan saylavlar 
~ aaat 11,30 da Edirneye geldiler. Şehre 

girerken askeri kıta tarafından selam
landılar. Şehir baştan aşağı donanmış 

ve taklar kurulmuştu. therinde "hoş 
&eldiniz,, cümleleri okunuyordu. 

Misafirler doğruca Ziraat bahçesine 
gittiler. Şu dakikada bahç~c ziyafet 
baıladr .. 

Çorlu, 21 (Hususi muhabirimizden) 
- Dün Saray kazası içinde kırmızı ve 
mavi kuvvetler arasında sokak muhare
beleri cereyan etti. Bu taarruzla bera
ber kırmızı &ağ cenahta Bekleme mınta- , 

6i.,.1,. ,.ıvagete göre .Marmarada, 

1 1-ıvagete göre de Limnidedir 
f\Q:~aınyoB masUahatgıüızarı , kaamdaki yarma taarruzunu tekrarladı. 

li l'r'ıletamnze müracaat etti 
Qe ~anda bulunan lspanyol 
~ n . .J.'!' ~si ihtiyaten Halice ahndı ., 

lı ıc· a on1 · 1 ""' .,;l.J 
'-· 

1tlcle ın crındc ve kara suları- ı "- Bozcaadanın Porenti burnunun • " . ~~ c 
'lı:fıı:ıda11 b eçhuı bir denizaltı gemisı bir buçuk mil açığında C. 3 tahtelba. • " _ . , 
'· A.... . at.rııan ı 1 b d h" • . - d" D h 1 Adaya dofrru M aneuralardaıı doııen bır lcıt a, Ra§-ı 11 ·"lllur0 • spanyo an ı. ırını gor um. er a o 
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tı ıı .\ k 'llpuru hakk d k' t d'" k d ,, tam yolla kaçmıva uc • .:.lwıız 1.ıe erkmııhar ıye 1 uıcı re. \ ~ n ar ın a 1 ıspan umen rr ım e J • • r il • 
~:rc:ıo, l~t a rnaslahat~Uzarı Bay ba~lad m Adaya haylice yakla.şmı§tık 1~" Asını Gihıdi~z. 1 "'~'1• er ·a.nıhar. 
~ lletdindanbJlda d ış bakanhğı er. ki, tahtelbah r bir torpil attı. Ben ada biye reı.'flle birlıkto 
~ e teşebbUslerde bulunmuş önündeki banklara bindirmek ve sığ. 
~kat bükü . . 1 lık noktaya yetişmek için C::f-baladım 8l'-t11Mllllt.._..hhtılfll"""""""-•rıı 1•-
~ t t'diJrn· rrıetın'l'ıin hu hususta ı ve gördüifünüz gibi buna da kısmen 
'" · .\rı •e res · · " ~ lh .. cak bu .. tnı bır kBl'~m yok. muvaffak oldum.,, 
~ jllU Argun hariciye vekili Tev. Diinkil rivayetler 
': l': Siya$~8 ~.ehrimi1.dc bulunan Marmarada göründüğü rivayet edi. 
~rtı1:ıoiıu ile ın~s~e§:ırı Numan Me. len meçhul denizaltının dUn de Seli. 
~~ 1tliba.& ed~oru~~ükten sonra bir miye topçu mevkiinden görüldüğü bu-
~· ecegı zannolunmak - günkü Cumhuriyet gazetesinde rivayet 

'• ('adada bat halinde lftlydedilmektedir. Şimdiye ka 
'~n Arınuronun kap· dar Selimlye önünde bulunan lspanyol 
• ~ Ye anlatmıştır: bandıralı Macellanes vapuru ihtiyaten 

il .. """*' Halice alınmıştır. 
aa •1115 --= ""o"'-•11

• "
11

• Marmarada görmen tahtelbahir 
"'~'" rw L R A ıJ:mnlde mi ? . 
~ Qr in 1 f "'Limnos" ismindeki Yunan vapuru. I 

Talat Paşayı 
nasıl 

öldürdüm? 
Katll 

Tehi Drvanın 
. ifşaatını 

.Bugün 
10 R' 1 z casusu pun kaptanı Llmni adasına on iki 1 
~11 •ayfanu2da okuyunuz. , mil meafede milliyeti meçhul bir de. O.O) . u~cu aayfunızcla okuY,&anuz\ 

( Deoomt .J tıtlOO&s) l-H~f11111111lftltıtlllllfltlmlllJlltıtJlll"'lllllımı 

(Devamı 7 incide) 

lzmir Fuarı 
Büyük merasimle 

açılıdı 
lzm!r 20 (liijsuııl) - Tam bir senedenbcri ' 

hwrlıkları yapılan İzmir enternasyonal k. , 
arı d!ln bllyUk meras.imle açıldı. 

Fuar methallnde bOyUk bir kalabalık 11.<9 
tisat Vekili Cel&.ı Bayan bekllyordıı. Sas:t 
l8 • yaktaıırken İktisat vekili fuara gcı.tı 

Biraz .sonra fuar komitesi relal, belediye re
isimiz Behçet Salih Uz kUnıllye g~erck bir 
nutuk söyledi. 

Belediye reisintlz ezcUmle dedi ki: 
'• - asırların en bUyUk adamı aziz ön. 

derimiz Kemal Atatllrktcn aldığımız emir ı.t.:ı 

1preUe dalma yeniye, dalma en iyiye giden 
daim& ileri ko§an bir milletiz. 

Kıymetli İktisat vekilimiz Celll Bayar! 
aaym ve ııevgtu Baıkanımızm ve sizin hlma. 
yelerlnlzde memlekete, bmlre birçok fayda. 
lar temin tden fuarımızı açtığınızdan dolayı 
zatılllnlze teıekkUr ederken İ~irlller n&
mma bir ricada bulunacafmi. Ulu önderi. 
miz AtatUrke tulmlerimlzle !Ql!en •ÖyleyL 

nlz ki bu güzel semanm altında, bu llclvcrt 
denizin kıyılarında yqıyan lnkıllpc;ı, çaıııkan 
ve yiğit Egt>lller her itte, her yerde \'e her 
zaman onun g8sterdlğt 10tdadırlar. Onu 
dUeya durdukça ka~mız<!a gftrmek ıııuıdell. 
mlzdlr. Bize emanet ettlitl cumhurtyetl \'<' 

kurtardıfı anayurdu korumak en btlyUk 

· rnP.1ırımı h üncflde) 

A~t:st: aa 
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1937 TÜ.rkiyesi 
<OrD [Q)~ş $~1n)e0 n k il?) Dır -Waau nvetteırn 

sen ıra ... 
'r' azan: Haı11 i libı eclıt 

Bundan bir muddet ewel memleketimize s lm:ş olan, BcJç:kanın lanın. 
mış muharrirlerinden Hami l....ibrccht, Brüksel' in en büyük gazetesi olan 
"Le Soir' ' da, ihtisaslarını anin . mıya baş:amıştır. Yarattığımız inkıta. 
bı tahlil cihetinden en mu\'atfaıt yaz.Jardan b.ri olan bu ilk makaleyi 
aynen alıyoruz: 

Türklyenln vaz1ycli her za.mnn mu t ., 
ııaydı. Ayni zamanda Avnıps \C Asya dev. 

leU oldugıı lı;ln, iki medeniyete iştirak t.!l.

mlııU. Aakerl ııUtuı: ve iUbatı ona nhı bir 

falklyet temin etUğl müddetçe -· yani ıs 
ıncı aarın ortalanna, Kanuni Sultan Süley. 

manm hUkUmdadığma kadar - bu devlet. 
mukadderatını milli ananesine uygun bir şe • . 
kilde idame ettlrml11Ur. Fakat, Osmanlı im 
paratorluğuııuıı inhitatı b8§laymca, Blznn 
tan tevarUı ctmJıı olduğu zaaf sebct::.• 
btl!bütlln arttı. Y&V8§ yavaıı "Kapltlllfuıyon 

l&r,. mtcmlnl kabul ederek, gerek ıktı.ııııd· 
gerekse ınaıı cihetten, vesaye altına glruı 
Garhm bUyUk devleUeri nihayet, TUrklycye 
beraberce lsUsmnr ettikleri yarım bir koln. 

n1 nazariyle bakmağa başladılar. Sad4ıce, 
kendisine ikUdar mevkii aUsU vermekle m •ş. 
gut bulunan Babıfill; mukabele etmekten 
lclz bulunduğu lı;ln, göz yumuyordu. 

Türk tarihi hakkındaki malümatınuz, bir 
t&rattan Yunan mUvcnihlerintn taralglrllğt, 
diğer taraftan da, Türk mllelllflerinln ihmaı 

ve kararsızlıktan yUzQnden tahrif ediliyor. 
du. Tfli'ldyenln, A vrupaya Jtarşı olan hakl
Jd va.zfyeU, hlQ bir zamaıı, metodla tesblt 
~cmı,u. 

Osmanh imparatorluğu, kuvvetli askerl 
bir te,,ldIA.t llurlııe kurulan, mlliılUman bir 
teokra.ıılydl. H53 de, Fatih Sultan Meh. 

met, bUtUn ı;ıark imparatorluğunu istila. eL 
tikten sonra, Blzansı da ele geçirince, ne bir 
medeniyeti, ötekisinin yC?rine ikame edeblldi 
ııe de bunlan ahenktar bir kül hallııde ka. 
~tırdı. 

Sultanlar, de\•letln dahili kadrosuııda ida. 
reyi. ordu ve maliyeyi ala.kadar eden her 
.-yt muhafaza ederek, harici UcarcU b~ 

boş bıraktılar. Bunun kdrını da fanaryot 
Yunanlılar, Cenovalı!ar ve Venediklfler elde 
ettiler. Dinlere gelince, bunlar, devletin çok 

mllııamahakAr kontrolll altında muhtariyet. 
lerlnl muhafaza ettller. Bu din bUrrfyeU, e. 

aasen, ekseriya kanlı olan birçok mezhep 
kavgalanna aebeblyet verdi ve bizzat mem. 

lekeUerlııln mtl1Jyetı.;lllk flklrlerinl kuvvet
lendirdf. lıidlln mmı lisanların herblrisüıe 

tercüme ed!lmes!, uzuıı bir mllcadele mevzuu 
oldu. 

Böylece, milletin lkUsadl armatllrfuıU ve 
hUBUst ttcaret Uzerfııdekl kontroıUnn ihmal 
etmekle, Omıanlı imparatorluğu kendi in. 

kırazmı hazırlıyordu: Meş'um darbe, ona, 
makine devrtııln garp milletlerinde, sanayi 

zeııglnllğlııl lnklpt ettirdiği zaman indi.. 

19 uncu uır müddetince ve harbi umumL 
ye kadar memlekeUıı zenglııUğt, bundan yal 
nız oahs! menfaatler çıkaran ecnebllerln eli. 

ne geçti. GalfblyeUcrlnden ııonra, müttefik. 
ler 8evr muahedestle, eski Tllrklye toprak. 

larmı nntuz mmtakalnrma takslm ettuer. 
Multata Kemallıı, artk hiçbir Umfd kalma. 

dJtı bir atrada, nasıl harika kablllnden bir 

kallanma yapbğt maJOmdur .. Bundan on be' 

Hne evvel, muannldanc bir kahramanlıkla 

yapılan lsUklll aavqı, bugünkü TUrklyeyt 

yaratan, 1928 Lozan muabedemle neticelen. 

dl. 

Saltanat ve halifeliğin hemen ayni zaman. 
da llg'Mfle, lllk bfr cumhuriyetin teşldlile, 

ealdden Osmanlı imparatorluğuna alt olmuş 

Olan topraklar hakkındaki bütün lrredantlst 
ttldrlert lerketmekle, Atatürk, zaferin. ken 

dlslne, vatandqlannm nazarlarında verdJjt! 

mukavemet edilmez presUJI kullanarak, mil. 
JeUnl tekrar tarihinin SJraııtna yerlqtlrmek 

istedi. Şe!ln yüksek ZP.kAst, zaafına birçok 
mlıaller vennl1' olan bir rejimle bUttın alt. 
kayı kesmek ve mllletln bUtUn kuvvetlerini, 

• memleketin bUnyeslne hasretmek 1Azmıge1. 

dlğlnl anladL Türldye, garp medeniyetinden 
bir Ut?' gerideydi: Gazi, bu kaybedilmiş o. 

lan zamanı, harlct yardıma mllracaat etme. 

den tell!f cbneğe çalıştı. .Sfyut lııUkltlln, 
tam bir lstJklA.le istinat etmesi lA.zımgeldl. 

ğtııf anlayan Atatllrk, on beş sene lçlnd", 
)'Mll TUrkf}-eııln zirai fsUhsalden, sınat Is. 

tfhııale ve mevaddı lpUdalyeııln basit lhra. 
cmdaıı, bunlann işlenmesine geçmesini te. 

Jnlıı eden, teknik bir arınatllr yaratb. 
Bir taraftan geniş mikyasta teknik tedrl. 

1&t teşkil edildi: Sanat ve meslek mektep. 
ler1, Unlverslteler, talebelere milli bir talim 
~e terbiye veren husul!! enstltUler: Diğer ta. 

rattan da; dı§nrdan, kendisini yeniden bağ. 
lapıak tehlikesine maruz bırakmam muhte.. 

mel olan, mail yardımı temin etmek !alemi. 
yen Türkl·· ... anci\k kendi vamtal'l-uıı '·•ıl. 

lanml§tır. Yeni rejim harice borçlanmadı~ 

libl. dahili borcu da • . tur.. rfcaret ~ . e. 
U ,.mm mübadele prens!pl Uzerfııe kurul. 
ZD1:1fbar: TU· k!ye, kendisinden mev.. ipli . 
dat1e ve diğer Ucaret eşyası alanlardan, is. 
~'V'8mt&l&n alıyor •. Bu, ''ltllrlııg,, eaaaı 
~ :l'Orldyede bOyUk deml~anayll te. 

L 

. .,, 
f 

llaııri Librccht uc karısı şchrinı:zclc 
bulımc/1,1.,;ım-ı smu..ltı 

slsatı için krC?di vermeğc razı olan lngtllz. 
kontuarı direktörü Makenzl, 1ngiliz; banker. 
!erinin bundan ııır müddet e\'vel çekindikleri 
bir memleketle, Ycnidt:n teşrikimesai etme. 
nln ehemmiyetine işaret P.tli. 

Vakla, gösterllnıeaı icap eden faaliyet bU. 
yUktllr ve bUtUn hunları :ı.ynl zamanda yap. 
mak ImkAnsızdır: İlk evvel!, bUyUk strate. 

Jlk ehemmlyeU haiz bulunan demfryolu §Cbc. 

kesi ve harici Ucarot için elzem olan Uman. 

larla meşgul olundu. Bundan sonra yol §C. 

bckeSf gelecektir •. Ayrıl zamanda sanayi de 

y{lkseilyor: Şeker sanayii §imdiden tam ran. 
dun.anla çalı§ıyor. Ziyaret ett1Aimlz Bursa 

fabrikası gibi, tekstil fabrikalar, pek yakın. 
da, Alman ve 1ngtllz levaznnauıe çalıııacak.. 
trr •• 

Bu sanaytiıı mahreçleri ne olacaktır! Da. 
hlll pazar ona uzun mUddet kA.!ı gelecektir. 

V~ blrı;ok ILIJrlardatıberi harp Ye tahrip 
içi do y~ıyan Ye kepdisinl ağır \•ergller al. 

tında ezerek, içtimai sıhhati \'e manevt yUk .. 
ıellşlle asla mC§gul olmayan eski rejimin 

mutıaklyetınden ıstırap çeken Anadolu köy. 

lUsO, çok eski müreffeh hayatının hatırasını 
unutmuştur. Hayatı uzun müddet başkası. 

nın eline bakmakla geçmişti. Şimdi ise ar .. 

tık müreffeh olmak ze\•klnl alıyor. İhtiyaç. 

ları artıyor ve eklniııl i,>1 fiyata aatmak im. 

klnmı bulduğu için alım kabiliyeU de artı. 

yor •. Böylece, milli sanayi, pek yakında yfr. 
mf milyonu bulacak olan on yedi milyon 

Türk içlıı çalıp.bilecekUr, tabii satış fiyatı. 
nm halkın kablllyetiyle müten&JJ!p olması 

§artlyle, fakat bunda da, Kemallat devletin 
tanzim edici kuvveti, büyilk mlk'yaata alım. 

la spcküJA.ayon yapılma.sına mani oluyor. 

Mesel!, halkm ihtiyacı için ehven !!yatla. 
kumq çıkaran, pamuk sanayilııe ihtiyaç ol. 

duğu lçlıı devlet dahllt pamuk plyasaima 

htı.klm olmll§tur ve mevaddı iptidaiye fiyat. 

!arını tanzim etmektedir. ı.ıaaınatih, lçtfmRl 
hayat devletlC§tlrilmemlşUr! Hususi teşeb. 

bUs inkl§at etmekte hUrC:ür ve mütemadiyen 
faaliyet sahası artmaktadır.. Fakat umu. 

mun menfaatine mugayir bir vaziyet hasıl 

olunca, hususi tcşebbUsler, milll sermayenin 
yüzde doksanını kontrol eden devleti kar. 

ııısında bulmaktadırlar. Ayni zamanda bü. 
yUk emlAk de mevcuttur. Fakat, bu emlA. 

kin gayet iyi teşkil edilen kUçük emlAl<e 

ziyanı dokununca, devletlu bunu salın nlaral< 
parçalaınağa hakkı vardır. 

Atatllrk, herke!! için ha.ssas olan, harici 
lşarcUerlc, !'Ski vn7Jyetin artık mevcut ol. 

'1adığ'ını göstermek istedi.: Husust pslkol'l. 

jik değeri olduğu için, Avrupa tarafından 
her :r:.amnn manası anlaşılmıyan mühim ıs. 

lnhat, lilnt •yl \ "e içtim · akideyi değiştir. 

mlş yeni bir yaşama tarzı vazetmiştir. Mcc. 
burl tahsil, lisan ve yazı ıslahı, kadının a. 
zaUığı, fes \'C sanğrn mP.n't derin lnlkı\a u . 

yı;.nılırmıştır. Anl\dolunun kalbinde yeni ·,ır 

hUkQmct ·rk<-zl inşası \'C İslanbıılun Türk 

devleUnln merkezi olarak terkedllmesl de bu 
geniş ı~•"-hnt helAgatlnln birer parçasıdır. 
Ankaranın sembolik bir kıymeti vardır: Bu. 
nu tartr edeceğiz. 

llanri Librecht 

O{iuz motörU b"r sandal 
batırdı 

Büyükadadan lstanbula seb1..c geti. 
ren Mehmet kaptanın on üç tonluk 
Oğuz motörü dün akşam üzeri Cadde. 
bostanı önünden geçerken Cemalin 
sandalına çarparak batırmıştır. 

Sandalcı Cemal kurtarılml§tır. 

HABER - ~~m 1'ôSfK9! 

IP/uj • • 
mevsımı münasebetile 

Yaşatan ve öldüren 
GCNIEŞ 

················································ ····································································· 
"Mazide o'ldıtğu gibi bııgiin de bize "Anavatan" teşkil eden ve dünya i 

tarihiııin son dönfün nok_tasına kxıdar t~kil edecek olan topraklar, en c.<ı
ki {'ağlardanbcri taşıdıkları ve (Doğto nımıasma gelen ''A>ı.a<iolıı" isim. 
1 riyle bile gföıeşin her giin yöklcrirnlcıı fışkırıp doğdu{ju nur ııe 1~ık kay
n~kh:,uıır; daha veci::: bir tabirle söylemek lcl.:::mısa Tiirkiyc, 00.,taıı ba..<:(l 
l>ır gııncş menı'Lekcti, güneşin kendisidir ... ,, ...................................... _ .................. -... ~ ................................................ . 

Yazan: Dr. Rasim Adasal 
-1-

Beşer tarihinin Uk de\irlerlnde arz kUreıal 
&tünde yqayıuı inaıuılar birçok tabii kud. 
n~Uer arasında \C belld do e.ıı bqta olarak 
"gllııCIJ,.e de taıııııııtlardı. En orijinal \"C müa 

bet rlklr cereyıuılannm Ye bu meyanda kA
lnatın sırlarım ı;fü;en fel&elenJn l&f8A Ue 
dotup yııyıldtı ıııre.larda demokrat Atlııa 
elh~lııdc Ollmpos dağıııın ~arı lnıııaıı ~arı 
,\llıth olan nıabııtları lçiııde ••,\polloıı,. ~ani 

gııııı~ nıat>ııdu t'll kııdretJilerdı•n sa.\llırılı: 
zavallı Tnn-a hllu buııun ~nmbına uğmrııı-,, 
~akılmış 'e ,l ıkılnııotı . 

Tabiat ltlbarllı• J;'Ünetıi de bir toıırııJ( r.Pr. 

rıoS!ne, maddi bir kııdretıı bcn7otnıeJe ,.e 
tasan-ur edilen Ullbi ''ll&ıflaını sllnM>ğe kııl. 
liı.an ('n lıüyiık fllowr, ilk ahlak peygıunberl 
oknıt lmnnla \·e cesareUe bir yudum bal. 

dırnn 7.eblrlni dudaklarına kondurduğu an. 
da blle g-Un~ bir nınbut, zaman :r.nman lntt. 
kam da alan bir maboddu. 
Giin~e alt mitolojik huraft>lı>rf bir çok 

nılllcllerin dini ,.e it'timal tarlhJPrlndo t>ula. 
billyorur~ Ctlin~ln P.8ki ve en önr.mll bir ta. 
rihlıı lh llrırıırkte haklı olan büyük Thrk ıı. 

lıı<ııırıııır lrllnıaf btiıı3·osl, din ile a.lılkn"'ı bu. 
J:l\n arlık y11.lnı7. ağır.dan ağı7.a nakll'dllcn 
hlr rfııııırıe d<'ğll, Rpaı;ık bir hakikattir. 
''Mazide olduğu gibi bu gün de bize ''Ana. 
vatan., teşkil eden ~e dünya tarihinin son 
dönlim noktasına kadar te§kil edecek olan 
topraklar, en eskl çağlardanbcri ta§ındıkla.rı J 
vo "doğu,. manamna gelen ''Anadolu., isimle 
rllc bile gllne~n hergUn göklerinden tışkırı;ı 
boğduı'tu nur ve ziya kaynaktandır.,, 

J\uglin bile glincş hu Manr\i ltikatlann 
zlnrlr)('lllQ llıı dP.va.m edegelen bir 17.l olarak 
bazı nıea.hı-plerln ,.e inançların ııcmhollı•rl 

aruında muha.fa7.a edllmel<t.e ve hattA hay. 
raklarda ı;örülmeldRdir. 

Parls sergisinde, ilim sarayında bütUıı 

11eyyariıler, )"ll~r TII bb 1111!.fUlda ay "ftl 

arzı tıemslll reelinler '" kabai1ın& ~
le odalar içinde ınfdınldıfı balete gtlnet mu. 
IU7.am saray kubbesinin ortaıımdakl bir hel .. 
yuırta \'8Sl'tulle bütün ca.rıldığı ve u.amett 
ile aklcttlrUmektecllr. İnMnlarm bu haldı 
taahbUdlerlnde sade korku ve ibret hislerinin 
Clofurduğu iptidai bir din teWddsl ve lı:alu 
aramak, eski Jdı\slk din teorilerine ballan. 
mak dof nı değildir, 

lntwuılar rünetln hayatın muht.ell.f teza.. 
hUrlerfne olan ÇQk mUhlm rollerini yakın_ 

d&n görerek ona tapmı,Jar; ideal s1hhatm 
de\·ammı ona atfetmloler ve "günf!fln gir. 
medlfl yere hekim girer,. darbı ~il il~ 
onu t.ablatte en bilylik bir hekim manatma 

:\"ılanııda \"e bıı nrııda ı•IA.jlarWı. daha mücıı. 
ıolrdlr. ÇUnkiJ deniz havasında tıı7; I~ od, 
hrom gibi rnıtdd<-lı•r fıuladır: bir çoı-uk d.•. 

ıılr. kenarında ya.znı iki a~· :mrfmda S ıuuı. 
tını boy fatlıt.hğı ku.anır; hııJbukl normal 
olıu-uk şehlrll'rdc kapalı havalarda bu ımr,ul; 
:ı e-<11 BJda rnkl olnblllr. 

('fit Mthrndıt mrn•ut olan lntih:li ınilknd 
dit lutr fpliklf"rl hariçt4'n JtClerı bütün hu 
kaınçılamalan un ı~·etc nakll'derler; hu su. 
n-tıe ne..sielf'rlmlzln beslenmeıd; lfra7. gud. 
delerfnılzin \1l7JfP..sl kolaylıkla ,.e intizamla 
vaki olur: omoml de\·eran ve bunun bir 
kısmını tqkll eden dlmat damarlannc!MI 
kan d(!ve.ranı daha eerllf'st cereyan eder: bo 
ııebeble açık hB\'a ve güneş unlyetimlz lı;ln 
mukanrt, mUsekkln ve kanı ;ıilklinden kur. 
tancı birer imli olurlar. Nete ve nikbin! de 
bunların netJt'.ealdlr. ÇllnkU sinir merkezJ('r( 
en MUlı gıdalarını teşkil eden fosforca zen. 
glnletımlll ve 'a~ nl zamanda bir çok dahili 
zeblrl4>rdM kurtulmuıtur. :\f~laur hayati. 
yaur lllmlerde.n Ong. Lumlrreln d~lll' gl. 
bl ''Kttnetln tesiri altında bütün hayati tea.. 
mllller çoğalmrı ve kuv\·etıMmlıtır.,. 

Mevzii olarak &"llneıt banyosunun faydaları 
da mevcuttur; z.lya, mikrop öldiirUcü oldııtıı 
cihetle, birçok yaralann kapanmasına: lltl. 
hapların bertaraf olmııoıma ~ardrm ed\•r. 
Onun içindir ki kf'mlk n~ ınaf<cal \errınler'n 
de JtÜn"Ole tedavi çok remçtadır. 

Bııglin meımlekeUml7de dr. ta.tblk f:tını•i;o 

başladıfımı:ı; "tncu.k kampları,.ndan maksat 
güneşin yayJ:'m zlyumdan ,.e bllhulll\ 
''Tayf~ma,,de morun ötı•11inde bulunan 
''Ultra \·lyol4",. ı,ualardan lstJfade rtmektır. 
En tabii "soJaryom,. tabiatın kı-ndlsldlr .. Nf". 

almııtlardır. flıı ıaanaUar bakımından 'tu10 ve gurub.,11 
Dokuz ay kıtranlık bir çukur lı;lnde bUyU. Ue hemt'n her p.lre ilham kaynağı tı>şkll et. 

yel'f'k Y&IJlY&n nevzadm Uk anoe gözlerini mı, olan gUneı nekadar tapıla a7.drr .... Hn.. 
kam&§ttran oey, gllnetin qıtıclrr. Yf!tll yap. yat ıunan bu muaz7.am auı parı;uma, bu 
ral'a, aıhhatll \"e taral\·etll bir yanaA"a renk, muclze\i kııdrrte bir Franı.ı:r; ııairlnln has. 
buğday bqatına olgunluk. çiçeğe &rJ1ha rt-ltlfl bir şiirin bir muramı aynen 8.lı.) o. 
nren hep odur. Gllneıt kt>llme ltlbartle bOe rum: 

lmkAn ifade eder; gUnetll ba\-alarda. ıımo. • •• O Solell, tol sıuHı quJ lef' ekoıw.• 
mi bayat devamlı bir hal'f'ket halindedir; Ne .erakınt qııe ee qu'ellea 110nt!.,, 

&'fiu-1 kırlarda, fezal&rda ve hatt& tımınan. ''Yaşatan l"iine,, oldilttn &'iln~!,. baıılıl;'t 
tarda ııeyran hep onun mllaaadelDe Vaki o. Ue etlkeUedlflm bu talıUU y~ın buruya 
Jıır; ı;linkU horalan, frrtınatan, fellkeUerl kadarki kı11mmda g-Une,e DK'ddahlık yaptım: 
daJıtan ve her yerde ınuııa aulb ve snldbı ona tapan bir bende gibi kudret önUnde e~I. 
rehberlltf yapan onun nurlu Çoehresldlr. lf'rek söyledim. Fakat her J~·lllfln ve battA 

GUne,ln görUnmcdlff buluUu hanlarda aaadf"tln lfrııtınd.n bUe ~nk drfa Hhraplnr 
hrunen dalma Rahalılan ıram ve kuvetle, g1l. ve :ı.ıırarlar \ardır; blna.enalPyh "öldüren 
nP.Şll glinlerde ise dııdak}arımnda. ıtarkdar, ı:-Uneş!,. tabirli<' ifade 0ftitlm ifrat dl'recedr. 
dola.ttıfl alde nlllf& ile kalkart7.: ~Unktı nıhn giinrş banyosunun ~bllkell uırarlarmı ıla 
l'M'yyallt ~·e ran \'en'fl. gn~ln Rlnlrlerl yatı,. ş<-rhP.dlyorum. 
hı-An m<-llıııknllyfll Aet çrkrn Jrf'ne ndıır. Gtı. iki a~·danbf'rl hrr ak,ıun ı:ok olddf'tJI tııı.. 
nf>f, ahlAk manuma da ıılmablllr. RI:ra, hu. kak aJnlarmdan, midi'! bulantılarından \e 
lt\!ıkArlık, tıttly~lı.llk \'e t'Urfim K'ftnetln hırtmhktan ılı.Ayet eden milneH·er bir ha • 

kıınP.tll ı'ıkları !~inde ) rr ıtlaınu:. Haklka. yan dün gece mükellef apartnnanmda. krn. 
ti, d•ığnılııfıı da "~Uneş ı;-lbl n~ık,. tabirllc dlslnl dost bir rlyanotı;I sdntUe K"ilrdUtilm 

lrftde etnıf'z nılyl7. ":. 7.aman hekbnllte ve hekJmlere tae atarak 
Tııbn~t bıLlomırıda.n da J:lineş r.n ust.a bana ıunl&n ııöylf')1verdi: 

bir U\blh, bir l.okmıın h!'klmdlr: bıitiln ha. "-Doktorum, bütün yabaııcr \'eyerli meş 
)atlar m:ıhJ(IJ.;l:tnıı \"C bu meyanda insan hur fabrlkalarm bütün Ulçlarmı, bütttn kom 
Ul.\'l3 ı~lni11 ııeş\'Uneması için en rlum bir prlmelerl yuttıım, hiçbiri rırıtırabmu tt'ııkl.ı 
amildir. flcrgiin \'C heran 110rınal Oiorak keıı f'dc>mool; llalbukl 111 MIR hafta zarfında hiç 
dlli~lndc.n insanlara yaptı~ı faydlilı teıtlrler_ btr lllç almadı.ton halde ağnlarun blrdr.nbl. 
dl'n b.-ııka, onu bl~nk hıtııtalıklara kA"JI dil re kt'ndlll.tlnden g~tl. GUJUnmr:r; ml ~ \'allıı... 
bir h•dın I \'ıt!lıtası olıt rıı k kullanıyoruz. Hll. hl 111'7lere lnanmıya.cak oluyorum.,. 
hRıı-.a uçık havıl.lıırdn, df'nl:r. l•enarlıtrındl\ Stephan Zwelg'ln ''Hislerin konfüıl~·onu" 
ayni 7~'lmandl\ hrd,.nt ııpcrlıır ~·apan vücut. t'Alerlnl okuyup an'aya<-ak kadar kUJttır sahi. 
lara J:ilneşln ıııhhl tN•lrlerf çok btiylikfür: bi olan bu bayan o eımada dUıtUnemezdJ ki 
kan okııljl'nCf' ve dnhyr llP. kınno:1 kll""Y- aorı ırttnlflrdfl her aab8b ya~ yatmurlar 
\'at~n :ıı-nglnlrşlr \'C bunun neticesi olarak 1 • yüzünden Fıorya plAjlna gidip llabaht.nn ak. 
trııPffiiıı de kolııyla.şır. Gllneş AAy~lnde alCI. &ama kadar kumun üatilııde yatınyyor \'e lı. 
il ha!ltıtlıklarn ka~ı mnkaveınctlml:r. artar; ter l•fA>mez boiazlçlne bakan istirahat oda. 
l'llt deveranı koln~ la3mca df'rfn ıızo\"lardakl sında btr teUongda 11:r.an

1
arak kitap oku:'l·or. 

lmıı d1•\ı•r11nıııııı ~lil<I: hannrr \C YÜt~ııda 11. du. 

munıi bir 13 lllk hlssl clll~'Ulur. Gün~ln tes1• ikinci mü.,ahOOP)1 de lstanhuhın manıf 
rlle luuı<hı.ld kireç \"e fnııfor artar; o halde bir daJıDlye bf'kbmnbt afı:mclan aynen nak. 
bilhassa çocufun kemlk1Nine lllzumJu olan J ledlyonım: 
bu madclelerle net\ilnoma ksnÇd&nD'; \1ta. "- Birkaç gün en-el bir geoA TI> ~iikllf'I> 
mln nıaddelt"rfn parf.aJanmnm dJtlıa kol"Y- bir at~ trlnclf' kıvranan Te bn.eyanlar M\11 

hkla tcrrlln edlllr. 1'aft huta )1nnt Y!ltlannda Mr delikanlı ... 
OUnetJ bynaoım, deniz ikliminde, deniz kr. Amplrtk ta!ıabet yapan dostlarm ve komtu. 

21 ~<:iUSTOS- ! 

mu ya? 

Zavallının bir adı bile 
dece F. 1937 diyorlar. Bir 
bir numara bile değil, sadeCI 
''F" harf inin ne demek ol 
bilmiyorum. lnsanlarm hayali 
dar kurudu mu ki bir yıldJJI 
lamıyorlar? HeyetşinaaJal' 
garibi ..kendine evlld '6ilftfP nf 
veı:ecek . bk hayırsever ~ 
dı ? Y okaa hepsi de adla.rJlll 
seri, semamızdan ikide bir' 
yıldızlara mı saklıyorlar! İ't, 

Her ne hal ise tallhsts bit~ 
fnsan oğullarının merakJDI ,.,P• f 
medi. Doğrusu vaktini fena_ .. llllllJ~ 
yüzünün hali bu kadar k~...ı 
yüzündeki kanşıklıkl&rl ~ 
min aklına gelecek? ., ~ ' .... , 

Allah vere de gücen.nı~· ~ 
bu derece nlakasızlığımızdall ~ 
kuyruğu ile şöyle bir tecllb' 
halimiz nice olur? Nurull..taA 
Cezirede d tf' 

isyan blltüo tldd' 
devam edlY~ ~ 

Fransız hcyctıne ta ....... ~ 
Cezire, Hasice, Derbeıdytı '-~ 

isyan glddeUc devam edJ70'• ,,.,,,-_:,, 

rişilC?n hareketler bo~a ~~ ~ 
ler bu ha valide tarama ı ~,, 
yor. İsyanın clı•başısı 8§iret re1'11~ .ı:a ve Abdo aranmaktadır. JI;:.-~ 
Ucn edmlcr çoğalmaktadır· ~'I' 

ne A mu dede taarruz ya~~ 
dil. nu mıntakada açlık vardi'·. 

~~ 
Polis bilmecesiolll DJO 
•:t~~~~.~u~! .~!! ~A 

dUşmUş olurdu veyahud da .~...dl. ;;..' ~ 
leliğin üzerinde tnkallUs ~:-..... tJlll"'~ 
parmağı birden kapzayı bern--- ~ 

tarın tcşhı.ılrrl menenjit ve,...,:.~ 
uyarak tlfoydu. Hattı\ bir ..,.... ,._.. 

knmiştl, Alınan belkenıltl ~ tf!fıJ1 
kin etmJ<ıtl \"e terw.nıizıll- ,, 

lak muayenemde mayonDll .~ ~
ıörmedl~l Ust kıı1ı;a ıwı~~ie~ 
oombe_,a7. nlduklarmı: diter........., 

bl< Am•rlk• ye<ll•I"° ,_--~ 
ve blit:Un gün plAJdan aJ ,....- 1/1 
Sportmen gen~ ne Uto \'9 .. 

~rhum akliye boeamTT. ,...- ""1' 
rlnt'e bal J:'lbl ''g'llnet h~ 

. .--
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~e$ttfft n ö .. .. 
··~şu~_: 
6~rpoo Daıırdaın 
brrreuıeceD< 
&t&ı şeyn n n~ 

' Ltlrıc..,raı l1"i'D ad o R o o 
0~ Bay; esnasında İngiltere hava 
llıuı ll&ıı hakk ' W. Elmhirsfin Türk 
~ 'likit b: ındaki intibamı sorduğu-
trdi ·Zc RU k : :r ısa ve veciz cevabı 

~;Attık biz 
it leyi . garplılardan öğrenecek 

~ll:lıı 11~12 katmadı. 
' :rUphcsiz h \&. rı hakk ayatımızm başka 
fıt.ı~~t tclakk~ri:la braz mübalagalı bir 
"'Q-.. h 1 edebil' d'k ~ akltında ır ı ; lakin Türk 
~ Yet gör.. tnahzı hakikat aynı 
lltfı .. _'-•lett u~oruz. Çünküı Türk es-

Kardeşleriyle çil ter çifter askere giden karpuzcu lh.'r<ln ue bir mesl.ekda.şı, .. 

lstanbul konuşuyor! <Demirkapı: 2) 

Htıt mmmttmm __.........,. 

CUMHURIYE1"te: 

Manevrayı Uk yapan 
Türkler 

-
l\1, Turhan Tan, Türk nskerı hayatında 

manr.nanın tarihini anlatmadan t'\ nl oii~ le 
yazıyor: 

YeryUzUnde en l)1 asker nllmuneal, şt.ip. 
he yok ld, TUrktür. Ona bu ııerefl bir tarar. 
tan taşıdığı kan, blr taraftan da aldJğı ter_ 
biye vermiştir. Kan kU\'VCti ;>ilrek ve bilek 

kuvvetini, muhitle içtimai §&J'tlar askerliğe 

gerekil ha.slctlerln en yükseklerinl TUrke 
temin ettf. Onun itin tarih, hemen her say_ 

!asında TUrkUn aakerllk yolunda bqardı~t 
büyük işleri kaydeder. ' 

- -~~ e cıhan · d' ~ da kah gır ı. Son asırlarda 
ctd l'!ı, en mU~anıan oldu. Şimdi, en 
!" ~ikr emme! bir motörleşmi! 

t ~ııı~ ır. 
~tııı... ,ar ata . 

Demirkapılıların şik3yetleri ! 
Bu semt halkının en büyük dileği su, ışık 

ve bir .polis noktasıdır 

Ve sonra ırumcvnınm tarihine g~erek di
yor ki: 

Biz Trakya manevraları mUna.sebetlle bu 
haklkıı.tln bir kere daha tebarüz ettiğini gH_ 
rUrken eııkl Türk ordularını hat.ırla.mak iıı

tcdlk. Dört yüz bin atlıya kumanda eden 
Meteler, bir eliyle şark! ve bir eliyle gar•ıt 
Roma kapılannr saran AttlıtUar, doğu ve 
orta Avrupayı ordularına çiğneten Cengiz. 
Jer, filleri atta yenen Aksak Timürler .sevk~l 
cey§ ve tabiye Umln1 kuran ve genl§lctco 
lrumandanlardı. 

~ı tcbra ~ernıJterinin de pek mü-
'l~ -'rtık ~z c~tirdiği gibi: 

l Cdcrn ç bır kuvvet bu memleke 
ez. 

Yazan : Haberci ') t • "' • 'i lrnııira t" 
~ ~~: ın sözleri be~i çok 

441rdan ••v 
1 Jı... olına ogrenecek bir şeyimiz 

·-"' sı ... 

Dün, Demirkapının sa.dece hariçten 
görünen kısmını yazmıştim. Bugün de 
halkının şikayet!erini anlatacağım. _] 

Fakat manevro denilecek asker1 temrin. 
Jcrl llk yapan Oıımanlı Türkleri olsa gerek. 
Daha evvelki asırlarda TUrk orduları dalına 
hareket hallndeydJ. Ve harp kaidelerini, u. 
ırullerln1, dUşman askerlerl.nl ma.ğlbp etmek. 
le tatbik ederlerdJ. Çelebi Sultan · Mehmet, 
karargAhlan Merzl!onda ve Amasyda bul•J
nan lkl süvari fırkaama harp tecrUbclert 
yaptırmak sureWe manevra usulUnU TUrk
Jer arasında ilk kuran kJmııe oldu. O, Amas. 
yadan hareket eden fırkaya bamye, MerzL 
fondan yUrüyUşe çıkan fırkaya da lA.han" 

Nöbethane caddesine ilk girdiğimiz ~~c dcmckt' ~'?bı lier ır? Bunu yanlı§ anla-
~ dcıı iıur ırıcınlckct, her millet 

~~ ~nla~:c ddcr, bir şeyler öğ
~ hırç0k Fransızların biribir
"att · Onıal'1 §eyler verdikleri muhak
t~tttlc liı n bu haline, oakarak 
~ ltlcscıcr §eyleri var!,, denemez: 

zaman konuştuğumuz adam seyyar l -
karpuzcu İhsan oldu. 18 senedenberi :..:_ı 
bu semtte seyyar esnaflık yaptığını 
söyliyen İhsan, .kendisinden maada 9 , 
erkek kardeşi bulunduğunu ve hepsi. . 
nin muhtelif işler yaptığını anlattı. ~·1111•11 

~ garplılık, p.rklılık mcae-

llılt ~ ' bitim b 
~ ht ' t u Bahada öğreneceği-

'~'ıtıiği ır. Çünkü telakkileri.mi
~~ ' lllcd ga~plı olmuştur. 
"'bitı~tfltıcktcnıyet dünyasına birçok 
~ 0\ §cyıcc, bilmukabele, onlardan 

;-.,~ . r almaktayız:. Bu, baıka 
~CQ 41tiıtu 1 
~~Un ~r§~iler: Garplılaşmak iıs
t'?ıtlt ~ •inıct ~~e, bir devlet tipin
~~l~oruz 'A ıyaıct telakkilerinde 
~~ ~t va.rd ldıklarımız ve öğrcn
~bit ~ ·s ır ve .çoktur. Fakat tc

~~~~>'ııı. :~c~ıyeti aleminin y~ 
~ ~ ktyıncc, bu aileye da-
lır~ rda f aydalanmız doku-

~~· be~: ltcvfiy · 
'-tlifi:ı "'iti. :Su ~ın .~eğişmiş olma-

~lUJ!Jd ~. nku or1u da o değ~ 
lıir ur. 

~t ~illlla • • • 
~\.. iltp ha lllar ara h 
~ "~ da 'Yran

1 1 
P ayranıydık, son-

( ~P ~rc..,.ltaıa.~ muştuk. Fakat hayran 
ilt~ ~· flcrj Öl ~ ?cnzcrlik vardr. Hele 

>ar yıllıd· ÇusıyJ b' · 'l' ı o h . e ır nokta kadar 
~ıı illtJ· alırniz d ğ" • ~ · Ga ıt de.., • e ışmış bulunu-
-lııı~ . rııltıa.ı.. rınj bitirdik. Garplı-
~ı •<Qan " v 

! oıtlla ogrenec:ek bir şeyimiz 
sının da hikmeti budur. 

~ • (Va-NQ) 

h rıf Oruç 
~ııdakkında 

ın~~l~ınumillk 
~ııı tı8 8 eası nı 
~ ta~~atall<!ıı. zırlıyor 
""lrl'I .. cıı (" n lata ıı,, -"l o\ ~ 8.ttn) nbuıa gelir gelmez tE'v 
-"" rı.r 0 gıızet.ea.ı tı:_,,_ ~e % l"lıç ha sahip ve başmu. 
~l't~ klkat ııtı!'ktndakl tahkikat bit. 

11 1lı1ıııı.ıı~•llın ~tnıı lını doayayı mUddelu. 
Li ll:ı.Uta.ı §tir. Bu huSUBta mUd-

'l e l!a3ını ~amaktadır. 

a,,rbeliadada 
lıtı ?na,, c d bu v11161 • ese in 

bir ~t'ı. lieyber l anlaşıldı 
tr 1tın •ada . <. cesedi b Sahıllerinde genç 

t- Ulundu~ 
1. '\lı.ttı h' gunu yazmış. 
~il.da liviYet' 
~h l..oıan ~nl~ılmıştır. Heybe
~, evcıe otura erı sokağında 31 nu 
~llla.tı.'tasyad n !sakın kızı 23 ya. 
~ hl> evveı kap 1r ~nç kız kısa. bir 
llları.:;1 bavid i: 1 _Çarşıda kasketçi. 

t ~ıı 1ot1r. nunde bir ı:ençle nL 
tılır ll<uııı :.ı 1 . v dijv' . 
}': ğU tahkık edilmek. 

:111 8 

- Biz on ka:deşiz, cliyordu .• Aske- l • ... ~ .... 
re .hep çüter çıfter· gidiyoruz. Şimdi fi 
ağabeylerimden ikisi askerde, onlar 
bitirince küçük kardeşimle ben gide

,, 
takımı adını vermiş ve iki takmıı Suluova.da 
çarpıştırarak küçUk mikyasta bir manevra 
seyretmişti. 

ceğim. Artık biz sonuncuyuz. 
- Burada işler nasıl? diye sordum. " 
- Halk hep işçi ve fakir insanlar. 

Çok pazarlık yapıyorlar ama, gene de 
işlerimiz fena gitmiyor. Biz de fazla. 
kar aramayıp ucuza satınca müşteri 
bulma.ltta güçlük çekmiyoruz. 

lhsan, resmini çekip gazeteye koya. 
cağımızı duyunca pek sevindi. El ara.. 
basından özene bezene seçtifı bir kar. 
puzu: - İllaki yiye~eksiniz! diye tut. 
turdu. Neyse, daha biraz evvel karpuz 
yediğimizi anlatarak kendisini bundan 
vazgeçirebildik. 

Ayni yol üzerinde konuştuğumuz 
bjr bakkalın en büyük derdi su mese-
lesiydi: ' 

- Bundan epey evvel. diye söze baş 
ladı. Belediye sular idaresine dükka. 
na su almak için müracaat ettim. Ana 
boru ile burasının mesafes! tam 37 
metredir. Bonden 200 lira istediler. 
Bu miktar benim için fazlaydı. Kendi
lerine yüz lira peşin olarak vermeyi ve 
mütebakisinin de, susuzluuktan kav. 
rulan bu yerde elbette çıkacak olan 
diğer bir su müşterisinden taksitle a.. 
lınmasmı teklif ettim. Nedense kabul 
edilmedi. tstanbulun en işlek semtinin 
burnunun dibinde olan bu mahallede 
ilaç için bir damla su bulamazsınız. 
Halk hep kuyulardaki acı suları içiyor 
ve kullanıyor. Mademki evlere su ge
tirtmek bu kadar masrafa mal oluyor, 
hiç olmazsa belediye şuracıkta bir 
yere terkos çeşmesi yapsa da halkın 
hayır duasını alsa! · 

Mahalleden ikinci şikayetim ışıksız 
lıktır. Koca caddede • o da Daya Ha. 
tun sokağına ait olmak üzere • bir tek 
elektr:k lambası vardır. Allahm gece
si burada bir vak'a olmadan geçmez. 
Bu karanlık sokaklar zabıta için de 
mütemadi bir meşgale yaratır. Bura
lam1 aydınlatılması suretiyle bu gibi 
,.a '•:ılarm az tla olsa önüne geçilmiş 
olur. 

KURUN' da 

Saikan ve ,ark misakları
nın yarattıjiı tek vatan 

Otonı.obil mezarlığı haline gctfrilcn arsa ve Tra7-.11aya işliycn otolJU.s1er 

Orada bir atölye sahibi bulunan bir sanlar vardır. Gece olunca 30 • 40 
zat da şöyle bir dilekte bulundu: hayvan buraya çekilir. Onun karşısın-

- Bizim arkadaşın dediği gibi bu. da bir gazöz fabrikasının ahırı vardır 
raya muhakkak elektrik ve bilhassa ve içinde tam on tane at yatar. Koku. 
bir polis noktası lazım. Her gece fena nun nekadar pis olduğunu hissediyor. 
kadınlar, fena adamlar. sabıkalılar bu sunuz tab1i. 
raya dolar, ya kavga ederler, veyahut Hakikaten keskin bir gübre kokusu 
da Anadoludan gelmiş saf vatandaşla. ve buna karışan bir lağım kokusu var. 

dı. Bu ikinci kokunun sebebini sorduk: 
- Burada l<analizasyon yok mu, bu 

lağım kokusu nedir? 
- Kanalizasyon tertibatı nıükem. 

meldir. Yalnız şu arsanın etrafında
ki klübelcrde oturanlar herhalde fakir 

oldukları için anr.lnğıma kadar tesisat 
yapamamışlar. oraya kazdıkları bir 
çukurla ihtiyaçlarını temin ediyorlar. 
Bunun için belediyeye çok şikayet ya
pJldı ama, bir netice alınamadı. 

Bu klübelcrde oturanlar ihtimal ki, 
böyle bir tesisat yapacak kadar para. 
ya sahip değildirler. Fakat onların 
parası yok diye, civar halkının rahat. 
sız olması nekadar doğrudur bilmiyo. 
nız. Ve onlar bunu yaptıramıyorsa 

belediye halk'!n selameti namına bu 
işi üzerine almalıdır fikrindeyiz. 

Demirkapıda, maliye şubesi bina.ıı · 
nın bulunduğu yerin hemen yanında 
bir arsa var ki, hem bir pislik ve hem 
de ölü otomobiller deposu vazüesini 
görüyor. Burada bir iki de tamirhane 
var. !<~~er bu arsalar bu tamirhane
lere aitse. ilzerlerini örtüp bu Girkin 
manzarayı kaldırsınlar. Yok, hali bir 
yerse buralarını kirletmeye hakları 
yoktur, önüne geçilsin. 

Kurunwı bu ha.ftakl UAvcal tamamen Trak 
ya ma.nenalarma altUr. Bu ara.da. doııt ,.e 
müttefik de1ılctlcrln, manevralarmııza l5ti. 
rnk etmiş olan erkt.nıharpıert hakkında çı. 
kan bir yat.ı ıunu U-barllt. ettiriyor: 

ltWa.k mefhumu, asken manevralanmız 

dolayurlle beyanatta bulunan dost ve mUtte. 

fi\c devletler erkAnıharblerlnin ağzında çok 
geni§ bir mana aldı. Hemen her müttefik 
devlet crkA.ruharbtnln, Türkiyeyi '•ikinci vl\... 
tan .. saydıklarını g!Srdük. 

"Burası b!.zim lkincl vata.nmıızdır.,. Yn.. 

hut: 0vatantmıza geldik,. gibi bizleri gerçelt 
ten mütehassis eden sıızler sılyledllcr .. 

Balkan ve !}ark :miııaklıı.rmm an:ettiği bir -
ilk manzarası, herhangi itWakm gösterdi~ 
mnnzaraya benzemiyor. Burada, hudutları 

aşan bir samimiyet, müdafaayı birleştiren 
bir bUtUnlUk mevcut. HlC §Uphesiz kl, dost_ 
!arımız ve mUttefiklerlmlz gibi, biz de onla. 

rm topraltlannı iklncl vatanımız sayıyoruz. 
Ye kendJ vatanımız kadar yabancı gözden 

kıakanıyoruz. 

1 
TAN' da 

Aşısızhk derdi 
B. FELEK n:;ı ız kaimanın bUhunlerdc c;ı. 

kardığı mil~kill nu.lyctl anlatarak ~ ta\"ııl. 
yede bulunul·or: 

lnsanm aşısızı, ne satıcılık eder, ne satı. 
lanı yer. Bir taraftan zabıta ko\•alar, diğl'r 
taraftan da. hastalık tl'hdit eder. HU!Asnsı 
dünyada rahatı kaçar vesse!Am. 

Onun için rahBt rahat satmak, almak ve 
yer?ıek için a§llıı.nmak en akıllıca harekettir. 

Hl'le tırodan kurtulmak iı;;ilı yapıldığı g-l))i 
aıhhatlmlzi, rahatımızı, sUkônumuzu ve ma. 

1şcUmizl tehdit eden maddi ve manevt has
talıkların hl'psi için serom bulunsa da aşı. 

lansak gerçi vUcurlumuz çeteleye döner &. 

ma rıı.hatımız da dörtbaşı mamur olurdu • 

Ukin nerede o gUnler!? 

temiz bir manzarada. Harab olanları 
içinde, buradan Edimeye kadar 300 

kilomerteden fazla bir mesafeyi kat'et 
rnek mecburiyetinde kalacakların aza. 
bım düşünün! 

Velhas1l halkının bü;rük bir işkilyc
ti olmamasına rağmen Demirkapı pis 
bir semt. Her_gün çöpçUnUn uğradığı 
söylenmesine rağmen böyle bir emare 
ye tesadüf edemedik. 1nşallah düzelir. 

HABERCİ 

Y ARfN A: Kadıköy. 

Sabrln!n çakısı Sabriyi• 
yaraladı 

~~i~et~f!anı Yapılcak 
~"lı ~ılar Ce ~ğından geri kalan 
~~ a 1trıi tekrtnıyeti yeni idare he 
l.ııl. ~ a.rıa -""habı teknen nacaktır .• Reis ve 

da ~ap 
1 

kasaplar cemiyeti 
ı 8.Caktır. 

Bu arsanın yanından geçen yolda 
Trakyadaki bütün vilayet ,.e kazala.. 
rımıza seferler yapan otobüsler duru. 
yor. Bunların kimisi neredeyse hurda 
haline gelmi!1, bir kısmı da rahat ve 

Aksarayda Kemalpaşa. caddesinde 
oturan 16 yaşında Sabri ile arkadaşı 
1 yaşında. Sabri dün oynarlarken 
küçük Sabrinin elindeki çakı büyUğü
nün eline saplanmıştır. 

Yaralı Sabri hastaneye kaldırılmı§, 
diğeri ynkalanmıetır. 



Izmir fuarı 
merasimle 

büyük 
açıldı 

lktasa't VeknDn : 00 taDz AtatQırkü 
ancak va'ltaılfi1omozoa ODçelöDDnrnz. 
O nazaıramozda vatan kadar 

lkoymeltDBdDıra,. dedi 
(B~ tarafı 1 incide) 

.-4Zilemlzdlr. O uğUrd& bUtUn Egeliler tek 
bir Türk pbl kanımızı, canımızı feda etme~ 
hazırız ... 

ıktısat Vekili kürsüde 
Bu.nu mlltealdp İktisat vekili CeW Bayar 

ktlraüye gclml§ ve çok nlla§lanan bir nutuk 
söyleml.Jtir. 

, CelAl Bay&r 11tszlerliıl g8yle bfUr.i:ıiJ§tir: 
; bin.lrlll ıttymeUt ve çalı§ka.n belediye re. 
lal~ 

1 
"ŞUpheslZ vatanperver vo temiz lımirlile. 

rtıı hi91yatr.ı:ıa tercüman olarik bana hll. ı 

kftmet h&kllihda bllham BUyUl! Şe.fimli 1 

Atat1li1dliılUzUıi yüksek §<lhSlyeUcn halc
kmCfİ& ıiöYlediktenni%1 aynen alSylemeğe mil. 

kmda ııöyledlklerlnlzl aynen söyleıneğt ntlL 

d&l1 çok yllk.!ek bir ıeret duyacağım.. lsmet 
ln&U hllkQnıet1, memleketin en kUçUk der. 
dile en yakmdaii alil.Kadar olmuş ve bit çok 
d&valan bqararıik halkm huzuruna çıknirş. 
t.ll'. BllyUk Şd1mlz Atat1lrke gcllnce. ba 
mllmtaz oahstyoU sadece Tl1rk1ye değil, bll
t:UD cihanda takdir etmlyen tek bir fert yok 
tur~ Atalllrk, b1ze hurafelerden kui'tUim~ 

);t!pienı hllr ve mUstakU bir vatan hediye et. 
u Biz AtatUrklln tahsl ktymeliril ancak Vll. 

tanımr.zla ölçeQlllrlz Atatürk bIZim nazarı.. 

mızda vatan kaaar kıymeU1dlr. Serğlyt her 
berabel' gezmeğe ve mıuı, beynelmilel eser. 
teri zevkle temaşaya heplnli1 davet ede. 
rim. ·Bit kabil eserlerin muvatfaklyetı haklld 
refahın memlekette doğmaama vesile olacak 
br. :BU eıierin mavafi'a.ldyetine çalt§anları 

'Ve fuara tıtirak edenleri bUtnn samimi 
kalblmdiri €ebrik ve takdir ederim,. 

lkbsat Vekilinin telgraftan 
lzmlr 20 (A,A,) - Yedlnc11zmlr enterıuıa 

yanal tuarmm açılm88I mllnaııebeUlc Eko. 

nomi bal<anı CelAI Bayar tarafından Relai. 
cumhurumuz AtatUrke ve İsmet 1nönUne &.. 

§ağıdakl telgraflar çekllml§tlr: 

Atatürk, 

Rel lcumhur 

İzmir enternasyonal fuarını Ba.şvektllm•n 
etnrlle tiugtln açtım. Fuar kudretli idare ve 
rclı~rllğinlzle llerllyen ulusal end\lıitTlmlzln 

eserlerini bir araya tÔplamıştır. Ve her aeııe 
artan bir hızla tekAmUI etmektedir. Fuıı.r 

için çalı§anlann muvaffakiyeUeri gcke çarp 
makta.dır İzmirliler ve fuar mUnasebeUle İz. 
ı:iılrde toplanan binlerce yurdda.ş siz Büytlk 

Kurtarıcımızın yolunda dalma yUrüyecekle .. 
nnl ve dünya durdul(ça iizl ba.Şlarmda g!Sr. 
menin kendileri için en büyük saadet oldu. 

ğunu derin minnet tabaUüratı içinde ifade 
ettiler ve zatı devletıirlne tblA.fmı lsted!ler. 
Taztmatmııa arzeder, e.ııennlzderi öperim 

ismet tncsnı 

iktisat Vekili 
CelAl Ba~ 

Tlh'ldye BePüill 
YUlaJCk emirlerhilZıe 1Zriilr enterndyön&J 

tuarını açtım. Verm!J OldugwiU21 direktifler 

gözlSnUnde tutularak fuar geçen yıllardıiı.ı 

daha guzcı bir tekilde hazn.la.!iniıftn'... Bu 
munasebeUe 1zmiı' vaıııdnbi ve Belediye re. 

1Siılln kıymetli meııallerlıil t:akdlrl devlet'lo:. 
rlne afiederlm. Açıllf UWenl mllıiuel>etile 

tzmtrlllerlh ve lZmtrde topWWi tilnlerc' 

yurddafm hakkmızda g&terdlklen sevgi ve 
duygularını ibl!ğ etmelc betılm lÇln zevkli 

bir v~edlr. Saygıl&nriila ellennlzden ~P?
rek arzederlm Ba!'~anmı. 

lktlat Velclll 
CeW Bayar 

lspanyol gemilerini 
baflran tahtelbahir 

/ 
( Ba§ tarafı 1 incide) 

niZaltı gemisine tesadüf ettiğini bil. 
dirml§lir. Kaptan İspanyol gemilerini 
batıran denizaltı gemisinin bu gemi 
oldufunu tahmin etmektedir. 

ispanyada 
Aslleı in taarruzu 

pilskür tu ldü 
Lcmdra, 20 - Katalonya parlamen

tosu reisi istifa etmiştir. lstif aya se. 
beb olarak sosyalistlerin muhalefeti 

gösterilmektedir. 

Astlerin taarruzu akim kaldı 
Jla.drid, 20 (A. .A.) - Asilerin dün 

alc§am hfiklımetÇilerin Villaneva del 

Pardillo'daki mevzilerine karşı yap. 

Kont Çiyano 
Japon mektep gemi

sindeki z iyafete niçin 
iştirak ett i ? 

mıı olCluklan taanımın gayesi, bu 
mmtakadaki hatlarını tashih etmekti. 

General Fri.ılkonun kıtaatı, bu mev. 
kide ellerinde bulundurmakta oldukla-
rı muhtelif mevziler arasında temas 
tesis etmeğe teŞebbüs etnii§lerdir. Bu 
\ntaat, iki sa.at müddet, cufühuriyet... 
çilerin mukavemetini kırmağa uğraş. 
mışlardır. Bunların yapmış oldukları 

hücumlar, püskürtülmüştür. 
Madridin diğer cephelerinde hemen 

hemen mutlak bir sükiın hUküm sür. 
inektedir. Yalniz dün ı,ehirde fasılalı 
bir tôp sesi i§'itilmiş ve asilerin birkaç 
obüsü payitahta ve bilhassa Kuatto· 
Cannius mahallesine düşmüştür. 

Ast taarruzu pilskfirtilldD 
Madrld, 21 (A. A.) - CarabaiicheJ 

mmtakasmda milisler, son günlerde 
kaybettikleri mevzileri ele geçirmeğe 
te§ebbüs eden asilerin. bir taarruzunu 
geri plliıkUrtmüşlerdir. 

Asiler yeni mevziler almışlar 
&ilamahktı., 21 (A. A.) - "Radlo -

N'ational" in bildirdiğine göre Santan. 
der cephesinde dün havanın fena ol. 
masına rağmen düşmanın tahrib etti-

Moming post gazetesi bunun ği köprüler tamir edilmi§tir. Asiler i-
ıebebi olduğunu söylüyor teri harckeUerine devam ederek yeni 
Geçenlerde limanımıza gelmiş olan mevziler işgal etıni§lerdir. 

lvateve Yakomu isimli Japon mektep Fransız hava manev· 
gemileri İtalya limanına varır var. 
maz, Romadaki Japon sefiri, Amiral ra)a rı b&ŞI adı 
Koga şerefine bir ziyafet vermiştir. 

Bu ziyafete İtalyan hariciye nazın 

Kont Çiyano mezuniyet yapmakta ot. 
dufU yerden Romaya. dönerek iştirak 
etmiıstir. 

Morning Post gazetesi diyor ki: 
"'lnanıldığma göre İtalya, uzak şark

tald vaziyetini düzeltmek için büyUk 
devletlerin teklif edeceği herhangi ha.. 

rekete i§tirak etmeyi istemektedir. 
Gerçi, mevcut ihtila.f hakkında res. 
mi ma.bafil sUk\ıt etmekteyse de, ka. 
naat, Avrupa mertfaatlerini korumak 
için, hlg olmaua herhangi bir müşte. 
rek tedbir almak yolurida.dır.,, 

Toulouae l1 (A,A,) - DUn cenutıu §arl<t 
hava manoVraiarı batl&n11§br. Fecir nktl 
mavi t&rnfnı birlikleri Toulousa ve C&rcason 

ne ha.valisine taarruz etml§lerdir. 

Kırmızı tarafın tayyareleri Marsilya istL 
kametinde bUcum etmek ııuretıyle mukabele 
ctmijlerdlr. 

General Vulllemlıiln kum&nda.emda otan 

kttfuiiı taratın zaferiyle neticelenen bu ma. 
nevralara 600 tayyare 11Urak etml§Ur. 

Irak BDyDk Elçlsl 
Naci Şevket 

Son badisele~ hakkında 
izahat veriyor 

Irak büytlk elçisi Naci şevket lr&k
taki son hadiseler münasebetiylt dlliı: . 
lstartbul gazetecilerini kabul ederek 
şu beyanatta bulunmU§tur: 
"- İrak ordusu sabık Erk1.ıllhar. 

biye Reisi Bekir Sıtkmm Mü8Uld& 
katli hadisesi ve bunu takiben dört 
gün sonra Esseyid Cemil Süleymanm 
istifası bazı yanlış haberlerin yayıl
masına ve bu yaiılı§ haberleri esas tu. 
tarak Da.zı yanlış mütaleaların ileri 
stlrlilmesine yol açmıştır. Mesela Mu. 
suldaki katil hadisesinin, lrakm ve di 
ğer bazı şark devletlerinin muka.dde
ratını değiştireceği ihtimallerinden ve 
!rakın harici siyasetinde bazr deği. 
şikliklere saik olacağından bahsedil. 
di. 

Evvela şunu beyan edeyim ki, yeni 
kabineyi teşkil eden zat, gerek mer. 
hum Yasin paşa hldisesinde, gerek 
Hikmet Süleyman beyin katli hadise. 
sinde tam.amile bitaraf kalml§, traklı
lal'ca: sevilm1..5, üç defa başvekllette~ 
bulunmuş .,Ayan azasından bir zatbi'. 
Ayni zamanda hiçbir vakit de liarlce 
te15'id edilmiş değildir. 

Son alınan malumata nazaran hıilen 
lrakta. vaziyet tamamile sükt\net kes. 
betmiştir. Asayiş yerindedir. HU~ 
met vaziyete hakimdir. Her şey ııali 
tabiisinde ve normal olarak ceı:eyan 
etmektedir. 

Hükumetin harici siyasetine gelin. 
ce; bunun hakkında size şimdi daha 
vazıh malümat verebilirim: 

Bugünkü İrakrn haricl siyaseti, mer 
hum Faysalın ltak içjn tesb1t ettiği 

ve Kral Gazinin de teyid eylediği ve 
müteakiben i§ başına geçen bütfui ka.. -binelerin taklb ve tatbik ettiği siya.se.. 
tin aynıdır. Yepi kabine, 1rakm mut. 
'tefikt olan İngiltere hUlffimetiyte ak
tedilen dostane münasebatı, iki taraf 
arasında mfin'akid ittifaka lstiiiaden 
mu haf aza edecektir. 

Ayni zamanda kardeş ve komf\l 
Türkiye, İran, Süudt Arabistan ~e 
diğer şark memleketlerile olan dotrta. 
ne münasebatmı da muhafam edeeek, 
bu münasebat ve bağların takviye, 1. 
dame ve tenmtyesine, elinden geldiği 
kadar çalışacaktır. 

Kabine trak • İran a.ra!lnda ahiren 
aktedilen muahedeleri ve &adabad 

misakını azami süratle, frak parlL 
mentosuna takdim edecektir. 

Irak kabinesi, ayni zamanda Arab 
ittifakı misakının muhafazasına da ça 
h§acaktır. 

Son Söz olarak şunu :ilave etmek is
terim ki, lrak hükOmetinin, diğer bU.. 
tün devletlerle. olan ınilnasebilı, dost. 
luk ve barıs esasına müsteniden de. 
vam edecektir ... 

Nuri Sait paşa affedildi 
Bağdrıttan bildirildiğine göre, ge. 

çen seneki darbei hükfunettcnberı sür
g\lnde bulunan Nuri Said paşa ile ar .. 
kadaşl~rı: affedilerek Bağdada dön • 
müşleidir. 

Tayyare yarışları 
~m, 21 (A.A.) - Fransız, İngiliz, 

İtalyan tayyarecileri tarafından f stees -

Çinliler Şangbaf ... 
Şanguy 2Ô (A,A,) - .J&ponl•. Hankeıı 1 Y•U0< kaıanm•,ı.,..-. ::,.. ~ 

De Yangt.9eyU arumd& batJ&nılm ketillnıi~ da Şoo!JOv k6rtezinln § fll'I 
Olduf\i llekkmdıllrU Ji&berıerı tekslp etmlo- imtiyazlı mmtakasına k..,. ,_., -; 

Je"Mb'. ÇbilDmn cenuıı. d6fru llerlediklerf- m~Jerdir. Japon kıtal8rl 'lfll----
al frik&r etmemekle beraber .JllpOn kıtaları. 8000 metre uzunluğunda Ttl ~ 
aın Brôedvaya hlktm oldUğunu beyan et. re derlnllgiı:lde uwıı blf ~ _. 
Dlelct.edll'ler. !ardır • ._4d,.J, 

AilMrtiahJarla mesele mi Per,embe gıınu çmıu• .,, ~ 
eokağının nihayetindeki • ~~ 

çıllatak ? tabı1kıuıını işgal etmiş]~ ,,,.,-
I.Oiidra 22 -- Ş&bpay 90k&lc:Jarmda .UOgU dffer hattı civartndakf · · . ~ 

litlng1lye muliarebeler olmakt&dır. Japon tay dogru geri çelritmı,,ıerdifl'~,...,, 
Y&relerl bugün llmam bombardıman etmi~. Japonlar, poofunp .,..,--~ J 
!erdir. Mermilerden biri bir Amerikan gemi. etmek fatemiperse dııi ,..t A 
iline iaabet etmtıı. bir bahrtyell ölmUıı 16 kl. dlr. ~ 
ıt de yaralanmıııtır. Blr Japon tayyareai ~ ~ 
Şanghayda bulunan AmerlkalılRrdan 1,100 ken yere dO§mUştür. şapel -~ 

kit1 Prea!dent Hoover vapurile §ehrl terket. Japon ta,,-varelerl bir ~ ~ .. 
J . wı-o·· :ınr,terdlr. şehir'de yangmlar çtkaı ın .,,., 

Muelihane blr şekilde halletmek mlnlere göre .TPnon1 ıı.rm ,_,,,,.. .. ··~ 
lerhı uı.)'iatı 800 ld'ldir ~Jlll!'J:ll 

isteniyorm UŞ ? çının ştma'lne mtlhim ....--~,,,. 
Londra 20 - Japon bqvek1ll Prens Kanoe vlyetert gelmektedir. Kae-flt 

gazetecilere beyanatta bulunarak §unları dl 
8'Sy!emiıUr: olduğu bildirilmekte r ·.....- 1111 

•·- İhlilafmuzı muslihane bir ıurotte Çinli1erin bo y ~ 
baletmek istiyoruz. Bu da zamana miltevak. hıabel eUI ~ ,......_. 
kl!Ur. Komllnlsitıf yenmek lc;ln Japonyımw Vaşington 21 (A,A,) ~ ...,.J 
Maııçukonım ve ÇlnJn tefriki mesaı etmeı... tinin Augueta h!disesl _ __... .. ~, 
ri Jtzımdır. Bizzat Çfnln menfaati de tunu porda amiral gemisine ~~ .... 1 

...,. .. --

enıretmeldedir. Çin mevz1lcrlnden atıld# _- ~fi 

Japonlar harp için 1 milyar dirilmektedir. ~ 
yen ayırdı lar Amerika hükllmeu ~ 

ruya Nankin nezdinde pıv""':"_., ~ Fra.naızca Paril Soir gazetesinin Toky.ı. Jt6111'"-:.... 
takat aôilral Yarnell ne ~~ d&kl muliabirl bildiriyor: ---.::;,;.. 

Japon orduau erk&nı, Japonyanm her iL ltonsoıosu Şan~'hay Çfri_~.,,,. 
hadi konttöllliiü tenili1 için hunımaıı l:Ir fiL ~ ciddt te§ebttüıılerde bul~ ~ 

allyet ıarfetınektedirler. Bu me.elenfn, 6 ey. Şanghay yanıJ .... 
ırucıe tevkal&de bfr içtimada toplanac&k olan şangbay 21 ( A,A, J _. ~ ~~ 
Diyet meclı.Inde tlddeUe taıeb edileceği a.n. bUtün gece devam etmi~·~ ÇIO 
18.ftlıyor. beraber Japon harp genUJerl 

setmayefiliı seferberllfin{, fülncl Ucaretın tekrar bomb&rdıman eunef9 _ __. 
kontı'o!U ve diğer tiaiı milhini tedbirler, Ja. çın ve Japon tayyareleri ~-
pon lkttsadmm afır &lır Uke.rleıUrllJiieabir muharebesi olmuştur. Bil' Çili,-
aona erdlrecekt:lr. , ter içinde y~re dllşmUŞ~· 

Fakat Diyet, blltıa.a, üçUncU munzam atılarak hayatmr tcurta 
bütçeyi kabul edecekUr. Bu henilz neıredll. d 
mcınl§ olmakla beraber 500 milyon yen talı. Hatay a 
mln edilmektedir. Bayteltlde, lialiha.zırdald 

lı&rp karvılıfr 1 milyar yene lblAğ edilmfı k a rışıkll 
olacaktır .• 

Uzun bir liarbe doğru GIJ ndlfj 
E c De b ı mu fa ti ı t 1 er, Bu mu Yeni n ,,. 

nuebeue, xançurtdekl dört •eaellk faalfyet sahibi de D& 
ecıamnda, dkerl 11arfiyatın ancak 'lS6 mu_ ffl 
yon yen olduğunu hatırlatmaktadırlar. lllİCB B .~ 

Bundan, Japonlann uzun ve çok m&ara.flı Adana '21 (Hu.iwd} - - ~ 
bir harbi göze aldığı netıceal çıkanlıyor. Aiıt&kyıid& cık&n ve .,., -~· 
Ayni zamanda büyük malt btr bul:iran da samimi bir müdafii olan Yeıd• ~ 
vartdi thtlm&l gl:SrUnUyor. sahibi Bay ŞUkrU Balcı --~1"'..Jı"' 

ÇlruDertn, Şaiıghaydald, ıııç beklenllm!yen tıca etmltUr. Bu mtm lllil-':"~~ 
§iddeUi muKavemetl haberleri geldikçe, Tok zlyet gazetelere ak8etUflJld'8 ~/ 
yoda harp •'tanal;yonu., yUUelmektedlr. Df. eldir. Türkler yurtıarmr. !' ......ı: ~ 
ğet taraftan, Japon makanıtarmm temlnat mecburiyetinde kalmak~......;~ .. fi...::#. ti'..' 
verici beyanaUarına rağmen, Japonyada~:l yaklqtıkça rraıım zaWU---~' 
Çinlilerin kafltelet- halinde, hiCTet etmeleri, ratmm da elaltmdan t.d.flld...,.. 
Nankln hOkCımetlnln eonuna k&d&r mUcade1e Türk ekaeriyetlnln azal~ ...-
etmeK'. azmini gastermektedit. Nanldft bllktl yapılmaktadır. 
rnethıtıi, 1soo çın dolan aylıkta pilot la.. i 
tlhdam •lmest ve d~Urülen her Japoıı t.&y. p tek " 
yaresl 1Çlt1 1000 dolar mUktrat. vermest, tıp. o r .. 
kı İlpanyadald gibi, ecnebt mnd&baltalnln ,~,..,. 
llk hamlesi olarak tetAkkl edtıırtektedtr. çek o si o~ " 
Bllyllk devletler ne yapacaklar a.otlO f 

Japonya, oayUk devleUerin ve bllhusa Mllnase.,., 
sovyet Ruayayta 1ngtıterenln vUlyeunt bil.. k l I 1 il ~J 
:Y'llk bir dfk'kaf.le taltip etmektedir. KU,ahit e8 me8 ~ 
ıer, bllbaua. Tokyonun aleyhine olaca&ı tah. Moskova, 21 (A.A.) _,_ 
mın 6dllen, İngilterenin, karar.mı bUyilk bit- Çekoslovakya arasın~ 
merakla beklemektedirler. inkıtaı hakkında ter.siratd ~ ~ 

BUtUrı Çinde, h&ttA bu uı.ınan& kadar Ja. ~ ,.._. 
pon taraftarı olan şantung vtt!yetfnde mOt.. zeteler, bunun Porte Wlf- JJ 
hff bir .Japon a.teyhtartıtmm aıevıenmus, yanın Çekdilonkyaya ~ 
pek yakında. bOtnn ıron~teriD tftlraklle mahiyetinde oldujunıs 
bUyUk harpler vukua geleceği dU§Unç91lnJ tefiktirler 
takviye etmektedir. ----~~---~ ,,, 

J apon İmparatoru izahat aldı Fransı..-
Tokyo 21 (A,A,) - Hariciye nazırı Sufl. .1 

yama tmpara.tor tau!md&n kabul edilerek kab·ıne,. 
Çindekl vaziyet hakkında izahat verıttlıtır. 

İmparator bundan sonra Hlrotayr kabul c b e••'' 
etmlfllr. Nazır, imparatora ai)'Ut MMleleJ" ll m 0 r r lf 
hakltm<la iz&hat vetmıftlr. rlyasettoo 

Şiddetli muharebeler t 1 ·~ 
Tokyo 21 (A,A,) - Pel'felllbe ,unu &ece.. 0p ft0 ,, 

yarısı ŞagslnUenln 24. kilometre cenubunda Pariı, 21 (A.A.) -
Pekin • Hankov deınlryolu tı.zerlnde Japon gelecek çarıamba saballJ .... 
kıt.aıarlJe merke&t Çin hll~ •~r. ı "_..., r' 
dili mwııın ku\'ffUer &r&1mda flddet.11 mu.. kanhiında toplanacaktı• tıC"' ~ 

Şam - l>arls arasında yapı1an hava ya
rışlarının Şamdaki ilk tasnifi neticcain

&le Fiori Luccninl birinci gelmi§tir. Tay 
yareci aa .. tte vasati 424 kilometre uç

mak suretiyle bu mesafeyi 6 s at ~2 cJa. 
kikada katetmiıtir. Ayni mesafeyi es 
saat 53 dakikada kateden Bıuwdlıl de 
iktnci gclmJıtir. 

h&te~ OIMUftilr. Paris, 21 (A.A) - ~ ,_,,, 

Çin kuvvetleri muvaffak oluyor öileden M>nra milli m ~~ 
Naaılcln, 21 (A,A,} _ cnttaı Nen &JaUı Devlet Bakanı Blum ~. W 

bltdir1yor: riciye genel aekreteri :~:.W. ~ 
Zelzele 

Manilla, 21 (A.A.) - DUn burada 
bir zelzele olmuı, bir kiti CSlmüı, 33 ki

şi hafif ıurette yaralannuıtır. Birkaç ev 
yıkılmııtır. 

Van.rın 
BugUn ıaat on ikide Ayaıpq9da 

Park otel arkııında Feridun Vaıfinin 

evinde yangın !jıkmıı. Uıt kat tamamen 

yandıktan ıonra itfaiye tarafından sön
dürülmüştür. 

Çin kunetler1 'anpyda Jt:1ll munttakf ettiği bir toplantıya b .......... ~ 

ilk ıWa cıı..ı. .ı.tarb lllhwlncle Bü~ ... ıln en motl>•r .. -;;:ı 
ÇIGAN ORKESTRA ve BALETO 

PANO RAM/). 
....... WIJiik muvaffaki,.tler kuamJ'Ol'-

M C N 1 R NUREDC>I 
Aynca: S. ATILLA Anadolu Rml heyeti yepyeni P 

1i 



~Aşk ve macera ı omanı -

~-------~~-'~~--N~a_kı_ed_e_n_:~(~v_a_-_N_O~) o ı. 
~. lla lllUtlaka • - Te§ekkUr ederim. Çok iyi kalpli· 

anncaı yardım edecek- sin!z. Allah razı olsun hanımcrğrm. 
lçt:ııdc ~. . - Bana dua etmeyin. Burada emri 
~~ın UÇ~lr hır ümit parıldadı. geçen yalnız bizim beydir. O ne söyler-

1 k u· bır köşesinde ıözün~ bir se ben öyle yapıyorum . Onun izni ol-
\.. ııti. 

t~ tarantııc 
1 

• masa bir ıey yapamaz!:lım ki... 
~ lla 0 unca usullacık garcr Nermin başını salladı. Ve dalgın dal· 

1 So::ır., ntrırn ı .. dedi. gın kahvaltı etmex.e ba-1.adt. 
c hl tene pak tl . - & ~ 
~ tttk • e erıni brraktıgı ye· O. bu mütehakkim erkeği düşünüyor 
t tcac~ı:Urdu: Bu samanlığı bulma· du. Gidip kendis=ne teşekkür etmek la-

t}i Deç·ı 1 ctnuıti. Zi .... h'ı~ olma•sa. d , H h ı· d · • •• :ıı • zım mıy ı. er al.de azım ı gahba ... 
rccclt b' · 

de • ır Ytr bulmuıtu. Zira bir gectyi rahat geçirmesini ona 
bır di'=- '-- - . . k tt. O •um tamcı1 sepetin· medyundu. Yola çıkmazdan evvel bu 

di 'bü ~nu Yedi. O kadar açtı ki ziyareti yapacaktı. Lakb pek de ilrkü-
r,c,ı. tun bir • • 'ti. somunu mideye m· yordu. r 
litl'trtitı k. Meyus gözlerle dı~arıya doğru bakt.ı 

\ tı 'ttağı;,a düşen kmntılan _ Ya~'llm yağıyor. 
~""li ı..z_cr_ey.di kı' L--•ıam""- bı'r '-a· Lt j w ,,_ ueli _.:ıı u. • - Evet. r~em de ak~ama ~Jogru ar-

. 'l} . rdı: Slftlik z nı ~ • • tacak gibi görfüıüyor. 
Ö lt Yit .. y sızı çağırıyor. Bu gece Kız ir.in: !:ekti: 
~ ksUı lt~anıza müsaade etti. "-Oh yarabbi hemen artsa da gide-
l' t, tckra z. gene katlının pesine takı- miyectf mi anlasalar .. ıdiye düşündil. 
lld. t kö~kt . . . •. 

itaı ;ıı heıt10~i·· en tçerı gırdı. Anne- Fakat burada fazla kalamazdı. Ye-
da ~·er, inrtıiş ~~ y: rdım herhalde. katı rinden k~lktı . Cekingen bir sesle: 
t~ı eıı~İrti ga ır ş~fkat damlasr tarzın- - mJip Rü tü beyefendive teşek-
'htt de ltapıJ stern\'şti. Fakat fazla ha- kür etmem 1.!\~ım def il mi? Kend:sine 

c d tıı ten, a ~k do~ru değildi. Çünkü haber venertiz. 

lıltaıı ıo Ynı tnüikülle karş11a~acak _ Hacet yok. Kapısın? vurun. Bu-
Aı:ıa nra .... 

~U:u • ı:ıc de rada o kadar teklif tekellüf yoktur. 
bııı!lı iotnu d:nıC:~::c1· bu gecelik. yorıun Nermin bu tenbihat üzerine ya.ııha-

tt ll§tu .,_ ırccek bir oda. bir yer ne o:iasının kapısına vurdu 
•ııu ~Q .. 

ve içeri 

dıı. Yar kad 
ın, onu mutfağa &ötür· 

ıq 'Şurada 
tıı" tiycc:ck Otur. dinlen. Birazdan sa-

... "e .. rırını. Herhalde yorıun 
'Ç ~t r ok. 11a Utiid.. Yatımda ilk defa bu ka-

' tvc~· Alışık değilim. 
ti :' l>ctti' Y~l uzaktır. 

l\iı ta~~ sız kaaabaya inmek istedi
' AıQ nasıl gidersiniz? 
' \:ı.._ ": Arabayla 

~ilet? ... 

'~ tfcrıdi!eri > lh \ . 
ht11 r~l'qt ıı~Y ve ailesi, canım? 

....._ ~dıı. $llfn genç km JÜpheli ıüp
bir b ~tıllii Onra sert bir sesle : 

~al!Jıa l'l ~y evli değil. O, burada 
trl!ıiıı §ıyor. 

ıirdi. 
Adam genç kızı süzertk: 

- Demek ta istanbuldan buraya ka-
-dar bu iş için geldiniz? 

- Evet efendim. 
tstanbulda ne yapıyordunuz? 

- B'r §ty yapmıyordum. Mektepten 

henüz çıktım. 
- Ebeveyniniz sizi nasıl bu kadar 

uzağa yolladı? 

- öksüzüm. Babamın amca dedi
fim bir arkada§ı var, O beni yolladı. 

- Seyahate ah1ık mısınız? 
- ""Hayır efendim. tık ufer yola çı-

kıtımdır. On öir senedir hep mektepdey 
dim. 

Rüttü bey hayretle: 
- Böyle bilmeden, etmclden nasıl bu 

işe teşebbüs ettiniz? ...... af b hayretle: 
' ıı· aıına nu, - Bana öyle emir verdiler. 

e!\1cA, ır ha · 
~ k ııc \ta§ına ... Ne olacak? Hayret - Siz de hemen itaat ettiniz. değil 
fl4 r> mi? 

cı~ ltrt.., · 
fa sc..,k t .ter - cevap kızı ihtiyatlı 

t '}i Cttı: 
.... h" aıckını 

l.iİ'\İk d ~ var Hayretim Ut'.ma. ...... c ı . k :ıı 
~ b. ~ltatı ~ı alabalık sandım. 
~~le bir nı seven beUr bir adam 
~"t>..ı atrk bir :vdc Ya§tyabilir. Nitekim ll: 0labilir~lc de küçük bir yerde 

~'l'rııı Ukaıalık • 
....., :ı: guya kızı ikna etmitti. 

l ~lbctt 
l)l htiy c 1 • dedi 
'•~ıı ar kad . 

l'a:d J~u. J{ı ın Yemek hazırlamakla 
tı: z, hayale dalmı§, düşlinU-

~· ...... ~{j 
tıı, r t{i be . 

il İti lllıdj anla/'i~ 0 nu neden istemedi-
>tll ~nıatda gıbj oluyordu. Mutlaka 
dt bıı ıt ildaın~ kaç~n, insanları sevmi· 

~i:ıdc tıu ispat ı. ~OYle ıssız yeri scçi1i 
~Ilı}> bu ihti:va dıy0t1du. Kimbilir, evin 

ti 01ttıı hcrh r kadından batkı da ka· 
trllıin alde. 

~ iıt hu hu 
""ııı, 'di. Pak s~aa dair tafıilat al· 
)~lıh tı, dUıun at bıraz evvelki sert ce--
ı.tııi "tabı da ~:tek •Uk\itu tercih etti. 
ı:. Yord.. ten ağz .. .. 
ı;ı "c .... :r~p • • ını açıp soz ıoy-
~ltı tdı. '\' Cd ',_sı ılc kızın önUnc yeme· 
"' •td ı.,.ten 
1-1~ 1

• ~erını sonra da tabakları 
ı ne, :Yatacağı yeri göster 

tı... a..,aıı 
"'-l4 .• tık, ok 

tııi,, 0>-1~ ıızlıy adar yorgundu ki, vU-

llt:in l:~ldi. Aııa°ı:u .. ki, yatak ona pek 
>~d.ı bir lıylt §ukrederek hemen 
th.· ~ı ta,,.._ uya daldı Sabahleyin u ,, ıııcı. ··-.ın Yü • -
ttdtıı ı. \'Organ tlinü gözünU yıka!dı. 

ln dııa.r1 ba~ Yata~ı topladı. Pence· 
li Cc b' tr. 

il lt ır Yağ 
t~.ı. iltı kalpr tn~r çiseliyordu. Çi!tli-
t ""• b' 1 ahıb' b t\ t(\ 1Sartı 1t 1• u yağmurun al-
Ilı ~ Cc:ck ttliy~~ı •okağa atmağa ceaa~ 
'bdı l.ıdtfaltta b 

1 
? Nermin ihtiyar kadı· 

' u udu G 
......, "•tda • cnç krzı görUnce, 

l·tı~ Anıa ıda :aılı ıaatc bakarak: 

......_ t!tıııcn4ını YUrnu~sunuı. Herhalde 
~... ı. 

~ ......_ b ct cf endiın 
r ~aYdi k . 

ahvaıtı edin. lıto çay ha-

- Başk'\ çarem yoktu. İnsanın pa
·ı:sı ve ailesi olmaua ne yapar? 

Bu yumuşak bathhk erke~in siniri· 
ne dokunmuş olacak ki omuzlarını silke 
rek : 

- Şimdi ne tarafa gideceksiniz, ne 

yapacaksınız? 

Genç kız boynunu bükerek: 

- Bilmem efendim! - dcJdi. 
Soluk yanakları ilzerine iri iri göz 

yaşlan akmağa ba1Iadı. Yirmi dört sa· 
atten beri duyduğu heyecan o kadar art 
mıştı ki. artık kendini tutamıyarak bir 

çocuk gibi hı)kırmağa başladı. 
F 

Erkek eliyle bir hareket yaparak: 
- Ağlamayın. Göz yaşırJdan insana 

fayda yoktur. Sorduklarıma cevap ve-
rin. Paranız var mı? 

- Yirmi kuru1um var. 
Erkek inanmaz bir eda ile: 

- Yirmi kuruı mu? .. Sizi yola, bu 
kadarcık para ile mi çıkarttılar. 

- Hayır. Uç liram vardı. iki yüz 
aekıen kuruıu vapura, trene, otele. oto
büse gitti. Seyahatte para çab-.ık bitiyor. 

- Haydi bakalım. Şimdi bın.a anla

tın. Ne diye bu ite girittiniz. 

Nermin utangaçtı. Lakin hissecli
yoıdu ki, izahat vermesi lazımdı. Bütün 
hayatını kısaca hülha etti. Erkek onu 

asabiyetle dinliyordu. Kız sustuktan 

ıonra Rü§tÜ bey bir an dilıündU: 

- Ne garip i~I 

( Arka.aı yarın) 

lf6&<ii'9'JllARIH 
1 438 sene ev,,eı bugün 

Türk 
Donanması 

Jnebah tıya hücum ederek 
zaptetti, kaieleri teslim aldı 
Mağlup kumandan, 
oğlu tarafından 
tevki/ edlleı ek 
zinciıe vuı uldu 

Türk donanması lacbe.htıya bllcuma k.ı.. 
rar verml;}tl. DU man, buna meydan verme. 

mek için her tedbire ta, .. -uruyordu. Venedi~ 
kumandanı Ortınanı aıu gemJyl ateı kayıj'I 
hallDc eokarak btr gece Türk donanma.amm 
üzerine IC\'kttU. F'akat nlrk den~rtnln 
uyanıklrğı. bilytik bir !eJıUcetın önllnU aırua 
ğa nıuv&C!ak oldu. At.eş kayıktan hiçbir ı:a. 
rar vermeden yanıp kül oldular. 

Bu hAdlse, Türk doııanmasma derhal v"

zlyeU lnld &l etUrnıentn \•akU geldiğini AA.. 

t.ırıatmı, oldu. 1499 )'Ilı 21 aguaıos g-UnU f.3S 
sene tWVel bugtın, Türk dOnanmaru Lcpanı.0 
köı1tzl yolunu tuttu. Mora v&llli Halli pa. 
p.. kadırgaları ile otddeuı bir bUcuma &e<'.

u. takat düşman kuvveWydi ve UstllıılUkıe 

kendisini mildataa etugı l'fbf donanmanuı 

kör!eu girmesine de meydan vennlyorılu. 

Akp.ma. kadar devam eden bu çarpıımaW&, 

dört Türk kadırı;ası kcndJıerlnt kurtar&mıs
dan Venedlklılerin eline dilştU. 

Hava tamanıi:e kararnııştı .. TUrk gemile. 
tine: 

- I~tk yakmayınız emri verildi. 

Her taraf iyiden iyiye karanlık perde ile 
örtUldllltten sonra yapılacak iş bildlrild . 
A~uk& yarılarak lt6rteze girilecekti. 

GilndUZki acıyı çıkarmayı çoktan gözJ 
almış bulunan efrat yeni emirden son dere. 
ce memnun oımuıtu. Cemııer, hiç bfr hldiae 
ye meydan vermeden körfeze ~rmefc mu. 
v&tfak oldular Venedlk kum.and&ıu Zoano 
Mort kaleyi tea!Jm ederek çekildi. 

Amiral Grlmanl, UstUate yaptıtı hUcumlar 

da bir muvaffaklyet elde edemedlfl için si
nir ve hiddet içindeydi. tnebaht.ı körtezıne 

girmeden önce aakerlerine ve kumıuıdanlara 
§U emri vermf§ti: 

- Zaferi biran önce temin edemeyişimizin 
ııebebl, ltaa.tte kusur edilmeslndendlr. Sun. 
dan eoora gerek uker ve gerek mafevk L 
taatte kusur ederse şiddetle cezalandırılacak 
tır.,, 

Amiral bunu ııöylerkcn yeni hir muhare. 
benin vuku bulacağını da tebşir ediyordu. 
Bu da, yukarda yUdığtnuz ,.e dört Türk ge. 
misinin esir edllmeıl Ue neU~lenen h&rpU. 

Fakat ikinci ıunu donanmamn körfeze g1. 

rert>k kaleleri teslim aldı~ duyulunca umu • 
nıt bir oıı.şkınlık b&§l&dı. Venedlklllere yar_ 

drın için &'elmif olan Fransız donanmaaı 
amıra.ıı bu vaziyet karşrsnıda durmanın ma. 

na.sız ol<'luğunu söyllyerek U7.a.kla~tı. 
Franııa krtıJı 12 inci LW Venedik.lllerln bu 

mağlQbiyetinl duyunca Paristekl Venedik ac. 
lirine §Unla.rı söyledi: 

- Siz \'enedlklller mecliılerde gayet akil 
ve zeki.siniz, .servet \'e ıaman da çoktur .. Fa. 
kat ölUmden o kadar korkuroraunuz ki. 

muharebede ne ruh ve ne de ces&retintz tu. 
tuycr. Biz harp meselemni deruhte eWğtmlz 

zaman onu ya galebe etmek veya ölmek 

karariyle kabul ederlz. .. 

Grtmanlnin maj'hlbiyeli Venedikte bUytik 

bir galeyan uyandırmıştı. Onu tevkif ederek 
eline zincir takıp getirme vuı:esı kendi oğ. 
luna verildi. Oğlu vulfeyl muv&Ctaktyetle 
Yllptl. Babumı mevkut olarak seUrdl. 

Muhakemesi tıeı ay ıUrdU. Korkaklıkl:l 

itham e~lllrken kararmlık ve r.a.at cUrUml~. 
rl ile l~OO aıtm ceza ve ebedlyyen k&lebent. 
llğe mabktun edilerek Dalmaçya l&hlllerin. 

dt>kl Şerso adasına gönderildi. F.:ğer karar. 
ınzlık ı:ıuçu ile cezalandınlmua.ydı, ba§ı ı. 

ki direk arMJDda ke31lfcekU. 

Niyazi Ahmet 

Tn ~n 

amca 
Fotoğrafçı 

Baba 

Osman Bey, küçük kızı Süheylayı l 
üç gün cwel evlendirdi. Damat, huku· , 

kun son sınıfında talebe idi. Kızla oğ -
lanın tanıımalarz tuhaf olmuştu. 1 
Bakın anlatayım: 

Bir güİı Süheyla, sokaktan yarPnda 
genç bir erkekle beraber döndü. Kcıpı

yı açan hizmetçiye acele acele babl.sını 
aordu. En üıt kat taraçasında nar4ile 
içmekte olduğunu duyunca oğlanı -Jin
den tuttu ve merdivenlere doğru sü : :ik
ledi. 

Osman Bey, sarı camlı gözlüğii:ıün 

üıtilnden önünde duran garip gtnçe 
baktı: İri yapılı bir eydi. Keskin kara 
gözleri vardı. Ceketinin kollarındar. el
lerinin üstüne uzun siyah kıllar sat'kı -
yordu. 

- Otur oğlum, dedi. 

O pantalonunun diz kapaklarını yu· 
karı çekerek ve Osman Beyin gözı~ri -
nin içine cesaretle bakmakta devam e
derek, saksıların yanındaki hasır i;kem 

leye çöktil ve ellerini dizlerine k:Jva -
rak bir adam, bir misafir, yahu· bir 
söz; bekliyormuı gibi bir tavır a1'lr. 

- S~yliyı nereden tanıyorsu~m~? 
- Bugün, yanm saat evvel Alt:yol 

ağzında kızınıza rastgeldim cfenJ:m .. 
Yanma gittim, kendisini sevdiğimi ve 
evlenmeğe talip olduğmu söyledim. 
Beni aldı. buraya getirdi .. 

- Daha evvel hiç.~. 

- Hiç görme.elim efendim • 

- Bu biraz garip! Yarım ıaat evvel 
sevilen bir kızın size karılık edec~ğın • 
den nasıl emin olabiliyorsunuz?. 

- Eminim efendim. Zaten bu i~ bi

raz da §ans meselesidir. Senelerce ni • 
şanlı hayatı geçiren, sevişen ve biribir
lerini anladıklarını zanneden inıanbrın 
evlendikten sonra nasıl bir cehen"em 
içine düttüklerini ve na~l mahkemelere 

koştuklanru görüyoruz. Eh, mademki. 

tecrübe ve tanışma bu işte pek o ka.daf' 
ehemmiyetli bir rol oynamıyor. o h<tlde 
işi büsbütün talihe bırakmak dah:ı iyi 
olmaz mı? İnsan hlç olmazsa zamandan, 

ümitten ve heyecandan kazanır. 

Osman Bey şaşırmıştı. Bu ç"cuk 
yalnız evlenmek hususunda değil: nu
tuk irat etmek hususunda da hiç bir lıa· 
zır lığa liizum görmeden <loj?n·dan 1.· ğ· 
ı-uya işin i~ine r,irnıek ve elini ma":~a -
dın üstüne koyrr.zık ce~rctini göstere
b!liyordu. 

O dakika da içinde bir arzu, bir sc· 
vinç duydu ve karşısındaki kocaman 
çocuğu belfo.den tutarak ken-Iisine ccl: 
mek ve yanaklanndan öpmek izterli Ah, 
bu mümkün olsaydı?. 

- Sen kar. yaşındasın oğlum? 
- Yirmi bir. 

- Mektepten ne zaman çıltacal(rın? 

- Üç ay sonra .. 

- Baban, ailen kim? Nered::le:?. 

B =r çok malf1mat aldı. Hiç bir;ııini 

dinlememekle beraber bu sualleri çopalt 
mak için zekasını mütemadiyen zorJu • 
yordu. Nihayet genç adam-lan. dü lUn

mek üzere iki giln iz:n istedi ve kııpıya 

kadar ge~irdi. 

Süheyla. babası ile ecvgilis! arl">ın -
da.ki konuı:nanın ba,mda, orada •1an
larmda idi. Sonra dışarı çıkarak konu 

§ulan tatları p:ıncurun arkasından .iin • 

ledi. 

Çocuk çıkarken de sokak kapısmı o 

acstı. Kapı, evin içindeki havadan bir 
kısmını berab~r alıp çıkan ve kendisin

den bir hatırayı 01"2.da bırakan ge'lı; a
damın üstüne kapanır knpanmaZ', Sü-

' '1-eylfi. babasının boy nuna atladı ve 
Osmrn Beyin porsuk yan:ıkların lan, 
çrz&ili .gerdanından öpmcğe başladı .. 
Osman Bey (Dur, dur) diyerek kı:ı -
nm kuV\·etli kolları arasından sıyr:l • 

. J; . 
J, :::;.'! ı:ıtı,; 

mağa çalışıyor, fakat hiçbir yeri rutmu 
yor, tatlı bir yorgunluk içinde kaı-:ına 
kısılmış bir ihtiyar sansar gibi, dehe -
leniyordu. 

Süheylayı boynuna asılmış bir .v u -
mupk kürk gibi taşıyarak yukarı çık -
tı. Taraçadaki koltuğa beraber gômlil
düler. 

SüheylA buruşan elbisesini ince ı 3r
maklariy1e düzeltmeğe çalıgıyor: a'i 
gözle gerdanındaki tilkrükleri m:ndili 
ile silen babasına bakıyor, gülüy .. tlu. 

Osman Bey dü Unüyor.du: A§ağı > u -
karı otuz be sene evvel kansiyle ~" -
Jendikleri günü düşünüyordu. O .:h Löy 
le tatlı, o da böyle sıcak bir mahll:ktu. 

O da böyle beyaz bir tazı gibi, aklim· 
ları eve <!önünce, boylu boyuna o~ıın 
omuzlarına ı;ıçrar: o da böyle kı ı~m 

dilini onun o zaman, daha ge:ıgin ve 
daha taze olan gerdanında gezdirir~ O 
da böyle, tıpkı kızı gibi, iki kUV\.etli 

kola ve parlak çelikten yapılmış kerpe
ten gibi parmaklara malikti. O da • .... öy
le dayanılmaz iki parlak gözle, iki kır

mızı dudakla ve iki beyaz· çukurla, 
kendi:.ine gülerdi. 

Bir gün, bir sahalı evlerinin içinde 
kara bir bulut peydahlandı. Bir kaç 
dakika içinde karısını kaybetti. Sühey

la o zaman beş altı yaşında, inci gibi 
bir bebekti. Annesinin ölümtinU Uç gUn 
sonra unuttu ve daima, daima ba'1a• 

sının koynunda yatmağa alı§tı. Onu hl~ 
bir gün, oradan, babasının yanından ve 
annesinin yerinden ayıramadılar. On 

beş yaşına ba mı ve apğı yukarı bir 
genç kız ayılacak derecede .gelişmi§ 
olduğu (;'Ünlere kadar .. 

Bir giln, mektepten eve .dönli:ıcc. 
babasının yanındaki odada, mnvi b ·yalı 
bir demir karyola gördil. 'Ostündc rnıt • 
vi ipekten bir yorgan, tavanda mav· hir 

abajor vardı. Süheyla o gUnden itiba -

ren bu oda.da yatmak lbım gelcli~ini 

anladı. Sesini çıkarmadı. Fakat ilk ~e
ce, ikinci, be§incl, onuncu geceler P,Ö -

züne bir damla bile uyku girmedi. 
Arkası mütemadiyen açılıyor ya•lrk 

mütemadiyen kenara doğru kayıycr ve 
avakları Ü§Üyordu. O kadar ki Slllıry· 
la eıcak Temmuz gecelerinde bile Le • 
yaz ı:ynklarını .bir havluya sararıık ~at

mayı ti.det edindi. 

Bir akşam Oı:man Bey, onu scyu -
nurken seyretmişti. Genç kız taftu 1)}(1 

zunu çıkarır çıkarmaz, babası. onu·~ b'r 
kadın gibi bilyüylip güzelle mi§ :ıl Ju -
ğunu hayrctic gör.dil. Sllhcyla çorap

larını bir küçilk tomar halindt sandal· 
yanın üstiine attı ve l:aryolaı:;ına m:an

dı. Osm;ın Bey şaşkınlıktan gözle• i bil 

yümüş. ona bı:.kıyordu. 
Topul:ların:lcın i~ 'b:ıren luzın ba<"ak

larında parlak parlak. sarı tiiyler he • 
Jirmişti ve diz k:ıpal-lorında ince. 'll&l.· 

vi darr.ar "r titrirordu. 
- Ba!l~. ~u havluyu aynl;larım:ı sa-

rar m•sın? . 
- N'cinkızım? 

- Üşüyor ayaklarım .. 

- Sebep? Hava sıcak .. 
- Evet amma, üşüyor işte.. Artık 

ayaklarımı senin ayaklarının arasına 

cokup ısıtnmıyorum ki?. 

Osman Bey titriyerel: güldü. n::vlu 
yu aldı, kızının ayaklarını eline a14'rak 
itina ile sardr. Mavi yorganını üstüne 
örttü. 

Süheyla, yine parlak gözlerle. } İ:1e 
o kırmızı dudaklarla ve yine o btyaz 

sukurlarla babasına güldil. 
... ıç. • 

Osman Bey, son otomobil korr.'?sını 
öttürüp kapıJan ayrıldıktan sonra, yi
ne en üst knttaki taraçaya çıktı ve nar· 

gilesini ateşledi. 

Deniz, uzakta yer yer kırılmı9 bir 
ayna gibi par1ıyor ve bir yeni ıdfü'ıya 

gibi mavi göğsünü kabartıyordu. Ötede 

beride, yelkenli kayıklar, beyaz birer 
iğne gibi bu mavi göğsün üstüne yd • 
ken1erini batırmışlar, sallanıyor, Hila • 
ruyorlardı • 

Osman Bey artık yalruıdı. Karısının 

öldüğü günil hatırladı: O gün de bu 

evin içinde bir sıcak yatak boş kalmış: 

(Devamı 15 incide) 
ilhan TARUS 



ffABER - Akşam postası 

® ~~ ~r .- ,~~~ t::::: 
Bugünkü müsabakalar 

Modada yüzme, Fener stadında atletizm, 
gece de Taks!m stadında güreşlere başlanıyor 

Bugün şehrimizin üç muhtelif ye . 
rinde çok enteresan spor hareketler: 
yapılmaktadır • 

Moda yüzme havuzunda Macaristan 
dan getirilen yüzücülerle Türk spor • 
culan arasında yüzme ve su topu mü -
sabakaları yapılacaktır. 

Su topu maçına İstanbul şampiyon
luğunu kazanmış olan Galatasaray tala 
mı girecektir. 

Atı:DetD;;gm 
Bugün saat 4 de Kadıköy sahasında 

yine Macaristandan gelen atletleri~ 

Türk milli atletizm takımı namzetleri 
arasında müsabakalar yapılacaktır. 

Bu ka~laşma atletlerimiz için ya
kın~apılacak olan Balkan oyunlarına 
~rlık mahiyetinde olması itibariyle 
mühimdir 

Macar takımının Avrupada tanınmış 
atletlerden müteşekkil olması dolayısile 
gençlerimiz bu müsabakalardan çok is
tifa.de edeceklerdir. 

Federasyonun tebliğl Ahmet 

21 AÖUSTOS -~ 
Adliye bloasınıyakan s~rserf 

Kuduracak mı 'l 
I{ endisini biı ay evvt1I köpek ısu ııll~11e 

l\füşahededc bnhmdurulmak iizerc kudu:t. hafilatıane~ 
gönderı lcli 

kan Nureddinin yakalanarak tevkıf e. ---
dildiğini yazn11§tık. Nureddin sorgu 
hakimliğinde ,.e sulh mahkemcs nde 
cürmünü şöyle itiraf etmiştir: 

"- Hakkımda mahkumiyet kar arı 
vardı. Bundan kurtulamazsam m:ıhvo. 
lacaktım. O gün Cevherin ahçı dükl\a. 
nına gittim. Dört şişe yirmi ıkil.k iç
tim. Bu sırada aklıma adliye binasını 
yakmak geldi. Rakı şişelerinin üze. 
rindeki ince saman kağıtlarını masa. 
nm altında duran filit makinesinin i. 
çindeki gazl2 buladım. Bu kağıtları ce. 
bime koydum. Doğru adliye binası ci
varına gittim. Gazli kağıtları sol kap
lamanın yanındaki deliğe soktum. E. 
limdeki sigarayı da arasına yerleştir. 
dikten sonra Kadıköyüne gittim. Ge. 
ceyi askerlik şubesinin bahçesinde ge
çirdim. Ertesi sabah binanın yandığı. 
nı gördüm.,, 

Nureddin kcnoisini bir ay evvel Bey 
lerbeyinde bir lcöpek ısırdığını, yakn}. 
da kudurması ihtimali olduğunu söy. 
liyerek demiştir ki: 

- Adliyeyi yakmıya karar ver. 
ınem rakı ve Jcudurmamm yaklaşması 
yüzünden olar.ak ... Beni tedavi altına 
aldırınız. 

Bunun üzerine Nureddin bu sabah 
Çapadaki kqduz tedavihanesine gön -

Suçljt Nureddin 

derilmiştir Orada 
bulundurulsıcaktır. . ·1ştit· ~~· • · ılın ·ır· Adliye t:ıhkikatı bıtır dil 9g 
reddin evrakiyle birlikte yakt~Ilr 

· ek 1 
• ce1.a mahkemesine verııec fl 

saı• lsveç Hartcıye 0r 
VurşovBya tzidl~ricİ'-c 

T. S. K. Atletizm Federasyonu baı
kanlığrndan: 

Mersinli 

olan çok kuvvetli rakiplerine karşı a
lacakları neticeler merakla beklenmek· 
tedir. 

56 kiloda ecnebi pehlivan olmadığı 

için küçük Hüseyinle yeni yetişen Ke
nan arasında üstünlüğü paylaşmak için 
bir müsabaka yapılacaktır • 

At yarışlarının 
beşinci haftası 

Varşova, 21 (A.A) - fsveÇ raY' f' 
nazın Sandler 25 Ağustosta bU 

lecektir. . .. saııdlt~ 
Resmen bildirildiğine gore. gid'" 

Silezyadaki Visla kaptıcasırt3 sıt1' 
mlsafiri olark Cumhur başkanrflııı 
yın gidecektir. ____/ 

Adnan 
1 -Milli takım namzetleriyle müsa

baka yapmak üzere gelen Macar atlet -
!eriyle ilk karşılaşma 21-8-937 cu -
marteai, ikincisi 22-8-937 pazar gü

nü yapılacaktır. 

2 - Bu müsabakalara katılmak isti -
yen atletlerin cumartesi günü öğleye 

kadar Fenerbahçc stadında bu işle ala 

kadar memura ismini kaydettirmesi mil 
saade ve numara alma!:'.r lazımdır. 

3 - Bu müsabakalarda bulunmak 
iıtiyenler Türk spor kurumunun da -

vetlisi olacaklardır. Kapıda duhutin a· 
lınmıyacaktır. 

4 - Müsabakaların programı şu • 
dur: 

21-8-937 cumartesi: 
Saat: 

16 
16,15 
16,25 
16,40 
ı 7,10 

t 10 manialı gülle, 
100 metre gülle, 
800 metre sırık. 

3000 metre sırık, • 
4 X 100 uzun atlama v~ 

marto. 
22-8-1937 pazar. 
Saat: 
16,30 
16 50 

1500 yüksek disk 
400 yüksek disk 

17 200 sırık, cirid, 
l 7 .1 O 500 metre ve üç r.dım. 

ı 7.55 800X400X200X 100. 

~ttiıır~şO~ır 
Bu gece saat dokuz buçukta Taksim 

stadın-da yapılacak olan güreşler rl\. 
çok ehemmiyetlidir. 

Çoban Mehmet, Adnan, Mustafcı. 

:Mersinli Ahmet ve Yaşar gibi millı 

güreş takımımızın eski ve değerli pehli 
vanlarından maada, Samsunlu Ahrr.ct 
Refik, İsmail, Kenan g"bi de gençlerİ:l 
hepsi dünya birincisi ve yclrnt ikincisi 

61 kiloda .dünya şampiyonu Yaşar, 

son zamanlarda bu siklette dünyanın en 

iyi güreşçilerinden olan Kerkeinin ile 
çarpışacaktır. 

66 ve 72 kilolarda misafir güreşçi ' 

yoktur. Bu sikletlerde Türk pehlivar.
lan biribirleriyle güre eceklcrdir. 

79 kiloda Avrupa şampiyonu Finlan · 
diyalr Mordling kura neticesinde be!li 
olan bir pehlivanla karşılaşacaktır 

N ordlingin rakipleri şunlardır: 

Adnan, Refik ve İsmail.. 
87 kiloda Mersinli Ahmet ile İsveç

li me!hur Kadiye, büyük Mustafa ile de 
Estonyah Neo vardır. 

Ağır siklette de iki ecnebi pehlivanla 

bizim Çoban ve son zamanlarda çok te

rakki eden Samsunlu Ahmet güreşecek 
terdir. 

Samsunlum:n rakibi Avrupa şampi -

yonasında birinci olan İsveçli Nunan, 

Çobanın da dünya üçüncüsü Finlandi

yalı Nistrumdur. 

Çoban .Uchmet 

Balkan kupası 
Futhol müsabakaları 

Bu sene Bükreşte yapılacak Balkan 
kupası futbol müsabakalarına Yugoslav 
ya ile Yunanistan iştirak etmiyecekler
dir. 

Türk, Bulgar ve Rumen takımlarının 
maçlarının proğramı şu şekilde tanzim 
edilmi§tir. 

3 Teşr:nievvcl Bulgaristan -Türki
ye millı ma~ r. 

6 Tc~rinie·ıvcl Romanya - Türkiye 
milli maçı 

10 Teşrinicv\'cl Rcmanya -Bulga
ristan milli mar;ı. 

At yarışlarıın beşinci haftası yannki 
pazar giinüdür 

Her zamanki beş koşuya, bu defa 
İstanbul vilytti koşuları da ilave edil
diğinden yarınki yarı~ miktarı altıya 
iblağ edilmiştir. 

BiRiNCi YARIŞ 
Üç ve daha yukan ya ta haJiı kan 

İngiliz at ve kıaraklanna mahıua ıatrı 
koıuıu: 

(Mesafe 1400 metre; İkramiye: 
255 lira) 

Fikret Atlının Tumrusu, Prens Hali· 
min Kopeni, Akif Aksunun Bekan, A
sım Sorganın Nansuku, Nihal Atlının 

Başkanı T. Ali Çınarın Sülünü ve 
Mükrim Heybetin Bostokası. 

HABER'in favorileri: Kopen ve 
Tumru. 

iKiNCi YARIŞ 
Üç yaştaki yarım kan ve haliı kan 

arap taylara mahıuı. 
(Mesafe:· 1600 metre; ikramiye: 

255 lira.) 

Fahri Ataçerinin Attilası, Hüseyin 
Yenilmezin Mesutu, Tevfik Devrimin 
Ceylnr, Hasan Mutlunun Yılmazı, 
Prens Halimin Karakuşu, Ahmedin Nı 
zrması. Mehmet Çelebinin Merzukası. 

HABER'in favorileri: Mesut ve Cey 
lan 

ÜÇÜNCÜ YARIŞ 
Dördüncü ve daha yukan ya~ta ya • 

iÇERiDE: 
~ DUn gece aaat 20 de Perapalu otc. 

llnde Rumen mektl?p gemi.si kumandanı ile 
zabıtanı §ere!ine bir ziyafet \'erllml§tir.Ru. 
men talebeleri öğleden sonra kUçUk gruplar 
la şehre çıkmışlar ye gezmi§lerdir. 

:f. Mekteplerde namzet talebe kaydına bq 
lanmı,tır. Eııa.slı talebe kaydı - dUn de yaz. 
drgımız gibi - lmtihanla.rdan .sonra olacak. 
tır. 

lf. Romanya Ye Bulgarlst&ndan bu sene 
gelecek 250.000 muhacirin yansı gelmiştir. 
Son gOnlerde Yugo.slavyadan da muhacir 
gelmektedir • 

:t- Belediye, nakil \'aııııtalarından binalara 
l~lek caddeler O.zerinde hangi saatlerde talı. 
mil ve tahliye yapılabileceğini teııbit ede. 
cektlr. 

:t. KU!ccillğln de men'i için tetkikat yapıl. 
maktadır .• 
* bveç sefiri mt'zunen mcmlt'ketlnc git. 

mlştlr. 

~ Ayasofya mUzesinJn içi ve dışı lle mo. ı 
zall<lerl kaleme alınmıştır. 

"' Geçen bir hafta içinde gtimrilk muhafa.. 

za te§kilAtı, 87 kaçakçı, 8H kılo gllmrük ka l 
çağı, 5:> Türk liram, 3 tabanca, 33 mermi lle 
36 kaçakçı hayvanı ele geçlnnJııtır. 

• Son 24 saat zarfında 4 tifo vakası ol. 
muştur. 

:f. Belediye, hı!zıMıhha mUteha.ssı.sı, şehir 
içindeki her nevi duman neııredcn fabrika ve 
imalathanelerin dumanlarının önüne geçil. 
mealni istemiştir. 

21 
CUMARTESİ 

A~USTOS - 1937 
Hicri 1356 - Cemaziyel!hır : H 

GUnı·,ın do~uşu Güne,ln batr,ı 

6,16 19,01 
Vaklt Sabah ôğle İkindi J..k§a.m Yatsı lmsal 

3,•C2 12,17 16,04 19,01 20,42 3,2i 

----v ağh gUreşıer ,ı ı 
Pazar gllnU Tahtakalede uzuıı:ı,tl ~ 

zen bahçede yağlı gUreş ınUsa~pt~~ 
pılacaktır. Alaturka. gi.ltc§te )<en ıııı11": . 
birer nam yapmış olan pehliV~lt 
sekiz çltt bu mU.sabakalara gire 

Kongre erli~~· 
Hilalspor klübü genel sekret 

,.f'.' 
den: ~oO~ 
Klübümüıün senelik alelade ~ı•1 

si 29-8-7937 tarihine rast1ıY3~ Of 
günü saat tam 10 da yapılacaktı ~ri0'r1 

1 . . . .. kı·· b·nasını te 
erımızın o gun up ı 

rica olunur. 

rf>ef• 
unu il~11ı~ 

:f. Ziraat vekAleU teşki!At kaJl cJ> Jıll""'. 
kez ve ta.§ra kadroları taJl1aııı , e'ı:-
Jnı§tır. ~ııs>.ş 

• Bursa festivali 10 eyı~ıde 
tır .. 

ııe!' 
DIŞARIDA: tı1r tt 

lf. Fıllpln adnlarmda §iddetll <' 
olmuştur. t dilııtı_,& 

~en 1ıY 
• tngillz kralının ka.rde§I ttııfŞ 

kardeşi Kortu adasını ziyaret ~erdir· tıt~ 
kralı tarafından kabul edıtrnl§ ~!~ dY 

41 Parl.s • Şam tayyare yarı~ • ıcuıı:ı~ ti" 
~ Yugoıılavya umum jaıtd8~ı.ıne uırıı~" 

nı general Naumovlçin otorn° cr&I, çO-
QeJI _ıııı 

çarpmıııtır.H. Bu çarpışmada entP" .• 
ve bir miralay ağır surette "·e ~1şl~rel" 
cukları da hafif surette y&ralaJla~ ıJI ~W 

ıı: Bu ayın 26 ııında ıoo pat'(ııut~' 
kep bir İngiliz filosu YunaJl ,1~·1 
cek Ye tam iki ay kalacaktır. . deli f' ttl'' 

• • rıerill ,ti * Bulgar çiftçi pıırtlsi Jidt yııdJlll 
ve muharrir Yorgi 'Bakolof sof 
mllşlerdlr. • eııteJI!• 

ıcı Macar Saltanat naibi ıyUeŞı:JI 



ı 

1 

~ İ•rnet lnöniiherl.ı.b taköp ederken, Genel 

llsolini manevralar 
sonunda bir nutuk 

~e... söyledi 
rıcı siyasetini izah etti ve 

kaSUlh taraftarı · olduğunu, 
rttş~ıarile dost geçinmek 

~ ~\·ekuı ıstediğini bildirdi 
~ ~ blbn ~uaoıını dün Slcilyada Jar arasında &nlll§ma '\e teşriki mesai çok 
~ "-t ~llanaıı tııı haaebile büyük ve\. zor olacakbr. 

'lcııı ~r au bir nutuk sö)1emıştır. Frans.zlar ııulku nasıl tefsı·r 
8oıı tıcuttııe ren bu nutukta İtalyan 

'1 ı~ dcllll§ur ki: ediyorlar •t 
t 11.,~ '\'ratal'() A °"ııllııtıı l, lctra a adamw nıüda!ai Parıs, 21 (A, ,) - Matbuat Musolininin 
~.ltuı \'e bunl:~ denız ku ... veUerimizl Palermoda söylediği nutuk hakkında tefsir. 
tı ~ l ttınel'l gördükten sonra adi\- !erde bulunmaktadır. 
tı b~ dt 't dU§\lnmenln bir delilik o. De la. Reocquc'ln naşiri elkArı olan Petlt 
~P\,./a Olaraıt g:urdinfz. 4000 scncdenbe. Journal gazetesi dl~·or ı.ı: 
..,~·~ulunun danız tçln, ikinci Roma "Mu'sollnlnln nutku gururla doludur. Du. 
~lal?ııotır kuruıuııuyıa, mes'ut bl: çcnın, ÇCmbcrlaynln uzattığl ele sarılacağı. 

tt..... rll,._ • nı zannedenler inkisara uğranu;ılardır. ltal. 
h·~ Gt -ıınızın u:r \'' ~~lide &danızda yapılması u. ya ile Almanya arıı.sındakl teııanUt bllCYl 
."'~r ltıltıar b hakaız ve sebcbstz endi. tecelll etmektedir. Nutku dinllyenıer bunn 
~lt 1~~ lı.erkeıı bigl!stcrdl. Artık bunlar anlamışlardır. ÇUnkU bunların .. Y&§&St?I ıs. 
~t 

1
""11lp t11J tllelidlr ki ttaiya sulh aı panya diye ba.ğrrdıkları iııitllmi;ıtlr.,, • 

~ )1 "' Yor ve bil • .,. k ""' •··• ... ııııl'ı3ebc hassa butUn komşu. ~po .. -:ı~...,... yazıyor: 
~ra t tcsıs etmek arzusundll. Habeşistan meselesi halledilmeden evvel 
~~ ~'l'lıt Avrupada yapıcı bir hava yaratmanın kablf 

11 •llarıınızıa 1 olmadığı anlaşılıyor. Muııolini yolun UsUlnde 
i,.,, ,_ . 0 an münıı.scbatımız.ı 

~~~l , ~~ z.tına11, l'~o.ıılA\'~~ bu hedefe varmağa mani olacak neler vnrs<ı 
~~il' "ebatıu kcs1)1 ısalAlı etti. licps_l,rµn kaldırılmasını arz\1 ediyor . ., 
~<it ~ 

11 
VUsturya ve \ıacarlstanıa Petlt Pariılen yazl)·or: 

~ 'Jl~af •0nıa protokolu çerçevesi •'Duçe :taıtst İtalyanın haldkl bir aull1 
~ ltı...~' b~lrnektedir. Bu münaseba. slyaseU takip etmek Uıledlğlnl kuvvetle aöy. 

ı.~~r ·~ eı-rıııa zccrt tedbirler zamıı. llyor. Bu beyanat her tarafta 1)1 bir şekilde 
~ d.n e ne '<lli§Ur. karşılanacaktır. Zaten bUtUn Fransızların 
k.~ it llıUntlscba da isedikleri budur.,. 

... ~ ı. tıl'\'e.,, tunu: dostane olmak. •ta._ - , ""<lir Ordre gautesl yazıyor: 
le~ ıı:~larıın~druı ''Muııollnl, birbiri arkasından bUtUn hıı.rp 
' ( tıı~ ~Unaa Fransa kalıyor. hede!lerinln elde edilmesini temin edecek bir 
Cin ~tııı -;:':'tit l.r 'batıınızı soğukkanlılıkla . ti ~ "\il ıun sulh ıa yor.,, 
tıı. 1)1 'ıııahz lada dddl bir lhtnu F11'uo yazıyor: 
bı ""Ilı~ oı'btıırdi • Fakat nıUnaııebaUnıız "Musolinl herkeıı.in İtalyayı bUyUk bir 
~~.t~"l'rey: :~haaaa bazı salı\hlyetll mfüıtemlekeci devlet olarak tanımasını isli. 
lıılb,. ~Jlı.,~ltınnu rgı da.ha az prestl§k!r yor. Duçenin tarzı hareketini anlıyoruz. .Fa. 
~·~bt·~ § olsaıardı, günden güne kat İtalya ıunu bilmelidir ki büyük bir dev. 
lt>ı-.~ııın ~!tutunu beltlemcktense Jetin yalnız hakları değil ayni nlsbette va. 
~~ '"ili Olur~ha iyt bir §ekil ıılma&ıu zlfeleri de vardır. Bu vazifelerden birincisi 
ıq_ tltıt~' rnu~leın~dt. • takip ettiği siyaaette mu.takar, hareketlerin 
'lıı: ''l't llılı taınaıı cko hudutlıırımızı tet. de baairetu, kullandığı 1\Aanda mutedil 01

• 

~ t(je ~Ut tderı İnglltereyc tesadüf ede. maktır. Halbuki Musollni ekseriya ipi kopa. 
t~'. aotltıılfınaıt z., diyorum, zira tcı;adU! racak derecede gtrmeği ve tehlikeli oyunlar 
ltJ.~ ~ l!(ı ilene arasında. büyük farklar oynamağt 8even bir adam hissini vermekte. 
~ )\)t ttı ~ ibttı ta.rtıncta İngl.lte.re ile a. dlr,., 
kı..~ olar ıtı &a.ıı.atı ltıar vardı. İngilizler t. 
~de ~it laııı arı bol, güzel bir mem. ita 1 a 
Qtı>~>~ &llte.ıı~::a.rw. Halbuki ben, bu Y 
~.~ lltın lte.ıyaYt b n nefret ederim. lngtı. H b • l d h ,. kim 
tız'<l.l'ttl Cltı!tl'ind llnıiyor, tanımıyordu. a eşıs an a a 
~ 'Ydtnlatına akdettiğimiz anlaşma O/amtgBCBğB benz/gOI 
~~t httl:tıeıttc ~§tı. nııaharc şimdi mev. Bu sabahki poı 
ı:ıı •• · >t.ıııd di41ıı,.r 2:ı;cıa görmediğim bazı l 
"it ı~ eıı bcl'l'ak tır ettı, fakat bugün ta ile gelen ngİ· 
~~ hır !ebeb lll§rnı~br. V<: anla§ma. )İ:ı:ce Newı Chro 

'h" ıt,..· lı111tı1ta Yoktur. enicle gazetesinde 
"''lı:.".ııı.:tı t •. } Fi.oma D- • • 
Q ."'114 ""'~"llfUı • ut:rlın mih'/erıdlr. okunmu,tur: 
ı., ln111~ t'ıttuı ed ederek Berline ne de \ "Habe•ler o ka-
..,r t.._·· lt e~k n :s 
~U olha ile oınaya ~itmek ka'bll dar devamlı suret-

~;tr- t "ardır Bcrıın arnamda sağlıı.M 
ı.:.~'lltıı be • te isyan halinde-
~:'· evı tan ederı dirler ve müstev

lilere karşı o dere

ce meharetle ve ıs-

~e l:tı~ın )'an ın ki , bolşevizmin Ak. 
~lllJı11~~1yeeeğiz.ıbaşına gelmesine asın 
~~ tıtıaıı bıurirken 
~tt ~it - et etllılf 

01 
ınr.cıcnlyetıerinl A kdc. 

ııı l tttil'o 111hUn11n rn an Uç kıta mlllctıennı 
~ t11ıy0~ın. 13u hl~hafnzasını temine dıı. 
~ lt~ rn. l§ttııın bcının i~!Ulece.ğlnl u. 
~~ lı~y !:llnku ltaı '-'ZSe. biz gr.ne mUstf'rih 

'
'-1ı.ı .. •btıecek ,.,,Ya her tUrlU l htlmnllere 

"lir . .,acıdı ' "-Vrıı . ., ve nıane\•! ltU\'Veı . 

ııı,~~ıcı ilanın llna 
~ l'I! lı 'rde .\vru 1 hayauıe alAkadar o. 
~~ '-ıırız . .\n Pa devleUerUc teşriki 

t ~ ~lıe~ôıııtıundc ~k bunun için bazı ha. 
•ıı;1 'lıteıı1~ baoınııa ~:ıak lAzımdır. Du 
'l'tll t.a . lı:nParato Pııratorluk me.cıclesi 
~ ~rarllıdan rıuı:;'Umuzun :MllleUcr 
~ ~ lla.ı.... . lanınmıuını lstelliğimlr.e 

b\ulı -rler doğ 
" ll....::- '-~ ldıııeucr ru değildir. Biz, 
it .~ ~.Yoru._ ccınıyetı tarafından 
~ ~ oı~'Ptr.t etoro 

1
0rta.d,.. l8 aylık bir ö. 

'~l d l.ıııa tıınuc ddt bir Btyasctte detll. 
~»a.~ftı~tlllcıtdi ını Blhhat cndişestıe bir 

lorıutunu r~. Iiu olmadİ'kça Ro. 
ıyan ve tanımıyan. 

rarla çete harbi Haile Selaıiye 
açıyorlar ki, hiç 
bir İtalyanın hayatı emniyette değildir. 

Adisab1b1dan Cibutiyc trenle git

mek, hala tehlikeli bir iştir. İtalyanlar, 
tel örgülerle çevrilmiş muhitlerde otur

mağa mecbur oluyorlar. 
1-bbeşistana gerek m'ecburi asker, 

gerek müstemleke::i olarak yerleşmeğe 
gelen İtalyanların kendileri bile aşağı 

yukarı rejim aleyhine isyan vaziyet:nde 

ler. 
Hududu geçerek kendini selamete 

atanlar yalnız Habeşler değildir, Kenya 

da Hartum'da ve İngiliz somalisinde, 

Habeşistanldan geçmi~ İtalyanlar da 

vardır. 

Şimdi Habeıistanda takiben yanm 

milyon kadar İtalyan müstemlekecisi 

J~ 
erkanı harbi ye reiıiyle görüşürken, Hariciye Vekilim İz Yunan erkanıharbiye resiyle birlikte .•• 

Manevralar büyük bir 
muvaffakiyetle neticelendi 

. -. 

(Baş tarafı 1 incide) 
Ve mavı ... cv7.İlerinin derinliklerine ka

dar çökertmeğe muvaffak oldu. Bu st
rada mavi Saray mmtakasmdan iki pi

yade alayı ile bir mukabil taarruz te
şebbüsü yaptr, fakat kırmızı kolorduya 

mensup ihtiyat piyade livasının müda

halesiyle bu taarruz neticesiz kaldı. 

Kırmızı süvari livası da, evvelce aldığı 

emir mucibince, iki alayile mavi sağ ce

nah gerisine taarruz etti. Ve bu cen-.ıhta 

bulunan mavi süvari alayının cephesi

ne çattı Süvari livasından bir kısmı 

yaya cengine girerek bu alayla muha

rebeye tutuştu. 

bulunuyor. Bunların kısmı azamı asker

dir. Bu insanları beslemek ve himaye 

etmek, hala halledilmeğe muhtaç bir 

meseledir. 

Roma, bütün vaziyeti düzeltmek 

için evvela, memleket içinde sulh ve a

sayişi temin etmenin lüzumunu anla

mıştır. Bu da ancak Haile Selasenin 

- bittabi İtalyan himayesinde olarak 

Vaziyet bu şekilde kırmızının lehi

ne devam ederken saat 15 te Saray p.r

kındaki Ortabayır sırtlarında bulunan 

manevra komu~nı manevranın nihayet 

bulduğUJ11u emretti. Ve manevraya işti

rak eden birlikler grup grup toplanarak 

ordugahlara doğru ylirüylişe başladılar. 
Manevraya iştirak eden bütün kıtaat 

yarın büyük geçit resmi yapacaklardır. 

Yunan Erkanı Harbiye Reisinin 
düşünceleri 

İzmir vapuru, 21 (A.A.) - Hususi 

muhabirimizden: Yunan ordusu genel 

kunnay başkanı General Papagosun bir 

gazeteye verdiği beyanat, yanlış olarak 

intişar ettiğinden, General dün gece, İz

mir vapurunda Anadolu ajansı ba~ mu

harririni kabul ederek, mezkur beyana

tın tashihini istemiştir. General demiş

tir ki: 

"Trakyaı'da cereyanını takip etmekte 

olduğumuz marevralar bize dost ve müt 

tefik Türk ordusu hakkındaki hayran-

.. ... - -.. 

lığımızı göstermek ve gerek lataatın, 
gerek zabit kadrosunun tallın ve terbi· 

ye, sevk ve idare ve bakım 1,ibi muhte

lif sahalarda takip edilen usullerin mü
kemmeliyetini takdir etmek fırsatını 

bahıetti. Bu manevralar aynca bize 

Türk ordusunun teşkilatı, talim ve ter
biyesi ve şefleriyle zabitlerinin kıymeti 
noktasın!:!an en mükemmel bir ordu 

olduğunu müşahede etmek imkanını 
vermiştir. Bilhassa nazan dikkatimizi 

celbeden bir noktayı işaret etmek iste

rim: 

O da zabitlerimizin inisiyativ kudre· 

tini arttırmak ve kendilerini seri karar

lar almağa mecbur etmek için bu ma

nevralann cereyanı esnasında orldu şef· 
lerinin evvelce düşünülmemiş vaziyet

ler ihdas etmek hususunda gösterdikle

ri dikkattir. Bu tarzda karar vermek ve 

mesuliyeti üzerine almak, duygularını 

inkişaf ettirmek için en mükemmel bir 

yoldur.,. 11. 

- Habeşistana dönmesiyle mümkün- ' 

dür. imparator Haile Selasi, ha la Ha

bc~istanda oldukça sükUn temin ede -
b ·ıe::ek bir otoriteye maliktir . .. 

HABER: Habeş imparatorunun Mu 

solini tarafından Habeşistana çağml

dığı havadisini bildirmişt'k. Habeş im

paratoru, İtalyan himayesinde hüküm

ldarlık istemediği gibi, vaki olan talep 

fü:crine Habeş tahtından çekildiğini 

göstertn bir feragatname dahi imzala
mam.ıştır. 

Habeş imparato:-u, el"an azası bu 

lunduğu Milletler Cemiyeti vasıtasiyle 
anlaşmağı kabul etmektedir. 

Hebeşistan işi Milletler 
Cemiyetinde 

Önümüzdeki ay, top'lanacak olan 

Milletler Cemiyeti esamblesinde Habe

ş'stanın italyaya ilhakı meselesi tekrar 

başgösterecektir. 

Haber alındığına göre, Musolini. 

imparatorluğun bütün milletlerce doğ

rudan !doğruya tanınmasını temin ede

mezse, hiç olmazsa. Haile Selasinin 

Milletler Cemiyetinden cıkarılması için 

İngilterenin diğer devletlerle bir kom

binezon yapmasını istemek taraflısıdır. 

Birinci ordll milfetti.şli~i sıhhiye miitehassısı GeMml Doktor Suphi Yakar, " 
BaJM.]."'1m JotJrargahında saylav ve genemller mf.hmandart Albay Sabri, 
biri>ıci ordıt mil/etti§liği cerrahi milşaviri biııba§ı Kamil Sokullu ile Sa. • 

raydaki seyı.Jar hastane 'ba§hcTcimi Doktor Süreyya 

• 



Biliyor musunuz? 

7 saatte bir bina t kilometreye 

Amerika kasabalarından bi
risinde dikilen bu 4 odalı bi
nanın inşası tam 7 saat 47 sani 
yede ikmal edilmiştir. 

Gagasını yere dayıyarak 
uyuyan kuş 

Yeni Zelanda'da yaşıyan Ki
vi adındaki bu kut. resimde 
görebildiğiniz şekilde uyumak
tadır. Gagasını da yere dayadı
ğı için, üç istinat noktası var
dır ve böylelikl~. rahat e~k-
tedir. 

Hokkabazlık 

işitti ren fare! 
Resimde gör. 

düğünüz bu kü. 
çük hayvan Ame 
rikanın garp mm 

takalannda yaşanaktadr. Cüsse 
itibariyle sıcan boyunda olan 

bu hayvan, boyuna, bacağına 
bakmadan öyle hızlı bağırmak· 
tadır ki, sesi, bir kilometreden 
rahat rahat Juyulabilir. 

Bira bardağı 
içine sığan ~ocuk! 

Amerikalı cüce 
kan kocanın 3 
Y•tlarndaki kız 
çocuktan Ami 
Robenaonun sik. 
leti 9 kilodur. Bu 
kızcağız resimde 

gördüğünüz vec hile bir bira bar 
dağının içinde rahat rahat dura 
bilmektedir. 

Japonyada talebe 
seyahatleri 

J•ponyaılda, 

... A,.J/I.· bütün talebeler 
~~ beş yaılanndan 

itibaren muallim 

lerinin refakatin le, ilk ve son ba 
harda olmak Ur.ere senede iki 
ldcfa, memleket dahilinde tet
kik seyahatine çıkarlar. 

Böylece, her Japon genci 
büylidüğü zaman, memleketinin 

her tarafını mlikemmelen öğ

renmektedir. 

Tele pati tecrübesi 
Kendisi dışarıda iken odada 
olan bir hareketi arkadaşınız 
doğru olarak nasıl aolatablllr'! 

Telepati nedir? Bu dün 
altında arbdatlannm hayrete 

ctüıürecek bir oyunu profelÖr 
Zati Suna-ur aize anlatıyor: 

Telepati: Dü§iinülen bir şeyi 
bilmek.... Bu gibi tecrübeler ek
r.:.riyetlc aahne içindir. Aile ara
s.ında yapılacak ve seyircilerini • 
zi hakikaten pşırtacak ıu tec • 
rübcyi ıize hususi bir tarzda ar
zcdeceğim: 

Yanınız.da bulunan bir bayan 
veya bayın kendisinde fevkala
de bir telepati kuvveti olduğunu 
ve gaipten birçok ıeyler bildiğini 

aöyliyerek kendisini seyircileri • 

BULMACA 

Dünyanın en meşhur 
AKROBATLARI 

Nasll yetı,. r, neler yapablllrler? Onların 
her harekat:erl bir akrobasi ldmanıdn· 

AkrobııUar, herkesten daha zfy~ 
de jimnastik yapmak zaruretinde, 
dirler. Londranın Vtktorya tiyatro. 
sunda hUner gösteren Çinli Akro. 
ballardan "Lal Foun ailesi., yahut 
cliğer lsimlerile •'Çin harikaları., 

en çok jimnastik yapan insanlar. 
dır. Bir İngiliz fotoğrafçısı bu ak. 
robatıarı yemek yerken, traş olur. 
ken veya konu,urken dalma kendi 
usulleri Uzere jimnastik yaparken 
görmUş ve hemen resimlerini çel<
mi§Ur. 
Eğer akrobat olmak isterseniz, 

idmanlara daha kemikleriniz eğil. 

meğe mUsaltken bqlayacaksmız. 

Lal Foun 11.Ueslrfde çocuklar - ken 
dl tablrlerile - §imdiden "kırıl. 

mI§,, vaziyettedir. Bu alle erkek 
ve kız karde§lerden mllrekkeptlr. 
Numaralarını gösterdikleri esnada 
kullandıklan dekor, 10.000 İngiliz 
lirası kıymetindedir. Ve baştan a. 
ıatı ipek ve Çin işlemesidir. Bu 
Çinliler dUnyanm her yerinde oy. 
naml§l&r ve Londrada !ki film çe. 
virmlıter, bir kere Hltlerin önünde 
numaralarım göııtermi§lerdir. 

1) Lal Foun aflealnden Ho F~uıı, 
hergün yeni yeni numaralar bul. 
Jll&la çalışır. İ§te burada çay içer. 
ken yaptığı oyun, ayni zamanda 
akrobasi taaliyetlerinde yeni bir 
flktlr t.e§kil etmektedir. 

3) Geç kaldığınız zaman mcr. 

divenden inmek bir meseledir. Çin. 

li akrobatlar bunun kolayını al. 

mı§tır. Yukandan qağıya doğru 

Uç akrobatın isimleri §Öyledir: 

Ung, :Mey ve Lov Foun. 

HDkAye: 

Ormanda 
bir cinayet 



İNSANLARI 
t-locı~am, fena kcllpli ve kıskanç 

Oldukları için sevnıiyorunı ! 
Yazan : Gı eta Gaıbo 

~k dtra kc d' 
.,,..e teY<lı ~ ımc iş aradığtm uı.mar. 
"lı!'Jıy .. r:

1 
'e bu?u, dün olmuş gb ı 

lıQı ~ • Benı yazıhanerinde ka- ı 
)c..ı; .. , rı adam · 
t """llJI ka ın 1~~i Harvrult~ı . Atö1-
1· '\!o . P sına f;oyle bir ilan asmış-

)or a ıc S"' • 
;- l\e.ıd· . m " bıt bayaıı aranı-

etııı'4tiın sınc bunun için müracaat 

& tıı ;_ 
~ \,, "it.l';ımd 3~~ bir an ayaklarıma kadar 
4cııı: tav;rıa süzdü, sonra ~öyle .. 
1u ":- Sitin • 
Çbır §ey )a~ınrdakilerin elinden 

~~t be gelın ' z' B . . . . . . e d.. .. · unun ıc;ın ıyısı mı 
hı: onun ı o'<lb •• , 

~:'\, !!.\~~ Arncr kaya geldiğim za-

0 ~I il\ k i va~ ınm as!s:anı (iı;mini 

11
1du'.tça rn t ınıyorum. çiinkü şimdi 
~ ~l'tlu: eşhur bir adamdır) bana şu-

' s· lba· ıı hak'k 
ta lltı h 1 actn s ireraa artisti ol-
e\' C\'eslcndin'z·ı ' 

de So ap \'erın • . · 
~ , t'tılan b e~ırn. Müs•ehzi bir ~cldl 

l rı ·1 k 11 nevi su:ılle~·c ceva·l ver-
l). r il1im ı 
~ ııy~do:ın .... 

e b:hla 1 
" bunun için nefret ct-

ı. · ın·~tım. 
ql~ b• 

ır ~c 
~ Y ' 'ahsınrn miinlıa-,ır 

lı'ltl] 
kıt la nuyor 

ia t ınrıı~. . 
~ lıt 11,.,n;·rn b·r ş yi :ıM·~nı zaman 
~ t\ıııı "e b ı. aynı Feyi herl;este gtirü-
~ı· u bı't " ı _ il. b · 1 lln 7.evkiın kaçırıyor 
~ Undan '· . l\ ~.... "1"a bir miidct en-el, 

ili'{ " lo~dı g" 'iti\ ~'a.k . · 117.el ve kiidik hir m:ıy 
ta~' ltı ıste iinı. ÜC' giin sonra. ıs
bı ı.~' g,ı ht:ıymıınıı alnıa 1\ ir.in ma· 

"'l dı:-· ,, hıı. 11 ,ım Z?man. maf,aı:a sahi-
' 81 ~le dedi: 

~it• ~ tıe k 
G~ ~ana adar tecekkür et~~m 
il) t lldetıb maymunu ısmar]RrJl'~ınız 
l:ı~\'ııtıııı ~ri. her Z"man fi~· -~m 
,tıı lltı kt .. 
~ ·., a . 1 tam yirm · defa fazla 

haıı Utı<la rı . k 
le 8.~ ~İlli ~ i SE'ne evvel 1:0f'1di01iin 
tıtı llalettİllt arı Yapraklı yeşil çic:eklcr
l11.: 'il ıarn · Ertesi hafta dı~arıya çık
• '"l.I Ç' an, bU t U 1~illd 1~ekıe 1 . n civar bah~elerin 

b e g0rd{ e sUslendiğini hayretler 
~llj ın. 

tıııı Ilı, dün 
~lıııaın, Yadan nefret etmek ade-

\' ha ne : .. 01tnam nasıl istenebilir? 
eıı1, 0 Yliyeyirn? 

tece t 
u~aletıeri ısmarlamağa 

Grdıı r;aruo mu!:iyflj~ r:: 

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

niyetim oldu mu. eğer • tıpkı büyük 
bir taarruulan evvel planlarını gizli 
tutan kumandan g bi • yaptıracağım 
elbisenin şeklini gizli tutmazsam. aynı 
gece en aş:ığı on kadının. aynen. benim 
gibi giyindiklerini göreceğime şüphe 

yoktur. 
Fa~at. elb'scmin rengini ve bi~imini 

gizli tutsam bile, onu bir defa giydik
ten sonra atmım lazım, çünkü bir haf
ta iı;inde binlerce kadın aynı elbiseyi 
giyecektir .. 

iki kategori insan 
Bütün CŞ\'aları. pek yakında döşeye

ceğim memleket ıne ait olan bu küçük 
salonda yalnı7. başıma oturup düşün
mcği ~ok se\'erim. 

E\'~t. tamamile yalnız başıma. 

Duvarda asılı duran bu küçük ka
bartma tabloya bakın. Bıınu İsvec:teki 

son ikametim esnasmda bir arkadaşı
mın yardımile yaptım. r.a tablo, insan
ları. benim tanıdığım şekilde temsil 
ctınc1ctcdir. 

Bir tarafta. şu iri yarı adam ki. gü
lerek. yukarıdan size bakıyor ve bas

tonu!)& dayanıyor. Bu, size ihtiyacı 

ctmaran. ~ir ad.amdır. Diz üstü çöke
rek, na:ııkane bır surette gülümsiyen 

adam da. size ihtiyacı olan adamdır. 

1 
İnsanlar arasında, üçüncü bir kategori 
tanımıyorum. 

Bazan dışarıya c:ıkmağa niyet edi
yorum. Çiinkü ara 211ra, hayat olduğu 
için beni alakadar eden bu kalabalık 

arasında bulunmak istiyorum. Fakat 
her defasında, onun hakiki çehresini 
görüyorum ve bunun üzerine ona ka
nşmak arzusu derhal bertaraf oluyor. 

insan ruhlu bir hayvan 
Her akşam, Coni beni evime götür

düğü zaman, komşum olan Bevdley 
Greysin kedisine rastlıyorum. Bu kedi 
son dt-rece güzeldir ve nazarımda, in
san neslinin hakiki bir nümunesidir. 

Bazan bahc:eme geliyor ve ben ona 
öteberi veriyorum. Nankörlüğünde ga
yet şahane olduğu için bu verdiğim 

8cyleri gidip bir kenarda yiyor.. Son
ı ra, yine bir şeyler koparabilip kopara-

mayacağını anlamak için yanıma dö
nüyor. Eğer ona hiç bir şey vermez
sem, başka yere gidiyor. Bana ancak 
lakayıt gözlerle bakıyor. Ona bir şey 
verirsem, nazarında bir kıymetim var. 
Bu, insan ruhlu bir hayvandır ki, his· 
siyatını saklamak itiyadını almamış
tır. 

Bu, benim hoşuma gitmiyor 
Amerikadaki ilk üç filmimde muvaf

fakiyet gösterdiğim zaman, yukarıda 
mevzuubahs ettiğim asistan. bana bir 
film teklif etti. tık defa. söylemiş ol
duğu sözleri artık hatırlamıyordu. 

Ona şöyle dedim: 
- Hayır! Hayır! Bu, benim hoşuma 

gitmiyor: .• 
Her şey menfaattır. insanlar yalnız 

kendi menfaatlerini düşünUyor. Onlar 
hodglm, fena kalpli ,.e klBkançtırlar ... 
Onları işte bunun için sevmiyorum. ( 

Grcta Garbo 

],illi rcı7ıııcı-'in 'bir rövü filminde giizel bir pozu 

Vlldızlar nasıl güzelleştirilir ? 
la, bazı sahnelere yu'Karıdan ziya veri
lince, makyajcı, c;ehrenin ziyaya karşı 

Sinema yıldızlarının makyajı, ame 
1t olduğu gibi de, n11;zari birçok hazır
lıklar kap ettiren güç bir sanattır. 
Holivutta bir kitap vardır ki, makyaj
cılann nasıl hareket etmeleri lazım 
geldiğini gösterir ve operatörle sahve 
vaznnın arzularına göre yapılması 
icap eden diagramlar ihtiva eder . 

Operatör. makyajcıya, kendisine la
zım tabloyu bunlardan gösterir. Mesc· 

olan yerlerine koyu, gölgede kalan kı
sımlarına da açık renkte bir kerm sü

rer. 
Yıld·zın güz""l görünmesi için. yil::ii

nün daima beyzi Rcl<ilde olması lazım
dır. Çehre yan taraftan aydınlanıma, 
daima yuvor'ak görünür.. Bu vazi~c~tt>. 
0·1a bir l'j~k l ve:-mek ic'n, maky::ıj"t1' n 
ya..,aklara koyu bir krem sürmesi k. r:-

KCJÇCJ K HABERLIE-R 
dir. 
H~r vaziyet. huc:.usi b\r tetkiki İC'"~' 

ettiı ir ve operatörle makyaj~mm mü

tern1di t ~r:ki rnesa 'l<>ri lazımdır. Zl''l 

oyu ı rında ,.e •ml rm fi'm üz.erindd i 

nld• l ~rınd:? mEt eha<;QJS ol· n operatör 
m Itya :cıvı id"re .eder. Her sahne baş 

ka b'r mı.1<:rj ic?p e't rir \'C bittabi· 
en fı>"'n d k't t \d lwc::ıı F z•m g('lcn de 

"b:iyiik plfml:ır., yani yıldızların yüz. 
lcrirıi g:mtcren sahnelerdir. 

~ Gari Kuper pek yakında baba o- 1 
lacaktır. 

~ Lon Şaney'in oğlu il kdefa olarak 

bir filmde rol ala:aktır. 

~ Geçenlerde ölen meşhur kadın 

tayyareci Amelia Erhart'ın hayatına ait 

bir film hazırlc.maktadır. Filmi, kendi

sine çok benziyen Ka!dn Hepböru çevi

rec~ktir. 

')f. Greta Garbo şirket direktörlerine 

müracaat ederek. keridiıine "Şen,. rol· 

ter verilmesini ısrarla talep etmiş ve bu 

had'ıe sinema aleminde büyük bir hay
ret uyad:iırmıştır. 

1'-- Fr.ansız rejisörü Reymon Berhar, 
Hanri Batay ın ''Çılgın bakire,, sini çc

v'rmcktedir. 

~ Hal'hazırda Fransacla bulunan 
meşhur rejihör Maks Reissheratt Dosto 

ycvskinin "kumarbaz .. namındaki cı:c

rini filme alacağını ve b·ş rolleri Şarl 
Buaye. Bette Davis ve Sokolof'a vc:·c

ceğini bildinnittir. 

f; "r"iyors~'luz ki. biivük yılclızlarm 
g .. z ll" lC'ı i, c krc-;ya tubı:ı Lta.ıı ziya do 
insanların CS('ri<.lir. 



ı·aı.an: Sofornan Tehllryan - ç.e,1ren: S.Ş. -11- - lldlbas ve tcr<·üme hakkı mahfuzdur -

O gece, hürriyeti fener, alayı halinde, ertesi 
günü de hükumet konağı önünde bizim 

papazla hocalarımızı öpüştürürken gördüm 
Hala mezarmdan çıkacak ölüleri di.i 

§Ündüğüm için annemin bu sözleriııoen 
bir şey anlayamıyordum. Bir müddet 

düt:indükten sonra: 
- Anne. dedim, "Hürriyet., ddiğin 

nedir?. 
Bilahare hayatım üzerine derin bir 

tesir yaptrğr için annemin ağzm -
dan duyduğum "Hürriyet,, in tarltini 
aynen kaydediyorum: 

- "Hürriyet,, nedir, bilir misin 
yavrum? Hürriyet ailnyarun en iyi şe
yidir. Yani, hürriyet buraya geld:kten 
sonra, Kürtler artık bizim köylerimize 
hücum edemiyecek, gelinlerimizi ~açı
ramıyacak, talan yaparnıyacaklar ... 

- Ya yaparlarsa? 
- Biz de mukabele edeceğiz, bırak -

mıyacağız? 

- "Hürriyet,, dediğin ne yapacak?. 
- O bizimle beraber haksızlara kar-

şı koyacak .. 

İyi bir şey olduğunu hissettiğim 
halde tamamiyle kavrayamadığım 

hürriyet hakkında anneme binbir sual 
&0rduğumu hatırhyorum. 

Bu arada hlirriyetin §imdiye kadar 
nerede olduğunu, Erzincana ner-~den 

geldiğini sordum. Annem de hürriyeti 
anlatmaktan ziyade, bendeki lwrkuyu 
izale için ballandıra ballandıra öyle bir 
hürriyet anlattı ki, birdenbire yata -
ğmıdan fırltyarak: 

- Öyle ise gidelim hürriyeti göre -
lim, dedim. 

HUrrtyettn gelişi 
o gece, hürriyeti fener alayı halin

de, ertesi günü' de hükumet konağı ö· 

nünde bizim papazla hocalamnm öpüş -
Kirürken gördüm. Ertesi günü büyük 
kardeşim, eve, elinde bir tabanca oldu
ğu halde gddi, ve pencereden altı de
fa ta'uancasrnc boşaltarak hürriyetin bi
zim eve de ~irdiğini resmen ilan etti. 

O gece babam da ilk defa olarak 
sarhoş geldi. Ağabeyimin tabancasını 
görerek, bana: 

- Bir tabanca da sana alacağım ... 
Artık kardıktan vazgeç te biraz da 
erkek işlerile uğraş f dedi. 

Karşıdan annemin bana kaş göz etti
ğini görünce babamın sözlerine itıraz 
etmedim. Hürriyet bizim eve kadar 
girdikten sonra, ben de yavaş yavcıı bu 
yeni havaya alışıyordum. 

Bahugus ki mektepte bütün ark:i1aş 
tarımın tabancası vardı. Yüzlerce arka
daşın arasında sils.hsız gezmek ideta 
b:.iyük bir ayıp sayılıyordu. Tabanca -
aan korktuğum halde~arkadaşlanmm iı 
tihzalanndat! kurtarmak için bir gün a-

ğabeyimin tabancasiye mektebe gittim. 
O günden itibaren arkadaşarımın bana 
başka gözle baktıklarını hissedi}'or -
dum. 

Haftalar v~ aylar geçtikçe, top ~es -
!eri, ve tabanca kurşunları ile Euinca
na giren hürriyet, içtimai hayatın her 
sahasını istila etmiş bulunuyordu. Es
kiden yalnız papazın vaz verdiği kilise, 
Kafkasyadan. İstaRbuldan, !randan ge
len komiteci hatiplerin kürsüsü t.cı.Jiııi 
almıştı. 

Bir gün Taşnak fırkasının bir r.rc -
pagandisti, bir kaç gün sonra, Hhı·~ak 

fırkasının bir hatibi kilisede, mektepte, 
\'taklarda hararetli nutuklar irat -tcli
yorlardı. Vakia ekseriyetle hatiplerin 
sözlıeri biribirini tutmuyor ve .·lk 
"yaşası~ vatan, yaşasın h:.irriyet, yaŞ,a
sın Osmanlılar,. kelimelerinden .:>e1ska 
bir şey anlamı}"Ordu. Fakat bu um;mi 
karrşıkihk içerisinde iyiyi kötüden a
yırmak kabil değildi. Halktan en fazla 
alkış koparan hatip, muhakkak en kuv 
vetlisi sa yılı rdı. 

Halkın bilaistisna bütün hat!pleri 
alkışladığım gören fırkalar, hususi teş
kilatlar vücuda getirmek suretiyle hal
kın anlayışını ve bilgisini arttırmak lü
zumunu hissetmişlerdi. Nitekim, bir 
müddet sonra, Erzincanda Ta~nak. 
Hinçak ve Ramgavar fırkalarının kiüp

leri açılmış, kadınlı erkekli muhtelif 
teşkilat vücude getirilmişti. 

Mekteplere kadar sokulan teşekkül
ler gençliği de nüfuz ve tesirleri altına 
almıya çalışıyorlardı. Bu çalışmalar ne
ticesinde mektepler kamilen kom:teci~ 

lerin eline geçmiş, her tarafta komiteci 
muallimler yerleştirilmişti. Hinçaklar 
ile Ramgavarlar çok zayıf o]duklarm -
dan, Erzincanda Taşnaklar hakinı va
ziyette bulunuyordu. Bütün cemaat te
şekkülleri, hatta kilise idareleri bite on 
larm eline geçmiş bulunuyordu. 

Eskiden bir papaz olan mektep mii
dürü değiştirilmiş, yerine bilahare 
Taşnak hükfuneti zamanında Ermenis -
tan.da harbiye nazırı olan "Rupen,, pa
"paşa,. nın kardeşi meşhur komiteci 
Dersimli Hamparsum getirilmişti. 

Uzun boylu, son derece asabi bir a
dam olan Hamparsum, bütün "gençli -
ğini Dersim dağlarında geçirmiş, Kürt 
ler arasında büyüm'jş, bilahare Kiifkas
yaya kaçarak Taşnak fırkasına ilt~~ak 
etmiştir. 

Bir miiddet Kfkasya.da ve !randa ftr 
ka işlerinde' çalışan ve Türkiyeye silah 
kaçakçrhğı yapan HamParsum, fırkanm 

umumi mer!<ezinde cah§mak üzere Ce-
--------------------------_:_:~ 

nevreye gönderilmişti. 1Iam meşruti • 
\ 

yete kadar Cenevrede kalarak fırkanın 
mürevvici efkarı olan Troşak gazete • 
sinde Türkiyeye dair yazılar ya7.7nıŞ· 

tı. Hürriyetten sonra, diğer bir çok 
komiteciler ~ıbi soluğu 1\irkiye.de o:t] -

mışlardı. Türkiye-de ilan edilen yeni 
rejim komiteciler için o kadar miısait 

idi ki, Rusyada Çarlık idaresinin nki • 
batma maruz bulunan kom:teciler Lile 
hududu geçerek Osmanlr imparator· 
luğ"una iltica ediyorlardı . 

Dersimli Hamparsı•m" Cenevrerlen 
İstcı.nbula geJ.diğinde. orada müt !ad
dit nntuldar irat etmiş ve 

nutuklarında fransııca, almanca ke 
ı:meler de kan~tırdrğı için kısa bır za
manda büyük !lir rağbet kazanmı~·ı .. 

Diğer fırkalar gibi, Taşnak fırhas. 

Anadoluda teşkilat vücuda f;Ctirmd~·e 

karar verince gençliğini Dersimcfo g~

çirmi~ ve uzun müddet hudutlarda !~"l
çakçılık yaptığı için Şark vilayetlerbi 
iyi bilen Hamparsumu vasi satah:y~ıre 
Erzincana göndermişti. 

Hamparsum Erzincana gcJ.cliği ak -
şam, kilisede bir nutuk irat edere ;{ :ı:ll 

kı zenginlere karşı mücadeleye dcıvct 

etmiş, zenginlerin köylüleri ve işçıleri, 
istismar ettiklerini söyliyerek, bet ;ıl"y·· 
den evvel amele teşkilatlan vücu h ge 
tirileceğini ve bundan sonra işçi\t'rin 

günde sekiz saatten fazla çalr§tırılmct -
sına müsaade edilmiyeceğini söylemi~, 
nutkunu: 

"- Sekiz saat çalışmalr. sekiz cıaat 
uyumalı, sekiz saat istirahat etm!°!İ !.., 
Vecizeleriyle b:tirmiş ve şi.ddetl~ .ıJ -
krşlanmıştr. 

Bu nutkun ilk tesirini bizim evc'lr. 
gördüm. Babamın dükkanında çal:~an 
işçiler sekiz saat çalıştıktan sonrd iş -
terini terketmişler<li. 

Olup bitenlerden haberi olmryan ba
bam işçileriırrizin bu hattthareketin~ 

hayret etmiş, onları kandırmaya çalış
mış, fakat bir türlü muvaffak olama 
rnıştr. 

Bunun üzerine ''yeni hastalık., tts -
miye ettiği bu vaziyetin diğer iş~il-:re 
de sirayet etmemesi için "asi" işçileri 
dükkanından kovmuştu. 

Vaziyet bu şekilde inkişaf edt;rek, 
içtimai hayatı altüst etmiş, memleketin 
iktısadiyatını kökünden baltalanu~h. 
Köylere kadar nüfuz eden bu pooa -
gandalarrn o~uyup yazması bile olmt • 
yan köylüler üzerine vaptığı tesirleri 
keşfetmek mşkiil r!f:~ildir 

( A rknsı yam1) 

\ 

~ 2f XGUS'r"O"!-~ ~ 
Meşhuır DıngDODz caslYJSLI 

MİS FLORA 
Val;gaını: Osca~ 

--------
1
-----------: 9itt 

Mfss Flora? Bu kadının adı, bütU11 ~8 J' ~~~ 
b~lıra larıüda geçer, bütün casus ıaıu~ 

sergilzeşlleriode onun izleri, 001.lfl ~~ı 
parmaği gUrülür 

k daşırıı Harbı Umumı esnasında, (Görürnm- ğırca yaralanmış olan ar a 
yen cephe) ler de dövüşen bütün -" -
suslar, çoktan beri hatıralar mı yaz:ı· ı ~. 
lardır. Binaenaleyh, halihazırda, !..ı 
kanlı ve gizli harbin, efkarı umum.} e
ce meçhul kalan bir tek safhası yvı•ı ıır. ı 

Uzun müıddet içine nüfuz edilemez tıır 
muamma olan meşhur miralay Li,rı en 
sin ölümünden sonra onun · hay.ıtı Ja 
işte böylece, en ince teferrüatına k.1.!af 
meydana çıkarıldı. Fakat esrarengız 

"Bayan doktor,, hakkında en ufak ~ ic 
maliımat dahi edinmek senelerce ıni.ım
kün olamamıştı. Ancak bir mü.dd.:tt~n
beri, onun hakkında yazılan kü.iplır, 

kütüphaneler dolduracak ka<lar -ıok -
tur. 

Şimdiye kadar bir muamma h~lind<? 
kalan yegane l>liyük casus, csrarı:ngiz 
Miss Flora'dır. 

Miss Flora! Bu kadının adı, bi'd\rı 
harp hatıralarında geçer, bütün casus 
sergüzeştlerinde onun izleri, onun p:ır

mağı görülür. Buna rağmen onun ic -
minden başka hiç bir şey bilinmiyor, 
ve bu ismin yanında ,hemen her zam?.11 

şu kayıt görünür: "Onun ne milliyrti, 
ne de hakiki ismi malumdu.,, 

Şimdiye kac!ar onun hakkında alınan 
mali'ımat bir kaç kelimeyle hülas:ı c.? 
lebilir. ' 

" 1. S. ,, nm en kıym eUI 
ajanı 

Miss Florci, (İntelijans Servis) İ·\ 
kullandığı ca5uslarm en iyilerin.den bi
ri ve belki de en iyisiydi. Almanyacla, 
ve, harp sonlarına doğru işgal altın•!a 
bulunan Belçikada ~alıştı. En tehli!:eli 

sergüzeştlere J.ayanı haf.ret bir cesaret 
le atılır, müthiş soğuk kanlılığı ve z(' 

kası sayesinde bunların içinden kol.ıy· 
lıkla çıkardı • 

Becerdiği işler sayılamıyacak k?dar 
çoktu. Fakat her zaman ayni metoJıı 
kullarur<lr: Öğrenmeğe memur edildifi 
sırları kimden alabileceğini şayanı hay
ret bir şekilde derhal seçer ve bu acl:ım 
ister ihtiyar, ister genç olsun, kr.a '.Jir 
müddet zarfında onun metresi ohırılıı . 

Sonra istediği şeyleri öğrenerek vı: ya

hut ta, lüzumlu evrakı çalarak, bir sa
bah ortadan kaybolurdu. Alman donan 
masınm gizli işaretlerine ait evrakr 
çalarak, İngilizlerin İskajerak zaf1:tini 
son derece kolaylaştıran işte bu müt -
'hiş kadındır. Yine bir çok mühim hadi
seler vardır ki. hep onun gizli faarv~ti 
sayesinde, İngilizlerin mu va: fakrye! iylc 
neticelenmiştir. 

Görülmemiş, ve işidilmemiş menkı
beler, şahitlerini heyecan ve dehşet için 
de bırakan inandmryacak kahramanlık .. 
İşte, bu harikulade Mis-; Flora'nm sa
yam hayret maceraları bövle hiil.i:-a e-
cHlebilir. akat onıın hakiki io:rni nı-1ir' 

Nereden gelmişti? Şimdi ne oldu'! Bü

tün bu sualler, sirrdiye kadar cev:ıpsız 
kalc'lr .. 

Mam:\fih. M:qs Floraıı•n kim ol--111 • 

ifonu bilenler de, süplıesiz. vok rl.-ğil

r'i. P.ıı~l~rdan biri de Oskar P"v'ıl;; ve 

Miss Floranın esrarını nasıl öğren :iiği 

ni. su aşağıdaki yazılar.dan anhy'ir::1k İ' 
sıruz .. 

ou,en bir tayyare 
Tayyare harbi: İki diişman tavvare

si karşılasıv0r. Bunlardan biri dü<ıii -
}"OL. Ve tekrar derin b'r sükut c-:.raf• 
sarıyor ... 

İlk hattaki siperlerde hulunan as -
kerter. yaralanarak yere inen tayyc1.reyi 
hevecan içinde, gözleriyle takip ed:ynr· 
lar. 

Tayvare karsı k:ir!?rva bulunan rW~ 
m'\n !'linerl:rı :>r:><ımrhki h0<ıltı"" ·Hs • 
mü~tlir. Her iki tanıfta 1·i askrrler. bıı 

tavvarcnin Krndiler•ne ait olup olma -
dıı?rnr ve ates ec'lip etmemeleri Ui~'t'l" 
gr1·1i~ini bilmiyorlar. 

Tayyarenin ankazı arasında hafi' ı..i: 

hareket görülüyor. Tayyarecilerden hl
ri hala ya§ryor. Ayağa kalkıyor v~ a • 

enkaz altından çıkarıyor. 'fa}Y~' 

Bu esnadi tot> ate~i ba~lıy~rl tllı .,uii-
n P• 0 

' reci, ölüm halınde buluna .. iiklLİf"'' 

s:.in açtığı bir deliğin içine ~u~"°'' I• • 
Ona ihtimam göstermek ısd ' acı b1' 

kıarıo a ' kat arkada~ıııın dudc1 o,c 
),arar.. ta• 

tebessüm beliriyor: Neye arlı:3 · 
- . . k·ı· b·ı· varalı. ı .,. 

cegını pe a a ı ıyor.. ·rıi arı . . ı saatı ·fil 
şına, cebinden cüzdanıy e erıııt•1 

smı ve bunları nişanlısına "rıele~iııı' 
söylüyor. "Or.a dersin kı. son . 

kadar onu jü~ündüm.... 
0 

rıef'''rıı 
Ve bu sözler üzerine. 50 

veriyor. ..
5 

çıl' 

Bunun üzerine, arkadaşı. ob~orl<~ 
kurundan .dışarıya kayıyor 'V.e nattarııı' 
bombardıman altından, kendı 8,1•11 

d ~ .. .. kl ~ alı"ıvor .. orı ogru suru enmege Ç :ı ' atı! 

ayağa kalkıyor, bir kaç adı;uıer at" 
sonra tekrar yere yatarak 

smdan sürükleniyor .. 

·Yüzbaşı voırnu1"" 
yeni pl:o ~" 1<iı ti~ 

Tayyaresin:n sukutundan sc yeııid'ıı 
sonra yüzbaşı Eber Votrnut 
vazifesi başında buluııuyor.clU·, •e• 

darılıga · ~e 
Cüzdanla E?.ati. ku~~~. 3yrct• 

!im etmişti. Çünkü butun g yiitlı'~ 
rağmen, bet!Jaht arkadaşı af!lljıı· 
Şafhauzen'in nişanlısını bulartl oııı'ıe' 

Genç kız meydanda yoktı.t· · ,f' 
dJ1" 

ler, yüzbaşmm harp me~~arurı 
11 

bU,.,,ı 
refli ölümünü ve kendısıne. edird:.,. 
rütbedeki nişan verildiğini bıl tıl 
zaman, o, ortadan kayb<>llllUŞ;~ 

Bu aralık yüzbaşı Eber .ı~ı "! 
~- I' (Verdun) önünde, garp cep dil\'\· 9 

tehlikeli bir yerin.deydi. Daha ., ıJ~lt 
.. Ji b1' jf' 

lot olarak, yanında dev cusse ·r piJ.•1 ol 
vardı. Bu.gün onu çok genç ~1 ıııı ı:' 
'hl. f . .. lı' pılot tı a edıyor. Dev cusse "· 

d - - ı·· m var ıııı . ,<tf ugunu sormaga uzu 11 g.ı · te ce s' 
Yeni pilotun çehresi hıç . ot; a Iİ 

bir adamın çehresine benzeıtU:Y ıcıı ı·•, 
kerden ziyade onda bir genÇ _ı,. tııı 

utP' ıde 
var. Daima arkadaşlarından . ctıcı 

. bır j" u~v 
lunuyor ve gözlerini garıP .d .• eıı d 
b. k · "tema 1> ır no taya dıkerek mu .. . .. 
nuyor . tt• 

d onl.111 ıı' 
Fakat böyle bir zaınan a ·rnirı a1'tı ~ 

si.irüniin sebebini sormak 1ci ...... u·raf 
diiŞtl" ,- of. 

gelir? Herkes başkasını yııl''' ~ 

mütem~di bir tehlike icinde .. ıa·"ııı' 
hav" ~~ 

Belki bir az sonra tekrar ., bılıı , 
·nsa•" o' 

emri gelir .. V c her uçuşttt, 1 d"<iiııli:' 
.. 1 u, 

belki de son uçuş olacagın ,., ı rtl 

•N·şahnmın fntik8 "' • 
almak ıst1yord~ ıııd' 

"436 rakımlı tepenin ctra!ıı bit~'' 
him askeri harekat var. der , 
keşif tayyaresi gönderiniz.,. re ~'' 

. . . . .. tarr• ıı&' 
Bu emrın ıcrası ıçın uç ;ır•f1 ~ 

hal havalanıyor. Bunların. 1ııı 
. "'ı e' 

••yeni.. nin pilotluk ettıg ' 1,.yy:ı~, 
Volmutun tayyaresi de var.. ,ratcfl 
ler biraz sonra boz bulutlar ) 
kayboluyorlar. ,.,ıı ,;tJf 

fi "~ lık 
:\ B~ lık 

(DeVl' 

1 aylık ,., .._ _____ . ftfaJar"' 
Sahibi ve Neşriyat 1,)1 
Hasan Ra••tr!,1•1''

1 

B~ıldılı il"' ( l1AMT) 



.. 
11 
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köylü Ali ağa 
130 yaşındadır 

9i~~~uğu olmıyan kadınların 
•••.-•••••••••.-.••• .. •••• .... --.. - •w•• o w...-! Züccaciye tröstü 

2 senedenberi 
Faaliyette bulunuyormuş 

.. ~~.1., ~nukaddes yer ne olabilir ı 
it ~ birıbı p, ya. zıplaya \'e bembeyaı 

ttıın tine 
lı:.lıı ll kota.ı:ı b çarpa çarpa kahkahalar. 
t(ı_ tdiıır? li lr adam kaç yB.§mda tah 

erhald • 
l'aır e y\lZden fazla değil ta. '1tt, laatarııı k 

t lıararett ' ayaların Ustilnden ıo 
4tt, lfay~ e kokaıı çarığı Ue yanımı7.a 

laın 13(1 ll§lrcUnden Taca.n köy!U Ali 
)\ llltke Y&§ındadır. 

t'lttl ... _ .. 11• dln!crk 
~ tıı""""'llYor E' en hep ya gülUyor \'e_ 
~tlt l'llJ Yor~ •lert, ayakları vücudu ka. 
t\111 ttte buıu un Oldu~nu hlS.!!cttlrecck 
'lttn~ lhu ıırnuyor. Yagı bir buçuk asra 
~ 'li.ııb: .,:arın Gözlerine bakmayınız. 

ııı11ı.. sııutun 
~ "ll\errıett artar. Onun, uzun yıl. 
~~ Oıı Clerıaıdı e ltelz kalan yegtıne §evi 
~ kıı.tıııer r~ Buruşmu§, porsumuş, 

llıtıalıuz oNrnuş deriyi kendi derinize 
l'\stıandı · ' l~n bilmem lhU,·ar genr. 
" ını l • ,, • 

A... eaııa ı..... ' nsanın aklına· 
"'\![ uı.ı &da • 
~ kelir. ın kaç defa evlendi? 

' Ot lılJ Ag--.. '-il aya l'k suallmde bunu sor. 

ıa~t lh, dedı 
.""it: ~ ktlinıelertın, kaç defa evlendin .. 
llıı "• 1~CUınanı ile BÖYllycbllen, anlamadr.k. 
'Oıı tlintn be anlatan ağa tekrar giıt. 
l'tıı Cleta,, de §er Parmağını da açara'<· 

tıııcıa. b dl .• 
' ~bıı Ulun ~Ilı eli ltarı anlar sordular: 

l'eıı Uııu bu n var mı ? 
llıu ru~turd 
'~r ta.klidt u, elleri ayakları utrı. 
-... ~ .. bıır, thu Yaparak: 
~ Claııa evıYar, işe yaramaz dedi. 

<ııı ~~an ısar~IUnek ister misin '! 

Ati Aga hayatını anlatıyor 

~ lıa,lıı.lıtlarııun I an et parçalan ile örtUlil 
-... Oa Ilı: ~ndeki bebekleri parlam,\. , ~ rın,11Ylın 130 y<ı§lnda Ali ağa sigarasını çek"iyar 

-... 'lltlçın? ' gönneden evlenmem .. - Eskiden ·oanaburan tütUnü içerdim. 
§imdi yok ... ~~ llı.ı tt12e1 de tlo' ğil .. Ben şimdi genç !ati. 

~ ~ Y&ftnd 
~ ~ n.t.rnda ba:ı sonra diı c;:ıkaran Ali °"" 1tt hiçb! lr deta Erzlnca.na gidebll. 
~~ ~lıht r Yer bilmiyor 
>ı.~".'""4 eıır ıru • .~ ~l'eıı 

116 
aller ııoro.rken AH A~a 

~ 'ırıa~ o ltad ZU kız bahsine getiriyordu. 
l'!~. · ~itil ar mest 
~ ~ ltea ettı etmıı olacak ki. bl. 
'b~ lıı1t Yap rdı. 'Bir aralık köyün bt. 
,:'1't ~~~; .J• mı§ ve köyUn gUzel kadın. 
'"MhJt~"' ~tını !:Jka ""ili. ~ muj .• Kendlnl met. 
lııa_;:- ~-.~~ı .. ~~ği aözlere lnanınamtı gö. 
~'\1.tı~ll. 

h..\~ .\ l'trJtrlııı Siz Diylk baba ile diğer ba. 
. ""ilca ~ bUınıyonıunuz9 
bıll.. • b1t a<!Yled • 
.. ,..""lle bı ~Phe 

1 
iği isimler, Deralmlllerin 

'< l'-.._: l>trıı~ dir. \'ak tile bu dağların 
~ tıı~ ınıı kUçük bir ku!Ube kura. 

~ 't~ ktızn~larnış. Bir gün bir ner. ,1 fll'tt~rı bılibl Yolu buraya dUşmUş. <ıııç 
,,, kaçr-rtne kanşmıı Dersımiı 

' . - "'adan k "'- liıı ızı iğfal etmiş ve 
~tıı l'aaı 
~ 01ıııa -'11 ah 

~~tıı..~ ~arııar ~~r:ukaddes yeridir .. ço. 
C\ıtıı~l'a ~ dokuz Ya gelir, demiı. 
~ <lotıı k'dar 

81 
ay sonra bir çocuk do. 

\'~ l'ıınt'a, ç:nı saklamış, fakat ço. 
ttı ... ~tı 1ta~"a1tu1cı Uk lstıycn kadınlara 
. "'<it "llllıı gı t tıg-ı k 1 u rı ton arın g! u beyi göstermı1. 

"- nıuk clcıblldiklcrl bu yer, o. 
' ~ bu ll<ldes olmll§. 

ott..a fhtıyar 
ttı'::' ~Ole, lltııde nı Donjuant Ali ağaya: 

' decıı ~n 1 ByJe yaptın .. ded.lm .. 
h. lttttr bir köyde kaldım, dua 

~ıı ttı~·-·'Qı bt11 «=tıln ı 
't6rıııı ııcıe lctndiçYllzü euymuş. Ali A~a. 
tıı...tı ile ce derbaı alnı ııeyldc benzettikte. 
\o~ ~ ca1ııı hat){ l>O.Stu aerml§. kendi ca. 
ı: '%it 1aın1§ ..,, lan istifade yollarını bul 

ı ~ "e gu • "&kat b 
'llrların ç haııe lr gün yakayı ele 

• 1§ •nıa o ~ını kurtarmıı. Can•. 
~-:- tı;& 8Ytin dadını unutama... 
.'-~tr bı 
~ ~Yoı- r datıa. cıvı 

h. leııı • cnemezsem ya§ıy'\. 
"' ı.._ -rst b 

"111: lllkı Yüz 
) ' ~I sene daha yll§IYacağı. 

it. lt ~lıı 61 
' et •• ec,~rıı b · "'l'atırıı · nlç bir yerimde a~rı 

' l:!ı llağ-taın. latedlğtml ~iyo. 
tar, 1 C::l.tor 

!gte bir J?crslm)l ki, iıtedltınl ve buldu. 
ğtınu yemi§, mütemadiyen sigara içınie, f a. 

kat 130 yqmda yirml be§ yaş gençliği n,e 
geziyor. l\ly&zl AHMET 

• 

Anne ile baba 
Kendi çocuklarını 

kaçırdılar 
Mahkeme sut anneye 

iade etti 

Çocuk sütamıcıJc teslim edilirken 
I 

Amerikada iki buçuk yaşında bir çocuk, 
kend.l annesi ve babası tarafından kaçını. 
mıştır. Çocuk doğduktan sonra bir süt an. 
ne tarafından evlAUık olarak alınmıştı. Ara. 
dan iki buçuk 8ene geçtikten sonra, ba.klkt 
ebeveyni, çocuğtı, kaçırma suretıle almağa 
lP-şebbtls etmişlerse d'! yapılan muhakeme 
neticesinde hlkim, onun,,8üt annesine iadesi 
IAzımgr.ldlği kararını vermiştir. YukarU:I 
resim, kaçırılan yaVl'Unun aut annesine la.. 
de edildiği A.nı gösteriyor. 

Fatih sulh UçUncU hukuk hlklmllğinden · 
937 /787 Samatyada tancaktar Hayrettin 

M. Tekke sokak 7.2 ııayılı evde mukim ktl. 
çük Hikmete aynı yerde mukim dayıııı Bch 
ram üzcanın 18-8-937 tarihinden itibaren 
\'ast tayin edildiği llAn olunur. ...., rnu~n? 
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\l r k Hava Kurumu 
s.; ~YUk Piyangosu 
~ii ~~ı keşide 11 Eqlül 937 dedir. 
~ııııYduk ikramiye: 50.000 Liradır. 
· an b 1ktanı· aşka: 15.000, 10.000, lirahk 

ı~e l er le ( 20.COO 
12.000, 

llıttk iki adet 
~ lltı.t at: 

ve 
mükafat 

10 COO) 
vardır. 

liralık 

Selanik ! . 
Panayırına l 

: 
gidiyoruz i 
B lYI S<elille \ 

lb> l ırD ncn u nğn !Kaa i·== 

zaınaca<ğıomn~ 

G: ~n~T~~~!~nun !:: 

birinciliği kazandığı beynelmilel 
: 

Selanik panayırına hükumetimiz bu ! 
sene de resmen iştirak etmektedir. i 
Panayıra gidecek eşyalar Türkofis i 

İstanbul §Ubesindc toplanmaktadır. ·~.==·=_=: 

Her iki tarafın 
nokta i nazarları 
Ticaret Odası tah.kikatını 

dün ikmal etti 
Türkofis Selanikte teşhir edilecek 

eşya ve nümunelerin geçen seneden 
gerek keyfiyet ve gerek kemiyetçe 
daha üstün olmasına çalışılmakta- : 

dır. i 
Türkofis. Milli Sanayi Birliği Re- i 

isi doktor Halil Sezere bir mektup i 
yazarak geçen sene . paviyonumu· : 
zun birincili<Yini temin eden sınai i 
mamulattan "daha yüksek nürnune· i 
ler gönderilmesini istemiştir. :.= 

Panayırda Türk işçileri tarafın· S 
dan yapılan çok san'atkarane ve sa : 

i de madeni eşyadan bir yatak odası i . : ! takımı teşhir edilecektir. ! 
i Eşyalar sergiye ayın 25 inde gi- : 
• k . i : dece tır. : =·································-·-···-·--··-··-' 

HAF1ADA BiR 

Yumurta 
ihraç 

vaziyeti 
Bu hafta içinde piyasada na.zarı 

dikkati ~lbetmiyecek kadar ufak, fa_ 
kat de18.let ettiği mana itibarile çok 
büyük bir hadise geçti: Anversten 
bir firma 2000 sandık yumurta almak 
üzere oldukça müsait bir teklüte bu. 
lundu. Duyduğumuza göre bu teklif 
piyasa.da biç de istekli karşılanmamış 
ve ihracatçı firmaları alakadar etme
miş.,. 

Senevi bir milyon yarım sandıktan 
fazla yumurta istihsal eden memlcke. 
timizde yumurta ihracatçılığı son yıl. 
larda hakiki bir buhran geçirmekte. 

dir. Bugün yumurta ihracatçılığı di
ye ortada gösterilebilecek bir şey bul. 
mak müşküldür. Fiatların 1930 5ene. 
sine ·nazaran yüzde 55 derecesinde 
düşmüş olması bu neticeyi oldukça 
makul gösteriyor. 1930 senesinde 
1440 lık bir sandık yumurta 49,33 li •. 

rayken 1936 senesinin vasati fiatı 
22,98 liradır. Bugünkü fiat ise 15-17 
lira getirmektedir. 1930 - 32 senelerin. 

de memlekete vasati 8,899,000 
lira gibi bif gelir temin eden yumur. 
tacıhğımız 936 senesinde 1,682.000 li. 
ra temi n etmiştir. 

Ticaret Odasının, şehrimizdp faali -

yettc bulunduğu ve bütün memlek~t 

züccaciye piyasasına hakim olduğu ha
ber verilen züccaciye tröstü hakkında
ki tetkikleri bitmiştir. Oda, filhak~ka 
altı firmanın bir araya gelerek bir grup 

teşkil ettiğini ve yüksek sermaye ile 
geniş iş yaptığını tesbit etmiştir. 

Diğer tara'tan şehrimizdeki zücca 
ciye ticarethaneleri bugünlerde şehri -

mize gelecek olan İktısat Vekili Ce· 

lal Bayara takdim edilmek üzer bir şi
kayetname hazıriamaktadırlar. . 

Züccaciye ticareti yapanların iddia -
tarı tröstün yerli züccaciye sanayiinc 
ve ticaretine muzır hareketlerde bulun 
duğu, bir çok züccaciyle ticarethane1c· 
rini iflasa sürüklediği, yüksek serına -
yesiyle Paşabahçe fabrikası üzerinde 

bir inhisar tesis ettiği, hariçten gelen 
züccaciye e'yasında da istediği fiatı 

KÜÇÜK 
Ekonomi Haberleri 
• Bu sene !atanbulun kuşyemi rekoltesi 

120.000 çuval olarak tabmln edilmektedir. 
lf. Bu senenin ilk fındık mahaulilnden blr 

parti §ehriınize gelmiştir. 
• Buğday plya.saamda geçen bir hafta 

içinde esaslı bir değlşlkllk olmamıştır. FJ. 

yatlar sağlamdır • 
:to Susam piyasası gittikçe sağlamlaşmak. 

tadır. 

* Kuru sebzelerin piyasası geçen bir haf. 
ta içinde umumiyetle geV§ek geçmiştir. 

:to Bakla fiyaUannm dU§Urülcceği ve bu 
suretle !talyanm alıcı vaziyete girebileceğı 
söyleniyor. 

• Tiftik ihracatı için Alman piyasasmm 
açılması beklenmektedir. Sovyetlcr ve tngf. • ıızıcr şlmdllilc piyasayı kollamaktadırlar. 

• Yapağı piyasası geçen bir hafta içinde 
bararetıl geçmişti. 

:f. Deri piyasasında hafi! bir canlılık baş • 
lamıştır. Fiyatlar yUkaclmektedlr. 

• Hafta içinde Yunanlstana bir miktar 
yumurta lhrac edilmişti. Fakat bu piyasayı 
ta.tının etmekten çok uzaktır. 

:f. Kitre piyasasının durgunluğuna ra~men 
fiyatlar eağlamlığmı muhafaza etmektedir ... 

* İktisat vekMctl elyaa! mUstcşan Ali Rı. 
za dUn TUrkofis merkezinde yeni istihsal va.. 
2lyctinılze göre ihraç imktınlan üzerinde 
tetkiklerde bulunmuştur ... 

Polonya 
Bulgaı is tandan gene 

tütün alıyor 
Evvelce de yazdığımız gibi Bulgar tUtUn 

kooperaUflcrinden 800.000 kilo tUtiln alan 
Polonya rejisi bu defa da Bulgar tüccarları. 
elinde bulunan 600.000 kilo tUtünU muayenö! 

tatbik ettiği merkezin.dedir. 
Buna mukabil züccaciyc tröstüne ' 

ciahil olduğ·ı söylenen Karako demiştiı: 
1 

ki: J 
"- Ortada eğer bir tröst mevcut ise 

ve tröst söylendiği gibi memleket za
rarına hareketler yap.yorsa bununla 
hükumet meşgul olur. Benim kanaatim 
ne memleket ticareti ve ne de memle 4 

sanayii aleyhine hareket yapılmadığı • 
dır. 

İki senc-denberi müşterek bir çalışma 
takip ediyoruz. Şimdiye kadar zararlı 

bir hareket yapmamış olacağız ki hiç 
bir şikayet yapılmadı. Eğer büyük i2 
yapıyor ve fabrikaların verdiği iskonto. 

Iardan daha geniş mikyasta istifade e • 
diyorsak bu uzun senelerdir bu işin il
zerinde uğraşmamızın bize verdiği tabii 
bir mükafattır .Yoksa hiç bir zaman pi· 
yasanın ahengini bozmuş değiliz .. , 

Bu seneki tütün 
rekoltesi 

OBk v e D B<Drncı 
'\ta ıııı m n lfll o e ır n n 

netncesn 
Başlıca ihraç maddemiz olan tUtUn mab. 

sulilniln bu sene de bir hayli yüksek rekolte.. 
si olduğıı görillmektedlr. Fa.kat §8.yanı mem 
nunlyet olan elbet, senelerdenbert muntazam 
ilerllyen bir kalite ıstıfa.smı geçiren tütünle. 
rimlz bu sene de geçen seneden daha yükse~ 
bir kalite arzetmektcdlr. Bunu, tUtUn mm. 
takalarıımzda seyahat etmiı olan bUtUn ec.. 
nebt mUtcha.ssıs ve alıcılar teslim etml§ler. 
dit. 

Yapılan ikinci tahmine göre bu sene Ege 
mrntaltasının tutun rekoltesi 35 milyon kHo 
ltadnr o'acaktır. Diğer mmtakalarda ise bl.. 
rlnci tahminler yapılmıştır. Bu tahminlere 
göre Samsun ve Bafra mıntakası rekoıtcııl 
5,5 milyon kilo, Sinop, Gerze mmtaka.sı re. 
lwltesl R00.000 kilo, Taşova mmtakası re. 
koltesl 4.5 milyon kilo, Trabzon ve havallaf 
rekoltesi 1,600,000 kilo, şark ve cenup vUL 
yelleri rekolte!!! 1,400.000 kilo kadar olacak. 
tır. Marmara mmtakası rekoltesi hakkmda 
henUz hiçbir tahm'" '"ıttıılmamıştır. 

Aı nal111lluk tütünleri 
Çekoslovakya monopolu ilk defa olaraıt 

Arnavutluktan 950.000 kilo lUUln almağ:ı 
karar vermiştir. Arnav-utıuğu."1 Ultllnleri f{aı 
diye kndar yalnız ltalya tarafından almm~ 
taydı. 

Sömikok flatı tesb:t edlldl 

etmeleri için eksperlerine emir vermiştir. 
rotonyalılarm memleketimizden tutun aL 

maları etrafında benUz müsbet bir hareket 

Ankara 19 (A.A.) - iktısat . veka .. 

letinden: ı- 3003 sayılı en.düstriycl 
mamulatın maliyet ve satış fiatlannın 
kontrol ve tesbiti hakkındaki kanunun 
vermiş olduğu salahiyete istinaden sö

mikok fabrikasının istihsal ettiği sömi· 
kok satış fiatı yeniden tetkik edilerek 

bir ton Türk sömikokunun Zonguldak 
toptan satış fiatı 17 ,25 lira olarak tesbit 

edilmiştir. 1 yoktur. 

Yumurtacıhğımız hiç kimsenin e. 
linde olmıyan bir talihsizliğe uğra. 
mı§tır. İspanya gibi en büyük mahreç 
birdenbire kayl::edilmi§tir. Almanyada 
kalan bloke paralarımızın büyük bir 
kısmı yumurta ihracatçılarınındır. İs
panyada kalan 800,000 liradan sonra 
bu da yumurta ihracatçılığına ikinci 
bir darbe olmuştur. Fakat, ne de olsa 
ümid kesilmi§ değildir. Yakın bir za. 
manda Alman piyasasının açılacağı 
muhakkaktır. Yumurtacılar büyük bir 
kanaat ve sabırla şunu tekrarlıyor. 

lar: 

Yunanistan, Almanya ile ticar et 
mukavelesi yapıyor 

2 - Bu fiyat 20-8-1937 den itiba:: 

ren muteberdir 

Sigorta primleıi 
yükseltildi 

- Akma.sa da damlar ... 
Faik drlneri 

lran madenleıi 
işletiligoı 

Toprakallı ll<'rveUnl işletmek lstlycn lran 
hükftmeU, memleket dahllinde sondajlar \'C 

tetkikler yapmaJan için birçok sermaycöar 
gruplara tekll!lerdc bulunmuştur. Birçok 
kumpanyalar §imdiden muvafakat cevabı 

Almanya ile Yunanistan arasında ye

ni bir ticaret mükavelesi akdetın~k 
maksadiyle dün Berline bir Yunan hey 

eti gitmiştir. Bu heyete Yunanistan han 
kası direktör muavini V arvareso i1e 
İktısat nezareti ticaret direktörü ve iki 

şube direktörü dahildir 

Zeytin mahsulü zengin 

Ege denizinde ve Akdenizde bazı de. 
nizaltı gemiler:nin sık sık görülme!i 
ve gemilerin önünü kesmesi bir kısım 
ticnret gcmfü~rinin de batırılması Ak
denizdc ticari emniyetin zayıflaması. 
na sebebiyet vermiştir. Akdeniz üze
rinden ticaret yapan bütUn memleket. 
!erde endişe uyandıran bu hal şehri. 
mizeeki ticari mahafilde de endi§e ile 
karşılanmaktan hali kalmamıştır. 

~llıd~arı herkes 7/Ey1·1 9·~7 .. .. k k d b' l t" . d ~· . . ~ t ... ·."· u / \) gu nu a eamına a ar ı e mı egıştırmış 
"'l'lhteıı 

vermiştir. Bunlar meyanında iki lngiliz, iki 1 
Sovyet bir İtalyan ve blr de Belçika kum. 
pa.nyası vardır. 

Ege mıntakasının bu ı;enek.i .zeytin 
mahsulü çok güzel ve verimlidir. Köy· 

lüler, bu senenin bereket senesi oldu -
ğunu söylüyorlar. Diğer yıllara nazaran 

bu sene zeytin mahsulü ü_ç misli olacak 

tı r. 

Avrupada bu yüzden Akdeniz üze
rinden yapılacak ticari muamelelerde 
sigorta primleri yükseltilmi§tir. 

sonra bilet Uzerindeki hakkı sakıt olur .. 



1 .. re 
Buhaı lı gemiyi, tele

tQnu, otomo ill eovela 
him keş/etli ? 

Osman Cemal B.aygıiı 

. Amerikıılılar, dünyanın en fad:ı keş 
fjyatta bulunan milleti o]dµklarmı id -
dia ederler. Esas.en, he.men bütün ,nil
letler de ayni iddiayı ileri -0!.irerlcr .Ye Şehircilik mütehassısı Prost Bizans

taıı ·kalma İştanbul kalelerinin ırLktı 

rılmasına karar verm.~. Yalnız kapı· 

laı la burçlar kalacak, kalelerin O,tcki 
kısımları tekmil indirilecekmis. Şu 

halde yeni İstanbulun manzarası, ha -
vası bir hayli deği_Jccek demektir. 

Bizanstan 'kalma kalelerin İstanbulu 
en çok çevrelediği yerler, Y cdikulcden 
Ayvansaraya kadar olan kısımdır ki 
ıoluin bir kusım yerlerine kaıIJı, adeta 
''ikindi gölgesi, yapan ve şehri bir 
hayli lıoJlaştıran bu köhne duvarların 
kalkması şehrin birçok yerlerinde bir 
ba~a ferahlık, bir başl,ca aydınlık mey
dana getirecektir. 

:Mesela, Aksaraydaki J-Iahcılardan 

Y enibahçe diplerine kadar uzanan düm 
düz saha, p~ün şehrin batı tarafındaki 
yeşillikler,e, o taraftan esen havalara., 
pelc ikindiden sonra o taraftan gelen 
güneı ıııklarına ka.r.şı yübek kale du
varlariyle sımsıkı kapalıdır. Fakat, ya
nn osahayı örten o yüksek duvarlar 
kalktı mıydı, Sofuların, Horhorun, Ha 
lıcıları~ Sineklibakkalın, Hırkaişerifin, 
Eski Alipaş.mm Yenibahçenin Keçe -
cilerin, Mimar Sinamn, Çapanın, Şeh
remininin hem görü§ ve görünüş kahili 
yetleri artacak, güzelleşecek, hem de 
buraların havası daha ho§ bir ç~ni a
lacaktır. 

Hele Y enibahçeye yapılacak büyük 
tadyoDJ, kalelerin kalkmasjyle daha 

§Crefli, daha göz alıcı bir §ekil bula -
taktır. Tabii1 kaleler kalkarken salt 
bu kısmı kaplamı' olan ve a.dına "5u -
lukule1 , denilen o tuhaflık yer de orta
dan kalkıp oraya layık olan yeni bir 
biçim verilecek, böylelikle tchrin ke -
nannda bu ytiz karası manzara da, ken 
dilijindm kaybolup gidecek ve işt~ C1 

zaman, zaten gittik~e ba~alaşmakta, 

asrilc§mekte1 olan Edirnekap1 ile Top
kapı lstanbulun tam nı:rwsiyle en gü~ 
nl yerlerinden :biri olacak, belki de bu 
raları çok yakın bir gelecekte Beyoğlu 
na, Şi liye taş ~ıkaracaktır. 

§ehrin kalelerle çevrelenmi§ başka 
sahalarına .gelince: 

Bunlardan Topkapı ile Yeclikule iç
lerine dü~en kıaım, zaten aırf bu kale 
duvarları yüıünden, ötedenberi, ~imal 
ve batı rüzgarlarına kar§ı kapanık ka
lan ve y~m sıcaktan ca~ ta}'Jr ya -
nan :yerlerdir. 

Bu kısımdaki duvarlar kalkınca bU
tı:in Q koskoca havası,: saha, yazrn fİ -
mal ve batı r~zgirlarına kavu~cal::, yaz 
glj.nleri oralar ııımsıcak kül renkli bi
rer toz çölU olmaktan kurtulacakhrdır. 
~nra bu kısımdaki duvarların kalk -
masiyle beraJ)er, Saraymeydanı, P.i\zar
tekkesi, UzunyusuJI, Odaba§r, Koca 
Mustafapa~. Yayla, Macuncu, Mev .. 
lanekapı, Sümbülefendi, Sulumanastır 
ve Y edikulenin pütün arka mahallele
rinde oturanlar, evlerinin pencer~le -
rindeq y,hut ~selerinden, tl Bi!kır
köy, YC'§ilköy sahilleriyle, Davutpa~, 
Vidos, Lltroz sırtlarını, Çırpıcı, Veli -
efendi çayırlarını, Qı:itUn Topkapı ve 
Maltepe bağ ve b~5elc.rini, Ramis, 
Top~ylar kırlarını ve o bitmek tli.!un -
mek l:ıilmiyen ucsuz bucakşız yeıillik
leri, ferah f~rah seyreı;leceklerdir. Hal
buki şimdi bu dediğim yerlerde otu~:ın
lar, şabab, akşam maı:ızara namına ka· 
le duvarları:ıdan başk pek bir ~"Vlr"r 

göremezler. 

Bu m~nıarp ve hava <\egipikHği yal
nız kalelerin i~indekiler için değil, 

dı§ındakiler için de ayni olacaktır. M e· 
sela kale dı~:rİda oturanlar, yahut ka
le dı§ından yaya. atlı arabalı, ot-;rro -
billi vey atrenli olarak geçenler. kale
ler kalktıktan ronra şehrin göht'~in! 
ve bUtUn her tarafını bir, iki sa:ııtlik 
yerden tamamiyle bir tabak gibi ~\;•c • 
cckler ve ayni zamanda yaz g-il.,l~ri 

Marmara.dan gelen rüz~arlar:ı da hql 
bol teneffilı edeb!leceklerdir. 

fstanbut surlarının en yUksek y:rl~rJ 
hiç şüphesi~ Teklrsaravı ile Avv-a~s -
ray arasındaki kısımdır. Nedense bu 
ralar b:lyUk zelzelelerde de hasara ı.;ğ -

ramanu§ olduklan için ~ehri iç ve dış 
diye tamamiyle ıve pürüz&üz bir t:alde 
ikiye ayıran bu Ç9k yilk8ek kısmın kalk 
ıması şehrin o cihetine büsbütün j)aı..ka 
bir renk verecektir. 

Belki .bilirsiniz, Eğrikapı ile Ayvan • 
saray arasında ve kalenin dı§ ~ra'ın -
da adına Hacı H:isrev mahallesi, yahut 
namı diğerle "~enimahalle,, denile:ı ga 
yet çukur bir yer vardır ki doğu tara
fından minare }":.iksekliğindeki kalele -
rin ve batı tarafından da "Tokmaktı:t~ı-.. 
denilen ve o kalelerden çok daha } ~ik -
sek bir mezarlığın arasına sıkışmı' o
lan bu 'Yenimahalle, görünüşte !Jııg{in 
!stanbulun C§ine zoır rast gelinen ye-rle 
rinden biridir. 

Buranın manzarası, belki pitoreııkli
ğine biraz pitoresktir; 11kin burası tıp 
kı bazı efsanelerde, cin, peri masalla -
rında duyulabilen, yahut eski me~:lnko 
liık rüyalar.da görlilebilen çok garip 
manzara1r bir yerdir. Burada oturan -
lar doğuya .döndüler mi minare yfik -
sekliğindeki kalelerden batıya d8nd-ii • 

ter mi dağ yüksekliğindeki mezarlık • 
tan, imale döndüler mi Yavedut me -
zarlığındaki kara, kara serviler.den, ce
mıba d<:Sndüler mi, Çingene mezarlığı 
denilen yine küçük bir dağ yavrusu ile 
Savaklar yoku§u denilen dimdik bir 
yokuşrıtn başka bir ~eycikler göremez
ler. li le buranın gece manzarası <'ka 

dar ef sanevtdir ki jnsan gece vakti bu
rada kendisini Jchirlere çok uzak ye 

p~ eski zamanlara ait acayip bir df -
yarda sanrr. Altı ay kış, ortaSJndan hi~ 

.durmadan birde halis Kırkçef'T'e euyu 
Ç4ğ'byanı akan bu yerin doğu tarefrn -
daki o yüksek duvarlar kalkınca ht"m 
burası gözlerini artık §ehre açacak, h~m 
de ?ıehrin bir kısnu: 

- Acayjp §ey l>izim yambaınnrzda 
ne garip bir yer varmrş ! 

Diye onu uzun uzun seyre dalacak r 
Ediıpekaprsı ile Eğrikapr arasındaki 

kısmın kalkmur iu, İ&tanbulun asıl 
manı:era ve 1-avasını büsbütı:.in güzel -
leştirecektir. Çünkü burasr, şehrin fcJi 
dıJlı en güzel manzaralarının görürdii
ğü yer olduğu gibi fstanbulda adr"ta. 
b:itün rüzgarlann taksim olduğu bir 
tepedir. 

Hele bakalım, pütün bunlar kalktık . 
tan sonra İstanbul daha ne kadar şirin
leıecek ıgörUrüz. 

Osman Cemal KA.YCILt 
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her ehemmiyçtli ke~iyatı, kepdi va -
tanda§lanndan biıisjne atr~derler. 

Amerikalılar ilk buharlı geminin 

Rober Fulton tarafından icat edildiği
ni &Öylerler. Halbuki bu füim 1807 de 
ilk vapurunu göle indirirken, Avrupa 

da ve ezcümle 1787 de İngiliz ~Hmi 

Vilyam Jimington tarafından inşa ~di
len otuz kadar yapur çoktanberi s~y -
riisefere başlamı§tı. 

Amerikalılar, otomobilin de Corc 
Selden adında bir Amerikalı tarafı .~:1an 

ieat edildiğini söylerler. Bu ~Hm, he -
ratını 1870 de almış ve bu işten iki ·nil
yon dolar kazanmıştır. Amma H:ınri 

Ford, bu ihtiram kendisine ait oldı...ğu
nu iddia ederek o da ale}1line dava aç
mış ve davayı kazanmıştır. Halbuki her 

ikisinden evvel otomobil yapan bir kaç 
kişi vardı: 1807 de Fransada gazla 

İ§liyen araba beratını alan fsveçreli Dö 
Rivaz; 1860 da böyle bir araba yapan 
Fransız Lönuar; 1875 de Viyana JQ -

kaklarrnda pzJ.,_ İJliyep arabasiyle no
laşan, fakat cok gürültü yaptığı için 
bundan menedilen Sifrid Markü• ve 
saire .. 

1837 de telgrafı keşfeden Amerikalı 
Morg mudur? Almanlar Fon Söme -
ring ~lektrjk ,telgrafıQ.dan bahseder -
ter. (1609) ve fngilizler Kuk ve Vets
tonun iğneli telgrafını ilerj sürerler. 
(1837). 

Amerikalılar, telefonun ke~if §ercfi • 
ni Bel'e (1876); Almanlar Filip Ray • 

sa ( t 861) :ve Fransızlar Şarl B :.ır • 
söl'c atfederler. 

Stampfer adında bir Alman 1833 de, 
ilk defa olarak flir nevi sinema yap • 
ımı, Fransız Lümyer Jtardeilcr, 1395 
de seleflerinin Jçeşfiyatını tekamill et• 
tirdiler. 

Çelik imalatının asri usulünJ kim k~ 
fe-tti? Bunun ercfi ilk evvel (1851 de) 
Amerikalı Kelliye aittir. ;Fakat bugiln 

tatbtk edilen usul Simen.a ve Merte -
nindir. Alman Simens 1861 de yüksek 
fınnı ihtira etmiı ve Fnı.ruııı: Ma!tcn 
bunu J865 te mükemmel J>ir hale getir 
mittir, 

Amerikalıların iddialarına balcılıraa, 

dokuma makinesi Elyae Hov'un c'erf
dir. Halbuki 1830 da, Parie amel~leri 

Timonyenin ihtiraı olan bir dokııma 

makineıini, grev ema&mda, pat-ça rır
ça kırmrşlardı. 

İlk asansör, Amerikalıların iddift et· 
tikleri gibi, Otls tardın.dan değil, fıı -
kat ilk evveli !~tiz Annstrong tara .. 
frndım keşfedildi. 1846 da yapılan bu 
ilk asansör hidrolikdi. BilAhıre Alman 
Simen elektrikli asansörü yaph. 

Bir çok memleketler. vatanperverlik 
kayguıiyle bUyUk keıiflerda bulunmu9 
olmak şerefi kav~ası e-diyorlar. Haki • 

kitte bu ke§iner, uzun faaliyet r.enele
ri neticesinde bir çok ilimler tarafın • 
dan hazırlanddttan sonra, bir çok mcm 
leketlcrde, ayni ı:amanda çıkmaktadır. 

afia Vekalet·n 
Sıvas - Erzurum hattının Erzincan ile Erı:urum arasınlda yapılmasına lUzu111 

cörUlcn muhtelif a~ıklıklarda yedi adc dem'r köprüniln in~ası .. montajı .. ve ;ca 
hında ripajı., kapalı zarf usuliyle müna ~asaya çıl.arılmı§tır. 

1 - Münaka~a 4-10-937 tar,hin<lc saat on be§tt Ankar<\da Vekii.letlmiz 
Demiryolh~r in~aat Dairesindeki müıı"ka ,ı: komisyonu odasında yapılacaktır. 

2 - B\ı yedi köprünün muhammen bedelleri mecmuu 480051 liradır. 
3 - Muvakkat tcmirıat cem'an z29ş2 lira beş Jmru tur 

4 ..,.. Ek iltme artnameıf, mukaveltı projesi. genel şartname ve diğer müna. 
kasa evrakı 24 lira mukabilinde Dt'mir yrı!lar inşaat dairtosinden verihnektecl=r. 

5- Bu münak@saya girmek i~teyenlcr?490 No lu kanun mucibince ibrazına mec 

l::ur oldukları evrak ve vesikaları ve 937 ~enesi için muteber olarak Vekaletimj1-
-:1en v ritmi mUteahhitlik vesikasını ve fiat tekl!fini havi zarflarını nıc:ıkur 

kanunun tnrlfatı dııiresinde hazırlıyara!{ 4-10-937 tarihinde şaat on d9r-Jc 

kadar Dcmiryollar inpat dairesin deki komisyona ~.akbuı mukabilir.\'\ ı 
vermeleri lclzım:hr. 

6 - Bu mUnakasaya gireceklerden laakal 50 metrelik b!r demir köprü ml)n-
tajını > apmış olmak §artı aranacaktır. "2824., ( ~338) 

Bf na lşlerJ JJAuı 

Nafıa Vekaletinden: .... !ta;yer ~ı~ 
ı ~ İfiWkH çıkmmr~ olan J\._J)Jfua, Yüksek Ziraat ErıstıtusU rttarlş) 

J>eJ.m isin Orman Ciftliğlnde nprJa~k yemekhf.l.ne inşaatı a.)'P1 ~ 
de.n eksiJtmeye ~Jkarrnmatır, .,.,11 

Ke§if ~eli 5J.M6 lir f) kuru tur. . ıeti )'81'1 ı, 
2 ~ EksUtme J.9.937 cırvamb! :günü saat 15 de Nafıa \•eka ı;yie ytP1 

umum mildürlYbü eksiltm~ komi yonu odasında kap~lı zarf usu ~"' 

~~ ~-
3 -- f,;k§iltme §artnıımefll ve !l)une. müteferri evrak 158 kuruş l 

~ilinde yapJ f§~ri umum müdllrJUBUnd ı:: alınır. ıu\\ pıu~~f 
.f..,... Eksiltmeyt: gir bilmek için J§tekliJerin 2373 lira 45. ~urıı!ııiJıallJ jb 

kıt ~mlnat v~mıesi ve Nafuı vekUetinden thnmıg mütce.hhıtlık v 
6 

et~t Jlınmdır. tten tılr ~ı 
~ - İsteklilerin teklif mektuplarının ikinci maddede yazılı 88~ ırıukwi 

~vveline ke.d~r komisyon re1Bliğine makbuz mukabilinde vermeler") 
ro"'t§.dll olrıc~k ~e ikme'er kabul edilmez. (2723) (521 ' • 

Jsfan huıf;Jm nl yl)l ·Dl rek tör1Uğttode8~5:o ~ 
DircktörlüğUmüz i~in kapalı ıuf usulile eksiltmeye konulan aı~000 ço, 

90000 kflo yulaf, azı 90000 çoğu pg~ 00 kilo yemlik ot, azı.. 6 .diğ!ııdeıı '~· 
66000 J<Ho yataklık ot isin tekllf olunan fiatlar haddi layık görulrne 

1 1111.1\'tk ~ 
pazarlıkla intacına karar verilmigtir . İsteklilerin 674 lira 40 kur~halel>C~ , 
teminat ak~ıile 2b8-9S7 çar amba günü sata 16 da vila~.et .. rn }-Je.-P "'' 
öaireıinde kurulu komiıyonıl ve ıeraiti görmek üzere Direktorluk ~ 
murluğuna müracaatları. (5417) __.......-::: 

· ı ·t · b · ı e ı d ,; · · · - -· •-:· .... rı 1 8 r 
1 

.. :S . a" .u . : .. ,~ . .e e . ·i. ·e:s'i ·=:·~~n .a.. , 
~-~ - ~-- -- ' -- • ~" . • ' , ••• , ...... -. + ':.- ., 

~) 
dde5iJıde ıııı ~ 

Senelik muhammen kiruı :150 lira olan Ha~ekide Haseki es. ·• ,.,~~11,. 
rampaşa mektebi 938 _ 939 - 940 seneleri MayıB sonuna kadar ~~:~~de f°'" ~ 
ilzero açık uttırm.aya korıulmu§tur. Şartnamesi levazım müdürluğU .~~ 
'Piljr, 1stekli olanlar 11 lira 25 kuruoluk ilk teminat mektup veya nı 
27.8.937 cuma günü saat H de Paimt Encümende bulunmaJ1dırla~4 ) 

(i) (~ ~ 

Seher merte m.u.rabbaıne. 3 lira kıy met konulan Aku.raY yan~, 8' ~ 
eııki ~bançavuş yeni Mesihpaş& mahallesinde 43 ilneU adada ~ntJS'~ıf 
re murabbaı area. satılmak üzere a.c;ık arttırmaya konulınu§tur. Ş ıtc tef#. 
vaırm müdürlüğünde görül§biljr. lııtekl Her 19 lira. 85 kuru~luk i iıııİ fJ 
malCbuz veya. mektubile beraber 27.8.937 cume. ~nü saat 14 de o;) 
mende bulunm•lıdr:rlar. (B) (p2Q ı/ 

Istanbul Ltmauı Sahil Sıhhiye Met• 
·satınalma komisyonundan: eı~_,f' 

1 - Müstahdimin için 166 takım !<t~lık clbiıe ve 166 takım yazlı~ "")tıfp~ı 
ktıket ve 166 adet kıtlık kaput kapaluad usulü eksiltme ile yaptı~~rıst ~ 

ı - Tahmin bedeli kııhk eJblscleriıı maa kasket takımı ı 5 lira 25 , ı 
14 lira 7 S kuruJ ve yaı:lık elbiecler 7 lira 25 kuruttur .. UP f'rt~ 

3 ...... !etekliler elbiıelerin numunı1crlnimcrkezimiz levazımında gor ot 
melerini paruız alabilirler. btJt~ fi ı 

ııl ..... Eksiltme kıpalı ıar! uıulU ile 7 eylül 1937 sair gilnü sa~t ";er~cJ1 

latada Kıramustal'a paı- eokafrndıt fıtanbul Limanı Sahil Sıhhıye ~ 
tınalma komlıyonunda yapdacaktır. . ektuP11 

S - Elcıiltmeye gireceklerin ckail~meden bir şaat evvel teklıf ff1 
komiıyona vermeleri ve muvıkk•t tcmlnatlarıru yatırmaları ıarttır· 

19
,1 

ti - Muvakkat teminat parası 4(14 liradır dasııııl1 
1 - Ekııiltmeye gireceklerin terzi olduk )arına dair ticaret 0 

l'lcneıi vuikaluını gö~termeleri arttır. ( 5427) 

Biriktiren 
-DAoA 
rahat eder 
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~ P~RD~YANJN KJ ZT 
lar 
lı nıevcuttu. Burada herhangi bir 
tna.Y?udun ta8.1TUZIV\& u~ak ihti 

alı \'ardr. ÇUııl<U .eokak Myle bir ta 

~ ~ok JJ\Ül'laitti. Fa.kat Valver bu 
kıLlt dikkat bUe etmedi. O so. 
t>aı~ ~rl adımlarla giderken 
<lu ~~nı söyledilderini düşUnUyor 
ha~k-~a dö Soriyenteş'in kudreti 
~l teJnda. dev cU~ Kontqn verdi
has 

1 
ıntnat iiurtnde derin bir tesir 

lıtı 1
• etıni§ti. Fakat, kendi kendine 

ta e •tirat etmekten c;eklndlği bir nok 
re ~1• O da meçhul kadının Valve 
nu§U ~k bir endişe hissi vermesi idi. 

., nuyordu: 

dar :--: Hakikaten adını tlmdiye ka 
lctın~r•tınediğim bu DUtes Soriyentes 
dere r? E~inde, yanında kendimi son blah. mevınçli, her f edakirlığı yap. 
di . . !Qnade gömıüıtüın. Halbuki ıim 

ıçınıde b' .. 
b~ ır teessur uyandı. 'Acaba. 
t kıttı~e oluyor? Yapılan fevkalade 
biıncı erdt~ ve vaitlerden baeka ce 
ötur altın para (7000) adet frank 

bin d uyorum. Yedi bln franga, be§ 

dilir: htdiy., iğnenin kı)'lUeti illve 
~u. ınu ~n iki btn tra.nıc etme% mi? 
v t eJI hım _bir rYet sayılır. Bu ser 
u 1\ h Dll.iedır. l';eden &caba. sevlndm 
bunun opıayıp zıplamıyorum! ı,te 
~u ııa ~ebebini pir tlirlU bilemiyorum. 
eh! 'ti:k, terbiyeli Kont Dal baran, 
li 8.dam kadar :Paı:.k, ne kadar terbiye 
tnıınıt · Bana hanımının, yani hanı 
tniyeceı: kralın :mirlerini b!le di~le 
lecli. fiu kadar nufuzlu oldugunu l!ldy 
'-il olu , nasıl olur, yarabbi acaba na 

r. 

\ier!:e dVatver böyle dUşllnüyordu. O 
lr~ ~ alnu~tı ki ortahğın tamamen 
\>erıcı ı~nı, tenha okıı.klarıla endişe 
Ilı hUe gfolgelertn dolafmağ~ ba§ladığı J 

ıırket.ını 

düşündükten sonra kendi kendine fÖY 
le mırıldandı: 

- Bundan bana l\e ! Ne cehennem 
<>hırsa ohıun. Böyle r,engin ve kraldan 
daha kudretli bir efendi buldum dlye 
şikayet mi edeceğirıı? &na ne dedi. 
Ben burada. Fransut kralının lehine 
çalı§mak Ur.ere geldim, demedi ml ! 
llu ıııözleri aynen !öyledi peld.ll batı 
rımda... Böyle bir kadın yalan ıöyle 
meğe teneızi.il etrnez. Yalan söylemi 
yeceğine ba~rmın ü7.erine yemin ede 
bilirim. O halde emin olabilirim. Ma 
demki tali bize iyi gözilkUyor yakaaı 
nı bırakmryalım. 

Ode, böylece kendini "tuelll ettik .. 
ten sonra etrafına bir göz gezdirdi. 
Kendini knranlık içinde yapayalnız 
görünce içini bir endite kapladı. Şlm 
diye kadar hiç de böyle bir endişe his 
ııetmemi,ti ... 

Filhakika Sorlyentea konağından 
aldığı para kadar büyUk bip ııer'\'etl 

§İmdiye kadar asla yanında taşıma. 
mı§h. Ga;>Ti ibtiyıui cebini yokladı. 
Çantanın yerlnda durduğunu görUnce 

kılıcının kabzeıine yapışarak yolun 
ortasından hızlı hızlı yUrildU. Endi§Ş 
lerine rağmen fena. bir tesa.di\f e uğra 
madan Kosmeri soka.ğına vardı. Evi 
nin kapısını açtı, içeriye girdi ve ar 
kasından güzelce kapadı. Merdivenle 
ri dörder dörder ~ıktr. Odaınna geldiği 
~an yUru sevincinden parlJyordu. 
Bağırdı: 

- Servtt getirdim La.ndri .. Sen· et. 
- Görelim Mösyö. 
- Bak işte ...• <liyerek ça.ntayı aç. 

tr. masanın üzerine kaldırdı ve altın 
paraları !!lilkmeğe başladı. Altınlar de
re gibı akıyordu. Landri hayretle göı 
le.rini açmış söyleniyordu: / 

- Bu ne kadar da çok Mösyö! .• 

-
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----------------·----------------------.....-ıı-""..--!!!"!!!!!!!!!!!!"'~-Servetin m temin etmeği deruhte edi- lemi§ti. Bu bapta §Upheye mahal bı· 
yorum buna emin olunuz. rakınayacak derecede Valve:rin §iddet 

- Uitfunuz beni son derece mahcup ibraz etmesine mukabil OU§es tebessü· 
ediyor mad§m,. mUne devam ediyordu: 

Düoes Ve.lvere nafiz bir nazar atfol- Hemen cevap vermedi. Acaba bu 
ti. Vı\lverin ~vk ve meserret içinde ol- sö.zle11 onu da.rıltmı mı 1di? Vat ver 
duğunun farkınııı VArdı. Dü§e' bl.lnda.n Oii§cse Bon derece dikkaUe baktı ı haJ 
dolayı asla memnuniyşt ir.h~ etmedi. de bunu anhyamıyordıı. 
Sijlç\ınunu muhafaza. ediyordu . Sanki Mamafih Dü;es cevap vem1iyordu, 
bu kadın etrafnıdakilerin uğruna feda V4lver içinden endieeye düştü: 
olmasım, kendisine ~restiş etmesini - Vay!.. Demek beni kraln knr~ı 
gayet tabii buluyordu. Bir 1'imscnin kullanmak istiyormuş, t~te gene tali 
daha. one. rabtı kalp etme•i kendisi sizliğim baş gösterdi.. Müddeti öm 
için bir rnuvaff akiyct değildi. Devam rUmdc bir defa servetle karşılaştım. 
etti. Ondan da vazgeçmeğe mecburum. 

- Dalbaran hükümda.rınız hakkında Nihayet DUşçs söz söylcmeğe ba~ 
~oydufl\nuı kaydı ihtiyatiyi bana ha· ladı. Mütebessim bir tavırla: 
ber verdi. - Ne fedakA.rhk, ne vicdani dilşiln 

Bu noktf,da bi1""n IUAtu. Valverin celer! Bu sözlcrinfa sizin için şereftir. 
bir öı söylemesine intizar etti. Bell<Çi- Bununla da sizi 'ilk görüşte iyi tamdı 
de na.fi& nazttrile delikanlının ruhunun ğımr anlıyorum. Mösyö, sizi maiye· 
derinliklerine nüfuıı. etmek i tiyordu. timden ayınnamağa bütün bütüne ka 
Valver Dü9esin nüfu~ ş.ltma girnıij rar verdim. Kralına karşı bu kadar 
olmakta beraber hemen cevap Yerdi: sadık olanın bana da sadık kalacağı 

'rft Filha~ika madam, krala kal'§ı na kaniim. 
olacak blr t~ebbüse igtirak edemem.. Bu sözler Valver'in kalbini meser 

Bu o kadar katiyetle söylenmi§ti ki retle doldurdu. T&.rdik makamında. 
genç adamın hUkUmdanna. olan mel'- e~ldi. DU es birdenbire ciddiyet kes 
buti~tinde a&la. tUphe brrakmıyor-du. bederek dedi ki: ' 
Maamafih DUşes ıısrar etti ve mUtebes- - Emin olunuz, Mösyö, ben bura 
simane dedi ki: ya elimden geldiği kadar Fransa kra 

- Eğer bunu sizden istesem si.7.e ik- lının lehine çalıeınak için geldim. Siz 
ram eylediğim eervetten vaı mı geçe- den talep edeceğim. Hizmet onun atey
ceksiniz ? hine olamaz. Farkına varmasanız bl 

- Bili.tereddüt madam.. Kralıma le bana hizmet ederken krala hlmıet 
ihanet etmekten iee bütUn hayatımda ctmi§ olacaksınız. 
ıefil kalmayı tercih ede.rlm. Şunu da - O halde Madam. Emrinize daima 
ilave edeyim ki madam. kralıma kar§t mndc bulunuyorum. Beni en fedakar 
hiçbir harekette bulunmayacağım gi- bendeniz addedebllirsiniz. 
bi onun aleyhinde biriıinin bulunduğu- DUşes ciddiyetle: 
nu ~örtirsem, o ahıs her kim olursa - Biliyorum .. - dedi. 
ol U", on•mln mUcad:?lcye hazırım. Sonra elinin yakınında duran bir 

Bu sözleri san derece katiyetle söy- küçük masaya doğru döndü. Birkaç 
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satır karalıyarak zili çaldı. Dalbaran 
içeri girdi ve kapının yanında durdu. 
Düşes Dalbaran'ın gelişini görmemiş 

gibi Valverle konuşmağa devam etti: 
- Sizden ne hizmet beklediğimi · 

bildirdim. Şimdilik şahsıma bağlısı 
nız. Yalnız benden emir telakki ede 
ceksiniz. Buna mukabil burada herkes 
size itaate mecbur olacaktır. Burada 
yalnız Dalbaran benden emir alır. On 
dan maada herkes emrinizi dinliye 
ccktir. Dalbaran ile iyi geçineceğinizi 
ümit ederim. Apartımanınızm burada 
olduğunu size bir defa daha haber ve 
riyorum. İster işgal ediniz ister et 
meyiniz. Bunda da serbestsiniz. 

- Hizmete ne vakit başlamakhğı 
mı emrediyorsunuz Madam? 

- Kabil olduğu kadar çabuk. Ma 
mafih kendinize çekldüzen veriniz. 

- Yann tamamen hazırlanmış bu 
lunurum Madam. 

- Öbürgün pazardır. Mukaddes 
bir gündür. Pauırertesi günü işe baş 
lamak hoşunuza gider mi? 

- Pazartesi günü emirlerinizi te 
15.k' i:·e gele~eğim Madam. 

1 lit. es kUçük bir baş işaretile bu 
s"~'c i ta5vip etti. Ve Dalbaran'a dö 
n~re'{ üzerine birkaç kelime ynzmış 
o:ctu"u kftğıdr uzattı:· 

- I:alb:ıran ! Mösyö Lö l{ont füi 
Val\·er'i hazinc<larıma götiir. Kendi 
sıne bu b:moföki miktarı tes\'iyc et 
i~~ret yaptı. Her ikisi bir krnliçe hu. 
olan dai eyi ~öster. Gidiniz Mösyö 
dö Val\'er! ... 

nu Ö7lnden sonra bir kraliçe haş 
nıe' ile her ikicıinc müsancle Yeren bir 
.ı:aret ynrtı. Her ikic;i bir kraliçe hu 
zurunda imiş gibi eğildiler. Dışarı 

c:ıkınca Valver Dalbaran'ın tebrikatı 

nı dinlemek mecburi etinde knldı. 
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Dalbaran hakiki gözüken bir meser 
retle Valver gibi bir refi!; kazandığı 
na seviniyordu. Hazinedarın yanına. 

vardılar. Burada beş bin altın frank 
sayılarak bir meşin çantaya doldu 
ruldu, Buna ilk aylık olarak iki bin 
frank daha ilave edildi. Hazinedar na 
zik bir tebessümle: 

- Mösyö Lö Kont dö Valver'in ma. 
aşı peşin verilecektir. - dedi. 

Valver muh.ıbbetli nazarlarla ok 
şadığı torbasını göğsüne sıkıştırarak 

Dalbaran'ı takip etti. Kendisine tah 
sis olunan apartımanı çabucak gezdi 

ler. Valver sade bir surette tefriB edil 
miş olmakla beraber Kosuneri ~oka. 

ğmdaki evi yanında bir kaşane hük
münde olan bu apartımanda nadiren 

ve lüzumu takdirinde ikamet edeceği 
ni evvelden haber vermişti. Aparlı 

man dola.5tıktan sonra Valver'e 
karşı samimiyet ibrazından bir an 
geri kalmıyan Dalbaran ona vazifesi 
hakkında iptidai bazı malümat verdi 

ve yeni hanımın itiyatları. merakı 

hakkında ona bir takım şeyler söyle 
di. Valver bu sözlerin ehemmiyetini 
anladığı c!hetle Dal baran 'ı dikkatle 
dinledi. Ve sonunda dev cüsseli adama 
teşekkürde bulundu. Dalbaran sözünü 
bitirirken dedi ki: 

- Asaletmeab herh.angi bir emri 
nin hemen yapılmasına son derece 
meraklıdır. Ve dikkatsizliği iki defa 
affetmez. Biraz gayret serfedilirse 
memnun edilmesi kolay olur. Zaten bu 
tabiatine mukabil son derece cömert 
tir. Siz.in maaşınızı ayda iki b!n frank 
olarak tesbit etmiştir. Senede yirmi 
dört bin frank pek çok kimseyi mem 
nun edebilecek bir paradır. Bundan 
başka pek çok efendiler nihayet an 
cak' taahhüt ettikleri miktarı ödemek 
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le iktifa ederler. Halbuki Düşes büy 
le değildir. Sene sonuna kadar alaca 
ğınız bahşişler hiç olmazsa bir senelik 
maaşınızın miktarına baliğ olacaktır. 

lnsan böyle şahane para verdi mi ma 
iyetindekilcrden itirazsız bir inkiyat 
istcmeğc hak kazanır. Söylediklerim 
den istifade ediniz. Ne kadar mem 
nun olacağınızı o vakit görürsünüz. 

Valvcr .zihninden yirmi dört bini 
iki ile darbetti. Düııesin itirazsız bir 
inkıyf:ld ve itaat istediğini duyunca 
yüzü biraz ekşimişti. Mamafih sene 
de kırk sekiz bin frank veren bir kim 
senin böyle bir inkiyad istcmeğe hak 
kı olduğunu Dalbaran gibi o da tasdi 
ka mecbur kaldı. Dedi ki: 

- Pekala, onu memnun etmek için 
elden geleni yaparız. 

Dal baran devam etti: 

- Bundan ba~ka 'Mareşal Danltr'ın 
taarruzundan da kurtulmuşsunuz de 

mektir. O şimdi sizi öldürmek ister. 
Mamafih size elini kaldıramıyacak 
hr. Çünkü asaletmeab sizi Mare:::ala 
karşı şiddetle müdafaa edecektir. 

Valver <'liyle koluna ve kılıcının 
ka bzeslne vurarak pervasız bir ta vır 
la cevap verdi: 

- Ona gelince kendimi kurtarmak 
İ'Jin silahım yok değil .. Dfk ben bun 
lara gil\'enirim. . 

- Kuvvetli olduğunuzu hilirim. Fa 
kat Mösyö Lö Mare"al Dankr kuvvet 
sahibidir. Sizi tevkif e' tire bilir ~a"ı 
r.:.~ h_öyle bir.:;"y gelecek olsa hemen 

1 

Duşcsı habı:ırdar ediniz. Siz Düşese 
ait olduğunuz.dan nakabil t.an.1Tu1..su 
nu1 .. Bu memleke~te asaletmcab razı 
olmadan hiç kimse e'·ct. hiç kimfc 
size taarruz edemez . 

Valver istihza m~kamında dedi ki: 
- Kral da mı? ____ _ 

Dalbaran ciddi bir tavırla şu ceva 
bı verdi: 

- Evet.. Kral da size birşey yapa 
ma1 .. 

Valver Dalbarana dikkatle baktı· 
1 
Doğru söylediğini anlamıştı. tstih~yı 
terketti ve gözlerini muhatabına dıkC 
rek: 

- Ya kral beni tevkif ettirirse .. 
- As:ılt:tmeab gider sizi Luvr'dat1 

talep eder. 
- Kral o vakit beni serbest bıraJtır 

mı? 

- gvet .. 
- Ya reddederse? 
- Reddetmez. 
- Mamafih .... 
- Reddetmez!.. Çünkü rcddcdC 

mcz. 

Vayı Demek hanımımız o 
J;S. 

dar kudrctlidir. 
- T~c;:ı\'\ ır ettiğinizden çok fazla .. 
Val ·er bunları sorarken Datba~a 

nm vii~'ine dikk'a.tle bakıyordu. ~ ~ 
hakika:i söylediğine kanaat gct t 
yordu. Aldanmağa imkan yoktu. .

9
t 

k ""·eı panyol. hanımının fevkalade u i 
ne katiyen emindi Çok zamandanbcr 
h . ı .d • .. c bu 
ızmet nde bulım uguna gor · ~ ıı. 

emniyetin pek de boşuna olamdrgın 
emindi. . fıı. 

Valver iddia etmedi. Son bır de ı 
tc;ekkiir et~ikten sonra para çantıı~l 
nı cebine yerleştirdi. Mantosuna sar!< 
dı vo konııktan çıktı. Dıı;arıda ortalı 
tamamen kararmı§tı. 

. rtP.rt 
Ben Nigcs sokağı Luvr'ın s~~c ti' 

boyur.ı.;a devam ediyordu. Dıger ·1to 
rafta Soriyentes kona~ ile Sen :Nı ğı 
la kilisesi vardı. Scntonorc sokll si 
köşc!!i:ıde ise "Üç yüzler,. müesseSesı' 
yükselirdi. ötede beride eski du" 



~ ı~:ııı'lttlardt( 8b~§ tarafı 5 incide) 
tt ,,;: n ır ıes k · ı . "ııı ·4tutta . e aı mış ve bu 

b ı. sllicvıa nb'bır parça kopup ayrıl 
tıhı . ır ıa l ~tı "iitl.Odi 

1 
man ar, bu bo!lu-

~h- • ~ksıı .. 
0 

b~. c doldurmağa t-ah" • 
"4rı • u ··k :r • 

' Ilı •Çarak ;u. ~olgenin İitnde 
.. ~rdu ' esını yiıkscltcrek kı-
'-' ı . >lıt; < ltırıa h 

h~ ~\tnu b b avlu sararak annc!inin 
"'~ b.. a asına h 
~ .. , "arı atırlatıyor, (bu -

tc a rrıt) de k •. ~1 • llııesin· me ıstıyordu. Ye 
tıb· ın yer· ~ 1 t•Jliı ıne oturuyor; an-

~t~ı 0rııııııar~:r ve annesi gibi ~nba
'1-dı ~Ylkları sıçnyordu. Onw; da 

\' · • sarı tüylü baca!•!arı 
L atabb• 
1". ~· ı. y 1 

ı . a nızlık (),~ ne dayanı'maz 

'~Bey Ye. 
'Odaıı~a d _rınden kalktı. Siihey· 

'r 'lcad:ır h ::ıgru Vıiriidü Kapıvı ar 
'~ dtı. ızla actı: baktı: 
l bi .. nıktı 'B 

r ıarnb k · "vaz car~flar. ııol-
a demeti gibi, yatağın 

üıtüne ıerilmişti. Mavi yorgan yere 
düşmüt ve ayak havlusu, demirin üs
tünden ıarkmıştı. Oıman Bey kot kak 

a.dımlarla yürüdü. Batı uiuldıyor, bu· 
ruıulc derisi, yüzü bir ocak karşısında 
imiş, yanryordu . 

Küçük komodinin üstünde bir .iu • 
dak boyası, bir jartiyer, ve bir rc&im 
vardı. Camlı bir çerçeve içinde, daima 

o aptal duygusuzlukla gülen kızının 

yeni sahibine baktı: Yarabbi, bu kıllı 

çocuk, o beyaz ayaklan naaıl mtarak -
tı? O çukur yanakları nasıl öpecekti? 

Osman Bey gırtlağının tıkan·hğmı 

hissetti. Y .ttağm kenarına ilişti. Çerçe- J 

veyi terli avuçlarında sıkıyordu. P.ir - \ 

den bire day~nılmaz bir sancıya tutul
muş gibi olduğu yerde döndü, yüTüko- 1 
yun yatağa kapandı ve yüzünü çarşar
lara gömerek, zehirlenmiş bir körek 
gibi. ulumağa başladı 

llhaıt Trırııs 

~~·tL,lallgünk-ü radyo 
' ~ ıııaıua d yayın, 21.•6 kal'lfık mııııikl, 22,05 opera ya-
llııı 'Saııııı lı.~nıı ınualkisı, lfJ,30 kun!e. yı;;: ıstırahatıerde haberler, sonra gtne h't. 
~~Ue'81r illet (Hareketıerimlzl tan herler hava ve danıı musikisi, 

~ kt!Q tara~~· 20 Cemal I<flnı\l ve 
ı.~t '<i la.rı, 'J.O,aodan Türk musikisi ve 
fll~ l'lev 20 Omcr Rıza t.arafınılan 

~
8~ , lıı 'l'Ürl{ '4~ Belma ve arkadll§!&r• 

hrı ınuıııkı · ~ ~be l, 2t,ı:s 
0 

sı ve hnlk şarkılar 
ı.~ iılllı. rıtrı "' t rkcatra, 22.15 ajans ve 
~ ~ lıı lcılo•n !'kal l:fınun programı. 
~ 'tt.loıı r, opera \"C operet parça. 

~· 
JG .. ~Ctne 

bı~ "-<! it tıı keııtr 
~Oıı: Otııcrı ., Rtn. 19.35 konferanıı. 
~1' ~8 ~:ı,os ltanşık yayın, 24,05 

le~!)~ : Rlkhıı, 1,10 B<>n haberler. 

haııı >qlterı ban 

Nöbetçi eczaneler 
nu akşam şehrin muhtelif ıremtıenndc no 

betçi olnn eczaneler §Unlardır: 
lslanbul clheUndekller: 

EminönUnde (Bc§ir Kemal), Bcyazılt.n 
(Belkis), KUçUkpazarda (H. HulCl.!i), EyUp. , 
tc <Hikmet AUamaz), Şehremininde (Ham 

dil, KnragUmrUkte (Fuat), Samatyada (Te.1 
ofllosl. Şchzadebaşında (Asaf). Aksarayd1 1 
(EEşreC Neşet), Bakırköyde (JilltıJ), 

Beyoğlu cihetlndekller: 

btiklA.l caddesinde (Della Suda), Tepeba. 
~ h;::ıı. 21,20 ~· 

2o.25 van konseri, 20, 
1'\1)4' • ~.GQ ko ana ınclOdllerl, 22,35 ka §1 Aııma.lımescltte < Klnyolll, Gala tada (HU-

l.,11~ : naer, 23,:IQ haberler. scyln (HUıınU), Taksim lstiklAI caddcslnck 

~~:I ~ ~ (Nargıleciyan), Ka.sımpaşada CMUeyyctı, 
'l'/' ;soıı ~tan, lU,05 dans orkestrası Hasköyde (:::-reıılm Aseo), Bcşlkta~ta (Nail 

tı.~ t~, ~.l~berler, \'eaaire, 21,05 ıı!;ı~ Halit), Sıırıyerde (Asaf), 
llcı l'\Se ,J, 23 a:;nefosll Bazlar konseri. 'Oaklldar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
~. l'll!t' dana orkestrası, iatlra.. üııkUdarda (lttlhat), Kadıköyünde eski 

1 n:L "eaaırc. "ü 
4 

iskele caddesinde •( Sotiryadis), Yeldeğirme. 
'~er .. nlnde (Üçler), BUyükadada (Şinasi Rıza), 

'"e.na m 'k uııı isi, 18,55 karışık Heybelide (Halk), 

~~i'··ı~URTULUŞ 
lıtuııc l'aı1 ankacılar, katipler, mektepliler velhasıl bütün mürekkepli ka
tlıı hoı111:aı:antar mürekkebin ceplerine akmasınd•n, kurumaaından, 
ı\\' e 'I' 1 &{'1ndan kurtaran ye· 

tıb~11Jlada dah· U dolma kalemi 
~'Pi .\ıl'tıarı 1 tasdik olunduğu 

ı ~ 1 Yanın b • 
tıl'tr ı enıı u ıcadı mürck. 
l'ıı, •:ııte oı1c Y:zı Yazmak mecbu. 
tıı"t >'ltrrıak n . illkı hakikaten bu 

1'
1 it Czıy · I · Ctındcn kurtar· 

rt't~,l\ \J Ucu 
Ya P alır k aşınmaz, bol mü 
L ~~1 uvveu·b 
q~ld r•bn· 1 asılır 3.4 kop 

t b it, ... 
'ıı er ne '-·e açık bırakıMığı 

il tıı·· §C11:1lde d Urckı..: urursa dur· 
~% •Cp ak trıtır ınaz ve kurumaz T 1 K U 

Ckkcpt· 
en sağlam ve kulla. 

Si 1 kalemdir: 

lla/ı, Yeşil, Mavi ve Kumızı 
bulunuı. lier tenkıeı de de 

Yerde arayınız. Deposu: Havuzlu han No. l İstanbul 

~~ Taş;aya posta ile g.
1
ö
1
n
1
d
1
e
1
ri1
1
i
1
r.•••••••••llll 

~ına ve en nıuannitcilt yaralarından kurt~mak için , 

~l(itı Ilı ti) k 
ı ,~"buı 

8 
Muhafaza Genel Komutanlığı 

~ ~ U11ıruk atınalma Komisyonundan: 
lsıttc 21 Muhafaza ö~.:ıu·.. . . 19 ·r . b .... k ı ~ dt tane R . ~ "' gu ıçın tane portatı ve ıki tane uyu o -

a' -r-..~ltlığı eınıngton marka yuı makineıinin 24-8-937 salı günli 
' " rıit .. ~ Yapılacaktır. 

~ ~ıl't ··n tuta 
t~!t' t,t l\ı~ea· k rı 1139 lir~dır . 

tltliıtrin '. Otniıycndadır . 
bir1 tik tem· k .. ~e 

0 
.. ınat olarak 86 liralık vezne makbuzu veya Banka mck 

'"""llityon gun Galata.da eski İthal.it Gümrüiü binuındaki komutanlık 
una gelmeleri. (5410) 

1 

3 

Biocel .•. Cild hüceyratı 
merkezinden istihsal 
edilmiş cild için yeni ve 
kıymetli bir cevher 

t 

28 Gün zarfında yaşlı kadınları 
daha genç gösteriı 

Clldlnlzln genç, terU taze ve pembe kalması için onu 
~esleylnlz. Artlk buru,ukluklar kalmadr. 

25 yaşınrzdan sonra 
cildiniz, kıymetli Bio 
telini kaybetmeğe baı· 
lar. Eğer hemen bcs· 
lenip ihya cdi!mczae 
burugup solar ve ih· 
ti yarlar. 

B 1 Ol' b L 
tesir.ini gösterdi 

1 FiZ 

Bıoceı. bu yeni cil i 
unsurunda cildinizin . 
kinin aynidir. Adeta 
be§crenin ltzunı gay· 
ri milfarikidir. Cildini· Tecrübe edeblllrlz 

50 yaşlannda mil· d açlıktan öldürme • 
yonlarca kadınların yiniz. Onu Biocel ile Biocel'i zengin bir cilde 
karakterleri genç ola· besleyiniz ve yaılan • malik olan 50 yaılannda 
bilir. Fakat, ihtiyar· dığıruz zamanlarda bir kadın 30 ve 30 yaşla. 
lamı§ gibi göründük· bile cildinizin daima rmda bir kadm 24 yaıında 
leri cihetle erkeklerin taze ve cazip ıönrtln· &örünebilir. Genç kızlar da 
yüzünde hiçbir itibar· meaini temin ediniz. hiçbir vakit göremiyecek· 
ları yoktur. Son za· leri şayani hayret bir tene 

·mantarda büyük bir malik olurlar. 

ilim, Viyana Tıp Fakilltesinin profesö- l 
rü tarafından keşfedilen bu yeni cild rengindeki (yağsız) Tokalon kte. 
unsurunda kemali itina ile intihap mini sabahlan kullanınız. Terki • 
.)dilmi§ genç hayvanlarda gizlcnmiı binde "Beyaz Okıijen.. bulundu • 
cild hüceyratı merkezinden iıtihaal ğundan birkaç giln ı:arfmda birbi· 
cdilmiı saf Biocel vardır- Bu cev- rinden daha beyaz Uç levin üzere 
her; pembe rengindeki Tokalon cildinizi şayanı hayret bir surette 
kreminde cildinizi beslemek ve beyazlatır. Siz de hemen bu 
i:ençleştirmek için matlub nisbet iki kremi kullanmağa baılayınız. 
dairesinde mevcuddur. Geceleri Memnuniyetbahş neti~sinden ıorı 
yatmazdan evvel kullanınız. Beyaz derece memnun kalacaksınız. 

, 

IOCEL'li TOKALON kremini' 
kullanınız ve her sabah daha 

GENÇ görününüz. 

" Binlerce Tokalon mütteriainden müeaeaemize mektup yu1nla· 
nn müp.hedeleri kendiliiinden ıelen en kıymetli delillerdir. 

(T okalon kreminizden bihakkın istifade ettim. Yüzümdeki çirkin 

kabarcıklar zail oldu .... ) 
" Z. B. H. O. Fataa 

\ . . . 
T okalon kreminin benim cildimin nescıne çok uygun geldiğini 

itiraf etmeyi bi~ vazife bilirim. Cildim esmer olduğu halde T okalon 
sürdükten ııonra beyazlanmakta ve ufak kabarcıklar tamamile zail 

olmaktadır.) 
B. Şehir 1. 8. M. Eşi .. Tü. Konya 

Mektupların uıllan doıyalanmrula saklıdır. 

15 
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Satı'ık ev 
Betonaı me höpı ü in1;aal ı 

Nafıa Vekaletinden 
Kadıköyünde, Altıyol ağzında, Out 

sokağında J7 numara. Dört odl\, bir 

yemek odaıı, iki ıofa bir mutfak bü • 

yükçe bir bahçe, elektrik, havaga:tt, ıu 
ve saire •.. içindekilere müracaat. 

-HABER 
ÇOCUK SAYFASI 

Bilmece kuponu 
21 ACUSTOS - 1937 

1 -Eksiltmtyc konulan i~: Sifü•!J 11i'ayetinde Sinop -Ayancı!• yolu :he • 
ı ınde Betonarme Karasu köprüsü in .. aatı.:ır. 

Keşif bedeh (34.000) liradır. 
2 - Eksiltme 1-9-937 tarihir:e müı adif çarşam Ja günü saat on birde l\ifia 

Vekaletiooe Şöse ve Köprüler reiiiiği ı·ksiltme kom!syonu odJ:>ında k~palı 

:ı.arf usuliyle yapılacaktır. 
3 - Ebiltme prtnamesi ve bu01 miitefrrri diğer evrak ( 170) kuruş '>t:del 

ıııukabilindc Şose ve Köpı•:.iler Reisli~in •::n alınabilir 
4 - Eksiltmeye girebilmek için talipkrin (2550) l.ıalık muvakkat teminat 

'ermeleri ve bu gibi ifleri yapabile.:.eklcıine dair vekiletimizdcn alınrnı§ miltUh 
hitlik ehliyeti fenniye vesikas:yle ticaret ve sanayi odası sicil varakası ibraz dm 

\ 

cleri lazımdır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evve • 

llne kadara komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir, p 0 ,. 

ta.da olacak gecikmeler kabul edil:ncz. (26~0), "5090,. 
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Güzelliği hem 
yaratan, hem 
tama mlıyan 

bir iksirdir. 

Şu güzel çehreyj aydın
atan gUneş, şüphesiz, 

lrıcı ıfşJerd r. Lakin o 
t:!;ştore can veren de 

şüphesiz 

"RADVOIJiN,, dlr. 

Siz de aynı güzelliği elde edebiliı siniz. 
Fakat bunun için şaı t günde iki defa 

ile dişlerinizi fırçalamaktır 

CN ALAN 
SARI KURDELE 

Plakıarında çıkmuştır. 

Akşam 
Suriyenin M e _ş h u r R a kk a s e s i 

:u 
) 

~ 
<n ... 
J> 
:u -z 
~ 

Mosuır 

TA 
MELiKE CEMAi... 

rF"DDm YoU<dlozo 

iY 
•mmııınıımı._ Ayrıca Solist Bayan M u A L LA 

SARAÇHANE BAŞINDA H<iRHOR CADDES NDE 

Erkekler kısmı : Münir Pa~a konağında - Kızlar kısmı ile ilk kısmı Yeni yapılan 

Koz • l . I . vatıll 
IEırkek a Y r 1 1 e e r 1 yatıSI-

. 'b,.reO 
Ana - İlk - Orta - Lise kısımlarını havidir .. Fen ve edebiyat kolları vardır. İlk sınıflardan. ~ti ge 

nebi lisanı mecburidir ... Açılan ffUbeler dolayısile Münir paşa konağı ancak erkekler kısmına. ı.fıfı il 
den bu sene kızlar kısmı ile ilk kısma Münir paşa konağı karşısında leyli bir liseye lazım olan bü~ün ~e)-eti 
tI havi büyük bahçeli yeni yapılan bina tnhsis olunmuştur. Kızlar kısmında tedrisat ayrı bir tal~Ill btYe 
rafından yapılacaktır. M'inir paşa konağının kafi gelmemesi yüzünden geçen sene Çarşambadakı ş~eıı 
olunan ilk kısım yeni binamın alınmıştır. Çarşambada da ayrıca ilk kısım vardır. Nihari ta.le pıt 1' 
edenler mektebin hususi otobiisU ile naklolunurlar. Kayıt muamelesine başlanmıştır. Hergün sa.bBlı 
dan akşam 5 e kadar müracaat lrn. bul olunur. Telefon 20530 . J<tir· 
11 inci ve 8 dnci sınıfların bütün leme ve engel imtihanları ı eylülde ba şlayaçak ve 8 eylülde bıtece 
sınıfların engel imtihanları 8 eylü iden 17 eylüle kadar sürecektir 

Her akşam ıl' 
Mem~_L'ı'-e'~ket::'t'"'l-n en yüksek sanatkarıarlle bl 

Okuyan : M ÜN i R NUR E D D i N - Dr. Faik 1. Okte 1 " 
04 ••••••• ı Operatör Plak No. 2709 Cağaloğlu Nuruosmaniye Caddesi 

~~--~~------~~~~- ·-~------~~~---------~ No. 6 Tel: 21109. 
~ ...... -~ Muayene ı liradır. 

r.!l'/"~~I 

"- sa eviniz neşe kaY.nJ.gı -
NiHAT IŞIK GRAMOFON MACAZASI sayın alıcılanndan görmekte 
olduğu rağbet ve alaka üzerine 1375 KURUŞA aatbğl en ıon ıistem oto
matik gür ıesli gramofonları ağuıto~un on beıine kadar ıatacağmı ilan 
etmİ§tİ, mevcudu yalnız üç yüz adettenibaret olan bu makinelerin bir 
çok vatanda~larımız . tarafından İstifade edildiii halde, bir çok vatandat
lanmızın da ayın ortasında bulunmak haıebile elli liralık gramofonlar
dan farkaız olan bu makinelerden i•tifadc etmeleri için on bet· gün daha 
temdidini arzu ettiklerinden, sayın halkımı~m bu !ıraattan istifadeleri 
ıçin 2 eyliil tarihine kadar 1375 kuru~ Üzerinden aatııa devam edeceğimi 
ilan ederim. Arzu edenlerin bir lira kaparo vermek şartiyle istedikleri 
renk garamofonları §İmdiden ayırt:\bilirler. 

TUrklyenin yakın yerlerinden yüz elli kunı~. uzak yerlerinden iki lira posta mas 
rafllc arzu edenlere makineleri gönderilir. 

CI 

·~4J "' • . ) • .. • .• ,,, . • ' . • . ,. -

06z hekimi 
Dr.Murat Rami Aydın 

Beyoğlu • Mis sokağı No. 15 
Telefon: 41553 

Pazardan maada her gün: öğleden 
sonra saat 2 den 6 ya kadar 

• 
1 

' 

T A K S ı• M eeıediYB tJ• 
bahçesi" 

Tel: 43703 

-=z=:.-::::=::::::::-:annnm:ıı ------------.---------------
15 oı, doktoru n 
H Necati Pakşi P. .. .. 
"ii Hastalarını hergün saba:1 l O dan ~i 
1 akşam 19 za kadar Karakoy Tünel :: 
!i meydanı Mahmudiye caddesi No. g .. .. 
:: 112 de kabul eder. :: 
·ı .. i. Salı ve cuma günleri saat 14 den ii .. .. ·u 18 ze kadar parasızdır. ~~ 

· ii:::::==:::mm:::==::::111111:::::::::::::::::: 
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bokr1SA 
Kemal özsan 

Oroloğ . Operatör 

Bevliye mütehassısı 
Karaköy - Ekselsiyor mağazası 
yanında. Her gün öğleden sonra 
2 den 8 e kadar: 1 ıı?I: 412~5 

Göz Hekimi 

Dı. Şükrü Ertan 
Cağaloğlu Nuı-uc.-aınaııiye cad. ~<• 3' 

(Cağaloğlu Eczanesi yanında) 
Telefon. 22566 

. . . . ~ 
ı • ' l'"' I 

Kolu ia şirketi 
Satl,a çıkardıfiı son 
pllklar ını muhterem 

"°'' "0T'h 
mUşterilerlne takdim eder 

---=.ıvulı Veysel ve lbrahl 
17370 Kayseri kirik havası f 7367 

Yeni Kör Oğlu 

Bay Kemal Gürsea 
İ 7369 Yaban elleri 71868 

Zeytun Karam 

Bayan NerıııiD 
Sarı bebe~ 
G.. ·· ı cısı --"-

onu a .. " ~ 
Bayan l(iiço 

Penbeli kız l 0]sı.Jt1 
Gözlerin tat ı 

Bayan Suna Yaşar 
f 7 3 7 1 lki koca alacağım 

Yeni kanarya ~~ ...... ------~ 
Türk Maarif Cemiyeti 

idaresinde "-

• Surs Kız LiseS~·""'~ 
Orta ve Lise kısımlarına 20 Ağustos 937 den itibaren tale;:tbtl ~ 

başlanacaktır. Gündüz ücreti 35 yatı ücreti 185 liradır. ?t dıı. ıcsı 
name mektep idaresinden istenilebilir. Her husus için Burs~1) 
si Direktörlüğüne müracaat edilmesi. (4 

YENi HAYAT KARAMELALARl'nın 
TaklltlerJ Çıkrnış!ır • Gerek satıcıların ve gerek Sayın Halkm 

• 


