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lngiliz torpitosuna taarruz hadisesi 

lngilterede büyük 
infial uyandırdı 

"ı-eymns şöyDe yazoyo ır : 
.,
8 

lngf /iz harp gemileı i ispanyada sulh için çalışıyorlardı, fakat 
~leleı /nin başka safhalaı aızetmesi de pek mümhündüı. ,, 
"Orsarilıklar dolayısile Akdeniz 
~Qvıetleri konferansı toplanacak 
'tı Fra nsız ga zetelerlnln iddialarına J(Hre 

Taarruz yapanlar 
ltalyan deniz 

~ aHı gemileridir 2 
dilrt pdra, 2 - 1335 ton hacminde ve hir b r torpil atmış, fakat muhribe i. 
~ to Usluk dört top'a 21 pusluk se. sabet ettirememiştir. 
lııtiıt,e;n. ko,·anı ıle mücehhez olan. lngiliz torpitcsu derhal mukabele e. 
·~~ '1 Akdeniz kontrol müfre1.c. derek, bir denizaltı güllesi atmış ve 
t ~n8\l,p ''Hawock" muhribi bu bunun neticesi belli olmamıştır, 
~ ~ O-~n~onio açıklarında. m~çhul 1çlerinde "Hyperion" ve "Hardy·· 
lıt~ ıncnsub bir tahtelbahirin bulunan dört İngiliz muhribı. tahtei. 

na rnaruz kalmıştır. Tahtelba~ (Devamı 7 incide) 

• ' ! 

Limanımıza gelen lngiliz muhriblcrinden biri 

Donanmamızın misafirleri 

lngiliz filosu 
bu sabah geldi 

• 

lngiUz gemilerf bu aabah DoZmabahçe Ö>l'ündc. •• 

l·· Sulh siyaseti takibinde 
ll rk iye Amerika ile Hariciye Vekili 1Merasimle karşılandı 

~ . ~ynı fikirdedir 
~~rıcıye Vekaletim"z Amerika 
~riciye Nazmmn beyanatına 

''-- cevap verdi (Yazısı 4 üncüde: 

... 

IY.irıl~ii "f'll.flara i§timk edcıı tayyareler 

,, Şehrimizdeki 
J Ürk Kuşu,, filosu 
e arın sabah Yeşilköyden 

ursaya hareket edecek 
(YtJAtl 4 ~) 

Cenevı-ev. 

Yarın gidiyor 
llalyada hiç bir mD· 
IAk 11tta boluomıyacak 

(Yazısı 2 inci .ayıfanıı.:cUı) 

Çinde 
Dahili istikraz 
Maoçuko askerleri 

arasında isyan 
başladı 

Londra, 1 - Japon menabiinden 
bildirildiğ;ne göre. Sovyetler Çine "1'2 
tayyare göndermişlerdir. Bu tayya..rc
ler dün Mogolistan hududunda kain 
Şiang _ Fu şehrine muvasalat etmiş -

(Devamı 7 i>ıcide) 

BiR KAÇ SATIRLA 

lnglllz filosunun 
ziyareti mOnasebetlle 

İngiliz donanmuına menaup bir filonun 
limanımızda bulunduğU §U •ırada lnglllzlerin 
Malta denl.z üıısUnde donanmamıza k&r§ı 

göstennl~ oldukları dostlukları ve güzel kL 
t.uıu bir daha hatırlıyonız. 

Akdenlzdeki manası mallım olan İngiliz 

<'onanmulle Akdenlzln ezeli &§inası olanı 
'l ürkün denizcileri arıunndakl bu dostluk 
tezahürleri hiç §Uphesiz sulh lehine Akdeniz.. 
de teksi! edilen lmkA.nlarm mühimlerinden.. 
dtr. 

Akdenlzde sulhun devamını lstlyen bir 1n.. 
glltere ile ,arkl Akdenizde aulhun bir M"mbo.. 
ıu gibi duran Türkiye Rruında buna ben. 
zer tema.ııların devamı sulh doııtıannı mem. 
nun etml'si !Azım gelP.n bir haldir. 

Akılenlz kadar devamlı su'ha mlistahak 
hlr ,ıunya parçası \'l\r mıdır? 

Akdenizln her dP.vlete faydalı olabilmesi 
nncak tam bir ıııulh içinde hıılunmUt ile ve 
Akd,.nlzin kıyılarmdft dal~alllrın yalnı:r. de.. 
,-amit hlr ırulh& tempo tulmalıı.n ile mum. 
ktlndUr. 
Su1arı her fırsatla bulıı.ndırılPt "Rk bir Ak.. 

deniz masum ve mağdur olıı.n tarafa dünya. 
yı Zf"hir ettiği ~:adar mütecavize de zarar 
verir. 

Deniz harp tarihinin bUtUn maceraları gös 
terlr ki 11tılıı.r hulandırıldıklan zaman bulan 
drr~lara ıuılıı. faydalı olmamışlardır. 

~ulıın ile Akdenize devamh bir surette 1 
P.mnlyP.t, sıılh ve lmııı.nlık kstıın Marmarsda 
dost <lonıınma ı;'f'mlcllerlne güzel bir mla&flr. 
Uk tememıJ ederiz. 

Bili:• 

Gelen lngiZi:: k-rut•n::örlerinden biri (Resmin soZ tarafınd.a Yavuz) 
(Ya..."18ı 7 incide) 

.......................................... -... ---··························-···········-·· .... ··-·· .. -·····-·. 
! Lisan derslerimiz i 

937 senesi kanunusanisinin ilk gününde başladığımız lisan ders~lrimiz, 
önümüzdeki ay içinde doksanar dersi tamamlamrı olacaktır. 

Şuna katiyen kani bulunuyoruz ki dil derslerimiz şimdiye kadar çıkmış 

1 dil öğretme metotları içinde en muvaffak olanıdır. Dil derslerimiz devam et· 
1 tiği müddetçe, okuyucularımızdan <:ldığrmrz yüzlerce mektup bu kanaatimizi 

1 ••k••Y• "m''Qk~Yd~cularımızdan 
ı soruyoruz 

90 ders Uzerine tanı!m edilml~ olan derslerimiz bltlnce, şimdiye kadar deralerde 
geçen kelimelerin temrln•~rl mahiyetinde ve bu kelimelerle 'tertip eclllmlş kUçUk !rkra.. 
ıar hikAyeler vaııı.rak bıınlann Türkçe ka?'§ılıklarını vermek dU§ünce:ılndeyl.z.. Bu 1 
temrinler ancak on de•ll oevam etmek üzere hazırlanacaktır. Bundan 80nra da her : 

1 
i 
1 . 

1 

1 

i dilin dikkate Jeğcr eaerlerlnden alınacak parçalar, eğlenceli fıkralar, ve hlklyelerle 
berabr bunlarm TürkçPye çevrlliş §eklllerlne devam edilecektir. 

1
j 

Yalnız bunlara ba')lamazdan önce, okuyucularımızın fikrini almayı mu,•a!ık 

buluyoruz: 
HABER bu deralerıı ba§larken yalnız blr noktayı ~öz önünde bulundurdu: 

memleket killtU:-Une bir i'izmette bulunmak .. Biz vazifem~ bu 90 df"rsle yaptık. 
Bundan sonra aöylediğlnıiı şekilde ekııeralzlere bqlamıı.mız, ~iki de okııyucularımL 
zm lüzum görmediği bir ııey, ve gazetemizde bu ı:e ayıracağımız sayfalar fuzuli bir 
kalabalık aayılır. 

Bu yllzden !lklrleror.lzl blldinnenlz fayd&lı olacaktır. 

Bize aıaiıdaki aorıulann karıılr flnı yazarak on ıün içinde ıöndermek 
zahme t inde bulununuz:: 

1 - Hangi dil dersini takip ediyorsunuz? 
'l - Metodumuzdan iaWade ettiniz :rnJ T 
3 - Ekzersizler yapalım mı'! 
-i - İngilizce, Fransızca, Alm&ncadan tıaJıka hangi dili öğ'ren. 

mek an:uaundumız? 
~ - Dil derslerimizde kullanılan kelimelerle tertip cdllml§ 

hlr ıfı;tat kısmına ihtiyaç ırörUyor musunuz! 

1 Cevablarınızı bekliyoruz 
• ......._..__.."." ........ ..._._ .................. ,wu u ••-•u ... .-. .... .--.m,wwww•www•a---= 



:! HABER - :A.lC~am poswı 2 EYLUL ~3 
__ 
7 

--=-

--if~~~Siqasa~~==:=====~-=============-,~~~~;;;;;===~==~==:=~g ===ı~~~~:~ll~=:===-o::::;lZ 

Milletler Cemiyeti Mı· ııAı L mu··dafaada zamanını sefl~~~ 
asa mbl e si OONYAYAhangiasırdsge 

hava kuvvetleri ve .. ~~~;·~:~!.i.ikl;:g~ı;::·~::, yaklaşırken... b• t kl•t k bele bcth'in saltanat sfu"du~ diltııYal 
Yazan: Şekip Gündüz 1 r e 1 e m U a şüphesiz hepsi de güzel:~: ibtiras_J' 

ettikçe o zamanların yara diSlnııı 
İspanyada ilk kureun patladığı 

gUn; 
- Eyvah: Bu kıvılcım nıutla~r 

.Avrupayı tutuşturacak! 
Diyenlere hadiseler acaba on dört 

ay sonra hak kazandırabilecek mi .. 
Yani on dört aylık bir ~kingenlikten, 
idareimaslahattan ve mızmızlıktan 
sonra, açıkça taayyün etmiş bulunan 
cephelerde, her devlet iddia ettiğı 
menfaat ve eğemenlik icabatına göre 
üzerine düşen vazifeyi başarmağ ı 
kalkışmak cesaretini gösterebilecek 
mi? 

Sanmıyoruz. Frankonun ve Fran.. 
koya yardım edenlerin karşıs.mda, bU
yUk demokrasiyi temsil edenlerin ku
mandaları altındaki Şnayder ye Hoç
kis bataryalarının, boğmaca öksürU. 
ğüne tutulmuş çocuklar kadar bile, 
ses çıkaramadıklarmı gördükten kem 
bunu sanmak hata olur. 

Kendi manzumesinden olan ve her 
Oa.kmıdan ta.mamiyle kendine benzi
yen bir devlete karşı tuttuğu yol her 
an yeni ve tehlikeli bir tecelli göst.er. 
diği halde demokrat Avnıpa hail sap. 
Iandığt yerde durmaktadır. Fransa ve 
tng'ilterenin İspanya hldisesini mev. 
zlllettirmek iddasında ve hulyasmd& 

ısrar ederek kaybettikleri zaman için. 
ae, ciha.na bir ba§ka istikamet ver. 
mek :lstiyenler her taahhUdU. her em. 
nlyeU ve her hakkı torpilliyen bir 
mevzie girm'iş bulunuyorlar. '.Artık hA
ti~$1 İspanyada mevziUeşeceğine ı. 
nanan kalmadı. Bil!kis dünya sulhU.. 
ne meydan okuyanların mevzilerine 
dünya mikyasında. bir tehlike olmak 
istidadiyle yerleştikleri, bu mevzilt?ri 
sağlamli§tım18.kta. <>ldukları zannı ~ 

yanıyor. Dllndenberi cereyan eden hl.. 
cllscler bu zannı teyid eder mahiyette
öir. 

lki gUn evvel bir Tilrk siyast mU

liarririne bir ağızdan hUcunı etmiş o
la.n hvestiya. ve Pravdanm garbi Ak. 
denizde Sovyet bayrağına yapılan son 
t.ecavüzU nasıl mUtalea edeceklerini ve 
memleketlerinde terbiyeleri altına ko. 
nulmuş olan efkarı umumiyeyi nasıl 
bir slyast harekete alıştırmak emrini 
alacaklan cidden merakla beklenecek 
bir noktadır. 

Garbt Akdenizde Sovyet geınilerlne 
torpil sıkan denizaltı gemileri her 
§eyden evvel bu coğrafi noktada bir 
çok deniz kuvvetlerine ve birçok de
niz üslerine ve nihayetsiz imkiıllara 
sahip bulunan Fransayı hatırlatıyor. 

Acaba bu Fransa., Sovyetler Birliği 
ile arasında tedafüt, tecavüzi bir ittL 
fakı olan bu Fransa ne yapacak? 
Yarı resmi bir tarzda Paristen ak

settirildiği §ekilde, yani gönüllüler 
hakkındaki takyidatı kaldır8fak, ni • 
hayet "Valence" a açıkça yardım ede.. 
cek mi? Akdeni1..de Bolşevikliğe yaş11-
mak imkanı vermiyeceğini ilan edip 
duran ve "Valence" ı kızıl renkli gör_ 
mekteki ısrarı malum olan ltalya, 
bu hareketi Bol§evikliğe bir yardım 
suretinde tefsir etmeye cür'et ederse 
yardımında Jsrardan dönmesi müm. 
kün ve muhtemel neticeleri kabul ede. 
cek mf! 

Bir Akdeniz adasında askeri manev. 
ra.lar yaptırdıktan sonra Almanyayı 
resmen ziyarete gitmeye hazırlanan 

Musolini, İngiltere ile olan temasla.. 
rından !ngiltercnin hoauna gidebile • 
cek mana çıkarılamıyacağını i~aa et.. 
tirip dururken, bu vaziyette bulunan 
bir İngiltere. Fransayla mii~tcrek bir 
kat'i hareketi göze almaktan çekine
cek mi? 
Habeş harbi esnasında Laval kabL 

nesi bahri müzaherete yanaşmadığı 
için f ngilterenin f !ili bir müdahalcd~n 
~eklndiğl rivayet ~iimişti. Acaba. bu 
eefer de lngifü: br.hrl mUzaheretici 
tem.in edemediği iç!.n FTan~ nn ha
Pek!tsiz kals.cak? 

Biltttn bu suai!<ı.-!n Mrih cevab buL 
ı:ıaktıı.n ~!yj'en m.ah.rum olacakla-
11S..'\ jrnm.;y~ Zira 1ngiltere ile 

Fransanın kararsızlığı Akdeniz\ıl 

garbında initiative'i mUtemadiyen Al
manya He ltalyaya bırakmaktadır. 
Vak'aların daima İtalya tarafından 
tahrik edild ği sanılıyor, Almanyanm 
bunlara mUzaheret ettiği görülüyor 
ve her emrivaki karşısında büyük d~
mokratlara, ancak ş'işkın şaşkın, ze. 
hire panzehir aramak işi kalıyor. 

İtalya "Akdeniz Bolşevik olamaz!" 
dediği anda. Akdeni7.İn Bolşevik~eş. 

mcsini istemlyenlerden hiçbiri: 
"- Ala ... Fakat f~ist de olamaz!,, 
Diyemedikçe bu halin böylece de

vam edeceği muhakkaktır. Bilhas~a 
Fransanm bunu diyememesi Milletler 
Cemiyetini kuvvetlendirmek ve yük. 
sek hakem vazifesini görebilir bir ha
le koymak arzusunda olanları müşkül 
bir vaziyete sokmaktadır. Böylelikle 
milletler arasındaki ahenk bozuluyor, 
böylelikle umumi emniyet laftan iba. 
ret kalıyor, böylelkile tecavüz kolay. 
!aşıyor, mUteca.viz kollannı sallıya. 
sallıya dolaşıyor ve böylelikle harb 
devam' edip gidiyor. 

Milletler Cemiyeti Asamblesinln 
toplantısı yaklaşırken siyasi dünya... 
nın hiç de Milletler Cemiyetine gurur 
verecek bir manzara arzetmediğini 

buraya kaydedebilmek ne acıdır! 
Şekip GONDOZ 

Dost Romanyanın 
TOrk heyetine 

gUsterdlğl 
bUsnU kabul 

Yazan: Nizamettin Nazif 
Trakyada yapılan son manevra 

harp tayyarcciliğinin bizde ne derece 
ilerlemiş bulunduğunu açıkça göster
di. Tayyarelerimiz, yirminci asml:ı 

memleket mUdafaasının bu en mühim 
silahını keşifle, taarruzda, baskında, 
ferdi harpte ve filo halinde harpte 
ne mükemmel surette kullandıklarını 
birçok yabancı mütehassısları hayran 
ederek isbat ettiler. Bu arada büyük 
Erkanıharbiye tarafından Türk tay
yarecisine temin edilmiş olan vasıta· 
ların güzelliği. yeniliği ve kudreti de 
ayrıca na1.arı dikkati celbetti ve Türk 
hava kuvvetleri bu cihetten de ayrı bir 
kıymet alarak hava müdafaamızın 

ehemmiyetini bir kat daha tebarüz 
ettirmiş oldular. Bu hali gözlerile gö
renler geçen yıllar içinde Türk tayya
reciliğine sarf edilmiş olan himmetin 
derecesi ctraf ında müsbct bir fikre 
ula§tılar. Halkın hava kuvvetlerin~ 

karşı duyduğu sempati ve alakadan 
doğan fedakarlığın hiç de boşa gitme.. 
miş olduğuna bir daha inandılar. 

İki Uç gün evvel, herkesin teslim 
ettiği bu hakikatı ele alan Tan baş 

muharriri Ahmet Emin ortaya şöyle 
bir teklif attı: 

'Türk tayyareciliğinin daha iyi in
kişaf edebilmesi için sırf bu işle uğraşa 
cak bir bakanlık tesis edilemez mi?,, 

mek için bu milli müdafaa vekaletimi
zin sarf ettiği faaliyet hiç kimsenin 
mechulü değildir. 

Bir bahriye vekaletinden mahrum 
( !) olduktan sonra Türk den'zciliği

nin terbiye, silah, vasıta ve tersane 
bakımlarından gerilediği iddia edile
bilir mi'! 

Bahriye vekaletinin lağ\'ından son
ra Türk denizciliğinin aldığı hız ve 
ulaştığı tekamül, şunu isbat etmiştir: 

"İster denizde, ister karada, ister 
ha\'ada ol~un milli müdafaa ancak 
milli müdafaayı kurmak ihtisasına, 

fennine ve hünerine vakıf olanların 

becerebileceği iştir.,. 

Yirminci asırda milli müdafaa. Ke
malizmin gayet büyük bir isabetle 
tc..c:his ettiği gibi, inkısam kabul et
mez. Deniz kuvvetleri tek başına de
nizde harp yapacak kuvvet manasına 
alınmamalıdır. Deniz kuvvetleri kara 
kuvvetlerile ve her ikisi birden havl'f 
kuvvetlerile tam bir tesanüd ve ahenk 
halinde çalışıp vazi(clerini başaracak
lardır. Türkiyede donanma. filo, filo
tilla yoktu; Deniz kolordusu. deniz 
tümü, ağrr ve hatf deniz bataryalan 
vardır. Hava kuvvetleri de tıpkı bu
nun gibi h11.\'a kolorduları, ağır ve ha
fif bava bataryaları suretinde ele alın

malıdır. Bu tesanüd ,.e ahenk yalnız 
bir harp zuhurunda bu kuvvetleri,n 
başkumandanlık karargahına bağlan. 
masile temin edileme~. Böyle bir te

sanüd ve ahenk ancak milli müdafaa. 
nın bu üç silahını aynı dam, aynı ça. 
tı, aynı sakaf altında b:ribirine kay. 
naşurmak. bırlıkte ~alışmaga au~uı·. 

le, fakot artık sönüp kendi k~ucı ilıya1 .. 
bir gölgesi olarak kalınıe dc\'irl~e 
tirasile titriyoruz.. Fakat 0 

• ..,.na-1l
0 

·ıc .l.P"'" 
dünyaya gelip Sokrat 1 ; IIl jçin tıit 
ile, Bat-on ile konuşa.rnadı~uncı asıl'• 
hüzün duymuyorum. OD a. ırıak 15-

da doğup Montaigne il~ t~ışoi<ı.ırkell 
terdim. Kitabını, Esscııs'Yı QcfÇİ itv 

sesini ışitir gibi oıuyo_rıı~·r ıdtsbfll• 
san oğlunun yazdığı hıÇ 1 

t eSC!'inJtl 
vı.icude getirdiği hiç bir sa.na r&ıf 

lı:nasına 
kaybc<lilmesine, unutu . _ıfl1ası 

· •nuı }tıµ 
dcgilim: fakat lcs Essaıs .. sk nilf-' 

dogac 
birçoğunun kaybından 
nü unutturabilir... lJ1lelt i,.. 

Dünyaya hangi asırda ge . 
t d. ? -~a~ er ım . ·ıeıı rıı.>· 

Bugün her tarafta hissedı ınalaf bir 
sızlıklar, görülen ıunııldann doğtı1a1' 
• 1 . ··k" b' boc:ks.SJnl ,~ırıııı a emın ço up ır ..,.. . 0r. > 

üzere oldt..ğunu haber verıY . itiı;ad' 
hislcrı, .. ,., 

bırinci uı:nr adamının ılı dil!l!I. 
ları, kıymet hükümleri, ba~lı olı1185f 
tcliik.Tdsi .ıe bizden çok far elt fil<ri 
· ıırıcrn • iti 
pek muhtemel. Şüphe c dığı j,... 
. 01rna~ fi&' 
ıtiyadlarmıa uygun - lki b)Jl 
"muhakk,ık" diyemiyorum· ;stetıleı
nelcrinde diınyaya geınıck fı,diStİeti' 
dim; çün!{Ü~ o dc~irdc, ,,h öyle~ 
haber ve .. dıgi ••yem adalil ' cSin• ııi; 

kiil de vr rı,, 
yorum ki daha teşek pıP ) 
tirmcmiş olacak; çarpışar__akt ç~~1;ıc•~ 
karak clünyasmı kurınag~ artık i7İİ' 
O dünya mükemmel h.alinl, hCırıell t~ 
yüycmiyeceği için inhıtata a, ı:ıel. 

.. ı l' . çok sonr ' A kaddum eden ıa ını . ci ~r 
yirmi dördüncü, yirıni beŞlO ı.ıc.•"""Y 

...a. o ııl'! 
uuıa.vıı ... ~-ı. tcıte aurıyıı... ..,6~1 ı,. 

gelip "yeni adam' ın yaı.~~ü ıcaııe.'~, 
kaları rrörmek onun bugun ·ııi 6~ 

o ' , ··ndüklCfl '/•I 

Ankara, 1 (A.A.) - Profesör Ba· 
yan Afetin riyatttinde Bükrete giden 
heyetfrriliii Romany{da gösterilen ha
raretil kabul ve_~ Türkiye resmi 
mchafilinde ve cfkan umumiyesinde 
dost Romanyaya karp büyük bir ta
hassüsle dikkate değer iyi tesirler yap 
tığı kaydedilmektedir. 

Muha?Tirin bu teklifi iyi bir niyet
le ortaya atmış olmadığını iddia et
mek için ortada bir sebep görmediği
miz gibi böyle bir teklifin tamamile 
me.nfi bir netice doğurabileceğini tah
min edebilecek bir ihtisas ve sali..hiyet 
iddiasmd' da değil~. YalntZ ~yysı"N"
cilifil sırf bir memleket müdafaa vası
tası halinde mütalea ettiğimiz anda 
bu müdafaa vasıtasını diğer müdafaa 
vasıtalarını idare eden sakaftan ayır
manın doğru olamayacağı kanaatinde 
bulunduğumuzu söylemek isteriz. ("') 

makla kurulabilir. Bu kuvvetler sulh 
zamanında tcsanütlü ve ahenkli bir 
terbiye aldıkları takdirdcdir ki başku. 

mandanhk harb vukuunda. mükemmel 
bir harb kadrosuna sahip bulunabilir. 
Bizim teşkilatımızın bu bakım. 

dan ne derece ilcr:de bulunduğu 
birçok tanınmııı Avrupalı mütehassıs 
askerler tarafından söylenmiş sözler

den kolaylıkla anlaşılabilir. Bilhassa 
Fransız mareşa.lı Petainin geçen yıl 
Fransada hava, bahriye ve harbiye 

lerimiz hakkında dUşu t ıd ıı• 
t elbete o~ 

renmek isterdim.Faka rdııt1· ı.-
şaşınr, haylı ıztrrab çeke 0 jle e 

Hariciye Vekili 
Cenevreye 

Yarın gidiyor 
ltalyada hiç bir mll
IAkatta buluomıyacak 

Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü 

Aras yarın Cenevreye müteveccihen 
şehrimizden hareket edecektir. Tevfik 
Rüştil Aras İtalya yoluyla Cenevreye 
gidecek, fakat !talyada kalmıyacak • 
tır. 

Hariciye Vekaleti Siyasi Müsteşan 

Numan Rifat Menemencioğlu dün bu 
hususta bir muharririmize şunlar: 

8Öylemiştir: 

"- Hariciye Vekili doktor Tevfi!: 
Rüştü Aras'ın İtalya tarikile Cenev. 
reye gideceği doğrudur. Fakat Kont 
Çiano ile bir mülakat yapması mevzu. 
ubahs değildir ... 

Milletler Cemiyeti Asamblesi içti
maına iştirak edecek heyetimiz aza.. 
lığına tayin edilmiş olan eski Bern el. 
çimiz Bolu sayla\'ı Cemal Hüsnü dün 
akşamki ekspresle yeni vazifesi için 
Cenevreye hareket etmiştir. 

AJansın tekzibi 
Ankara, 1 (A. A.) - Ankara hüku. 

met mahafilindcn öğrendiğimıze göre 
"Son Posta" gazetesinin hariciye ve. 
kilimizin Cencvreye giderken takip e
deceği yola hususi makf:atlnr atfetme
si kendi icndıdır. Tahmine istinat e
den fuzuli tefsirler doğru değildir. 

Iran g e nera• ko 'lso
f oçu vefat et t i 

Bir mUddettenbcri·mezunen Roman. 
y .. da bulunan d ost lramn İstanbul 
general konsolosu Ferruh Braghan a
ğustosun 30 uncu günü So\'atada ve.. 
fat etmiştir. Merhuma Allahtan rah. 
met dilerken kıymetli bir evladını 
kaybeden kardeş !rana ve rahmethnirı 
kedcrdide ailesine beyanı tru.iyet ede . 

riz. 

Kemalizm kendini devlet halinde 
ifade ettiği gün memleket müdafaa
sına mahsus olan kuvvetleri bir kül 
halinde mütalca ettiğini harbiye ve 
bahriye nezaretlerini lağvedip bir 
milli müdafaa. vekaleti kurmakla açık 
ça i2:ah etmiştir. 

Cumhuriyet Türkiyesinde bugün 
bir deniz bakanlığı bulunmaması An
karanm coğrafya. bilmemesinden, Tür 
kiycnin kıyısı bol bir vatan olduğuna 
akıl erdirememesinden ve Türkiyede 
tersanelerile, mükemmel ihtisas mek· 
teplerile, zırhlıları, kruvazörleri, muh
ripleri ve denizaltı gemilerile, tarihi 
ve aııanesile birlikte bir deniz harp 
kuvveti bulunduğunu bilmemesinden 
ileri gelmemektedir. Bilakis Cumhuri
yet Türkiyesinin deniz harp kuvvetle
rine karşı gösterdiği yüksek alaka, 
bu kuvvetlcri mükemmelleştirmek için 
sarf ettiği para ve dikkat herkesin 
malumdur. Hatta tıpkı bugün bir 
hava vekaleti ihdası için ileriye sürü
len fikirlere ve temayüllere benzer fi
kirler ve temayüllerle Loza.ndan son
ra Ankarada bir bahriye vekaleti ih
das edilmiş o'duğu da hatırlatılabilir. 
Bu vekaletin sonradan lağvedilmesi 
hiç de bas:t ve gelisi güzel alınmış bir 
karar suretinde tefsir edilmemelidir. 
Bu vekalet na91l düşünülerek kurul
muşsa yine öylece \'C çok düşünülerek 
ıa.;vcd'lmişt;r. Zira ger('k bu vekale
tin mevcudiyeti esnasında ve gerekse 
imnaratorıuğun deniz kuvvetlerini ay
rr bir veka'ct hRlinde idare ~~mek iti
yadında bulunduğu devirlerde donan
mamızın te~nik, vasıta. terbiye ve ele
man bakımları,.dan geçirdiği devamlı 
buhranın bir parça da böyle 

1 

bir vekaletin mc"cudiyetindcn ileriye 
geldiği anlaşılmıştır. 

Bugün. küçüklüğüne rağmen göğsü 
müzü iftiharla kabartan deniz harp 
kuvvetimiz hiç de bir bahriye vekale
tinin l'Seri değildir, o düpedüz millt 
müdafaa vckıilef mizin eseridir ve bu 
eseri daha güU'lleştirmek ve büyült-

nezrctlerinin lağvile bunların üçünden 
bir milli müdafaa nezueti teşkilini 

ileriye sürmilş olduğunu hatırlatmak 

isteriz. 
Ahmet Emirıjn teklif ettiği bava 

bakanlığı, işte, Fransa.da tecrübeli bir 
kumandan tarafından lüzumsuzluğu 
ileriye sU.rülen böyle bir bakanlıktır. 

Böyle bir bakanlığın lüzumsuzluğuna 
en 7.engin ve bü~k bava devletlerin
den b=rinde uzun tecrübelerden sonra 
k'anaa.t getirilmiş olması bizim kendi 
teşkili.tımızdt. mrarımıza kifi bir se· 

hefl değil midir? 
Mikyası, vasıtaları ,.e kontrol ettiği 

teşkilatın hudutları b'.zi.m mik:yas ve 
imkanlarımızdan büyük bir hava dev. 

Jetinin kendisini müstakil bir hava ne
zaretinden mahrum etmemesi mantıki 
bir icap ve lüzum iken neden Fransada 
böyle bir aksülamel doğuyor! 

Bize kalO'S& bu. her şeydaı evvel 
üç bUyük silih sahaama aynı mükem 
meliyette üç büyük t~kilit temin 
edememek gibi bir imkansızlıktan do

ğuyor. Birbirlerile devamlı bir ahenk 
teminine mecbur olan bu üç büyük 

silih sahumın faaliyetlerinden birbi· 
rini haberdar edebilmek için kırtasiye 
ciliğe ayrılan pay ve kırtasiyeciliğin 
içinde kaybolan zaman da herhalde 
mareşal Petainin sinirlenmesinde mil
him bir rol oynamış olsa gerek. 

Nizamttin NAZiF 
( De1.1amı 11 hır.ide) 

(•) Bu yazı evvelki gün yazılmı~tı. Dün 
kti gazetelerle bir umum hava !.."Uman.. 
danltfı ihdu edildi.ti bfldlrildl. Bu hal 
makale-mizdekl nokta1 nazarın Kemalist 
tel"kkilere ununlufwıu J.ııbat etmi~ bu.. 
ıunm.aktadır. 

vir tecessüsümü tatmin e~)._~' 
rafta kanaatlerimi bulaIIl .,arib gs• 

bana" .... ııı' 
herkesi benden başka.. . baJllL CJJ~ 
rib bakar göreceğim ıçın 

0 
yet veremez. . })Ctl oe 

ı.nıS.Z· cıe" 
Hayır, hiç de böyle ~ için o 1'itl 

devirde doğmuş ohıcagım .. ·e 0 de' 1 
rin kanaatlerini ta.şırılll ,ıiıtJfl· yt 

ya ııı r·~· adamlan ile beraber t<eriı:ıt· ııe 
istikbalin hasretini çe ..• 1eııe b• ._ 

eo~ · ov 
düşüncemiz bi:ıe bunu ·endiftliJl ,_ 
hislerimiz innarunıyo:.· ı: US-'~ bd' 
duğumuzdan başk~. tU: elb;,eıı}ıı 
demiyoruz. Giycccgıınıs • tilfltl ~ 
ka türlü oalcağmı, ~i~ _ .. ıli1' 
yacağımızı kabul ~. . , •'D"";.u
fikirlcrimiı.in, hislerıın~~ 
mizin ba.,ka türlil ola 

1 ~ 
" ::i ô• ,,. 

mıza sığdıramıyoruz. ıırd' . ciuf11-
Kendimizi geçmiş asır ]cil gib1 ptP 

lecek günlerde de. bU~ ~~~jtıll
nür, bugünkü gibı hl k ıd ~,;..11 
olarak görüyoruz. peıne di)'t ~ ıJlll-
1.E'. yaşanabilecek zaırıan ıcettdi JO _. 

· ıınısı, olJI' 
yalnız kendı zaman tJ!ld . .,,-. 
timizi, benliğimizi ~-;ı. ıı-"'~~ 
manı ve muhiti seÇl • de ~..ıı _. 

t . d · t·kb ı hasretı iJP'""' ~'· re ı e, ıs ı a ... 1dit: 1 r- 1 
den başka bir şey ~e~ir ~sti)tı' 
manından başka. h•Ç ıtınd'· ""' 
ır.ez. ÇilnJdi mazı h~ fiki~' 
hakkında beslediğim~iği fv~..diP 
hep zamanımızın ve~ ~il" 
On altıncı asırda d ;,ıV; ri'~ı~ 
yirminci asır adamı 0 ..;ıjJ11• 1 ıc 1' 

. k ısteı ... ~ı:ııe 'ıY 
şinci asırda gelme ~ Jr 010 
et asır adamı ola! 

0

g<Jff11U: 
sevdiğim yegane asır• 1,_ç 
ğum asırdır. NurıVJ•b > el(il 
-----kili g ıed'' 

M a 11 ye Ve p1cJ1 ı"ıs 
• ,. .,rıJ !Jlt ,. ti" 

Bir müddettenberı ~ti f ~t l' 
vide bulunan MaJİ)'C -1e ·f1'İ:~e ıe o• ~-

1 c.ehfl .~ bu sabah ekspres e :ı giitl ,.- • 
Fuat Ağrah birka~ gıoeee 

dıktan sonra Ankara>'' 
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~e?_!irH g.öcüşüm: 
[tl"IE'ı!ı·fi ÇO~U~~IYI 

l!ır ln ·ı· 
h"J . gı ız hikayes'nin ortasında 
~ · bır 

~ı Pasaj okudum: 
ı C'Vk li" . 
lirıı aa urıyenler, zevk sürenlerin hay:ı 
heıab Çına bulursa, onları ahlak nam ve 

~tan~ tel'in etmemelidirler. Keyif 
la:ı:ak ~e~çler, kendi kuyruklarını yaka 

hııt 1t~ Çın fır dönen bir sürü kerli ya· 
0~ta1ı~ick Yavrularına benzerler. Şaret 
k~t ra a tozu dumana katıyorlarsa, ya
t ı rpıp b" 
aba~at ır vazoyu deviriyorlarsa 

lcri , Onların değildir. Bu hareket
i 1Çlcrind 

~ti e canlılık olduğu için ya-
la ıı~rar. Belki iclerı·-..sen b l f ı aın k • •Ki azı arı. az-
•tıra . a • hoplamak yüzünden bir 
lıı • dı.ş:rle -1~r. F r, akıntıya kapılıp bogu-
I r, llata akat diğerleri de terbiye edi-

Ş111ıdiki k::Iiler ve köpekl~r olurlar. 
~ gurült" c lİYaııı u ve p3tırtrları, zarar 
~drr arı sırf enerjilerinin çokhığun
ayııııa~a Bu Yüzden ise hiç bir mahluk 

lllaz, tel'in edilemez! .. 

~ liiç b' • .. • 
"1hoanıa ır mahluk... Evet ... Yalnız 

llıın r değil, insanlar da böyle ... 
h..I Yanın h . . 
··ıı ıy0 1

_ er yerınde, gençlen a-
r"lr • .... . 
/\zdıta .... ~ r ..... 

Cdir bu h il ., .... ~ a er .... 
Skj t b' ...._ :Sıı er ıye kalmadı. 

...._ a Plajlar .... 
0YaJ ...._ ~ ar .•.. 
kisi ·b· 

~ ' ~r gı ı okumuyorlar da ... 
er Çtkar~rn asır evvelki gibi fikri bir 
'S kları yok. 

l>or .... l\1 ihan ·ki meşgale ...• 
ij • • • 

~tııQıOftıtıttul 
>o ·llıiz d arz dinleyip duruyoruz .... 

tıQ, itir f e arada sırada homurdanı· 
h lıaka a edelim. 
~k, t bir 
:cıinsaf d.~~'. her şeyi unutarak. 
4lİ~irtı uşunmeliyiz: 

lıJı~ ~~arnanrrnızdaki gençlikle ş:m
far~1 ın gençliği arasında bir can
lıır \>ardır. 

lb.. ·~ 
'1ı neslin g 1 • y 

ı }'li~J • enç erı, gırtlagı fırla-
\lli.,, trı pötürük .. t .. "k 
t·~. " po uru sivilce 
~~ &~k:a, kanbur şeylerdi. Hepsi 

lQ!cc ~ektep bahçelerini, evleri-
~ b ll'lınderlerini dolduranların 
~ ıı tipt' dit t ~i 1

• Gerçi kitap okurlardı. 
~ tabi icl•ı 
~~ ı er. Şimdikiler hayati-
~t ll-.· o cılız .. . 
tıı' '"llll , o sunepe tıp kalma-
~ ti:ı-ar 1 canlı insanlardır. 

~ıı h\>e Orta nesli biraz kızdır
• atta t~ . % belki de kıskandırma· 

tJi ~ Cbj d 
~ıı i ayllakı e bu halleridir. Onlar, 
~ıt, ~p et . arıdır. Kuvvetleri haya
~. Ctltaldtırdiği kalıplara gir.digy i va-

" r c b· · . 
,,~~la . ızırn eskı nesillerden pek 

h· k lltrji ~!~er yapacaklardır. 
~ 1lllın 
~ llıaıııtık çokluğundan dolayı 

0t do.. ayıplanamaz!., 
tru 5 .. oz. 

(Va . Nu) l~t~ 
tlbuı limani 

~le~i 'll esere si 
~ feııin 
~'~ y Projesinde liman 
~ I ~lll hnikapıdadır 
~I l' Uk ftmet şl m-

ltt l' erinde tesisat 
~~~ııı11 8Plıracak 

'il klı ihtar 
l!ı l'iı:ı ın Plfınını yapan mimar 

l'a. 'tıv, Ustakbcı pltınma ait ana 
.~ı <?den 

lltl(. Projeyi belediyeye verdi. 
>.., '.l>r". 
"''llJ ""t bu 
. ı.. <le ~ Projede mUatakbel llma 
~ıı.. enlka • 

b~ -·«tr l>r pı koyu olarak 1;öster 
f. ~.ile Ost b h -
., lııı~ fıaru rn u ususta belediye er. 

lııı,,_ '°&ııy U§ ve mtistakbel tatanbu. 
""~ ete gö . 

t, l:ıı btr re lımanm Yenikpı 
't taruret olarak ileri stir. 

ı:.L· ~rar 
~ 'Cliıı lı laıı hu 
t ~rl'ı~le lılııı:ıdug-u kO.nıet İstanbul lfmam. 

llıtı3 r hazırı Yerde imar ve inkişafı 
'\'rl\ıı 0ıı ltr aınt§tır. Bu işe beş bu. 

'ıı l'ıtı ' ııarr1 c:ı tı,.,'~ tlınlar a mukarrerdir. Bir 
~' ~lloı.r :'fa .Yenııcnmekte, diğer larat. 

'ııtt rıhtı Pılınaktadır. 
~llr ~lar Uzatılacak bfrrok veni 

' tı- •e ııo~ , " _, 
r, lıııtaza k hava depoları il!ve 

"'~ rn tnlhnnlkl tesisat kuru. ı 
lı ' ~ l'~lt 
\ ·~ .. " () llkı 

ın. -...~"!:•- , rle bu !ı.i:, at arası:lda 
~~1' ..... ~. 

' rol!t 1 " Oımaktadır. Bu~ıın 
ııı.,_ ktısat . k 

~ı. - '\ ıu ~ e ·ııı Celfll Bayar_ 
"'tı ıuıııun 

ı t il ao ll hisse ,..iştir. Anca!: 
•t ı-.~~ıı e

11 
nunda letanbuıuun can da.. 

tııırı en ıı 
le 01 ınan hukkında ke.tt bir 

acaktır. 

. . EdirncT•apınm dış taraftan görüniışü. 

İslOJZbuİ konuşuyor! 
.. . 

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

Burası ahrete giden bir 
yolu andırıyor ! 
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..._ ___ unumıanın nt?t 

CUMHUHIYET'de: 

ispanya harbinden Avrupa 
ttarblne b:r adım daha 
Yunua Nndinın bugftnkti ba§ yazısı, lapan.. 

ya Iıılntn Avrupa harbine bir adım daha yak.. 
la§tıgmı tcbarUz ettirmektedir. 

1tnlyanın o.demi müdahale komitesile al~. 
kadar olmasına rağmen Santancler muvaifa. 
klycti üzerine Musollnlnin Frankoyu !Uzu. 
mundan !azla tebrik etmem bu devletin ls. 
panya işlerini kendi f§I mahiyetinde telCı.kkl • 
ettiğini açıkça gösterdiğini işaretten sonra 
Musolnlnln bu hareketini lnglltcrenin bile 
fazla buldutunu ve !aknt;)>ir §CY yapamadı. 
ğını söylemektedir. ' 

ltal:yanın bu harekeUcrl karşrsında Fran. 
sanın vaziyetini tetkik eden Yunus Nadi, bu 
rıUkCımeUn serbestçe gönUllU göndermeye 
karar verdiği yolundaki haberler teeyyüt 
ederse şunlar olacak demektedir: 

l - Fransadan İspanyaya geçecek gönUI. 
lUler hUkClmetçller lehine vaziyeti takviye 
ctmi§, olacağı cihetle lspanyol harbi bu yllr.. 
den bir çıkmaza girer. Buna mani olmak için 
İtalya ile Almanya belki mUdabalelerfnl ar • 
trracaklardır. Akdcnlzdekl tayyare ve deniz 
altı tanrnıuzlarflc zaten mUdabalenln rsfmdL 
kt §Cklllcrt bile çok nazik vazlyeUer ihdas 
etmektedir. Bir iki adını daha ilerinin doğu. 
:racağı aklbet pek galip bir lhUmaJle çok 
feci olabilir. 

2 - Eğer Fransa İspanyol Jşlne İtalyanın 
yaptığı §ekllde müdahale ederse bunun ve • 
rcceğl sonuçlar harple sulhtan birine daha 

• çabuk vasıl olur. Bu takdirde sulhun ayakta 
kalması ihtimali daha zayıf ve ihtHAtin fili.. 
lata thkılAbı fhtimall iılc daha kuvvetlidir. 

Mezar :ıklar~ selviler arasından geçen Otakçılar 
caddesine bir kaç lamba, ufak bir 

... İspanyol cidalin! bu kıştan evvel netice. 
Jendlrmek Frıınko için bir bayat ve memat 
mesclesldlr.. dlyım muharrir makalesini ıu 
cUmlclcrle blUrlyor: 
İspanyayı hakikaten kendi haline brrak. 

maktan bll§ka çare yoktUl\ Devletlerden b&
zılannm tarat tutarak mtidahale etmeleri 
İspanya YllzUnden bir Avrupa harbini ön Un. 
den kaçılmaz bir zaruret haline sokacaktır. 
Bunca sabır ve tahammUlden sonra belki 
ıılhayct zaruurt olmuş olan Fransız karan 
buna doğru pek açık bir adımdır. 

tamir konamaz mı ? 
Evvelki gün matbaada işlerimi bitir • 

m·ş, dışarı çıkmağa hazırlanıyordum. 

Bu sırada odadan içeri sl"Vimli ve kıy -
metli ·dostum Osman Cemal Kaygılı 

girdi. Benim hazırlandığımı görünce : 
- Ne o, galiba yine mahalleleri do -

laşmağa gidiyorsun diye yanıma sokul 
du. 

- Öyle bir niyetim yok amma, der _ 

hal f krimi değiştirmemde de hiç bir 
mani görmiyorum. cevabını ver

0

dim. 
O zaman, üstad, başka söz söyleme

den koluma girdi, Beraberce kapıdan 

dışarı çıkıp, kendimizi sokakta bulun -
ca: 

- İstersen seni entresan bir yere 
götüreyim . Oralarda liambaşka bir 
muhit bulacaksın .. Yalnız, ya fotoğraf
çıyı, yahut makineni yanına al, dedi. 

Osman Cemalin enteresan ded · ği şe
yin mutlak, enteresan olduğuna şüp • 

hem yoktu. Tabii teklifini derhal kabul 
ettim. Geri dönüp makineyi aldım. tls
tadla beraber otcmobile binip, yine o
nun işareti üzerine Eı~r rnekapı istika
metine yollandık. 

15-20 dakika sonra, Ec'irnekapıdan 
geçip sur haricine çıkıyorduk. 

Burada otomobili sola, şehrin nümu
nelik asfalt yoluna saptırmak üzere idim 
ki, Osman Cem:ıl: 

- Yok, yok, diye müdahale etti. Me 
zarlıklann arasından giden yola sapaca
ğız .. 

Bozuk yamrı yumru yolda bir iki yüz 
metre kadar ilerledik, sonra mezarlık -
lar araslnda temiz bahçesi, küçük ha
vuzu, ve zarif kulübesiyle göle çarpan 
bir evin önüodeki çeşmeye sokularak 
durduk. 

Otomobilden inerken, Osman Ce
mal anlatıyordu: 

- Burası mcshur Otakçzlar cadde -
sinin başlangıcıdır. Şu ev, yığılı keres-

~azan: Haberci 

Edirnc1.:apıdaıı Ramiye gidc'ı yolun ağzını köylerden gelcıı köm'ilr araba. 
lariyle, bunların öküzleri kapla1nıştı 

teler, ve bahçe, önürrı:.izdeki mezarlığın 
sahibine aitt'r. Buranın sahibi çalışkan 
bir adamdır, mezarlığa iyi baktığı gibi, 
böyle muntazam bir bahçe yapmış, içe
risinde aynca bir de yeni gusulhane in
şa ettirmişfr. Şimdi belediye trafırldan 
kaldırılan bütün fakir ölüleri burada 
yıkanıyor. 

Fakat bu kulübenin buradaki en mü
him hizmeti, geceleri yaktığı büyük bir 

lambadır!. 

Edirnekapı ile Eyübü birleştiren C
tf.kçılar caddesln:n halini birazdan gö
receksin .• Bu cadde Halicin fabrikalu 
la dolu Eyüp sahillerini, İstanbulla 
birleştiren yegane yoldur. Buraidan 
her gün, on, on bir bin insan geçer. Ha-
li~teki fabrikalardan çıkan ekserisi 
kadın işçiler, İstanb·.ıl tarafındanki 

mekteplerinden Eyüp semtindeki evle
rine dönen kızlı. erkekli mektepliler, 
hep bu yoldan geçmek mecburiyetinde
dirler. 

Fakat şu mezarcının 'eneri olmasa, 
bu yol o kadar karanlıktır ki tasavvur 
edemezsin. Şu bir tek fener buraya a
deta hayat verir. 

Biz böyle konuşa konuşa Otakçılar 

caddesinden aşağılara doğru iniyorduk. 
Bu sıra fabrikaların tatil saati de yak -
la~mıt olacak ki. aşağıdan, kalabalık 
gruplann bize doğru geldiğini gördük. 

Önijmüzdeki yol, koca koca çukurlar, 
toz toprak membalarr ile doluydu. 
Yanımıdan geçen grupta 15 - 20 

kadın arasında genç bir de erkek yürü
yordu. Dostum Osman Cemal tanımış 

olacak ki g:ilerek hemen sokuldu. Da -
ha söze başlamadan ikimizi de zeki na
z'arla bir süzdü ve: 

- Anladım, dedi, bu sokağın kötü -
lüğünü yazacaksınız. Allah sizden razı 
olsun. 10-15 fabrikayı lstanbula ve 
tramvay1t bağlayan ve İstanbul içinden 
bu fabr'kalara gidip gelen binlerce in -
Eanrn yegane yolu olan bu cal:idenin 
hali olur §ey değildir. 

Eyüp kaymakamlığına bağlı mahal -
lelerden bir çoğunun İstanbulda çalr -
şan memurları, işçileri, mekteplileri hep 

bu yoldan gidip gelmektedirler. Fakat, 
yazın ne ise, amma, kışın bu yolun na· 
sıl geçilmez bir batakhk olduğunu ta
savur c<lemezsiniz. Burada bilhassa ge-

ce yolculuğu bir felakettir.! Esasen me 
zarlıklar ve selvilikler arasından geçen 
bu yolun öyle siyah, öyle korkunç bir 
manzarası vardır ki ... 

Hepimiz buradan ahirete gHen bir 
yol diye iirkeriz. Biz ko:a erkekler böyle 
düşünürsek, kış geceleri burada ekse -

riyetlc saat yediden sonra geçmek mec
buriyetinde olan işçi kadınların, çocuk 
ların vaziyetini aı tık siz düşünün .. 

Eıl"rııe1vapı nıc::?rll1.Zarı a.rasında1ci Tdlçfi.k ev uc onu n b'.thçc.<Jhtdc ymımı 
lamba olma.Ba, Otakçıl.ar caddesi çeçilmcsi imkansız bir yer Qlacaktır 

Söziin burasında, demindenberi et -
rafımıza toplanıp konuşulanları ijinle -

Tar~a çocuklarını 
yafatmak 

Peyami Sata dostumuz, Türkiye nU!usunu 
çoğaltmak için tarla çocuklannı ya§Stmaktan 
r,absediyor. Anadoluda köylU kadının kUçU. 
çtik çocuğunu yanına alıp da tarlada çalt§ır. 
ken onu bir çuval içinde ağııç aıuanna brrak 
ması zaten incecik bir aleve benzlyen çocu. 
ğun kUçtıcUk bir rllzgArla sönmesine sebep 
olmaktadır demekte ve Ttirldye nllfusunun 
fazlasını istiyorsak bunun önüne geçmeyi 
tavsiye etmektedir. 

Mevzu nU!usun eksilmeyip artması olduk. 
tan sonra niçin yalnız tarla çocukları da §e. 
bir çocukları değil? 

Acaba gehlrlerde çocuk bakımı, köylerd n 
daha mı iyidir? Biz zannetmiyoruz. 

yen kadınlardan birisi lafa karıştı: 
- Böyle bir vaziyet olunca, t.anıdık 

erkek ararız, hatta bir kere, arkadaşı

nız Osman Cemal Beye bile, bizi yoldan 
geçirmesini rica etmiştik amma, kendi
si galiba '§İmdi bizi hatırla!11adı. 

Bunu duyunca, Osman Cemal genç 
kıza doğru ldöndü. Dalgın dalgın bakıp 
bir müddet dü§?:.indü: 

- Evet hatırlıyorum, dedi, galiba 
bir sene kadar oldu.. 

Osman Cemalin sözünü yaşlı bir ka

dın kesti: 
- Allah rizası için, sevdiğinin başı 

için gazetelere yazınız da şu yolu üstün 
körü olsun yapsınlar, bir kaç lambacık 
koysunlar da, bu kış gene bacaklarımız; 
çamura girmd:ien, kafamız patlamadan 
yürüye bilelim .. 

Hele yolun ortasında bir de polis 
noktası bulundurulursa, istediğimiz ta
mam olacaktır. 

Bunları konuştuktan sonra geri dön
dük. Edirnekapıya doğru yürüdük. 
Kapıdan Ramiye giden yola çıktığımız 
sırada caddenin iki tarafını kaplamış 

bir yığın öküz arabalariyle karşıalştık. 
Hepsi de kömür yüklü idiler. 

Arabalardan çözülır.ı:.iş olan hayvan
lar sağa sola dağılmış, kimisi dinleni
yor, kimisi de geviş getiriyordu. Cad -
deye mülevves bir koku yayılmıştı. 

- Bunlar ne? diye sordum. 
- Köylerlden gelen kömürcüler, ce-

vabını verdiler. 
Ve ta sur kapısına kadar ayni şekil

de devam eden pisliği göstererek ldert 
yandılar: 

- işte burası hep ayni vaziyettedir. 
f ki sıra dizili kömürcü arabaları ile ö

küzler arasından geçerek, nihayet kale 
kapısı yanındaki kahvele.rin bulundu -
ğu yere gelmiştik. 

Osman ~mal~ 

- Burada kiminle istersen' koııuş, 

bak ııe dertler dinliyeceksin, dedi. 
(Sonu yann) 

HABERCl 
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Radyo 
ihtikii 

saflşlarında 
v r mı? 

Türk kuşu 
filosu 

Hava bayramı mUnasebetiyle dün 
sabah §ehriınize geldiğini yazdığımız 

6 tayyareden mürekkeb Türkkuşu fi,. 

Ecnebi gözile 

Türkiyenin isli 
çok parlaktır. , Vilzde 25 damga resmi arhk alınmıyor, 

fakat fiyatlarda değ~şikllk yok ! ıosu dün öğleden sonra şehrin üzerin.. 
mana kadar aürüp gideceği meselesi ortaya de aıçuşlar yapmı§lar ve halkı hava. "TUrklye SO • 40 sene sonra her hartı? 

• 11de büyük bir Avrupa devleti sevıyesı 

HUktınıetin radyo mckfnelerindcn alman 
damga resmini kaldırması Uz:erlnc ortaya bir 
m('sele çıkm.ıştlr. 

Damga resmi radyo makinelerinden ağUS.. 
tos bqmdanberi alınmamaktadır. Alman re. 
sim miktarı bir radyo maldnslnin gtlmrük. 
teki maliyet fiyatınm yüzde )irmJ beşini te§. 
kI1 etmekteydL . 

.Bu auretıe radyo makinelerinde esulı blr 
!lyat değişikliği bekleniyordu. Halbul:.I ara. 
dan geren zamanda b5y!e bir hal göı111meme. 
151 al~kadar makamların nazarı dikkatini cel. 
betml§ ve bir tetkik yepılm!§tır. Radyo acen 
talan bunun eldeki mak1nelerln resmin l.ndL 
rflmeslnden eı .. vel geUrilml§ eski makineler 
bulwımumdan ileri geldiğini söylr.m~erdlr. 
Fakat bu dda da bU eski makinelerin ne za. 

çıkmıgtır. 

Altı.kadar makamlar devletin damga remnin 
den yaptığı !edakO.rlığm halkın mümkün ol. 
duğu kııdar ucuz radyo tedariki surctile kar. 
ııılanmasmı temine Çalşnaktadtrlar. 

kurumuna yardıma davet eden beyan.. 
"llameler atmışlardır. Tayyarelerimiz 

bu sabah da ayni şekilde uçuşlar yap
mışlardır. 

Yaptlan tctkikatta piyasada 280 ııraya sa. Bu filoyu idare edenler, 'Iürkkuşu 

tılan bir radyonun hakiki fiyatının 160 lira umumi müdürü Yüzbaşı Zeki, Başpi _ 
<ı!clu~uou r;östenniıUr. Radyo aceıitalan, el. 
ıertndekf malm uzun müddet beklemem ve bu lot Vecihi, Bayan Yıldız Uçman, Ba.. 
yüz:de-n taız vcrmeıen bir de taksttıe satı§ yan Naciye, Muammer, Tevfik, Sait, 
~·apmatanndan mütevellit fa.iz dolayı!lltl fL Hilmi, Nevruz, Abdullah, makinist Fe 
yaUarın yükııc'diğlnf ddia etmf§lerdir. Fakat rit, İzzettinden mürekkeptir. 
yapılnn heşaplar riyatıarm yine bu m!ktan 
tutmadığını radyo .naklnelerinin tahaş fL Filo, cuma sabahı, !stanbuldan 
yatla satıldığ'ını meydar.a koymaktadır. Bursaya gidecek, orada uçuşlar yap. 

Devletçe yapılan fedakArııgın radyo acen.. tıktan sonra İzm!re hareket ed~cek. 
talarnın kasalarına girmesine meydan veril 
mlyeccktlr. tir. 

ol a ca k t 1 r. " 1 setıaılı!J 
Adana l (A.A.) - MUtcaddlt lekandinav ten eonra burada ııekfzlncl ııcaJ~-01< ııtr 

gazeteslnlıı muhabiri ve son zamanda Bll§'Vc. meydana geJmlf ve Türldycde a i~a; 
kilimlz InönU lle mUIO.kat yapmı&ı olan ıs.. mucizenin vuku bulmuş oJdU~8urnc gôr 
\·eçll muharrir A. Fischer şehrimize golmlş manın ımkA.nı yoktur.,. aenı01 ıar ara!~ 
ve Uç gün kalarak sanayi ve kWtUr mUesse. Atatürk tarihteki bUyilk adaJJI adaın11 

ı imi k do'·ıet bit ae er zl tetkik eml;ıUr. olduğu glbi bugtinkU büyU atda bUgiltl o{)IC 
BUyUk bir TUrk dostu olan M.. Fischer A. ara&Jnda da eo btiyllğüdUr. Filb ın~ ııU> 

danadan ayrılmazdan evvel "Türk Sözü .. ga. çok memiekcUerde de 1nkıllP yap Ataturıtııtl 
zetesine bUyUklerlmlz hakkında ve Türkiye. Jnsanıar vardır. Fakat. 121çblrfsl [ll~tlll tıilYU· 
de devam eden 8 aylık görüş ve etüdlerl ne. y~lığını yapmamıştır. Hiçbir aıaıı ıçıııd" tııı.. 
tlccsinde ertlndlğl intibaları anlatan malömat ğil AtatUrkün işe bafladığı zııııı kıWŞ bir,.~ 
vermfşUr. Flscher lstlkballmlzden bahseder. tıınduğu ~rtlar altında eldJD çı ııaratıt> 
ken TUrklyede gördüğü ileri hareketi dahıl tanı kurta;mamış ve kurtuJınUŞ aeııebllt· 

ı 1 a[llU~ )<ı.C' evve ce z yaret ettiği Balkan memleketlerile ikı:sa !bir zaman içinde bir Dl 'J'{lrldY')-1 tll 

.Feriköyün e biı~i 

ya ·aladı 

Hava bayramı münasebetilc, !zmir. 
de de uçuşlar yapacaktır. 

Türkkuşu. A vrupaya altJ tayyare 

dahı ısmarlamıştır. Bıı tayyareler. 
birkaç ay içinde memleketimize gel • 

mukayese ederek demektertir ki: cek hale getirmemi§t.r. AtatOrk ·a ve ıcu'~ 
'•Bu mliltıerle TUrklyenln en büyUk !arkı bir zamanda AvrupaJılaştır01a.> ıınuştur: .. , 

eın!ardıı inkişaf hareketinin yavaş bir se.>;r bir devlet yapmaya· muvaffak ~ııe '°'e .-; 
taklp etmesine mukabil Tllrkiyede reformla. •'Türk lnkıitıbının bugOnldl se) ııe ıc,.d'., 
rm baş d6ndUrUcU bir ııOrat almış olması. lam adımlarına göre Tilrklyenfll ıır;i ııtl' , 
d 1 herııo ed" üvey kız 

Sebep, istedi._ i arayı l<adının 
vermek ·s ememes~d:r 

Diln akş:ım üzeri Feriköyde genç 
bir kadın üvt-y babaııı tarafından yara
lannuştır. 

Feriköyde Bayram yerinde aralık 

ıokakta 4 numaralı evde. satıcı Bahri 
ile karısı Remziye oturmaktadır. 

Remziyenin Burunsuz Ömer adında 
üvey bir babası vardır, seyyar kundura
tamircisidir. Ömer para kazanamadığı 
günler üvey kızının evine giderek kar
nını doyurmakta, üstelik para da iste
mektedir. 

Burunsuz Ömer dün öğleye doğru 
Remziyenin evine giderek kızından üı; 
lira b;temi~tir. Remziye üvey babası
nın bu taleplerinden çok bıktığın
dan para olma<lığını söyliverek atlat
mak iatemiıtir. Burunsuz Ömer para al
madan gitmiyeceğini söyliyerek evden 

o 
•• mu 

ayrılmamış. bu yüzden kızı ile kavga
ya tutuşmuştur. Remziye, üvey baba
sına evden çıkıp getmesini söyleyince 
Burunsuz Ömerin kını başına sıçra
mış, evin üst katında eline geçirdiği 
cl:mek bıçağı ile kızının üzerine atıla

rak evvela göbeğine sonra sol memesi· 
nin iızerine ~aplamıştır. 

Burunsuz Ömer kızını vurduktan 
Eonra bıçağı yere atmış merdivenl~rden 
inip sokağa çıkmış, Kasımpaıaya doğ
ru uzaklaşmıştır. 

Rcmziycnin feryadını duyan komıu 
lar. Burunsuz Ömerin açık b•raktığı 
kapıdan içeriye girerek kadını hemen 
bir otomobile atıp hastahaneye götür
mJşlerdir. 

Burunsuz Ömer geç vak"t Kasım
paşa.da tutulmuştur. 

• 
1 f n 

Şehir hene amam·:e 
o~du, y··z e~ce ölü 

arap 
var 

Hong - Kong, 2 (A.A.) - Bu gece, 

§İmdiye kadar misli görülmemiş şid-

dette bir tayfun çıkm:ştır. Rüzgann 

aürati, saatte ı 30 mile varıyordu. 

Şehir, bu sabah hazin bir manzara arzet 

mekteydi. Guya şehir lıir hava bombar

~manına maruz kalmış gibiydi. 

~ehirdeki telefat miktarının yüze 

baliğ olduğu söylenmektedir. Bu tel•

fatın limandaki gemilerde daha fazla 

olması muhakkaktır. 

Çin mahalkıinde b:r yangın çık

mıştır. Enkaz altından on be~ ceset çı
kanJrnıştır. 

Sokaklar, yıkılmış duvarlarm enka

zı ile kapanmıştır. Çemilerin uğrarr..ış 

olduğu zayiat ve hasarlann şimdiden 

tahmin edilmesine imkan yoktur, zira 

birsok gemiler liman har:cindt' Punt 

Bay'da bulunuyordu. 

16.975 ton hacmindeki Simar ad

lı Japon gemisi ile birçok yük gemielri 

limanda karaya oturmuş1ardır. Bir1ok 

ufak gemilerin sah:le atılmış olması ih· 

tirnali vardır. 

Şanghay ile münakalat kesilmi~tir. 

kablo ve telsiz servisleri de inkıtaa 

uğramıştır. 

Kolera salgın bir surette dc·:a:n c:

mektedir. Ge~~:ı hafta 374 vaka olmuş 

tur. Müsap olanlardan ı:o :d~i te:~: o!
!it"ı.ı )t Ut'. 

Karaya otur:ı11 l?!'~ılkr 
Honk - :KC.J'l~, 2 (A ;.. ) - ıs :.ln 

765 ton hac.t:.~r>.dc;,.i ~.,,..,t,. Vnl.c cı~\jı !· 
tal-j'IUl gcı!JLsi de kN1l,1a oturm~ş!::r. 

Kasırga yüzünden hasara uğramı§ o

lan gemil•rin miktan yirmiyi tecavüz 

etmektedir. 

Ölenler 

Honk - Kong. (A.A.) - Taipoda 

bir takım binaların yıkılması yUzün-

den elli Çinli teler olmuştur. Asama 

adındaki Japon gemisi. tekrar yüzdü· 

rülmü§tÜr. Ciddi hiç bir hasara uğr.arr.ıt 
mıı olan bu gemide telefat da yoktur. 

18.160 ton hacminde bulunan A

neisomau adındaki Alman gemisi, 600 

metre Uzcrinde demir~ni taramı1 ise de 

herhangi bir haaara uğramamıştır. 

Emniyet MUdfirlil· 
ğünde bir tayin 

ÜskUdar · Emniyet 
amiri Tevfik Do • 
ğanoğlu emniyet 
ikinci şube müdfu· 
muavinliğine ta • 
yin edilmiştır. Ye. 
ni muavin bu sa. 
hah vazifesine baş 
lamıştır. İkinci §U 

be lkincf kısım 
merkez memurlu • 
ğunda. bulunduğu 
sıralarda çalışkan. 

lığı ile kendisini amirlerine sevdirm~· 

olan Tevfik Doğanoğlunun yeni va. 

zifcsinde de mm-affak olacağı şüphe. 

sizdir. Kendisine muva.f!akıyetler te.. 
menni ederiz. 

ır nsıına en çok şaşkınlık ve hayran1 ılt bir zaman içinde Avrupanın illi z:ııııı ~ 

verPn §ey Türkiye gibi çol{ sıcak bir iklimde bir milleti se\1ye~lne çıkabile:~er ~)1e 
mi§ bulunacaklardır. Fakat bundan 

sonrası için, Avrupadan Türkkuşuna. 

tayyare satınalınmamasma karar ve. 

rilmi§tir. Çünkü şimdiden tayyarele • 

rimlzin b:r kısmını yapan yerli tayya. 
re fabrikası bütün tayyarelerimizi ya
pact.ktır. 

paramzlık içinde insanların tekAmüle kRflt ·orsunuz? .. suııllne de )!. Fi· 
1 
e 

gösterdiği bu denn ııevgi ve inkişaf arzuım. vap vermiştir: bil arıt' • 
nun ortaya koymuş olduğu muazzam eser. ··- Tilrk lnlulAbı bu ahenkle. -e arıc•d~ 
lerdlr. ve bugünkü gibi hılerek Atatu:::,~111 ed~,J 

Bu kanaatimi tamamlle ifade edebilmek !arının ldRresl aıtında scyrıııe ... ı~nıa>-st ,,_ 
için bir Ttırk dostu olan 1ııveç sefirinin şıı ve harp gibi manllllarla 1>ars~rı1ıı ?ıcfll ı:-
söz~erlni tekrarlayacağım: olur11a 30, 40 sene sonra TUrldYe1.,,.!dııe >'{l 

C\~ J-· "Btr &tPpten ibaret olan eakl Ankaranın gl bilylik bir Avrupa mllletl ı; 
yerinde bugünkU modern Ankarayı gördllk. seleceğf nc şfiphe yoktur... __/ 

Snb·ha Gökçen baş muallim 
Değerli tayyarecimiz Bayan Sabiha 

Gök!:en, Türkkuşuna b~muallim ta. Türkiye, Amerika ile 
yin edilmiştir. Sabiha Gökçen yakında 
derslerine başhyacaktır. aynı fikirdedir ,,..~~ 

Ank:lra, 1 ( A. A.) - Amerika Bir. dan tetkike mevzu olan ıueSel Tiif1'1)-c 
lcşik devletleri hariciye nazırı M. yeti umumiyesi hakkında .. unct'1' Taı ih kuı ullagı için 

Yeni 
posta pulları 

Cordell Hull'ün 16 temmuz tarihli be Cumhuriyeti hükumetinin d~~rdff: 
yanatına, Türkiye Hariciye Vekii ni a~ağıda bildirmekle baht~)' gcre~tif 
Dr. Tevfik Rüştü Aras tarafından 21) İlkönce şurasını belirtnı~ •ği M\'9' 

8-937 tarihinde Amerika birleşik dev ki, 8Ulh \'C beynelmile~ iŞ bı~~~11J: 

Eylülde şehrimİTı\c toplanacak olan 
ikinci Tarih Kurultayı için posta pul -
lan tabettirilmi§tir. İki nevi olan bu 

posta pulları mektup ve kartlara yapı§· 
tmlabilcccktir. Kl•~ı;taya iıtirak ede -

e klere verilmek üzere 150 tane de ma
dayla hazırlanm14tır. 

lctlcri mas'ahatgüzarına aşağıdaK sında Amerika Birlcşık ?ev uııul. ııc~ 
cevab tevdi edilmiştir. riciye nazırınca takib ~~.e:de fa)~:~ 

"Amerika birleşik devletleri harici oelmilel hayatın tekfımulu ır ycll1' 
ye nazırının mühim beyanatını büyü' nı hissettirecek mes'ud b 
bir ilgi ile öğrenmiş olan hariciye v teşkil eylemektedir. 

Kurultayın devamı müdd.etince bazı 
ye:lere asılacak Atatürkün vecizeleri -
r.i ihtiva eden levhalar tabcttirilmiştir 

kili bu babdaki tebligatından dolay 
Amerika hükumetine har teşekkUrlc 

rini sunar . 

Dr. Aras bu beyanatın mümtaz sa 
bibi tarafından izhar olunan arzuy 
uygun olarak. ekselans Hu11 tarafın 

lstanbul Belediyesinden : 
1. -Daimi Encümenin 10-8-937 torlbll 

knrarlle Istanbul Belediye sınırı için
de sırtta, omuzda ve başta her nevi 
eşya ve gıda maddeleri taş.oması ve 
satılmasının yasak edlldfğl evvelce 
gıızetelerle ilan edilmişti. 

2. - Bu yasak EmtolinU, Fatih, Be
yoğlu ve Beşiktaş Belediye şubeleri 
mıntakalarında 1 Blrloclteşrln ve di
ğer Belediye Şubeleri mınlakalarııodn 
1 ikin citeşrlo tarihlerinden itibaren 
tatbik edilecektir. 

3. - Bu tarihlerden sonra taşıma iş
leri ve seyyar satıcılık mazbut ve mun
tazam el araba arlle veya mot6rJU va
sıtalarla veyahut elde taşınabilecek 
kO~Dk kaplarla yapılacaktır. 
i. - Elde taşımak suretile satılan her 

nevi eşya ve gıda maddelerinin bunla
rın nevi ve mahiyetlerine uygun kap
lar içinde bulundurolmesı IAzımdır. 

5. - Yukarda ki bUkUmlerlo tatbikine 
pek az zaman kaldığından alAkadarlar
ca bilinmek ve fcabeden vasıtalar şim
diden hazırlanmak tlzere keyfiyet t~k-
rar ııao olunur. "B,, "5798,, 

·~·a. Il"' 
ll!a- J(. ordC1 e~ 

Amerika Hariciye Nazı;şure.tı Jll ,.,. 
Filhakika, dünyayı Jt tiil atd•C11111tc• 

leler karşısında hilkf1JJ1C ~st 0etı' 
ziyeti tasrih etmek ve b~ tdııfe e 1'-ııf' 
kında diğer memleketle rtıJBJC. ll~ırıl
lerin görüş tarılartn1 60 ~ ,re ıŞ tıO• 
ları, müşterek bir uyu!JJll eıJıı.ııtt~ ııt•' 
ği f ormillü bulmakta ~arşıll1'11 811ıı. • 
tün devletler arasrnd3 uretite. _e;ııJııı'' 
mayı kolaylaştırmak 6 tel1 gcJ1 
yırlı neticeleri verınek .,rtJ1lıtl 

cfl,. etJ 
yacaktır. . J(li ptı }>dl 

Tiirkiye hariciye ~e 1 
bil t>Jl~· 

mümtaz devlet adBJilı~ıı11 1 

hararetli tebriklerini p~ 
ı vr· ,ıe u addeyJer. ıct11dll tfSI 
Beyanatın esası hale de"ıet tıııP ı

pek muhtelif fırsatlar!~ b11ş1'ııJl ııJJlıı"" 
Türk siya.cıetinin mes u rn.Jlfluıı ~ıı. tt~ 
rafından vaki olan bC) tile dS. c!"t.ıt' 
riyet hükflmetinin i~;rıe bıl J ısP~ 
eyyUd etmiş ve bu 80 ~ 0 

tt"::" 
da geçen 16 tenırnu~~de ıııt1• 
merikan beyanatı da-1 tftl!JJ!1ıı.~~; 
edegelmiş olduğunu lı~e.l<l bıl J.ıfl_~d 
saraat eyler. Görüşle Jfl61• r:,....J 
luk dolayısiledir ki. ~tfrıı.t'ıcH:ııtf~~11 
ka Birle§lk devıetıer~ . cııJll ~ıııtı_..ıf 

'fürk1)e ·dil!'~ 1°"·~ 
rına. beyanatın •• ine tJ) tP' rfil1'' 
hükumetinin göruşl~ ııelll ıist ıııı 
heyeti umumiyesile e, ı;eııııı ,s 0 ~ 
hem tatbik bakı~ındıı;;~e eS e1' ~ 
kiyenin harici sı?~se_ bilp 
prenaipi ifade ettıgınl 
nını bulmaktadır.,, 
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~şk ve mµcera ıomanı-
"--._ - 16 - N 1kleden : ( VI - NQ) 
ı..ı': ~kacrı-:-·y_a_k-an-k---.-ln_r_g-cc_e_le_r_ı· -ı--B--1 - b- -b---=------=-~ t.:.l ..,..... unu a era er kocasının kcnd'ıi 
~ er. 
.... Yok ile me§ğul oldu~unu isp'3t eden bir hi-
' '-•· " Olamaz! dise cereyı:.n etti : 

• ,,Çin? 
'tn Yatak odasındaki pencerelere bir 

Gtcticr .san gece birbirini görmy Uor ki kilit asılmr§tı ve Ustüne bir tezkere iğ-
İndir, ınsanlann roı.hat rahat uyumaSI nelenmi§ti. Nermin §U satırları okudu: 

ti, Bıınu •• intihar etmenize mani olmak 
tr\ek 0 kadar hararetle söylemiıti iç'..n ! ,. 
...... ~ gUlmcğc baıladı: 

tf.i ,,.._ e Çocuksun .. Ne garip fikirle Genç kız bu mUstehzi satıriarı hay-
. ..... Ne retle okudu. Dcm~k Ril§tÜ bey ona {ide-
~llıalık'- aana, nebanayak11an bu bi 

ko lllt'J bırak da gel ynruma.. Tıatlı ta r yaramaz çocuk muamelesi yapı-
tıı~uıalıın.. insan kocasını böyle yordu. Demek gene gelecekti. Demek 
l{ ı. gene karanlıklarda onu korkutmağa 

İ!trJi~;onuıuyor, hem yavaı ynvaı devam edecekti? 
~t~' Bir kaç gün böylece geçti, Rüştü 

l'ıın_kla. ay':k seslerinin kendi,ine dog bey hiç bir yemekte bulunm:ı'dr. 
r~ı lta!d tıtını hissedince, hemen pence Bu yanlızlrk genç kadına pek s·kıcı 
'• l.{ trıp s>ancurları itti. gelmeğe baııadı. Saatleri öldürmek için 

t~. Po 't~ı~ı de.ıq~w .ı~q J!Jt?H çiftlikte dola§ıyordu. Uzun uzun gezin-
&.. t rlttk b ti1er yapıyordu. Havalar iyiden iyiye 
"'ittı •tt ığırank kendini 101 tarafa soğumu tu.Hatta aab2hları yerler buz 

b L f "'l"ıll' bi e tutuyordu. 
ın. pe . • ~th ncerenın kenarına çık 

...._ ıı:; a hazır bir vaziyetteydi. 
trkck :ıneyın .. A tlıırım. 

ı.' C elecanla: 
~ tlırıern 
A. lttıtıi · Hay;ii in .. Çabuk ın .... 
~r . Yor mu . . K tıttinı, sun gıttim. apıya ka 

'- c,n 
"?ti ç kız k 1

• tekrar boa;anlı~larda hayali araş 
'licrd'e . ?uk lir sesle aordu: 
' ı '1nız? 

Şte q 
c ~tdtırı. Pının yanında.. Sana da 

's· b Iıi . 
ı, d gorenüyorum. Niçin mchtab 

Utınuyorsunuz, yüzünüzü gö 

~ ~ilnk · c~ u benimle alay ettiğinizi 
· Korktuğunuza inanmıyo 

..... 
"•llih ~ ''ioit i korkuyorum. 

~ ~ yok. Sen asıl benim ana 
L ~"'ıı ll\at tahaınrnüı edemiyorsun ..•. 
."'llt e • 
~~ '5'cı tnın ettikten soruıa karı lto 

'<l~~ııı ıstemıyorsun. Bunu vakS CY'din &eninle evlenmezdim 

~tı ~t bu acı sözleri helecanla din 
licr . Pı hızla kapandı erkek çıktı. 
~n de . b. k ()h . tın ır nefes aldı: 

\ilttııı gıtti.., 
l>~t _'11uıtu. 

-a r:t?ı ~çil raJıat değildi. Erkeğin ay-
NJ!k }' Cd'"' • \ .. Yord ıgı son sözler kulağın-

ı, aa u: 
Jı, ~it }'le 01 
"'(et.,~}' acağını bitseymiş, benim 
~ . .,. cecktniıl Pi§man oldu! Fe-

1? lll' 
~ ı ..... Uddet 
.. '" sonra: 
-. ı> ~ele:· 

'thı,_ 1 ;;ı___ . . k 
~ ,<cltt ,:-•u114, nıçın aranlıklar-
"- ~? "'c ısrar ediyor?? Kabahat 
•r \)ea· 
ıı. .. ~. 't> ıni tanryamı}"Orum .. Kor
''llp.,. "-Cnd' • ~ ·•ı !ikı- ısıne fena muamele et-

ıı._ ttıa .. ,·ayet ediyor. Ne olur? Bir 
,'irı ~. n 

~ ~·ctı1 ~· u karanlık konU§manın 
t? Akl . h .. . d. 

~ Peti . ıma sıya suvarı ı-
b ti bir gelıyor .. Benim yerimde 

Itri b' ~dın olsa korkar ı , , 
• ltııı 1tıbi . ·it 
t~tı }'dıı, it rıne vuruyordu. v§U-

. ~er h Orkuyor muydu? Bilemi-
~t alde asabı pek bozulmuş-
~ trar 

t ~ ~cıt Yatağa girdi. 
lh •• il'\: rdeJ . 
~~ crıni açık bırakacaktı. 

Sı e.)dı11~~ hafif ııığı, odaya biraz 
~.teııe serpiyordu. Yatmazdan 
~~~ lt'O~rkııan iskemleyi kapının 
~ ll "e kendi kendine mırıl 

~0Ylc 
~ t\>it:ıllıeıol~tağını bilscymiş be-
~t ~dar k rnıı. Ben de geceleri be· 

b () tıı aYtıJ or~utacağrnı bilseydim 
;"ıl)~t ttcc ~. 1'?1agı t ercih ederdim.,. 

\> ·~ertni 
t'akıı.ıard n hiç rahat uyumadı. 

'~ö~llııU an sonra, artık, kızca
~'tnırı ıı:Yku tutmuyordu. Hem 
' c İlıUy lllnun olrıu:.yıŞI. onu fe

l ~llrıltlu Otdu. Ustelik ~e kabahat 
~ ı. -q· ~. 

"t ı "-'' 
~r ... .ın R·· 

. "erd.' Uftü beyle konuşma-
~tt ı. O, nankör bir kız de

r;tt· 
l ltı Ya 

11 ~l\ taıtd~~lı _fcdakarhklan mü-
tdetck edıyordu. Ona mese
~ t aki' hissiyatını anlatmağa 
~llıtu · n netice umduğu gibi 

1• 11tbaı bey Yemek saatinde gö-
~~cğ· kalfa ile haber yollayıp 

ınc 'de gelmedi. 

Bir gün, uzun bir gezinti esnasında 
buz tutmuş olan bir ta a bamırt bulun 

du: ayağı kayarak dt\ı;til . Kalkmak iste 
'diği zamm sancısı o kadar fazlaydı ki 
kımıldıyaınadı. Evden epi uzaktı. 

Bu hat'se \llOn d"rece içini sıktı. Yil
rümeğe çabaladr. Fakat hareket etme

sine imkan yoktu. Saner on haddini bu 
luyorau. 

Ne yapacağını şaşırmış bir haldey
ken. ayak esleri işitti. Haykırdı. 

Rüştü b•v omuzunda tüfek, av ktlı
ğıyle göründli. 

Nermini yerde 
hayretle sordu: 

uzanmı§ bulunca, 

- Ne yapıyorsunuz bura~a? 
- Düştüm. 

- Bir yerimiz yaralandı mı? 
- Hayır, yal nız ayağım fena halde 

ağrıyor. Yürüyemiyor•ırn ... 

Erke iğı di. kız::ı cıyağmı avucu 
içine alarak baktı. Nermin mahcubiye
tinden kıpkırmızı olmuştu. Ürkek na
zarlarla kocasını süzüyordu. 

Acaba erkekte ona karşı için ıçın 

gizlenen bir kin var miydi? Fakat Rüş 
tü bey, gayet nazik ve müşfik b;r eda 

ile kızın ayağını muayene etti. Sonra. 
şişmeğe başlıyan bileğ'ni göstererek: 

- İncinmiş! dedi. 
Uğmağa başladı 

Nermin, ağns•ndan , avazı çıktığı ka 
dar bağırmak istiyordu. Fakat nemli 

topraklara oturup itina ile kendisini te 
davi eden bu adamın karşısında gayret 
li görünmek azmiyle sustu. 

T:trek bir sesle: 

- Çok lütüfi:arsınız 1 dedi. 
Rü~tü hey, gülümsiyerck ona baktı 

- Hemen uğuyorum, çünkü bir arı 
zanın önU alırur. 

Ve ona bir kaç gün m:.iddetle nasıl 
davranması lazım geldiğ'ne !dair izahat 
verdi. 

Genç kız tcşckkilr ederek elite mu 
hat~brnrn kolunu okşadı ve: 

- RU§tü bey, bana kızmayınız. Sizi 
darıltmak istemezdim. 

Erkek güldü: 
- Buna eminicı, yavrum. Mahsus 

düşmedin ya! ... 

.Kızcağız koca&ının anlamamazlıktan 
geldiğine hükmederek israr etti: 

- Ben geçen akşamdan bahsediyo
rum. Sizi kız'::lırdrm. Fakat em=n olun 

elimde değil." Kabahat bende değil .• 
Erkek hafifçe irkilerek: 
- A ... Geçen akşam ... 

Biran durdu: 
İç sıkıcı bir şey düşünüyor g ibi. 

(Devamı ııar) 

H"Al3ER - ~tam posfaa 
==~~===-==~=-=~~~==~~~-======~~ 

1

~'9'a~TARU:f 
ı 98 sene evveı bug~ 

Esrarengiz 
bir kuvvet 

Avrupada bUtUn telgraf maki
nelerini sarsmağa başladı 

Şimal kutbunun 
fecirleri 

nasıl olur? 
"Şarktan garba doğru uzanan büyük bit' 

kavis saçaklar salıverir, Gökyüzünün her ta. 
rafına gllmUıten ziyalar saçılır. Buz dağlan 
o kadar lctııtetle yaldızlanır ki, insan ıkendL 
nl başka bir tüemde zannedcır. :sazan güneı 
birdenbire mahvolarak etrafı derin bir ka. 
ranlığın kucağına yerleştirir.,, 

Ru satırları okurken bilmem ne anlarsı. 

nız·! Fakat herhalde, bu tasvir in şimal kut. 
buna alt bulunduğunu keşfetmek bira z guç. 
tur. Sovyet Ruı;ra a.umıerinln bUyUk tayya.. 
relerle k~fi için bı\ll uğ'l'a§tıkları §imal kut 
bu. 

ısım yılı 2 eylfıl gUnU 9R sene evvel bu. 
gUn. A vrııpada garip hlr Mdlse vukua gel(ll. 
Telgraf çanları uzun mUdd t hareket ederek 
~rdular. gene talgral makineleri uzun mUd. 
det kendiliklerinden Utrediler. 

Fen, bu bMiseyl "şimal fecrinin., geni§ 
mıkyasta vuku bulmaatna atfediyor. 

şımnl fecrini, oraya buzJar ara,.ına gide. 
bi!en bir elektrik mUtebaasıaı oöyle rmıatır : 

"Şimal mıntakruıınm her y rinde •'§imal 
fecri., yahut ''§ime.\ ışığı .. to.bll bir hldiııecıır. 
Bu mıntaka dahilinde veya civarında hemen 
t,er gece görillUr. G ç vakit §imalde ufuk tan 
lııtışa.r eden bir ışıkdır ki, muhtellf renkl erle 
bl!tUn şimali aydınlatır. Ayni hAdlııe cenup 
kutbunda da vııkua gelir. Buna "cenup fec. 
rl., denir. Bu ışıklar, bazan mavi tozdan 
bir gemi, hazan ı ıııktan bir kubbe halinde 
açık sarıya henzcr bir renkte doğarak ye.. 
yıhr ve saatlerce uzarlar. 

GUnet battıktan sonra kutbun ovalan ''e 
buz parçaları deh§eUI bir karanlık lı;inde 

kalırlar. Bu tepeler birer heyula gtbl ortadan 
kalkarlarken birdenbire şarktan garba doğ. 
ru altm renginde bir tan peydahlanır. :Bu 
Eleğim aağnıanrn renklerine rekabet cdebL 
ıocek derecede ııUslll ı§ık sllraUe öteye beriye 
Gıı.ğılıp g!Mr. Rrnk renk ışıkların muhtelit 
istikametlerden g8kyüzUne doğru uzamaları, 
boşlukta o kadar gtlzcl hlr man%ara ha11tl 
eder kl seyrine doyulmaz .. , 

Elekf.rik _,nÜlteh,ıuısısının anıat.tıkları pe 
güzel değll~l 7 .Fakat bu güzellik dllnyanm 
bir ııcunda ve ınsa.nıe.rm g!Szlerindcn uzak. 
Şimal kutbuna ııeyahat 1498 yılmda.n itl. 

haren tesblt edilmektedir. Bu yıl Kays adlı 

bfr seyyah 56 derece arzı etmallye kadar ller 
l emlş. l~ de Gaspar 60 dereceye kadar, 
l 502 Mi el 60 dereceye kadar ilerlemişlerdir. 

Meşhur seyyah Franklenln 1R49 yılında 

kaybolması Uzerlne onu arama.ğa gtdeu dok. 
tot Kan 2 arzı ,im&llye kadar llerleml§U. 
Franklen gibi birçok seyyah ve feıı adamını 

buzları arumda kaybeden otrrı ı kutbu, aon 
olarak da Sovyet Ruııya ts.yyarcciıılnl de 
yuttu. 

F en kfmb1llr ne vakit bura.lan kCffedecek 
ve ine.anlar, §alrane feclrlerinl seyretmek ı. 

çln gidecekler. 

Niyazi Ahmet . 

:: ::::::::::::::::::::::-.:::::::::::::::::::::::············ 
ı: L . ··········:i il ısan deı slerimizin i! 
g geçmiş foımalaıı ii 
:· n 
:! Gazetemizde neşredilen lisan :: ii d 1 ~ ı! :
1 

ers erinin geç.mit formalannm ii 
: iki kuruşa idarehanemizden te- =i 
h dnrik edilebileceği yazıhmştı· !j 
:ı. B k . !ı •. azı o uyuculann, brrkaç gün ·a :: I= 
:: evvelki fonnalan istemelerinden =: 
:i itin yanlıt anlatıldığı neticesine n 
il vardlk. Uzun zamandanberi de· i! 
1
•• •• 
J vam eden ilanlarımızda bu gibi i! 
;: fonnalann iki kurut mukabilin. I! 
İf de ancak gazetemize abone ola- i~ 
h caklara verileceği yazılmııh. n 
i! Keyfiyeti bir daha tavzihe lü- İE .. .. n zum görüyo ruz. :: 
:: :::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: 

Tonton 
anıca 

balıkçı 
' 

Nefs 

Romanın gık bir otelinde lngmz HarlcL. 
yesl mensuplarından bay Carruthenfe rastla_, 
dun. O da benim gibi '8Cyabate çıkıru§tı. 

Kar§ılaştık. Tanl§tık. Adamin yUzUnde bil.. 
yük bir yorgunlUfun ve azabın izleri görü. 
rıUyordu. Daima çok ciddi olan ve h1ss!yatmı 
osla belll etmiyen bu erlteğin hali nazarı ttik. 
katımı celbetU. Kcndlslne kar§ı bUyük blr 
nrkadtı§ltğım olmadığı itınlde seyahatin ya. 
rattığı samlmlyetıe, ıgörllşmeğc ba§ladık. 

Yemekten sonra kahveyi birlikte içmemizi 
teklif cttl. J{e.bul ettim. HolUn derln koltuk
larında karuılıklı oturduğUmuz &ratla Car. 
ruthers içini c;eckrek: 

- Çok bctbahtıml • dcfü. 
Bu soğuk ve hlsıılyatmt gtzliyen adamın 

tığzından bu sözler pek garip c;ıktı. Fakat 
belliydi ki yürekten konuşuyordu. 

Adeta, boğazında hıçkırıklar gizlcnlyor gı_ 
b:ydi. Bu kadar IA.Uballllk lıayrctlml mucip 
cldıı. Onunla esaslı blr ahbaplığımız yoktu. 
Nasıl oluyordu da, böyle, tC'rbtye görmUş. 

adabı muaşeret bilen bu erkek. hususiye.. 
tlnl, ilk önUne gelen adama ac;sm? ... 

Bu zaaf, sinirime dokundu. Adeta: 
- Be.na ne? _ diye bağırmak istedim. 
Fakat karşımdakinin M1uk çehrem. çok 

mağrur uı.nıaığım eıyıuıı adamın böyle birden 
bire cökmU olması, beni afallattı. 

Biran tereddUtten sonra: 
- Vah vah.. d dlm. 
- :Mtlsııatto edertentz anıntaymı 
- Rica ederim. 
- Siz, Bctti'yl tanır mısınız .• 
- E11kldcn ba:ı, Londrada kendisine rasL 

!ardım .. 
- Şimdi Rodos adıunnda oturuyor. Birkaç 

zamandır davetlisi idim. Oradan gellyonım. 
-Ya? •• 
Biraz te.reddiltten aonta Ut\ve etU: 
- Korkarım beni garip bule.caksmrz. A. 

catp bir muhavere z mini Açtrm. Fakat tA. 
tammUlllm kalmadı. Şayet birine içimi d~ 
ır.<'uem deli olacağım sanıyorum. 

''Ben, \•akUle Betti ne sık sık görtıştlr. 

dUm. Bu, mUtareke senelerlndeydi. LOndrn_ 
nm en c-oıkun zamanı. Gece, gllndllz dans.. 
edillyor. O sıralarda. o, yirmi dört yaştarmda 
hir gene; kızdı. Annesi ölmllştU. Be.bası Dt\k
tll fakat zPngln değildlft Adamcağızın öm. 
rU, milnzevl bir ııurette §atosunda ge1;erdl. 

•'Betti. ı.onrlrndn dul yaşayan teyzesinin 
evinde mlııaflr ıwırdı. 

'•Mtitareke olur olm!Uf, bütün gençler ,gL 
bi, o da, coşkunca, eğlenceye kendini attı. 

lnglllz muhiti Bettl'ye bayılıyordu. Herkes 
tuvaletlerini kopye ediyordu. Hatta 8abtın 
fabrikaları bile, rekllmlanna l'Cl!nıinl koy. 
mak U:r.ere mUsaadestnl lııtıyOTlardı. 

"Tablldlr ki, yaılı adamlar, onun bu halle.. 
rini fazla co;ıkun bulmnktaydller. Bir eğlen.. 
ce bir da\·et yok ki Betti bulunmasın. Bıı 

kadar kokteyl, bu kadar sigara.... Olur mu 
ya? ... 

"Bana kendisini tanıttıklan sırada pelt 
lehinde h•ılunmadılar. Bettl'do glize çarpan, 
yaşamak zevkiydi. DansetUği zaman. bUtUn 
vtlcudlle, bUtlln ruhlle ortnc!a dlincrdl. G8z. 
lcri p:u-lar. rengi pembeleşirdi. Çok gtızcldl. 

üstelik do V!rindl. ÇOk bal!it halllyd1. :Mev. 
klinl l<oruduğu hald<ı, azamet de tutamaz. 
dr. 

"Kendlslle ahbap oldum. BUtUn farfaralı.. 

ğınn rağmen, gayet ciddi olduğunu ve iyi 
lronuşınak btld!Jl'lnl hayretle farketUın. Peok 
zekiydi, her muhavere ·c aklı ererdi. Bu gen~ 
ya~la bu kada r §ey okumağa ne zaman va 
kıt hulmuıtu? Son dercced de muvazene.: 
Uydl. . 

"Onda adeta zıd iki kadın mevcuttu. Dlrl 
ciddi, akıllı, biri ~e ne ıı. coşkunh ... 

''Tabiidir ki derhal Af ık oldum ... Belki on 
iki kere evlenmeğcı talip çıktın\. ZCngln de. 
g-ildlm. Kabtıl ctmlycc~nı bUlyordum. Fil. 
hs.kika her zamnn reddediyordu. Fakat bunu 
o kadar nezaketle yapıyordu ki, dostıuğümu 
zu 1h\AI etmiyordu. 

"Birçok ki nere beni tercih ettiğine emin. 
dim. Bense ona pcrutış ediyordum.., 

Harlclyeclnln bu uzun sözleri arasmd!l 
ben de bir ıey eöylcmı., olmak 1çin: 

- Herhalde kendls1ne Aşık olarilar pek 
çoktu!_ d dlm. 

- Tnbll. Tallple.r, adeta yağmur g1bl ya. 
ğtyordu. Amf'rlkadan bile namzotıcr zuhur 
ediyordu. Kiminle lııteac evlenebifüdi. 

- Hatta f~ttlğlmc göre, knllıl< haneda.. 
ı:ından bile lstiycnlcr C'tkmış. 

- öyle •. Fakat o. ~>1e bir hnyo.ta.. kntlA.. 
nanıayacaıtım ııl:Syledl. Ve neticede Velldon. 
la evlendi. 

ııJ /, ıı 
~·ı~ ... 

o ka~ar manarıızdı ld, k.endlmne on )iefa 
rasUll8anız gördUnUz mu, gllrmeaıntz mi far • 
k~ezslnlzM.. Çon zengin bir fabrikatörün 
oğluydu. Babası, parası 88.yesinde bir 'de 
ıısalct unvanı alml§tı. Velldon benlinlc be.. 

raber E:ton mektebinde okudu. Onu centıL 
men haline getirmek 4çin çok uğra§tılar •.. 

Harpten sonra blltUn eğlence yerleıtnde 

Vclldon :rastlanıyordu. Fakat kimse ona 

ehernrntyet vetıncMl. O, yalnız eğlencelct1n 
para.mı~ öaeıneklc mUkellefU. Hu\Ase., tı;; eı:.. 

kıcı bir trqc;ı! lkl ~lrhcm blr ~ckii'dek glyL 
ı:ır, pot kırmamak \torkuslle 'tllr&.fı raha1.E12. 
edecek dcrccecıc adabı nıua:eret kal elcrine 
riayet ederdi. 

•'İ§le b1r sabah Times (Tayın!!;) gazetesin 
de Bcttı'nln onunla nl§ıı.nlantıığınr o'kuynuca 
hayretlere dll§tUm. JJerhal telefônu attım, 
sordum. 

"-Sahi mi? 
··- Oyle ya .. BuğUn ailesini getirecek. Bl.ı. 

bama prezante odecek. Bil ttılsilifük f)ek eğ. 

lenccll bir ey olmayacatı için, tnhammUI \'C 

cesaretimi arttırmak Uzcre, 'beni Cleridge 
oteline davet edin. Bir kokteyl tçcııın. 

,._ Kaçtıı.? 
••-Birde. 
"- Pcktıltk. Bckllyonım. 

••otelde onu bekledim. .Ahenkli 
tile ıccrt girdi TelAJla kendisine: 

"- Betti! Bu işi yapmamalısını21 DOğru 
değil r _ dedim. 

•'-Niçin? 

"- Çekilir h rtf de~ı de ondan. 
"- Yok canım.. Ben onu o ka.dar fen• 

butmuyonıın. 

"Ncıell ve gUzel gözlerim bana doğfU 'kal. 
dırıırak baktı, 

··- Bu sonradan görme hertlle ne yaptır. 
mnız, Betti? 

"- Aman canım .. Bu kadar zUppe olınlı
ym.. Birçok kl§llerden lyl ... 

··- Öyle iç sıkı herif ki .. 

"- Yooo .. Sadece ukin ... Beıı eaaun cok 
teki, çok pnrlnk bir koca istemiyorum .. Blly • 

lesile Uısan rahat eder. Hem o çok rabıt.ah, 
çok terbiyeli .. 

••- Aman Allahrm .. 

"- Doğrusu bımbllııııu,z, azh:lrn camıt... 

bers! 
··- Bu herife bir de A.§ık oldugi.uıuzu ôy. 

le>1n bakalım! 

"- Ney olmayayım? .. ihtimal .. 
''- Şaka maka bcrtarrıf, nıcın onunla ev. 

lcnlyorsunuz? 

"Ciddi ciddi beni atl%dU ve sonra: 
"- Yirmi altı yqma basıyorum. Onun cb 

coplerl parayla dolu. 
"Buna ne cevap vercıbillrdlm T 

•Tabiatllc dUğUn oldu. Müthiş bir dilğUn. 

DUtUn Londra halkı akın etU. Sonra. yaua. 
rlle seyahate ı,:ıktılıır .. 

"Ben de Roma sefaretine tayin edildim. 

'•Betti. lzdlvacınd:ın sonra, patırdılı haya.. 
tından biraz çekildi. Sosyetedeki ilk ltıbarınt 
nzrcrl< kaybctmı~u. Esklsi gibi kendi!lnden 
bahs dllmlyordu. lzdivacmdan bir mUddet 

sonra bir ı;ocuk dUgUrdllğUnU duyduk. Karı 

kocanın iyi geçlnmediği dedikodu halinde • 
söylenirdi. Az zaman sonra, Velldon tçmeğe 

ba§ladı. Ve bir iki sene geçine erke in ve. 
rem olduğu ve kendini tedaviye uğragtıgı 

ııuyu buldu. Karıkoca, iki kı§ı lsvlçrede iiC.Çlr 
eli ve eonra yrıldılar. 

"Bettl, Rodosta yerleııml§. 
•'Birçok ahbaplan: 
"- Zavallı klm bilir o adada naıııl sıkıh.. 

yor! • diye acındıln.r. 

'•Bfrçoklnrı da gidip ziyaret ettller. Mem.. 
lt'ketln tabii gUzelllğlne herkes hayran oldu. 
Fakat o parlak Betti için, bu adeta, birinci 

unıf bir cenaze nıCTaslml fdi. Bu ı;;eklk haya. 
ta nasıl tnhammnı cdcblllyordu? 

"Gazcı bir ev satm Almt§, birkaç İtalyan 

memur allcslndCll başka kimseyle görUşmı... 
yordu. Zaten konuıacak da ~k o kadar 
sosyete yoktu. 

•'Bu kararı herkes! hayretlere dUşUrdU. 
Fakat Londnı. muhltlndc insanlar çabtık unu 

tutuyor. Zamanla artık '.Betti'den bahsed!l. 
mez oldu. O sıralarda Vclldon da öldU. 

... ~ . 
Blr mektup nldrrn. Eaki ahbabım BetU, 

t eni davC't ediyordu. Zaten her zaman muh&.. 
wc ederdi. 

- Herkes hayret etti, de!HI mi? Yarm bitecek 
- Siz erkekle tanışır mıydınız? N ki d H S 
- zannetmem .. Herhalde he.tırlamıyonım. ___ a __ e_ e_n_: __ a_t_ıc_e __ n_r_e_y_y_a_ 
- Hatırlasanız tuhafıma gider~ Bu adam 
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Pire muhtel iti 
Galatasaray - Beşiktaş ile· 

bu pazar intikam maçı yapacak 
Festival komitesi tarafından şehrimize da. 4 -F:vatlar: Balkon 100, Tribün 50, 

'et edılmiş olan Yunanlstanm. Pire karışık duhuliye. 25 kuruştur. 
takımı, geç~n hafta ilk yaptığı müsabakada 
Galataaaray _ Be§lkta.' muhtelitıno 4.3 ga. 
llp gelmiş, ertesi gUnkU karşılaşmada dn 
Fener • GUneş timine 3.1 mağlOp olmuııtu. Avrupada futbol 

Misafir futbol takımının Fuar mUne.sebe. Avrupada futbol şampiyonluğu maç 

HABER - :A.kşMn postası 

Güreş 
seçmeleri 

Bu hafta içinde 
yapılacak 

Bu sene lzrnirde yapılacak olan 
Balkan güreş şampiyonluğu müsaba
kalarına iştirak edecek olan Türk e
kipini kurmak üzere namzetler ara. 
sında bir seçme müsabakası yapıla. 
caktır. Bu seçmeler önümüzdeki haf. 
ta içinde olacak ve 56, 61, 66 ve 82 ki 
lo üz.erinde yapılacaktır. 

Ule Jzmirde; Ankara ve İzmir mubtelltlerilc larına geçen hafta başlanmıştır. Bu ilk 
çarpışması dUşUnntmUıı fakat Yunan idareci. haftıanın Çekoslovakyadaki ilk mühim 
Jerl v:ıkltlerinin mllsaadeslzllği yUzUndcn• ya. 
pılan teklifi kabul edememişlerdir. maçı Sparta ile Slavya arasında yapıl· T • t 

Bu vaziyet kat"§ısmda misafir futbocular mış ve neti::ede Sparta bire karşı iki e n 1 s e 
cnUmUzdeki pazar gUnü Taksim stadyomun.. golle ezeli rakibi mağli'ıp etmişt~r . 
da ilk maçta mağlilp ettikleri Galatasaray- Diğer müsabakalarda: Almanlar, Amerlka-
Beşiktıış karı§ıg-I ile bir revanş maçı yapıı.. O Viktorya Pilse - O Viktorya Zizkov dl 1 
cak1ardır. lıları yen er 

Geçen paznrdanbeıi dinlenen misafirlerin 1 Bratislava - 4 M. Ostrafska. 
bu hafta da güzel blr oyun çıkaracaklarına Romanyadaki maçların neticeleri de Breokline, 1 (A.A.) - Tenis şampi· 
§Uphe yoktur, blzim takımm _ klUpçUJllk his. şunlardır: yonası final maçında Alman Von 
Jeri bir tarafa bırakılarak - nefesli oyuncu_ o Olempia - 5 Feniks. Gramın - Henkel çifti Amerikan Bud 
lard3.n mUrekkep iyi bir kadro ile çıkanlmL 1 Petroşoni _ 5 Amcfa. ge _ Mako çiftini 6-4, 7-5, 6-4 ye· 

. 2 EYLU{; - 193 
~-

sı lA.zımdır. S t• 7 y nerek ~ampiyonlugvu kazannuıttır. 
Bize kalırsa Galat.ruıaray _ Be§iktll§ k1Up. _ı _::P_0_r_ı_n_g ____ uv_e_n_t_u_s_. ____ __;;__ ___ ~----:-----"'----

lerlmlzin bu hafta kurabilecekleri en kuvvet Balkan oyunlarına .se,.llen 

t lf
·a gt>ldl· ~.,.,.. 

Amerikanın bir numaralı gUzel slnPma artt!ktl Robt>rt Taylor Londra~ uer ,..,.,_ ~ 
t~ııyonu dolduran binlerce hali< onu görPmemı,, ancak glttltf ot.elde blzıntıtrl t#lyoıı• ,. 

11 on b1r ııu ııcklldo olabilir. ~ ıı.ı tTen 8 tılr bllmı,, df'ftf'rlerine imzasını attırmı:tlardır. Robt>rt Tay1or'ln bindi,. JllSlıtıU' 101., 
\"annaz, polisler onu, lııtaııyonun akal tarafm<lan alclıklan gibi, wiit nakllne ouııne Jll 
ıansörle, ynaltı yoluna. lndlrmJ:tler ve orada bf'J<llycn otomobllle doğruca 

Mehmet .Ali (Sacid) _ Vlastardls, Hllanü • B ı ti ti • 
~~~·~;,::~:Faruk_ Salim, Hakkı, Bülent, u gar a e e rı 

mutlerdlr. ,. 
Bu tedbir, 11lnema. arüsUnl, laılabalığm hü<"umundan korumak ltiniJI. 

1 
,a) te l]Jll 

Yarım 11&at ııonra Istn.ayonda ta§km f&:tkın bekllyrn halka oparJörlet e 
Geçen hafta idmansızlığı pek açık ol~rak 

gcizUken Hakkının bu bir hııtta içinde. ne Son mu··sabakada 
lı'adar çalı§rnı§ olsa _ yine tam formunu bul-
masma imkAn olmadığı nazarı dikkate alı. • 1 d 1 ? d!JmI,tJr: _/ 

-~-~-Bo~'-un_a~--lK>_w_e_m_e_yl_n_,_IMl_vg_llln~l-z_~ı_tt_ı_.~-------~---;~ 
narak yine merkez muhacimde oynatma da ne net 1 c e a 1 ar . 
ısrar etmemelidirler. Alman atletleri

nin büyük 
muvaffakıyeti 

Kliiplerjn tebligi 
Galatasaray _ Be§lkta§ klUplerinden: 
ı - Pire muhtelltl ile k1Uplerlmiz muhte. 

mı arasmda revanş maçı 5 Eylru. 937 pazar 
günü Takslm stadında saat 16,30 da yapıla. 
caktır. 

2 ...:. :Maç hakemi .Ahmet Adem, yan hL 
kemleri Feridun Kılıç, Tankbr. 

3 - İsimleri aşağıda yazılı arkadaşlann 

pazar günü saat 15 de Galatasaray klüb\ln.. 
de bulunmaları blldlrlllr: 

Mehmet AU, Faruk, Hüsiıü, Fuat, Eşref, 
Hakkı, Rıdvan, Sacit, E§Vak, Etyen, Hqlm, 
BUlent, Salim, Nubar, Vlutnrdis, SU!eyman, 
ŞUkrU, Enver. 

4 - FiyaUar: Balkon 109, tribUn 50, du. 
hul1ye 25 kul"U§tur. 

Mıntakanın tebliği 
T. S. K. İstanbul Bölgesi Ba§kanlı -

'ğından: 

l - Pire muhteliti futbol takımı ile 
S-9-1937 pazar günü Beşiktaş -
Galatasaray muhteliti revanş maçı ya 
pacaktır. 

2 - Müsabaka Taksim stadında saat 
16,30 ddır. 

3 - Maç hakemi Ahmet Adem Göğ
"dün, yan hakemleri Feridun Kılıç ile 
Tarıktrr. 

S - 12 Eylülde Bükreşte yapılacak 
olan sekizinci Balk.an oyunlarına işti • 
nk edecek Bulgar atletleri son seçme 

müsabakalarını yapmışlardır. 

Bu müsabakaların neticeleri şun • 

lardır: 

100 metre: 
E. Beti 11 ,4. 
200 metre: 
Lüben İliyef 24,5 
800 metre: 

Grigor Konçcf 2,0,6. 
1500 metre: 
Veselin Bouef. 
5000 metre: 
P. Stoilef 17 ,9 
Yordan Naçef 17,9. 
Disk atma: 
Dimitriof 42,10. 
Cirit atma: 
Lazof 47,-. 
Yüksek atlama: 
Z. Panayotof 1,70. 
Peter Markof 1,70. 
Uzun atlama: 
Kalin Kof 7,01 (yeni rekor) 

• 

IOOırnyanan stüıırat kraou 

Malcolm Campbell 
Dün de kano 

bir otosile geni 
dünya rekoru 

tesis etti 
tKarada meşhur Mavi kuş isimli o. 

tomobiliylc, denizde de yınc Mav: 
lmş namını verdiği kano otomobıik 
dünyanın bUtün sürat rekorlarını kır. 
mıya muvaffak olan tanınmış spor. 
cu İngiliz binbaşısı Sir Malcolm Camp 
beli. dün Lokarnoda kano otomobili i. 
le ~aptığı bir tecrübe esnasında saat. 
te 208,400 kilometre vasati süratle 
yeni bir dünya rekoru tesis etmiştir. 

Resimlerimiz yukarda tanınmış 

sporcuyu oğluyla, aşağıda yeni dün. 

ya rekorunu yaptığı Mavi kuş isimlı 
kano otomobilinde cehennemi b:r sü. 
ratle giderken göstermektedir. 

Uç adnn: 
R. Yosüo! 13,64 
Bu müsabakalarda kazanan atletlerle 

ikincilerinden on dokuz kişilik kafile 3 
eylülde Bükre§e gideceklerdir. 

Bulgar gazeteleri bu seneki müsaba· 
kalarda Türklerle dördüncülüğü pay • 
laşmak için bir hayli uğraşacağız, bize 
iyle geliyor ki aradaki puvan farkı çok 
küçük olarak galip veya mağlup ola • 
cağız,, demekte ve 100, 800 koşularla 

11 o manialı da iyi derece alacaklanna 
emin bulunmaktadırlar • 

800 metre Romanya 
rekoru kıı ıldı 

Alman atletizm federasyonu altı milli 
atletizm nıknrunr muhtelif memlekete 
göndermiş ;e ayni günde yapılan bu al· 
tı karşılaşmanın hepsinde galip gelerek 
büyük bir muvaffakıyet elde etmiştir. 

Bu müırabakalar neticesinde alınan 

puvanlar şunlardır: 
Almanya 130 - Çekoslovakya 

r, 112 - Belçika ~ 

" 90 -İsviçre 
,. 96 - Polonya 
,, 118 - Avusturya 

.. 104 - Danimarka 

Sovyet 
Rusyada 

79 
74 
68 
72 
78 
76 

Tenis şampiyonası 

Balkan oyunlarına hazırlanan Ro -
manya atletleri arasında yapılan son 
seçme müsbakalannda 800 metre ko • 

şuya giren dört atletten ikisi ayni de· 
rece ile bu meaaf ede yeni bir Romanya 
rekoru tesisine muvaffak olmuşlardır. 
Koşuculıar Nemeş ve Lapuzan, derece: 

1,59,2 dir. 
Sovyetler Birliği tenis şampiyonası 

Tayyare ile 15200 metreye... maçtan Moskovada bitirilmiş ve 1937 
Moskova, ı (A.A.) -Tas ajansı bil- senesi şampiyonları tesbit olunmuş-

diriyor: tur. 
30 ağustos saat 6,40 da askeri tay- Erkekler arasında Moskovah Novi. 

yareci Ukalnski ve Alekseefl Moskova kov, bu sene de, unvanını muhafaza 
civarında 52 dakika zarfında 15.100 etmiştir. 
metreye kadar yükselmişler ve 15.200 Kadrolar arasında, şampiyonayı, 

metre yükseklikte bulunduktan sonra dördüncü defa olarak, gene, devletin 
!vanova mrntakasında yere inmişlerdir. nişanla taltif etmiş bulunduğu Mos. 
Uçu' ttrmsıkr kapatılmış bir gondolla kovalı Nina Tepliakova kazanmıştır. 

yap•lmıştır. Tayyareciler ıerek yükse- ı 6 ili 14 Ağustos günlerinde cerc. 
lirken, gerek inerken kara ile tel~z irti- yan eden bu maçlara, Sovyetlcr Bir. 
batını devamlı surette muhafaza etmiş· liğinin en iyi tenisçilerinden 96 genç 
terdir. ~ştirnk etmiştir. (Tass). 

( Ç E R J D E : l ye müdürün Un dur\l§?llaSI dün yapılmı§ ve l 
• cumartesi günü ak§amı 'OskUdar Kız.. müddeiumumi suçun sabit olduğunu ileri su_ 

kulesi parkında Kızılay 'OıkUdar §Ubesl ta. rerek nahiye müdilrUnUn mahkQ.mlyetlnl iIL 

rafından sabaha kadar devam etmek üzere temiştlr. 

tUyUk bir ıUnnet dilğünU tertip edilmlıtır. • İlk tedrisat mtifettlşlerinln tefti§ mmta. 
• İran genel kurmay başkanı general Rıza 

Kulu ve maiyetindeki zevat bu sabah İzmir. 
<'en Ankaraya vasıl olmuşlardır. 

kalan değiştirilmektedir. 
• Üniversitenin bUtUn faktiltelerile yUkııek 

• Maarif vekA.leti ort& ve yUkaek mektep ---------------
kadrolarını ıı.ym on betine kadar ikmal ede. 
ctktif. 

• İ' bımkumda kilçUk hesabı cari sahiple. 
rl arumda bugUn çekilen eyl0.1 piyangosun. 
cia 2000 liralık ikramiye İş bankuı Merııin 
ııubcll!nde kayıttı 1381 numaralı kUı,:Uk heııap 
ııahibi MehmPt Halile lııabet etmiştir. 

• Kırklarel!nin ÜskUp nahlyeıılndc rekz. 
edilen Atatürk büııtU merasimle açılmıştır .. 

• Çanakkale mUddeiumumlllğlnin lııteğl 

Ozerlne dUn nıa.truk Amura vapurunun kap. 
tıı.nı ile mUreltebıltmdan dordOnftn ifadeleri 
mUddehımumllikçe alınmıştır. 

• Rlltun Halkevlf'rinde meccani motör 
hı'l'!'llarr açılmıuıı kararlaştırılmıştır. 

• RUşvet alırken yakalanan Yenlköy nahl-

PERŞE:\rnp; 

EYf,UL - 1937 
Hıcri: 1356 - CemazlyelAhır: 26 

Gllnl',ln doJU!Jtl Oüne,ln batı!Jı 
ti,27 18,42 

Vakit ~abab Öğle lklndl ı.k§am Yatsı lmaal 
8,lS9 1214 llS,:H 1~.42 20,19 3,U 

Yugoslav. · 
h .. k. et Naıbl u um aılfe 
Başveklltmıze t rdl 
telgrafı gUode ıcuilllıs 
Ankara, 2 (A. A.) - .Ba:ı;uııı~ 

İsmet lnöntinün kardeşinın -~~ 
osıa.vYs. .A

nasebetiyle S. A. Yug ~ s,ki te~· 
Hükumeti Prens Pol a§a.gıd 
fı göndermiştir: _ _,j,;ıı) 

R A. Rıısvekll ' ~ rJf' 
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Şimali Suriyede 
isyan büyüyor 

Yeni Fransız mümessili şyanı 
dikkat beyanatta bulundu 

Kahire, 1 (A.A.) - Anadolu ajansı- { 
nın hususi muhabiri bildiriyor: 

Yeni Hatay Fransız delegesi ve halen 
Mısırda Fransız maslahatgüzarı Roger 
Garreau 31 ağustosta tskenderiyeden 
yeni vazifesine hareket etmiştir. 

tseknderiyede kiün Anadolu Ajansı 
namına Mısır muhabiri tarafından yeni 
delege şerefine bir öğle ziyafeti veril -
mis. yemekte lskcnderiye iş Bankası 
mUdürü Suad önat ile Mısrr gazeteci -
lerinden bazıları bulunmuştur. 

şahsi haris emellerini tatmine çalışıyor. 
Partiyi ihmal ediyorlar. Bu hal devam 
edemiyeceğinden, teşkilatın başına ehil 
ve liyakatli kimseler getirilmelidir. Si
yasi cephemizi kaybettiğimz ~ibi, yann 
hükumetin de elden gideceği şüphesiz
dir. Üstelik milletten de olmıyalım.,, 

M. Roger Garreau beyanatında ez -
cümle demiştir ki: 
"- Sancak meseleai beynelmilel an

laşma ile hallolunmu~ ve Sancağın atisi 
Milletler Cemiyeti nezaretine bağlan -

mıştır. , 
1939 da Suryedeki Fransız mandası

nın hitamına kaldar fevkalade komiser 
mümessili olarak Sancaktaki yeni vazi
feyi deruhte edeceğim, ondan sonra Mil 
letler Cemiyetinden müntahab bir Fran 
sız murahhas bulunacaktır. 

Sancak. muhtelif muahede ve anlaş
malarla Türk - Fransız askeri garan -
tisi altındadır. 
Yakında mevkii tatbika geçecek yeni 

anlaşma Sancakhlann kollektif mena
fiini gözönüne alarak meydana gelmiş 
gü.ıel bir eserdir. 

Bu hususta İsveç Hariciye nazırı 

Sandler ve Milletler Cemiyeti 
delegeleriyle eseri meydana getiren ta 
rafeyn murahhaslarına bir kere daha 
taldir ve saygı sunarım. 

Sancak devleti, mes'ut yaşıyarak a
ralarındaki ahenk ve teunüdle bütün 
Yakınşark için bir model olacaktır. 

Aarazinin zenginliği, transit ticare
tinin ve bilhassa İskenderun Türk li
man serbest mmtakasiyle Türkiyt ce
nup vilayetleri İskenderun ve Sancağın 
iktisadiyat ve ticaretinin inkijaf ve re
fahında büyük amil olacaktrr. 

Sancak rejimi Fransız - Türk ôostlu
ğunun verimli bir teşriki mesaisi olaca
ğı gibi bilhassa Suriye - Türkiye ara
sındaki d<>Stluğun bir :rabrta halkası ve 
faydalı teşriki meui sahası olmalıdır. 

H:ilasa alınan netice, bulunan en gü
zel çareihal ve herkesin hakiki menfaat 
ve arzularını tatmin edicidir . • 

Hatayda vaziyet 
Antakya, 1 (Hususi) - Şehrimizin 

Türk konsolosu Faik Zihni, evvelki ak 
şam şehrin çarşılarını, mahallelerini 
dolaşm~. her geçtiği yerde selamlan -
~ıştır. Parti genclr başkanı ve sekretc
rile delege vekili. konsolosu otelinde 
ziyaret etmişleı1dir. 

Usbecilerin elebaşılarından Nesib Ar 
suzi, geçen sabah Uzunçarşı başında 
bir alacakhsiyle karşılaşmış ve bu ada-

mın kendisinden alacağını is~ine 
kızarak tabancasını çekmiş, ateş etmeğe 

başlamıştır. Silah sesleri etrafa panik 

yapmış, heorkes bir tarafa kaçmış; bu 
vaziyetten istifade elden Necib Arsuzi 
de Affana sıvışnuştı. 

1ş bu kadarla bitmemiş, silah sesle • 
rini işiten civar karakoldaki askerler 
vak'a mahalline gelince, ve meraklılar-

dan mürekkep kalabalığı, görünce silah 
}arına davranarak halka ateş etmeğe baş 
lamışlardır. 

Bereket versin kimse vurulmamış • 
tır. Yalnız, askerler hadise ile hiç ala
kası olmıyan ve tesadüftn orada bulu
nan Hüseyin, Mustafa, Ömer Halil is
minde üç Türkü yakalayarak karakola 
götürmüşlerdir. 

Cezirede isyan büyiidü 
Adana, 1 - Suriyeden gelen haber

lere göre, şimali Suriydde ayaklanma ha 
reketi tazelenmiştir. Kamışlıda ytniden 
kanlı çarpışmalar başlamıştır. Cezire • 
Jilerin taleplerini bildirmek için Şama 
giden heyet hükumetçe tevkif edilmiş, 

fakat bu hadise üzerine isyan -alevlen· 
miştir. 

Dünkü çarpışmalarda otuz kadar ö
IU vardır. 1syanm önüne geçmek mak
sadiyle Cezire taraflanna Halepten yeni 
kuvvetler ve Beyruttan da tayyare fi -
lolan gitmiştir. Korku gittikçe artmak· 
tadır. Dağlarldaki beş bin silahlı, Cezi
re heyeti serbest bırakılmazsa bütün 
şehirleri yağma edeceklerini bildirmiş 
terdir. 

Halkın olgunluk ve dirayet~ alaka -
darlanna yardu.ıiyle müsmir ve güzel 
bir eser meydana getireceğimiz ümidi
le yeni vazifeme gidiyorum.,, 

Vatanilerin vaziyeti fena 
Şam 1 (Hususi) - Şimdiye kadar 

Vatanilerin sayılı organlarından biri o
larak gtçinen Suriyenin meşhur gazete 
si Elkabes, bir kaç gündür parti aleYbi
ne neşriyat yapanların başında gel -
mcktedir. Vatani parti liderinin yan
lış yol tuttuklarını, ve bu iılere derhal 
çare bulunmaaı lüzumunu ileri süren 
bu gazete, şunları yazıyor: 

BeyoğDuın<dla 

Bir kuma rhane 
basıldı 

''-Vatani parti eskiden halkın ye
gane mercii ve istinatgahı idi. Şimdi ise 
birçok şehirlerde, hatta hükümet mer
kezinde sıksık görülen müessif hadise
ler karşısrnda Vatani ricalinin göster
dikleri bectriksizlik ve alakasızlık mey
dandadır. 

Sebebi mal\ım: Hükumet adamları 

dlr '! Bunda bir malı::ur görmUyoruz. Eğer 

İtalya, .Akdeniz! ''meçhıil konıanlar,. dan 
kurtarmak 1ıUyona biç kimse onun bu bap 
takt yardımından istiğna göstermlyecektlr. 
Eğer böyle bir arzusu yoksa İtalya olmadan 
da bu işi yapmak lmkAroı mcvccuttur- ., 

Konıanlık nihayet bulmalıdır, Buna mUsa.. 
maha etrneğc imkln yoktur. Pans ve Lon. 
dra hUkOmetlcrlnin bu bapta icap eden teşeb 
t.Uslerde bulunacağını kuvvetle Umlt ediyo~ 
ruz. Esuen bu iki hUkQmet, bu te,şebbUstt' 
yalnrz kalmayacaklardır. Akdenlzde sahlllerl 
bulunan bUtUn memleketler "meçhul,. dev. 

1 

leUn caniyane icraatını durdurmak maksadL 
le onlara iltihak edeceklerdir. Ancak bu el.o 
bet, meııelenln yalnıs bir S&\"huıdır. M. Mu.. 
solinlnln IUrafatmı unutmamak gerektir. 

Bu itiraflar, İspanyol mc11elesinln heyeti 
mecınuamna tema. ve taallOk etmektedir •. ,. 

ltalyan tahtelbabirleri mi ? 
Ebelııtyor cueteal fÖyle ya.mıaktadır: 
•1apaıı)'OI aatleriDin ancak kUçUk hacimde 

iki t&hteıb&hlrlerl vardır. Frankonun bir talı 
telb&hlrl, her aaa.tte Akdenlzde nuıl faali. 
yette bulunabilir? Ya İtalya t&htetbahirlerinl 
Frankoya Mttn~ \"el"!DSftfr, Teyahut d& lt&L 
y&n t&htıelbahlrlerl J'ranko heaabma faaliyet 
te buhmuyorlar.,. 

Rulet oynayanlar 
mahke meye verildi 

Emniyet ikinci şube memuraln ta
rafınd.tn dün gece Beyoğlunda bir ku· 
marhane basılmıştır. 

Beyoğlunda Aktar apartmanında 
Muhittinin dairesinde rulet oynatıldığı 
haber alınmıştır. Zabıta memurları dün 
gece saat yirmi dörde doğru ansızın ku
marhaneyi basmışlardır. İçeride Şahap, 
Nevzat, Ömer, Ce1al isminde dört er
kekle Mari isminde bir kadın yakalan
mış bu sabah cürmü meşhut mahkeme
sine verilmişlerdir. Muhittinin dairesi 
mühurlenmiştir. 

Avnıpaya istatistik: talisfline gide
cek üç genç için dün başlanan imtiha.. 
na bu sabah da devam edilmiştir. !m. 
tihan yarın nihayet bulacaktrr. 

Bu imtihana. beş genç girmiştirt . 
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Müzelik eser ahır
lıktan kurtarılırken ... 

1arsus Evkaf idaresi f erg at etmiş: 
alıyorduk, şimdi varidatımız eksilecek ! ,, 

"Biz kira 

5 

11 

Niğdede ilk mektep yapt.ırmakta &. ·; ..... 
rekor kıran vah ,111~-

- Niğde, Aiuatoı -
Kayseriden Niğdeye oto ile gider

ken :şu ata söclmüz kafamın içinde dö
nüp dol~ıyordu: 

- Geçti "Bor,, un pazarı; sür eıeği 
Niğdeyel .... 

Bense Niğdeye eşekle değil, trenle 
gidiyordum ve Bora önceden vanp 
da pazarını dağdmıJ bulan bir pazarcı 
da değildim; uzatmıyalım, Niğdedeyirn. 
İkinci derecede bir istasyon; Fakat kı
şın, kazanç cihetiyle Kayserininkinden 
daha verimli ve işlek! 

İstasyondan ıehre bakılınca şunlar 
göze çarpıyor: Konyada olduğu gibi 
bir tepe; Niğdeliler buna 'Beden te
pesi,, diyorlar; tepenin şimal tarafında 
bir kale; cenup ucunda ise bir cami ve 
minaresi; kale de, tepe de dokuz yüz 
yaşında ... İkisinin de kurucusu, birçok 
yerlerde olduğu gibi,. Selçukilerden 
Türk Alaettin ... 

İstasyon şehriin ortasına bir kilo
metre kadar uzaklarda; aradaki yol 
parke ve temiz. Şohre girip biraz iler
leyince munta7atnea hükiimct dair~i
nin önilndeki park, ve bahçeler insanın 
yüzüne gülüyor. 

Parka bakan ve bir "liol,, u yeni ill
ve olunan Halkevi, Sakarya mektebinin 

• bahısesi, biraz ötede orta okul insanı hoı 
~andırıyor. Hele akşam üzeri Halkevi 
mızıkasr bütün şehir hallaru bir araya 
topluyor; Niğde halkı bu park sayesin
de akşam1arı gUzel bir hava alıyorlar. 
Halkevinin yeni ve geniş salonunu, 
''park,, ı da şimdiki vali meydana ge
tirmiş. Yanımdaki masada oturanlar 
Niğdeye yeni gelen misafirlerine şöyle 
anlatıyorlardı: 

- Geçen seneye kadar yalnız ka
dınlar değil, bir: erkekler de evleri
mizde kapanır kalırdık; Vali de Meta 
çöplük olan bu yeri bu hale getirdi ve 
evvela aileleriyle beraber akşam Üzer
lerini burada geçirmiye başladı: yoksa 
ondan evvel kafes arkasında değil ama 
çatılar altında idik 1 

Evvelce burada bir otomobil istas
yonu vardı; benzin kokusu, yerlerde 
yağ lekeleri, şurada burada yağlı pa
çavralar; burnunu tıkamadan geçmek 
ne müm1<iln ! İşte karşıki masada vali 
Faik Üstün oturuyor! 

Zavallı Niğdeliler... Demek daha 
düne kadar adeta sıkıntı içindeymişler 
demek ... 

Park sahibini masama davet ettim; 
konuşmıya baıladık: 

- Eet, dedi, dediğiniz gibi bizde 
elektrik hala yok; fakat vilayetin her 
kazası elektrikler içinde; Maamafih 
Niğdenin makineleri de Mersine ulaş
mış; gümrükler.den· çıkarıp buraya ge
tirmek için de bir memur gitti; gelir 
gelmez kurufaı::ık; biz de elektriğe ka 
vuşacağız. 

Uludağ,ia gibi ! 

Radyum liı:nbasmm ziyasile hük:ııet 
dairesinn k :.ır·rsrnda "l ,200,, rakkamını 
okuyorum; dem~& NiP,dcliler yazr da, 
kışr da "Uludağ .. rn tepesinde imişler 

gih; geç'riyorlar, Tevekkeli değil; na
sıl Burı:alılar İst:ınbullular sıcaktan 

bu.ıaJrlrkça Ulucizğa çıkıvorlzrsa, güne· 
sin sıcağından kaynıyan Adıınanın. MC'r 
sinin, Tarsm::.:n. Ceyhanın ahalisi de hu 
ral:ıra ad'!ta ahn ediyorlar. 

Parkın sa1ıib: gösteriyor.du: önü
~,;· .. ;,,ki. "'.lğtmı~calr. ıı:olumuz(laki ar
lrıtın?c!aki m~salarda ötur~nıar hep 
Ni" c'eye \•azı gerirmiye 1;elenlrr:ııi,. 
N'~-te bu 1h·arf'tçiteri ora'arın vaktfv
lc Fr:.r.stzlar tarafından işgali münase· 
betiyle kazanmış; o vakit buraya gelen 

Yazan: Hüseyin Rlfat 
ler görmüşler ki Niğdenin, Borun hava 
sı hem güzel, hem şehir çok ucuz; İs 
tanbula gitmeğe ne hacet değil mi? 

' Meyva ve su 

Ben bile pazardan beş on kilo 
"1tkerpare., dedikleri o nefis kaysının 
kilosunu beş kuruştan aldım; hem de 
köylü iki küfe malını yerlere döktü; 
içlerinden en iyilerini birer birer seç
mek şartiyle; ne yazık ki bu güzel 
kaysılar tren yollarında rastlıyacakları 
sıcağa dayanamıyarak çürüyorlar. E
minim bu kaysılar İstanbulda elli ku
ruştan aıağıya kabil değil satılmaz. 

E .. Elbette bir gün ''frigorifik,, va
gonlamnızla taze, taze memleketin 
her tarafına serpiştiririz; ıimendifer yo 
lumuz var; şu halde üç nalımız, bir a
tımız hazır; meıele bir tek nala kaldı 
demektir. 

Dediğim gibi Niğdenin Bor kazası 
daha bir yıl evvel elektriğe kavuşmuş; 
otomobilim akşam üzeri Bora girerken 
ampuller xşıldanuya başlamıştı bile ... 
Borda da hem su, hem hava çolç güzel; 
Buranın "Okçusuyu,, Adana ve civarı
na gönderilerek tanınmış iyi sular gibi 
satılıyor. Sonra bir de "Hançerlisuyu,. 
var ki ~afif ve ~ok t;atlı içimi var; öy~ 
le ya cennet gibi güzel memleketlerin 
"Kevser,; gibi de suyu olmamalı mı? 

Vali Faik Üstün Niğdenin suyunu 
da demir borular içine almış, Hançerli 
suyunu köylüler bir buçuk saatlik Han
çerli köyünden tenekelerle getirip sa
tıyorlar ve bu yüz.den birçok köylü a
deta rahatça yaşıyor. 

Niğdenin, Borun kaysılarmdan baş
ka elmaları da çok meşhur; yalnız yaz, 
kış elmaları buralara senede beş yüz 
bin lira gibi bir para çekiyor; "Tavşan 
başr,. denen küçücük elmalar ne ka
dar da nefis! Araplar "Karnında elma 
varken ölen kimseye şaşarım., derler; 
İngilizler de "Her sabah bir elma yiyen 
hastalık görmez,. diyorlar; mübarek 
mahsul, ve buralarda yaşıyanlar ne ta
lili! 

Borun ortasından geçen bir çay var 
ki şehre can veriyor; İstasyonla ~eh
ri yüksek bir köprü ile ayıran bu çay 
buranın para kaynağı • -

Rekor 

Borun önünde yüksek bir bahçe; 
çok, hem pek çok güzel ; bunu da vali 
Üstün uyandırmış: Borda rastladığım 
Adanalı bir ahbap: 

- Valiyi ziyaret edersen, sakın kol 
tuklama; hoşlanmaz, demişti. Bu ahba 
bın ahbaplariyle o gece sohbet eder
ken öğrendim ki bu vali bir sene icin
de Niğde köylerinde on sekiz d;ğil, 
28 değil, 38 değil, 48 de değil de 
tamam elli sekiz ilk okul meydana 
getirmiş. Ben Bordan sonra Ulukışla
ya geçmeyi düşünürken duyduğum 

bu "Elli sekiz., rakamı üzerine bir ,iki 
gün dah'a buralarda yalpalamayı ka
rarlaştırdım; emelim bu elli sekiz raka
mı üzerinde yürümekti. Evet ertesi gü
nü bir, be§. onbeş, tamam on yedi köy
de çoğu bitmiş olan bu mektepleri, ön 
lerinde kendilerine göre parkları ile 
görünce: 

- İşte okul açmakta rekor kıran 
bir vali .... 

Dedim. Ertesi giln kazaları devir • 
den dönen valiyi ziyaretimde sözlerimi 
adeta fakat kibarca ağzımı tıkadı; de
diki: 

- Ne yaptık ki canını? Buna yap
tık demezler, yapmıya çalışıyoruz; ba
kalrm yapabilecekmiyiz de diyelim 1 

Ve sözü hemen başka, başka şeylere 
bağladı; Borda rastladığım Adanalı 

ahbabımın hakkı varmış; Bay Üstün 

kendinden bahsettirmiye hiç taham
mül etmiyor. E .... Benim bunu yazma
ma. da, hem de vali olduğu vilayetin 
dı~nda da bir şey diyemez a ! 

Niğdenin eski eserleri 

Niğdenln eski eserlerini iyi bilen, 
fakat ismini §imdi hatrrlıyamıyaca
ğım bir zat beni Selçukılerden bugüne 
kalan ıeyleri geroirirken çok kıymet
li bir medreseye girmiıtik: her tarafı 

tertemiz ama yerlere, duvarlara sinmiş 
olan hayvan pisliği kokusu gösteriyor
du ki yakın günlere kadar bu pheser 

medrese de ''ahır,, olarak kullanılmıı ! 
Tıpkı Sıvasta, Kayseride gördüklerim 
gibi.... Ah ne olurdu bağlanmıı mer-

keıblerle bir resmini elde edebilip de 
şuracığa sıkıştrrabilseydim diye ne ka
dar acınıyorum. .... 

Vali Üstün ne kadar kendisinden 
bahsedilmekten kaçınırsa kaçınsın .. , E
ğer Sıvas valisi Nazmi, Kayseri valisi 
Mustafa Adli ve siz buralara gelmemiJ 

Niğdcde Tlııdıveııd Hatım fürbcsi 

Eski Niğde "Tiyana" da Hitit 

ve §Üphesiz duyduğum acıyı duymamış 
olsaydınız o güzelim yerler hala ahır 
kalacaklardı... Buna ben Tarsusta da 
raaladım; Vali Rüknettin oradaki ahm 
temizletirken Tarsus evkaf idaresi de 

kaybettiği ayda bet on liraya acınsına
rak "varidat eksiliyor!,. diye ter ter 

tepinmi§ ve fakat Ankaradan gelen la
yıklı bir emir tepeden inerek ve bu 

emir her tarafa tamim edilerek bu pek 
ayıp ve acıklı i§ de kökünden sökülüp 
atılmıştır. 

Dahası var.. Güzel medresenin üst 
tarafında bedava barınanlar iç merdi
venden girip çıkmağa üşenmişler; dış 

tarartan başka basamaklar kurarak pen 
cerelerini yıkmak, genişletmek sure
tiyle kapı haline koymuşlar. İlbay. asa
riatikaca başka yerlerden aşağı kalmı-

yan Niğde için bu medreseyi müze ha
line koyuyor. O sıra sıra odalar, eser-

leri adeta devir devir; cins cins ayırmak 
ve teşhir etmek için yapılmışlar gibi .. 

Burası eüi eserlerin meşheri olacak 

fakat Niğdenin yeni eserlerini topla
yan ba§ka bir müzesi daha var; ilk okut 
yavrulan~ çoğu kendi elleriyle mey
dana getirdikleri yüzlerce ve binlerce 

kıymetli eserlerden mürekkep okul 
rnU. ... i .. ~., ..... , Lu -ı ... ı -:; ..... : h:.:~.1· 

bir kaç satrra sığmaz; O, makaleler, yüz 

lerce sahifelik yazılar yazılsa anlatıla
maz; ben bunu başka sütunlarda bol bol 
anlatmak isterim. 
Netice, medrese ilbayın mütevazi görü 
nen büyük himmetiyle eşek tekmele
rinden kurtulmuş; değerli insanlar eli
ne düşmüş.. Ooooh 1 

Hem Niğde, hem Bor hakikaten ta
rihi şehirler; hele Niğde.. Eski Niğde 
denilen (Tiyana) yıkıntılan Bor ile 
Niğde arasında ... Buranın yeni ismi Ke
merhisar veya Kilisehisar.. Burada es-

ki eserlerden kala kala su 1Cemerleri kal 
mışı fakat resmini gönderdiğim bu ke
merler pek muazzam bir şey; olduğu 

yere bakılırsa vaktiyle bu kemerlerin 
kilometrelerce uzun olduğu anlaşılıyor. 

Meşhur İng:liz Hititoğlu Sayce 

merhumun en büyük Hitit merke7lerin· 
den saydığı "'Tiyana., riyaziye peygam 

berlerinden meşhur "Apollonios, un va
tanı imiş; öğretmen dostumun verdiği 
malumatı hülasa edeyim: 

- Apollonios kelimesinin Türkçe 
olmadığına bakmayın; bu adam bir 
Türk "İsa, sı imi§; o günlerde Yunan 
külto:.irü hakim imiş de bu adam da böy 
le bir isim altında o kültürü neşretmiş. 
Nasıl ki daha düne kadar bizde de 

Arap kültürü hakimdi; halci da Arap 
;simleri taşımıyormuyuz? Bu böyle
rHr kalkın rla bize "Siz Arapsınız!.,· mı 
diy.--·kl~r? ..... 

A.~:>mca~ız buradan yetiştikten son 
rn o günkü .dünyayı dolaşmış; Roma va. 
Atinaya giderek tahsilini tamamladık-

" 

fi.,(f' 

• 'likı.cr t,~-
N iğdcye pek önemlı yenı faik t 
ilbay ve Parti BaŞka1tl tfl'f 

arıi~ .ır 
. . ••EfesUSt• .. ,,. 

tan sonra lzmırın . . arlce" 
sine giderek bilgilerını saç i1I ,, 
v •• k tmı' ır;·• I~ 'y gunu tu e §..... • oldUı;" 

11
g:s 

O devirler İsa de~~ . dert Jı• ı1 
b ·ı . 1 . bu ıkısırı det 

manın 1 gı.n en .. k~ e 
'n üstün ollluğunu muna 

rurlamıı§. il 
eıtf11 

Alaeddin Keykubttd erte 
.. 1 es • 

. . oriJ1rıa ıa~A 
Türk tarihının en iit kitaP .~ııtı"' 

Niğdede iken yazık ~e~dirı J't} ı,d 
za gçmemiş; işte Alae . i ıcııdıfl~ 

.. "rıde ık . jjlil) 
camii; kapısının ustu r: gör 

v ·1 arna va rıe JJ 
var ... Tamam degı ıarıfl ..,1!1" 

. d bu baŞ . ı;JP~ ~ 
camı kapısın a . . harııı rı4'11 
var değil mi? Kirnbıhr1 r ıarafı ~ 
ve sonradan müteassıp ~ rırııtı ge 
nlmış !.. .. Bu kadın ba~1; hası11" j; 

0 

lan, sac betikleri besbe tiirb~~ı1'~ 
~ d gatorı y~ M 

İşte Huda ven irısatı . jtı v 
güzel nakışlar arasında jlcis1" 1,ı" 

ıerde!I rıatll 
gizlenmiş; pencere J<llŞ ıca ıc• 
yanların.da kız başlı. rrıde: tıııt ıcof~ 
melek ı Kabartına ha 

1 
da tıir , b 

1 rıo<la J'l'esı· ıı 
pencerenin iki yan a ıcra ı, 11tt" ,,. .. 1< ô ıc .... 
ile bir kurt: bu .ı ur •. ıerifl e 1ar r·., 

d' gurı ıcııv A' 
kabartmalarla, ken 1 ~·acatc . terv· 

d Yaşı,; 60s 
koyunun bir ara a nıl " 

ıduğu ıe 
hatlık ve adalet 0 ditc1'1 , 
• • ' tc ~ıll ıstemış .. .... da pe ıırtıır • 

Hele şu kabart~~ 1 ıcab . ,ıtJil 
cruze bllşı. b t 

değer; nakışlar: " ıcelc ôe / 
arasında külahlı bir er tıirirıde fl't~ 
daki kemer taşlarındal'I da\'enÔ ôO~ 

, 1JU bC~ (.t 
kedi: yahut ctrslan 'da ıco'b 'ıııtı 
nun türbesinin ba:ı ,ıcelc Ô'" ~. 
değil de garba karşı :le~ e ıtı•ıc:gıl ı11 
aslana döniik: bunda ·1ıcar e .. şı~ 

~:.ı aŞ ı·tre -' 
"Esedullah" o?d~g ,, j\lt\'i" 'iye •1

• 

O ·· k" T .. kJerın .: ,ıeıı1 gun u ur . i ı;u} ,. 

1 ·~ d'kterıl'I ·!il ıge revaç ver ı ıerı f11 
ııet ·tıı1' hacet yok. e ıtıll .. tıı • 

ar " ,,,ıı · .... ı · Müsliiman rııez }le}'" ,r w • 
.Nan ıı \' ı;' 

rinde insan ve ha1 - ·oclt b 1etı ,\.e 
ıerı ·rıD c 

dünvanın baska yer 1. 1·ııer1 ııır 
. . \'tf' rı 

Eski Maarıf . i ı;arfla tef 
Esat buralara getdığ O t 4 

r • ·rı'fl ~ 
daha dikkat etnıişle :118rt51 ı:l ~cıı· 

Atıicddin camii ı11ı ğı'I cJt· "I ,. 
de 'f ,. 

pısı, kıbleye karşı "ğrerıilıtıl fi~ 
bakıvor: sonradaıı 0 

• O '11·ı' 
· · ı 1,r· ı' yada da böyleyınıŞ · ciifor . ,1111 ,,ıı 
Bunu !':öyle izah e yt111 ,ıc •' .~ 

'J • rılı&1 t"1 ~tv' 
Türkler müsliırııa .. ıtıet e ıc• 

11ur ıcır" 
bu seherılc ~Unt'~e c1cıeıt t 
mak dinini büsbutfl Jtif6 

'JJ ıar. J1Use1J 
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Altı kere evlenen 
rahib2 

Güzlerin güzelliÇJi 

, Mirna Loy'un 
için 

Kocalarını soyup soğana çevirerek 

(J 
1:t.e taıvsıyelerı var 

1 11111magın k i, guka-
11 'lla bakan çizgileı 
etıçliğ;, aşağı doğı u 
fJ~anıaı ihliyaı llğı 
flilsteı iı 

~ Cetıer1 1 r1tg Lo n. n gUzelllği.} le '1Öhret kaz,.,M 
'llıtııda Y. bir mUıJdet evvel, kadın me<.'mtı. 
~ille 11 

bitialnde, "i:'özler., serlevnaıı bir 
k. -- ne,,retrnıştır. 

oı -"'lllıııarı 
l)ı'Yt ınızı alAkadar edece~lne üı 
lıf!tt 11 

bu Yazıyı aynen alıyoruz·. 
~ ıııU:eddüt diyebilirim ki. bUti... J:Gz,.I. 
'· Cô bakalannda, t'n mühim rolü gözln 
~l\, Zler bUtUn çehrt'ye hAklmdir \"e ~~

' ~ok bUyUk bir ağzı, çok küçük ... : .. 
~. ~Çlmsiz bir c;eneyl urıutturıır_ 

ittin, bize do~§l"\ '\'Crdlğl 'l :ı eeyl.!r 
·, 1• buntar, bize Qd,. a mey<l'l."I okur. 
'""''~ b.' l'11ı 8&çlarımın rt'nglnl • · •ıreblll. 

~ ıı. Uındekl kırmızı lekele.rı ~lftrlm fL 
t 'le:-e r~men • - lerlm , .. ,ı..ıır. \": 

l'J ı.. ıtıı i ... -
"'ll!ıt _.,_ • • · •· ·· :ıdı~ım re:-kl •-

~1- P ed"rken b• •ı dllşUnllrtlr' '"•'< '· 
tııııı ~ Üzerine yıwıı • mavi l:lr ı;:0'gı> ko. 
"~ tıı l<eııt.anı> rengi rimel kullanı•ım. 

~~it l\cakYajının bazı huııııslyt'tlerl varrlr .... : 
~tt ıt lrtıı bunıan iyi bilir ve h·ınnn için 

tı~ ll1ını 
~l'tt a ... a da kol wlık'ıı yol gllcotrr ... .-.•k 
~~1;11ır : En mühim noktalardan biri, 
ı•-'u' ':llf1n çizgisidir. I{aşlar bir çebrevl 
~~t e detl§tireblllr, !akRt tıu, umumiyet 
... ~ ,.1kYanı tavsive de,Slldir. Çlınku, La. 
""' 1 ' ır1ıg-ı h • 
ltı .tl'ılı at, itina gösterilmek şartı•s 
~1-t. l<a.şıarı cımbızla tıkarmak \"e bu 
~ter ~ Uıst tarafından yapmak lAzımdır, 
~1~0 llflan, kalemle utatmak ihtiyacını 
"1~ı11 ~ız, bunu gayet hafit yapın va 
lt•"'lıı. !{ lıaycunı hafifçe yukarıya ıJoğnı 
tı'n k llflarınızın n ıhayeUnde, çeng'I 
~lttııııır 1~rıntııar yapmayın, bu ci --Jtim çoı. 

't. b.ı~ :llkat Ytıkıı.rıya doğru ha!lfçe kat 
~tlerı e fenR olmaz. 

~ın ~~olgeaıne gelince: En khçük ._.,r 
Qı....~ "lae gözün köşcsindnn dışam a ııız. 
~-""ll\ı llJ(n tneydan \'ermeyin. Yukarty\ 
tı~let'lıt e'd bu C:Ok daha iyidir: Cenç•ıgl ka. 
Ceıllt; llta eıı !:izgllerln hepsi yukarı doğru 

lıet et1 t'ıya doğnı inen hatlar lh,l_varlı~:t 
~ lier ,~r. Bunu asla unutmayın. 
t:lnYatı aın. kirpiklerinizi uzatnıak için 
ki. "4~ ~le tırc;aıayın. Onları boyayamı. 
~lltter h le, bu ışı yapmalısınız : Böylellkla 

'ttı-. 'lll IYlce temizlenir, hem de ko. 
l':te .. 

' ttllls 
gibi, ekseriya günt';ıle oy. 

&ıl' 
lr,,_. llı1<f,~ 'ooL g~~. perde.de görifiiğiiıtii:; v-ez de ... 

gıldir. Bu aııoo.k ·maki. 
Y«fla 1oabil olur 

nanlln ~ıınlıır oynıır 
llanız, nıuhl\kkak Bipcrllk 1 

lvlıılere) knllanınız ve 
eter, yatarak güneş bıınyo 

BU nlıyormız, gözll'rlnlzl 
ha~layın çUnkü göz kapaklarını j 
kapamel<, gözleri muha.'.'azaya 

kAJi değildir ... 

Ağ:adığı nız zamanlar •.. 
Göz Y&§lannın gôzlercle yaptıj!'ı tıı.hribatı, 

ç~bucak düzeltmege çalı§mıyan bir kadın 
tasavvur edilebilir mı! tııter artistler ı;'fbl, 
mecburiyet tıı.htında ağlayın, ister haki'!.;! 
bir teeMürden dolayı gözy~ı dökün, bu çeh 
re için çok büyük bir tahribattır. Gözyaşls... 
rı. karim sinirlerini tl'ııkln etmek için vak! ı 
Cena bir çare değil, fakat bunlar çerenln haL 
!Arını bir hayli kRrı§tırır. 

.Bu vaziyet dahilinde fU tedbirleri lllmıı.!< 
IA7.ımıhr. F.~er, çehrenize çekldüzen \.t'rm•1< 
için, ancıı.k birkaç dakika vııktlniz vara.ı, 

bir göz banyosu lçlndıo, gözlerinizi bir losyon 
lıı. yıkayın. Sonra bütlln yUzünU7.ll şöyle yt. 

kayı": E\'velfl ço~ ıııcak ııuya batııclığınız 

havluyıı. \·l\zıınnziln tlzl'rine kapayın. Y'ılVao 
c:a 'Slltın fakııt havııı~.,ı mılmkiln ol<l ı~u "kil. 

rlar. ~özterinh:hı fizerlnd,. fazla tutun Sonra 
\"f.lzllnU:re ııo~uk .sıı serpin. İki llc; dı>fıı dah ı 
"'<'Ak ~ı kn,..,n,.. .. .,;., .. ıil''Rm ı>ıUn: ve !ll'lnun. 
rlP tı>l<,..ı>r ~,.,...,,le" •11yhı vı"""'n. Yll'Pllr"• " k•ı 

r11ı.1,-rn ,.P. ,.ıını .. rı .. "''"''rııt ,,., l<11lm, ,·ani 
11,..,,,.,.1,.,,t ıtf°tıRriYle •'«·11m ıır. .. '1 k"llıın'l•lt•

r.•'l': ,,...,,, ııhn , •• ıc-""~~•ıı lınmunıı:ıo:tıı ı::-lizle. 

rfnl-ln ottınıı. l\1rf'! qjl,..f1'1 

Ku-,ur"·H·p11~ 1 fl 'i'7.~Hnn 'c 

is tiyorsamz 

Kendln!~i o duğunuz 
glbı J;{Örünüz 

Kadınlar, umumiyet ıl ;arile, guz~ııık ku. 
surl&rını 1 arakter kus · ,,rınclıuı J ı lıllyUl: 

hlr hUısnU nlyeUe tashih ederler. çıınktı IJu 
P · ıcl nevi kusurları bulur.anların ıl "' " 
rcbilece' · • bir cr.vap ıarclır: "Nt' ~ .ıpalım, 
tır.ni olduğum gibi k , edin .. !akili bari :i 
ahvalin«' ;;elince, lşlt'r değişir .. 

Maanı~fih, birçok kad• ıar, kendi' ·rint c;o_ 

ğılk kMlılık ve silkılnetıe tetkik etn.t'k c~. 
aaretini göstermiyorlar. Hayatta, hı-r şeyd~ 

oldugu ı;-tbl gılzelllk işinde de ..-özU kapalı 

hRreket etmt'k Çok fenadır. Aynaya bakıp 
kendinizi bt'ğenmek ntye yarar? }4adC'ml:i, 
başk&lan sizin hata \'e nokaanlarm·zı mil. 
l\eınmelen görüyorlar 7 Hiç kimseyi aldata. 
ma:r:sınız. 

İstediğiniz, ıııahte tcdblrlt'rle bu nnluanh.rı 
örlmf'ğe c;aır,,rn .. Ne olduğunuzu h"r~<es ıız. 
den daha iyi görUr. 

Bir noksanı tamir t'tmek için hPl'§eyden, 
evvel, onu görmek ve onu ltlra! etmek IA. 
zımdır. 

MUtemadlyen baktığınız bu ayna ;ize, em. 
niyet ka:r.anmıığa yardım etmelidir. D'lnya. 

nın en meşhur danııözO olan Pavlo\'a. ııen!_ 
de birkaç dc:a. sırtının. kollarının, ellerinin, 
bacaklllrının. ayaklarının fotoğraflarını al. 
dırar11l<, ta.<ıhih etmesi veya inkişaf •,tirm .. _ 
si IAzm~elen feylerl ögrcnmek ve ,1yni 7.a_ 
manda yaptı~ terakki hakkında ılr fikir 
edinmek isterdi. Şüpheı'flz,hcrkeııln onun gibi 
yapması ı ·wıılve edilemez. Fakat hPrt-ılrl 1 
n~flle \<arşı olan bu samlmlvettt'n •al "'· 
malı ve herkes, kendl!!lnl, olmak lstt'ı.liği gl. 
bl. nlrlujtu gibi görmeğe alışmatıdrr. 

Eğer ;ıo.ayınamıı.k l11tıvoraanız. • : ·rlıı:tınızı 
ve şışmanlıj!'mızı oldıığu gibi itiraf ı-rlln ve 
kendi kendlnl7.I slclrılmRğl\ çıılşmın,n Y11.n! 
-·'llanın karşı11ın11. ı;eçlnce, başınızı doğrul. 

t ııp kamm1%1 !~erl Ç"knıeyln, fak11.t mutat 
vazlyetlnl7.i alarl\k kendinizi seyre:!in. 

Kf'ndlnlzl 11evdl~nh :•ır ıılnema 'dızı:n 

""'lZl'tf'l•"'" çalışma) • - c;nnkn l'k11erlyl\ 
onun kllrtkatur11 olursunuz - fakat kendi 
ıahsmızdan azamiyi çı:ta;mağa gayret etil 1. 

••• 

ffa_qdaıı sola Loreffa Yoıoıg, Grc:a 
Garbo, Gcrmcıı Osey, Rene Scnt Sir 

E:cr fonunuz yoksa, hiç olm&Z.'!a krem 
ııuıılı.nın . Aıtladıktan sonra, kırmızıııklan 
ortadan kaldırmak için, daima gözkapı.klan 
nıza gölge vurun, Bu gölge)1 Uııt kirpikleri. 
nlzln köklerine kn.dar indirin ve alt kirpik. 
ıerlnlzin kökleri boyuncıı, bu gölgt'yl, ince 
bir çizgi halinde UZRtm. Sonra gözlerlnl•J 
Jiapıyarak, kirpiklerinizin üzerinden itibaren 
iyice pudralaym. Fakat •'unlanmt§., görün. 
ml'mtk için fazlalıkları silin. 

Fakat buhrandan sonra, tuvalet yapacak 
tıol vaktiniz varaa, bir çe)Tek saat kadar 
uzanarak gözUnU:r.c ııiyıı.h tamponlar koyun: 
şimdi öyleleri vardır ki, kRt'iyyen ı§ık nüfuz 
etmez. Biz bunları, Hollvudda, geer. çalıtıp 
da gündüz istirahat etmek mecburiyetinde 
kaldığımız zamanlar k11Jlanırız. Bu ltı.ru tam 
ponlar, böylec" on be~ ılaklka gözlt'rlnlzd .. 
kşlıhktıın ııonra, nnları l.fr ıoııyona batırın ve 
cın ~I' dakika daha gözlerinizin Uzerindc 
tutun. 

Bıınrlan ııonrR, ı~teıfütini:ıo: glhl, tııvatetlnlzt 
vaparak. ta.:ıo:e ve glh:el bir çehreyle herkesin 
r.oune çıkablllrBfnlz! 

Giizel gifa!criy1r. şöhret bulan 
Jlirna Loy 

KUçUk, fakat faydalı 
Tav s lye Oe r 

lf. Eğer saç fırçanı çok yumuşamı§sa, kıl. 
tarı on dakika müddetle amonyakm ıçtnd! 
bıraktıktan aonra, !ırç&yı aıcak bir yerde 
fakat gölgede kurutun ve sakm gilnt'fe koy 
mayın. 

• Kı§tn ı;lydlğinlz ltl.me robunuz, gele·~k 
ııene de işe yarayabilir; fakat eğer giyme!( 
tatemiyoraanız, atma;·ın ve başka yı-rde """ 
lanr.-<ıyın, •"ıım·•·'' cıı·· ıı için nızcl b~ 
) astık yapabilirsinl:r-

• Krepdöşlnden yapılmı§ otan eski ayak. 
1'aplannızdan kolayca terlik yapabillrdnl ... 
Arl<a tara.fınr tamıımlle kestikten ..,,nra, .. ,.. 
tarata lııtedlğ'inlz şekli verebilirsiniz. Af!e. 
r'n-~4rılz ama, hıı kadarcık feyl de t>ecermPk 
kabiliyetini; yoksa, kuncl11rac1, eh.z'l'lmfyı>t

siz bir para mukabilinde alze bu işi yapalıf. 
lir. 

l/o ~-- ... ndan sarı olan ııaçlannıza daha 
fa-·- ""'1< renk '\'ermek lster•ı>n'- •"çlarm1. 
zr iyice yıkadıktan aonra. kaynamrey rspat. 
yeyle başınızı oğarak yıkayın bum• iki Uç 
cefa tekrarlayınca ııaç'ıırınızın iyice altın 

rengi aldı~r göı11rsllnll7~ 
Evvel& saçtan yıka."llak ve blrkttc: damı" 

amonyakla karışık au içinde çalkıt!ıımak ve 
ancak bundan aonra · ··ynRmış pap1tyeyte J_ 
ylce yıkamak l!zımdrr. 

• F.ğt'r oda.nrzı kt'ndlnlz boyamak fl!Uyor.

1 sanrı, dalma ııellUlozlu boyalar tercih edin, 
çUnkU bunlar, çok daha çabuk kunır. 

fakirlere gardım ediyordu 
Geçenlerde Letonyanın Riga şehrin

de bir manastırdan, genç bir rahibe, 
üzerine sivri şişler çakılmış bir duvarı 
aşarak kaçtı gitti. Genç rahibenin ne 
olduğunu kimse bilmiyor. 

Bu had se, Roman~da bir efsane 
haline giren diğer bir rahibenin mace. 
rasım hatırlatıyor. Bu Romanyalı rahi
beye, (Hemşire Marya) deniliyordu. 
A~ııl ismini kimse bilmiyor. Bazıları, 

Maryanın yüksek bir 'asil aile:len oldu
ğunu söylüyor. Bazıları da, ôrta sın· fa 

mensup b'r Fransız kadını olduğunu id 
dia ediyorlar. Guya bu kadın, lir aşı • 
kın gazabından kurtulmak üzere Ro -
m<''1yaya kaçmış ve orada bir manastı
ra kapanmış. 

Rumen rahibesi, günün birinde, ma. 
nastırdan da şöyle kaçmıştı : 

Bir yaz gecesi id:, genç bir zengin, 
manastır ijuvarınrn gölgelerine sinmiş, 
bekliyordu. Bir müddet sonra kendi a

ctınm tatlı bir sesle çağrıldığını duy -
du: 

"'T' Mişel. Mlşel.. 

Genç tehlükle cevap verdi: 

- Evet. buradayım, Marya; 

Dcllkanlı, manastmn duvarından altıya. 
kadını karşıladı, beraberce bir 

ıevgi • 
!imi 

Ve bunu söyler söylemez, büyük 
mantosunun altrnd1n bir kangal ip çı
kardı ve duvann üzerinden aşırarak 
öbür tarafa attı. 

Çok ı1ürmelden, duvarın üzerinden bir 

kadının eli göründü. Sonra vücudu gö • 
rünmeğe başladı .. 

Genç seslendi: 

- Ada, sevgilim. S~cl tutarım ben .• 
Kadın atladı. Delikanlı onu bir müd. 

det kolalrında t uttu ve sonra öptü. 

Kuytu bir yerde, bir ara.ha kendile
rini bekliyordu. Alelacele oraya koştu -

tar. B ir kaç gün sonra da Bükreşte ev. 
lenmişler!di. 

Manastırdan kaçan rahibe, kendisine, 
Marya Ponasku adını vermişti. Fakat 
bunun, kendi hakiki adı olduğuna ina -
nılmıyordu . 

Manastır kaçlcrnı rahibe, şimdi zen
gin delikanlının kansı olmuş.tu. Gayet 
mübalağalı bir hayat yatadığı ve ala • 

bildiğ'ne sarfettiği görülüyordu. Ay -
dan aya kendine kocasının verdiği pa

r.ı bir kaç gün içinde bitiyor, yeniden 

para istiyordu. Genç kocası ise, ona de. 
licesine aşık olduğu iç:n. bir dileğini 

tekrar ettirmiyor, her arzusun yerine 
getiriyordu. 

Fakat bu genç koca, kalben musta • 

ripti. Çünkü, bu kadının, bu kadar pa

rayı nerede, nosıl sarfetiğini kestire • 

memekte, ~phe içini kem=nnekte idi. 

Kaybolan servet 
Marya, aldığı parayı süse sarfetmi

yordu. Mesela, Bükre~in fakir mahalle

lerine gidiyor, köyleri geziyor, yoksul_ 

lara avuç dolusu para veriyordu. Ken

d isinin kim olduğunu, nereden, ne va
kit geldiğini bilen yoktu. 

Slvrlsloeklerle nasıl 
mücadele 

edeblllrslnlz? 
Slvrlııinekleri imha etmek için bir çok 

usuller vardır: 

Bir litre auya 60 gram petrol karı~brın 
ve bu suyu, sivri11ineklfllrden kurtarmak Is.. 
tedlğinlz yerlere aerpersinlz. !:czanedt'n tos. 
forlu merhem &lın ve bunlardan bezelye bil. 
yüklUğU.nde haplar yapın. Bunları bir k&ğıt 
üzerine koyım ve gec-?leri, sivrisineklerin 
girdiği yere koyun, bu i§i evvel& her iki gUn. 
de bir, aonra da aekl.z: günde bir tıızr.leyln . 

Ve buna asgari beş ııy müddetle devam e. 
din. Eser sivrisinekler dolaba da giriyorlar. 
ııa, oraya da yağlı ve kirli bezler koycn. ~
ce koyduğunuz bu bezleri aabahleyin çıkd . 

rmca, ııtvrisineklerin, bunlann üzerltıe dol. 
mut olduklannı görecekslnl:r.. O Zllman, bun 
lan ıııtedlğinlz gibi imha edebilirsiniz. 

Slvriaineklerin° &'eçUkleri yerlcrt' yll·• 
au yan ekşmlş bira ile dolu bir gtlvet koyun 
ve 07.erlnl kAğıtla kapaym takat kAğıdın ııc 
lan yere doğru ya)ilmıt olaun. Sonnı kAğı. 
dın ortasır Ja bir delik açın ShTlslnekler ki\.. 
kuyu alınca .klğtdın Uzerfne tırmanırlar ve 
dtlikten içeri yuvarlanarak boğulurlar • / 

• arabaya bin diler 

Kocasının serveti de, bu derece e~ • 
mertliğe bittabi !dayanamazdı. Evlen • 
melerinden tamam on sekiz ay sonra. 
kocası, kendini gösterdi: 

- Sevgili Maryacığım, dedi. 

Bu hudutsuz ve mübalağalı masraf • 

tara artık bir nihayet vermek isterim ,, 
Eğer bu yolda devam edersen, metelik. 

siz kalacağız! Bugünden itibaren, !İm
diye kadar aldığının yalnız üçte birini 

alacaksın ve sarfettiğin paralann ida 
bir hesabını isterim. Yani nereye, ne 
veriyorsun, bana göster! • 

Marya. kocasını bu kanınndan vu 
geçirmek için yalvardı, yakardr, fakat 

kar etmedi. Daha fazla mümkaıa et • 

menin de bir şeye yaramıyacağmı gö.. 
rüncc, onu terkttti. Bir mektup bile, 

yazmamr§tt. Son defa olsun kucakla .. 

madın gitmişti Ve bir daha da görün· 

medi. 

Maryanın biraz da gayri tabii b:r
insan olmasrna ihtimal veriliyor. Çünkü 

zengin ve genç kocasını bırakıp gittik. 

ten sonra Marya bir diğer "koca., bul

muş, onu da soyup soğana çeviT!dikten 

sonra bırakıp gitnfştir . 

Tıpkı Bükreşteki delikanlı gibi, onu 

da hayret içinde bırakarak, bir daha 

gözüne görünmemiş, tekrar Biikrqe 

gelmiştir. 

Orada bir ba~a "koca,, daha bul· 
duktan ve onun da servetini erittikten 

sonra yen:den kayboldu. Sonra, bir va.. 

kitler manastırında kapalı bulundufu, 
Ploesti şehrine gelerek, evini, adını ve 

bütün servetini terkc'decek bir - erkek 

daha .aramağa başladı. 

Hı:ilasa, 18 senelik serbest hayatı içe. 

risinde, iki defa Bükrcıte, iki defa Ga

latzda, b ir defa Ploestide ve son defa 

Buzcu isimli bir luJçük şehirde olmak 

üzere altı defta evlendi. 

Uğursuz seyyahat 

Altıncı kocasiyle evliliği de çok aür. 
memiştir. Galatza arka'daşlannı görmek 

üzere b'.r seyahat yaptıktan sonradır ki 

~rtık bir daha dönmemi~tir. Çünkü o

raya vard•ktan bir kaç gün sonra. ce
sedi bir hendekte bulunmuştur. Kalbi. 

ne bıçak saplamışlardı. Katilin ki;" ol
duğu bulunamadı • 

Bütün yukarda yazdığımrz macera
lar, Maryanın evinde bulunan mektup. 

}ardan öğrenilmiştir. Cesedini ide dört 

"koca .. sı teşhis etmiş, kim olduğunu 

söyliyebilmiştir. 
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Beyoğlu caddesinden otele döndüğüm zaman 
birisinin beni beklediğini hayretle gördüm 

Odamda bira.ı: istirahat ettikten ıon
ra elbise değiıtirerek sokağa çıktmı. 

Bu dakikada btanbul gehrinin haya
trm ve mukadderatım üzerinde mühim 
bir rol oynayacağını aklımdan bile ge
çirmiyordum. 

Cçüncü lkusım 
Istaobulda ilk gOn 
Kü~liklilğümdenberi hakkında efsa

neler işittiğim İstanbulu görmek onu 
yakından tanımak arzusiyle Osmaniye 
otelinden çıkarak tchirde bir gezinti 
yaptım. Yüksekkaldınmda sokakta ku
mar oynayan sarhoş ecnebi askeri ara
sından geçerek Beyoğlu olduğunu bila
hare öğrendiğim bir caddenin kalabalı
ğına karıştım. 

İlk nazarda, İstanbul §ehrinde herhan 
gi bir fevakladelik gqrmek kabil değildi. 

Bilhassa vapurdan çlkar çıkmaz, Bey 
oğluna çıkan bir yolcu kendini yabancı 
bir muhitte hissetmezdi.. Dünyanm 

batJıca kozmopolit tehirleri gibi, latan
bulun "Beyoğlu., su da, memleket da -
bilinde }'9bancı bir §ehir manzarası ar
zediyordu. 

Bir memleketin ''üvey evlatlan., ea
yılan bu gibi şehirlerde ecnebilerin ta
hakkümü daha ilk nazarda göze çarpar. 

Her tarafı yabancı bayraklarla süs
lenmiş, her tarafın'da Türkeçeden başka 
dillerle ilanlar astlnuş, caddelerinde 
fransızca, İngilizce. İtalyanca. rumca, 

ermenice, İbraniceden başka Japonca 
bile konuşulmakta olan Beyoğlunda ken 

dimi yabancı his!!etmedim, çünkü bura
sı da Tiflise çok benziyordu. Esrarengiz 
bir şark şehri bulmak ümidiyle yola çık 

mış iken, kendimi Tiflise dönmilJ san
dım 

Tifli~te olduğu gibi, burada da İngi
liz ve Fransız askerleri, Tiflis ıok\ak. 
larında olduğu gibi, Beyoğlu cadd~~'l. 

de de yetmiş iki buçuk milletin polisi 
resmi geçit yapıyordu. 

İki üç saat kadar dolaştıktan ıonra 

inirabat etmek üzere otele döndüm. 
Odamın anahannı iıte'diğim zaman, ka 

pıcı bir adamın iki aaattenberi ıalonda 
beni beklediğini haber verdi. 

İstanbulda kimseyi tanımadığım ve 
İstanbula geldiğimden kimsenin de ha-

beri olmadığnra göre, bu işte bir yanlış
lık olacağı muhakkaktı. Ben. kendi 
kendime bunları 'Clüşünürken, kapıc;· 
tekraı: soruyordu: 

- Saolnda sizi bekliyen adama, gel
diğinizi haber verelim mi?. 

- Bir yanlışlık olmasın, burada be
nim kimsem yoktur .. 

- İsminizi, hatta Semiramis vapu -
riyle Batumdan bugUn geldifini.zi bili. 
yor. 

Kapıcının bu sözleri bende garip bir 
şüphe uyandrrmamı§tı • 

Bunula beraber. heyecanımı belli et
memeğe gayret ederek: 

- İsmini sordunuz mu? dedim .• 

- Çok sinirli bir adama benziyor ... 
Fazla bir şey soramadık, Koşarcasına o
telin kapısından içeriye girdi ve: 

- Sogomon Tchliryanı görme!c isti. 
yorum, dedi. 

Sokağa çıktığınızı bıldiğim için "yok
tur! .. deçlim: bana: 

- Otelinizin adamiyle buraya geldi
ğini öğrendim.. Kendsini kar!ılamıya 

gitmiştim .. Fakat biraz geç kalmııım, 

yetişemedim .. Derhal kendisini görmek 
istiyorum, lutfcn haber veriniz, diye is. 

rar etti. ''imkanı yoktur. çünkü kendisi 
burada değil. dışarıya çıktı ... dedim. Ne 
zaman geleceğinizi sordu. "Bir ıey söy -
lemedi., dedim. Gittikçe sabırsızlanı
yordu. Sözlerime inanmamıı olacaktı 
ki: 

- Azizim, dedi, ben Soıomonun 
akrabasmchrum.. Onun bugün Ba • 1 

tum:ian Semiramis vapuriyle geldiğini 

biliyorum. Belki yorgun olduğu için 
odasında istirahat ediyordur.. Siz bir 

defa kendisine haber veriniz, beni mu
hakkak kabul edecektir. derneğe baJ -
tadı 

Otelde bulunmadığınıza dair verdi. 
ğim teminat Üzreine: 

- O halde ben salonda beklerim, 
gelir gelmez kendisine haber vermeni-

zi rica ederim, dedi. Müsaade ederse -
niz haber verelim .. 

- Hacet yok, ben şimdi gider ken. 
dis:ni görürüm, dedim ve salona girdim. 

Sokağa bakan salonda genç bir adam ( 

oturmuş ermenice "Cagarlamard., ga
zetesini okuyordu .Salona girdiğimi gö 

rünce başını çevirdi, tepeden tırnağa ka 
dar beni süzdükten sonra aradığıvı bul
mamış bir adam tavriyle yine gazetesini 
okumiya devam etti. 

Şimdi meçhul adamı tetkik etmek 
sırası bana gelmişti. Henüz 25-26 yaş 
larında görünen siyah saçlı, kara gözlü, 

kua kaJlı bu genci hiç görmemiştim. 
Nazarı dikkatini celbctmemek üzere 
salondan çıktım ve tekrar kapıcının ya. 
nına giderek : 

- Ben odama çıkıyorum. Beni gör 
mek istiyen zatı beş dakika sonra oda
ma çıkarınız, deldim . 

Her ihtimale karşı bu gençle salon • 
da görü,mek istemiyordum Odama gi-

rer girmez, evvela karyolanın altını, 

gardrQbun içini aradım ve odamda kim 
se olmadığına kanaat getirdikten sonra 

pantalonumun arka cebindeki tabanca

mı ceketin 81? ~Cb'ne yerleıtirdim ve 
tam kapının karşısında bulunan kol • 
tuğa yerleşem .. 

Bu sırada hafifçe ddamın kapısı vu· 
ruldu. Bir hademe kapıyı açarak bir 

ziyaretçinin beni görmeğe geldiğini 
haber verdi. Yüksek sesle: 

- Buyursun! dedim. 

Hademe kaybolunca, beş dakika evvel 

salonda gazete okuyan genç içeri girdi 
ve kapıyı kapadıktan aonra bana yak
laıtı, elini uzatark: 

- Affedersiniz biraz evvel salonda 
ıizi tanıyamadım. 

" Sizi ben de tanıyamıyorum'' manası 
nı irade eden bir vaziyet aldığımı gö-

rünce, delikanlı filpheleri izale e'decek 
kestirme bir yol tuttu ve: 

- Adım, Garo Tatuldur. Bu sabah 
Erivandan, Hamparsum Terminaıyan-

dan milstacel bir teiğraf aldık. Semira-

mis vapurunda bulunduğunuzu öğrenerek 

derhal Mesajöri Maritim şirketine mU -
racaat ettik, geminin bugün öğleden 

sonra saat 4 de geleceğini söylediler .. 
Halbuki 3.30 da gelm:ş, bu yüzden sizi 

rrhtımda karşılayamadık. .Kusura bak 
mayınız .. 

- Telgrafta ne diyor?. 
Garo Tatu! cebinden bir telgraf çı -

kararak bana uzattı. Hamparıum Ter • 
mina!iyan imzasını taşıyan telgrafta 

şunlar yazılıydı: 

"Semiramis vapuriyle Batumdan ts. 
tanbula hareket eden Sogomon Tehlir 

yanı karşılayınız. Otellerde bırakma • 
yın. Tafsilat yolda ... 

Delikanlı telgrafı cüzdanına yerleş • 
tirdikten sonra: 

- Arkadaş Hraç sizi bekliyor, ister
seniz derhal gidelim, ae'di . 

Bu ~ibi vaziyetlerde acele karar ver 
menin tehlikeli olduğunu bildiğim için 
Taşnak frrkasınrn f stanbuldaki mesu] 

murahhası olduğunu daha Erivanda i
ken biJ.difim Hraçla mülakatı bir gece 

tehir etmek üzere Garoya ~u cevabı 
vcrd'm: 

- Benim için fazla yoruldunuz, size 
teıekkür c'derim .• Arkadaı Hraça da 

teıekürlerimi bildiriniz. Yalnız bu rece 
çok .yorgunum .. Müsaade etsin, iatira. 
hat edeyim, yarın ziyaretlerine gide -
rim .. 

'( A rkmı1 t'flr.) 

Glüızeo Tüırl!<nyeden Manzaralar 

Snıasta Sıva.s oomfin!n minareleri 

mra=n n -- • 
Cenubi· Amerika yerlilerı f 

Inka'ların hazines 
bulundu mu ? ,, 

Brezilyada çok güzel bir ka~ı 
garip bir şekilde öldür~!d .. ~.ıı• 

Bundan bir müddet evvel Rio dö Ja- Bunun üzerine, kendısıne ee ~ 
f ve 

nerioda bütün Cenubi Amerikayı büyük definesi güzeli., lakabı takı~~ parıJar 
bir merak ve heyecan içiride bırakan ve yahatleri esnasında, sarfcttıgı -ıctır. 
dedikodusu hila devam eden bir cina - rttır ... ' onun şöhretini büsbütün a 11..,j)İJ yet vukubulmuıtur: nu ....... 

I~kin sekiz tabanca kurşu t "er 
Rio dö Janerionun eıı büyük oteli o· 

lan (Kapakabano) önünde, bir akşam, 

bir otomobil durmuı ve içinden çok gü-

zel bir kadın inmiştir: tam bu sırada, 
arka aı kaya sekiz ta banca se~i duyul -

muı ve genç kadın cansız bir halde ye· 
re yıkılmıştır. Kargaşalıktan istifade e
den k~til de halk arasına karı§i3rak kaç· 
mğa muvaffak olmuıtur. 

Bu güzel kadın, tnka'lann (•) de
Eineıini bulduğu söylenen. Cenubi Ame· 
rikanın earuengiz güzeli Emilia Kavaa
aaydı. 

İşte, şin+.li bütün Amerikada onun 
hakkında anlatılan ıcyler: 

Bundan beş sene evvel, Kavasse, ko
casiyle beraber Cenubi Amerikaya ge
lerek, Peruda tnkalann eski paytahtı 

olan Kuzkoya yerleşmişti. Bir müddet 
sonra, El Desiano adında ihtiyar bir 

"kırmızı derili., nin, İnkaların, dcfine
lerini nereye saklamıı olduklarını bil· 
diğini öğrendi. 

Akıllara durgunluk verecek derecei:le , 
kıymetli olan bu define 1532 seneııinde 
Kral Manko Kapak'ın, misafir ettiği bir 
İspanyol tarafından katlinden sonra 

f nkalar tarafından ıaklanan ve o zaman 
danberi arandığı halde bir türlü bulu
namamı§tı. Kırmızı derili El Desiano, 
Kuzko yakınındaki bir mabedin hara -
beteri ic;;inde yaşıyor ve hiç kimseyle 
konuşmuyot•du. 

Emilia Kavossa. bunları öğrendikten 
bir kaç gün sonra ortadan kaybolmuş
tur. Kocasr, bütün arattırmalara rağ -
men ontı bulamamış ve arad:ın altr ay 
geçtikten sonra, nihyct bir gün, onun, 

eski mabedin harabeleri arasında El De 
siano ile beraber yaşadığını haber al
mıştır .. Bunun üzerine derhal oraya git 
miş. fakat yalnız başına avdet etmiştir. 

İki gün sonra, kendisini yatağında, 
boğulmuş bir vaziyette bulmuşlardır. 

Kısa bir tahkikattan sonra, El Desi
ano ile Emilia Kavossa tevkif ed!lmiş
lerdir. ihtiyar kızıl derili hiç bir şey 

söylememiş ve ancak katilin kendisi ol
duğunu işaret etmek için ba~ıyla işaret 
vermekle iktifa etmiştir. 

Emilia iıe, takaların definesi hakkın
da malümat alabilmek için, bu iğrenç 
ihtiyarın metresi olduğunu ve onun, sırf 

kendisini daima yanında alıkoyabilmek 
ümidyile kocasını öldürdüğünü söyle
miştir. Bu sözleri duyunca, El Desiano, 

ı~qdını boğmak için, üzerine atılmışsa 

lda jandarmalar buna mani olmuşlar
dır. 

El Desiano idam-a mahkfım edilmiş. 
Emilla da serbest bırakılmıştır. Lakin 
bütün İsrarlara rağmen, resmi makam 

lara, İnkalann definesi hakkında hiç 
bir şey söylememiştir. 

Emiliayı, ilk defa, definenin ve El 
Desianoyu mevcudiyetinden haberdar 
etmit olan ihtiyar yerli de, bir müddet 

sonra, esrarengiz bir hastalık neticesin 
de ölünce, güzel kadın, bu işin yeıane 
şahidi olarak kalmıştır. 

ı Peruyu tcrkedt>rek. seyahate başla
mış, kocası kendisine hiç bir miras bı

rakmadığ-ı halde Emilia, en zengin mil
yonerlerin hayatını yaşamağa başla

mış ve hiç bir zaman, hiç kimseye bu 
rniJthiş yekiinlar tutan parayı nereden 
-.Jdığını söylememiştir. 

Bu si!J!<Cıt bir tek şekilde tefsir edili
yordu: Güzel Emilia, ihtiyar "Kırmızı 
de.ril!·· den, definen1n esrarını öğren
mıştır. 

ı•ı lnka'lar cenubi Amer kl!.dR :Peru ,.c: 
Şillde y&§ıyan medeniyette oldukça ll&rlemiJ 

)erlilerdL 16 mcı aaıl'da lçanyollar burala.rr 
lstıı& oltlklert u.man ortalıfı yağma ve 1n 

· nihaye 
Kavo sa'nın sergüzeştJerınc •'? 

· · "tdUrdU mış bulunuyor. Onu kım o , .,,, 
. ~ ncıneınıt 

Hakikati hiç kimse ögre bediycıı 
İnkalar definesinin esran da c 

meçhul kalmıştır. 

PARA 
K .. ., . .. oısrsıc 
agıt ve ~muş de 

Muhtelif' deoıet/eı 
ne hadaı vat? tJerd• 

Acaba dUııyadakJ muhtelif b~ ,.,-ı,. 
tedavülde bulunan kAfıt v• J11ıll ··-•ır ,;ı 

k etua-
nn nekad&r olduğunu biç nıera çtııd9 ,,,_ 

Bunların 93:5 ve 936 ııeneJerl 1 

bit cdilml§ mUctarlan .ıunıard"': etlJli1I ııel" 
CTürklyentn mevcudu 937 aeJI etle!' flll'ıı 

langıcmda teıblt edllml§Ur., kIYD' 
liram heaablledir): gtıııılll '°' 

TUrJUyede H milyon 464 bin de ııf.11' 
158 milyon 844 bin ura kıymetin 11• ~ S 

. gtıııı .... 
para, Almanyada 771 :ınll.>"0° l<,yıııetıııdt 
milyar 860 milyon Tilrk llr~ı 150 tıl# 

nyoıı ~ 
k!ğıt para, Arnavutlukta 1 ın t ıırs• y-

g!lm!lo 40 milyon 87:5 bin ı<!ğt y(JIS Jlıır' 
turya 29 milyon gUmU, 216 nıll :ı rtıfl>'°' 
lira, Belçika 37 milyon gllill~• 1~s ıııU>""' 
200 bin ktıgıt lira, Bulgarfıtall Jll'J• f:i'• 
gUmu, 440 milyon S7l5 bin k&tıt IJ)roO ı;J ..,9 aı ot 
koslovakya 31 mJlyon gUmUŞ " aılll l 
fıt Hra, DanJmarka 19 rnDyotl gi1 e ıofl
milyon 847 bin kAg-ıt Ura, FiDIAn~ ~ 
yon 500 bin gUmU§ 4:5 :ınilyoll 3~ ıııJIY" •1 

Ura; 1''ransa 409 milyon gt.ırnil§ IS ~ f!: 
milyon kAğıt lira, Holanda ııııı:;:tet' ~ 
mU11 556 milyon kA.ğıt ura. ıU'' 

milyon gtltnU§ 2 milyar 744 ınflYoJI tJŞ 6 ıııJl. 
Ura, lrlıında ıo milyon 3:;0 bl.D gU~1' ~ 
yon 283 bin kAğıt llra, İSVCÇ 3S bUÇ 81 .ıııl1' 

ı \'fçte , .. 
~mtiş 258 milyon klığıt ura. • ı; 
yon gümU, 404 milyon k&ğıt u:t ıır•· ı; 

kle· 1" 
112 milyon gUmUş 7~2 rnuyon l ~ Uf 
taıya 111 buçuk milyon gt.ıınU~ıyon ,uııı 
milyon klı.ğıt lira. Lehtstan 95 ~ ı:ı tııl' 

ı.,etoıı.> ...t 
244 buçuk milyon kAğrt ııra. ııııı ~~ 

981 lif "J" 
çuk milyon gUmUş 9 nıııyon gün' .,. 

00 bin r Ura, Lltvanya 3 milyon S _..ı,tııll 
?J.ııC:llJ' ~ 

milyon ııoo hin kAgıt ııra. t 11,11, r:of' 
milyon ı;ilmUş 93 milyon kAğt .. 

00 
t:ı1J> )tP 

ı !! mil yun ı;Umll~ J 29 ınlll"'0 ' 11s rııJJfl' 
hm, Portekiz ll milyon gilınUş _nycıı f1' 4, W" (16-
600 bin kAğıt lira, noroanYa t liftl• fıılJ.lr' 
mUş 2ZO milyon 520 bin Jtl'1' ıcıflt 

11.l-on ı,.oı' 
lıwya 32 milyon gUmilo 164 ın ıııO~ 61 rsı!tlt1ef' 
ve Yıınıı.nistan ı.ı mııyon gO ıı ~11' (ıtJ 
F29 bin kAğtt ııra oıarak patSY •• ..ııııf$ 

öyJe(llb' 
Bu miktarlar yukarıda da 9 . 

d 0cıır· 
(Türk lirası) esası Uzcrtn c 

... - ....... Dı':='U" ---::""' u·--........ · .~ktor .. ·. 
·: 1, o I 
h Necati pa/lŞ 10 d•11 

~ b~ ~ il Hastalarını hergürı saakÖY .1'~°' 
=: akşam ı 9 za ka-Oar gar caddt" 
!I meydanı Mahmudiye defi 
I! 112 de kabul eder. aat 14 

P. Salı ve cuma günleri 
1 

,,,,. 

ri 18 ze kadar parasızdır; •• ::: ..... 
====:::::::::::::::::::::::::::=··· 

HAB~~ 
AKŞAM pO~. ti 

IOA RE t t ~,defi 
lstanbul Ankara 11111 ı•'.,ı" 

P11,.t11 lt.uluau ı ııt•~ul tl~ı 
Telgraf adresı: ısta"' • ıı• 7, 

Yazı ısıeıı ıeıerorıu; ı•• 

,_ı_d_a_re_._,_ıa_n __ .. _. ~~I 

ABONE şARf~~,. 
TiJr~ll' ı.1oO " 

~•·nt•ıtk ı.400 fir. ı . .t~O " 
6 H)lık 780 " ~~ ti 

3 •)hk 400 .. ...... 
1 •.vhk t~O " "• 

~· ..... ----.~ ,.~-~
Sahibi ve N~ırıga ırt' 11, 

Hasan Flıt• "''" ll•uldı(lı 11rr ( ı•Afı/'f J 
kaların medeniyetini mahvetml§lerdl. P'akat 
bUkflmdarlan Manko Kapak'ın meşhur ha. ı 
:r.1nPalnl ele ıeçtrememıııer, iziııı bulamanll§. ~-======::::::::=-"~ 
tardı. 



~ EYLur; - D!7' · -- HABER .:: ~ -!'Otfalr ..__ ıı 

. . -·-- . ..... . ..... .. . - . . .. ...... . . . . •.. . . ......... -·····-···· .. . ... .... . .. . . .... . .. . 

: . Dünün ve bugünün haber ve hadiseleri ·.'-: . 
... -··-··············-··········· ........................... ·········-·············· .. .. . .... .... .. .. ·- -·-- . --·· ·-······ -····-············ .. ······· . . . . . .. . .. . 

Milli müdafaada 
~ava kuvvetleri ve 
bır teklif'e mukabele 

Bir türlü halledilemiyen 
•• • bir · dert 1 muzmın 

Yazan: Nizamettin Nazif 
beıııt . . (B<ı§ tarafı 2 incide) bir muhrip, denizciyi Türk kıyıların-

'h-ı al'tı ıçın, ha,·a için ve kara. için dan birkaç yUz mil uzakta vatan hiz
lılıbbarat te~b~yc, silahlanma, kontro,. metine götürmüş olmakla ayrı bir teş
~lld • dısıplin, levazım ve yüksek kilata, ayrı bir vekalete lüzum hisset

t'.!, •• ku\'\:e~~ilatlan yapmak, müda. tircmez. 

Pamuk ipliği 
buhranı 

devam ediyor 

.""l.ijk u lerı arasında bir anlaşama- Bizdeki askeri terbiye birliğinin gü
ıt, °%ıu:andırınağa vesile olmasa. bi- ul nümunelerinden birini geçen ma

Binlerce tezgAh 
sahibi bu yüzde n 

zarardadır ~ blrliğ~evcut olan ve artması iste. nevrada da görmüştük. Donanmanın -a 
~ bir\' 

1 
daha ziyade kuvvetlendire. yüksek kumandanları Orgeneral Fah- Senesi geçtiği halde bir türlü hallo-

tj lııırnte~sıta olmadığı muhakkaktır. reddinin karargahında mareşalın yük lunamıyan ve hallolunmak istidadını da 
\'e Sak,:;.de de bifüin silahları aynı sek dikkati altında manevranın bütün maalesef. göstermiyen bir meseleye tek· 

~\'al'dır altında toplamak temayU. YOI'.gUilluklarına ve vazifelerine diğer rar parmak koymak istiyoruz. Pamuk 
• ÇİJiıı ; Faraza yine bu yıl içinde generallerden farksız olarak tahammül ipliği meselesinden bahsetmek istedi

~'tıiş <>la apınış olduğu bir teklife Ye. emişlerdi. ğimiz - öyle zannediyoruz ki - bir
~ Uir. ~ rı ~evaplar üzerinde de duru- Çayla tepesinde, Bozapa koruların- çoklamnrzca anlaşılmıştır. Çünkü bu 
hılıa l!el'i r?ıı İngiliz silablanmasınm da amiral Şükrü Okanr gören yabancı öyle J:>itip tükenmez bir meseledir ki 
ı... llıesi j,..·'e ~aha faydalı bir şekil ala devlet generalleri beyaz keten ünifor- artık duymıyan bilmiyen kalmanuştır. 
"tkıı· ~ıı:ı hır " ·1 ·hl . ~ itti tek . sı ~ ~n~~ .~eiarct!,. ma.sile çalılar ara~ında seken, kayalar Bu böyle olma~la meseelnin tarihçesi-
~~l'aııtn lıf etmıştı. Buyuk Bn. dan bir general alışkanltğile atlayan ni kısaca anlatalım: 
~.':"l'it eı:ı saı · h · t · • '.'lııı letj ta a ıye ~ ask~rı mu~ bu am!rale hayretle bakakalı_nışlardJ. Bundan bir sene kadar evvel -
~ fayd rafından böyle bır teşkı- Nasıl hayret etmezlerdi ki hır başka tabii hüsnü niyetle - Pamuk ipliği fi. 
t..'a Ve İasbızhğını ve lüzumsuzluğunu terbiye ve sistemle yetişip çalışan b ir yatlarına narh konulmu"'tu. Bundan 
"'lltııı 15 at i · :r 

lllanı 1 .çın alman tek cephe başka memleket amiralI bu tepelerde sonra pamuk ipliği fiyatlarının yüksel· 
~ a tdır. mutlaka karaya vurmuş Mersin balı- diği, alabildiğine arttığı görüldü. Araya 
~~ \ tnUd .y. ~ • ğma dönerdi. yeni pamuk mahsulü de girince fabrika 
)tt~~ dh.e a!aasının kara, hava ve uclhasrl ·, 
~~~,, p v ı Iar narhın arttml~sını istediler. Ye-
l\ kuın:~alanmadığım, bilakhı Hava kuvvetlerine yeni bir vekalet ni bir narh cetveli yapıldı. Bu narh 

'lıbayı a heyetince mümkün ihdas etmek belki biraz alafranga 
llıaır.~ · arırrıızrn her silahta umu-
' '<lllat 1 olur ama böyle bir vekaletin b ugünkU 

' gitrn a a:ak milli müdafaa kad sistemden daha mUkemmel b ir neti
~ deı1u elerı tercih edileceğini gös vereceğine pek inanılmaz. 
~ ~ ı.er çoktur. 
~ıaı:;ara harp mekteplerinin son Nizamttin NAZiF 
"b!Jl'tay tıda bir vesile ile §öyle bir ZAYİ- 2711 sicil numaralı ehliyet.. 

~1~~ a atılrnı.,.ı · 
il..~ 'ub &'" • namemi zayi ettim. Yenisini çıkara.. 
~ ., l) ay deni?.e alışarak' yetiş- ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 
~~ hıe;ız harp mekteplerimiroe /l>rakim (9562) 
;~: arı buna benzer bir şıar 

~ ~~ı karayı unutmadan de-ı 
'tt:ıetn'· .. Bir tayyare, pilotunu 

re Yilkseğe çıkarma.kla, 

ZAYİ - 236 alcfl numaralı ve 23/6/937 
tarihli ten~zz:Uh motörll veafkamr zayi ettim. 
Yenisini çıkaracağımdan eskisinin bUkmU 
yoktur. 

ENYERIŞMAN 

~oiıbahar 

Elbise Mağazasında 

~ lier Yerden UCUZ ve T EMINA TLI alabilirsiniz. 

il ~ ~ E: ~· tEtR b~ fiklı- ed;nebmn;nôz. 

il ~~l>Esu LER Janr angıc madaj Sibaren 

~lJ ()~su·· LER 18 ''t Ş Empermeahl Gabardin 1/2 

~~!<': 1\1 B A 1, A R Her renkte 11 t/2 

~ ~~ Çl{OTLAR 3 kattı 15 112 

~ DıNLARA -~~\~'l'Oı,AR 
~tış bf!:SULER Gabardin 

~tış ı\1\1BALAR Her renkte 

Yünlll 

~ ~ ı\1\1BALAR ipekli Iİer renkle 

ıı~ll ~ lJ K LA R A 
~lış l> 1<:suLER 
~"~ i\~BALAR 
'" '~•e1-ı~1 8 ısmarlama 
lt kuma,ıardan 

Gabardin 

Her renkte 

KOSTÜMLERi 
iki prova lle 

10 112 

15 1/2 

..ıo 112 

28 

7 
6 1/2 

28112 

~il atık ve Aylık tedlyatla dahi 
01ua mele vardır. 

~ . ~t1ı. IL ~T AIO>A 

~l{ S E L S Y O· R 
~GAZASINDA 

Yedikule fabrikasını tatmin etmemiş 

olacak ki bu fabrika en ziyade işe 
yaramakta olan 10 ve 12 numara iplik
lerin imalatım kesti. 

Bundan evvel esasen iplik buhranı 
başlamıştı. Bu hareket de inzimam ~din 

ce buhran büsbütün""Şiddetlendi, araya t i 
caretodaıı, dokumacılar kooperatifi ve a 
lakadar olah olmıyan briçok makamlar 
girdi. İplik bulamayıp durmuş tezgahla
nn sahipleri ekmek parasını kazana-

mıyın işçiler her tarafa başvurdular. 
Sanayi umum müdürü birkaç defa !stan 
bula gelip gitti. Ticaret umum müdürü 
t ezgah sahiplerini diqledi; müsbet bir 
çare bulunamadr. 

Nihayet gümrükler açıldı. Pamuk ip
liğinden alınan gümrük resmi hadclı 

asgariye indirildi. Fakat bu defa da 
ithalat irnkansızhklarr baş gösterdi. 
Bu iş üzerine verilen uyuşturucu mad-

d eler inhisan büyük bir muvaffakıyet· 
sizliğe uğrıyarak ortadan çekildi. 

O gün bugündür iplik ihtikarı ve ip
lik buhranı devam ediyor. Yurdun her 
tarafından gelen haberler, bize kadar 
gönderilen mektuplar Anadoludaki tez-

gah gahiplerinin <le bu halden mustarip 
olduğunu gösteriyor. 

Aceba 'bu işe ne zaman bir çare bu
lunacak? 

Küçük 

ekonomi ______ ,_ 

A. F. 

habelei _____ ,_ 
• İtalya için kilosu 15,115 paradan piyasadan 

l;Ulllyetll nohut alınmı§trr. 
• DUn ihracat için kilosu dört kuruştan 

~5000 kilo bakla alınmıştır. 
• Arpa !lyaUan dört kuruş etratmda kal. 

nııotır. 

• Yumurta fiyatları son gUnlcrde yükseL 
mektedir. Buna sebep Yunanlstana fazla nı.. 

raca.t yapılmakta oluşudur. Sandık başmn 

dört liralık bir tere!fU hasıl olmuıtur. 
• TUrk borcu birinci smıt tahvlllerl dün de 

borsada dilımUıtur. H,815 liraya kadar çıkan 
tahviller dün akşam H,70 de kapanmıştır. 

• Belgradda bu ayın 11 inden 21 ine kadar 
toplanacak olan Balkan esnaf birlikleri kon 
greslne gidecek heyeUmlzln kadrosu henüz 
taan1ın etmemiştir. 

• Ttlrko!iıı, uzun mUddetttenberl hazrrla. 
dıltı adres kltap'annı tabettlrmlştlr. Bu kL 
taplardl\ bUtUn lhr11c1tt firmalarımızın isim 
ve adre.slerUe hRngi nc\'i mallar ll:ı:erinJc 

muıtmele yaptıkları ya:ı:ılıdır. 

• 32R A tıırif Pl!.ine göre, tomar halinde ,::ıt. 

Zl!le kAğıtlarmın Finlı\ndlyadRn ı::Prbcstrc 

ithal .. dllehilecc~ ı:-limrllk'"'re t11mim l!tiil. 
mlştır .• 

• Holanda ve Relc;ika nıa'l11rı hal\tımn ~ 

yRpıll\n hmnı:«I tııkıı" muamclclerirı 'J" mııll 

1nymetıerlnln esas lttlhıt7. Pdilmcsl 1ktısnt 

vekAlctlnc-e tamim erlilmlşUr. 

19lJ7 nin illı allı ayında 

ihracat miktarı 
936 nın uyn1 aylarına nfsbetle 

13 milyon faz)a 
En çok ithal ettiğim i z maddeler ham 
mensucat ve yUodeo, kıldan ipliktir 

193 7 senesi ilk altr ayrna ait ithalat ve ihracat miktar ve kıymetleri statistiğ 
Baıvekalet Statistik Umum Müdürlüğü tarafından neş_redilmi§tir. Bu statistiğin or 
taya koyduğu rakamlar' aynen şudur: 

1937 ilk altı ayında ihracat 54,909,229 lira 
ı 936 ilk altı ayrnda ihracat 4 l, 006,516 ., 
1937 ilk altı ayında ithalat 48,008,776 ,, 
1936 ilk altı aynıda ithalat 44. 559,916 .. 

Ayni statisttk, statiJıtiği yeni çıkan haıiran ayında da ihracatın 4.768.744 lirllhk, 
ithalatın ise 9.989.228 liralık olduğunu gösteriyor. Derhal şunu ilave etmek 13· 
zımdır ki gerek haziran gerek ondan evvel ki yakın ayl:ır ihracat bakımından en kt· 
sır, fakat ithalat baknnrndan en ziyade hareket.Ji olan aylardtr. Nitekim geçen se• 
ne de ihraç mevsimine taka<ldüm eden hcıziran ayında ihracatımız ancak 4.991.718 
liralık iken ithalat 9.989.228 liralıktı. Şu bakımdan bu sene haziranında ithalatın kı· 
ırrlığr fakat buna mukabil ihracatın arttığı görülmektedir. 

Statistik gösteriyor ki 936 senesinin i:k altı ayında müşterilerimizin başında /!\. 
!manya gelmiştir. Mevcut ihracatımrzın yüzde 43,39 u Almanyaya yapılmış ve 
buna mukabil ithaiatımızın yüzde 41,37 c;i Almanyadan olmuştur. Alman,a?an son· 
ra gelen en büyük alıcımız Amerikadır. thrtlcatımızın yüzde 9,38 i Amerikayadır. 
Amerikanrn ithalatrnuzda işgal e~iği mev lıı de umum ithalatın yüzde 15,38 idir .. 

Daha sonra Çekoslovakya geliyor. !hra catımızrn yüz.ele 5,77 si Çekoslovakya
yadır .. 

En çok ithal ettiğimiz ma<ldelerin bcı~ında Kasarlı v~ boyalı ham mensucat • 
ile her nevi yünden ve kıldan ipliktir. 

İhracatmuzın ise yüzde 9,70 ile ilk safmr buğday tutmaktadır. Bundan sonra 
pamuk ihracatımız gelmektedir. 

Kumaş fiyatları .. 
.Pahalıdır 

Buğday 
ihracatımız 

Sanayi Umum Müdürü Seneden seneye glt-
Ff yatların lndtrllmesl tikçe artmaktadır 

JUzumunu tebarUz 1 Son neşredilen statistilder, bu se• 
etti rdl . nenin ilk altı ayında buğdaylarımızın 

Milli Sanayi Birliğinde sanayi u
mum müdürü Reşadın da iştirakiyle 

dün bir toplantı yapılmıştır. 

ihracat maddelerimizin başında geldi
ğini gösteriyor. Filhakika bu müddet 
zarfında memleketimizden 5.326. 7 54 li
ralılt" 76.471. 084 kilo buğday ihraç 

Toplantı evvela .deri fabrikalarının edilmiştir. , Şu kuvvetli adım bizim için 
.dileklerinin dinlenmesiyle başlamrştır. ·ilk telakki dilebilir. 

Deri fabrikaları sahipleri, teşviki s<!na

yi kanununun beş beygirden az kuvvet· 
le çalışan fabrikaları muamele vergisin· 

den müstesna bir vaziyete sokmasından 

dolayı fabrikaların büyümekten ziyade 

küçülmeğe doğru gittiğini söylemişler-
dir. · 

Çikolatacılar gerek muamele, gerek 
istihlak vergilerinin ağırlığın.dan şi

kayet ve ham madde tc:lariki zorlukla
rından bahsetmişlerdir. 

Halat sanayii için daha fazla hima· 
ye il>tenildikten sonra Sanayi Umum 

Müdürü Reşat mensucat fabrikalarına • 
hitapla halkın giyeceği kumaşların 

pahalı bulunduğuna işaret etmiş, fivat-, . 
tarın in.dirilmesi lüzumunu göz önüne 
koymuştur . 

Yünlü mensucat sanayii erbabı da 
Almanyadan son zamanlarda alınan 

kamgarın ipliklerinin yüzde otuza 
kadar sun'i yünden yapdrruş olmasın· 
dan şikayet etmişlerdir. 

İçtima dileklerin tesbitiyle nihayet 
bulmuştur. 

Kibrit Şirketi 
hisse senetleri 

Borsa ve Osmanlı bankası komiser
liğinden : 

T asfiy ehalinde bulunan Türkiye 
Kibrit inhisarı T. A. Şirketine ait hisse 
cenetleri, borsa kotundan çıkarılmı~Jar

dır. 

Haydarpaşa 

ızUmril~ilnde 
H aydarpat l gümrüğü salon başmc· 

murluğu kaldırılarak yerine ayni güm 

rüğe bağlı bir salon idare memurluğu 

ihdas cdilmiıtir. 

mizde 3.769.312ton buğday istihsa 
Geçen 936 senesinde memleketi· 

edilmişti. Bu bir rekor mahsuldür. 

Çünkü, bir _sene evvelinden bir m:lyon 
tona yakın fazla olduğu gibi ondan ev· 
velki seneler Jen de çok daha yüksekti. 

Bütün 936 senesindeki buğday 
ihracatımız ancak 1.927.000 liralık 

34.203 tondu. Bu rakamlarla bu sene· 

nin ilk altı ayındaki rakamlar mukaye· 
se edilirse buğ<jay i!lracatımızda ne k~
dar büyük bir inki§lf olduğu görülür. 

Esasen memleketimizden buğday ih· 
racatı 1933 ~enesinden ' itibaren başla-
mıştrr. Bu itibarla bu senenin ilk altı 
ayındaki ihracatımızr hakikaten bir 
terakki olarak kabul etmek lazımdır. 

Geçen sene buğdaylarımızın en bü
yük alıcısı Almanya ve bundan sonra 

da İsviçre idi. Fakat Hindistan da dahil · 
olmak üzere 'Ôn beş kadar muhtelif mem 
leketc ihracat yapılmıştı. 

Polonya ile 
ticaretimiz 

Lehistan ile yapılan ticaret mukave· 
lesinin genel ithalat rejimi kararının 

meriyet tarihinden sonra imza edilme

si yüzünden, Polonyanın kararnamenin 
üç aylrk muvakkat maddesi hükmün· 
den istifade edemiyeceği anlaşdnuştrr. 

Odun ve liömUr satan 
köylUler 

Ötedcnberi geçimleri kendi vasıtala· 
riyle kasabalar ve pazar yerlerine geti
rip sattıktan mahrukata bağlı bulunan 
köylülerin, hayvanla, arabjilarla, köy
den getirerek dükkan açmaksızın sata
cakları marukatın kazanç vergisine ta
bi bulunmadığı maliye vekaletince ala· 
kadarlara tamim edilmiştir. 
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Bombardıman 
• 

tayyarelerinin ehemmiyeti 
Harbi bu cins silahı en ço 

olan arat kazanacakflr 
Deyli Herald gazetesi yazıyor: 
Saatte 279 mil süratle uçan İng:ı

terenin eo süratli bomba tayyarelerin· 
de rasıd olarak bulundum. Tayyaremiz 
(Breı;tol Blenheim} modeli idi. Bulut
ların arasına karıştığımız ve .aşağıda top 
rak üç mil uzakta bir halı gibi görüle" · 
ğü zaman, bu süratli silahın hedefine 
varmadan tahrip edilmesine nasıl imkan 
bulunur? diye düşüadüm. 

Bütün şehirler yüksek infilaklı ve 
,patladığı zaman SOOO aant_grat hararet 
hasıl ederek yangın ~karan bombalar 
ıi;in gayet açık ve geniş hedeflerdir. 
Bu yangın bombalarından bir kısmı dil 
.düşmeden parçalanırlar. O zaman her 
par.ça ayr.ı lir yangın çıkar.Kağı için • 
altında bulunan şehir, hemen cehen
nem manzarası alır. 

Tarihin her askeri devrinde bir .si
lah ıbtilunmuıtar ki layikiyle tatbik ve 
istimal edildiği takdirde o devrin harp
lerindeki mukadderatı tayin etmiştir. 

Devrimiz.in o türlü silahı da bomba 
t.ıyYaresidir. 

Evvelce, homba tayyaresine karp 
emniyeti vücude getiren şey hava idi. 
Büyük ıharpte bava ıa.rtlao yüzünden 
birçok tayyareler havalanamamıı. yer· 
de kalmışlardı. Fakat bu pürüzü orta· 
dan kal.dırmak ıi~in 20 seneden az bir 
müddet kafi gelmi§tir. 

Şimdi .kö.ril :körüne u_çma aletleri ve 
otomatik pilotlar ısayeıin.de tayyareler, 
bulutlar ve .sisler .arasında, .güne§Ü ha
vadaki kadar güzel uçabilmektedir. 

Eski teı:rühdere bakarak :istikbal 
harplerinin cetircg:cği ihtiınalleri hesap 
hyan askeri kwnandanlar. mukaddera
tını ellerinde bulundurdukları milletin 
emniyetini tehlikeye ık~.mamağa gay
yet etmelidirler. 

' r 

.. 

Amerika or.dılSU manevralar.mda bir tayyarenin piyadeye mitralyöz!c 
.hücumu ..• , 

1 

"11ıklıiı takdirde muvaffakiyet muhak
kaktır. Bunun sebebini anlamak da 
gü!j ~eğildir. 

Süratle harekete ge5mek hususun
da bomba tayyaresi, mevcut silahların 
!hepsinden üstündür. Bunlar, hava ku· 
omandanmın istediği yerde hem kara, 
~em de deniz kuvvetlerine hücum ede
bilir: gemilerin yaklaşmasına mani o-

4ab11ir. Krtalann ilerleyişini aurdura
bilir. Topçuyu harp safı dışına çıkara· 

lbilir. 
Bomba tayyaresinin harp gemileri

ne de, ondan başka bir _çok silahlara da 
iistünlüğü böyleçe sabit olduktan ı;on
ıra diyebiliriz ki; en kuvvetli b:ımba 
tayyaresi filosuna sahip olan memle~ 1 
ket yannrn hamini kazanacaktır. ı 

Ç©<eY~ 

................. ı:ısı .............. ... 

•• •• 
OLU 
ŞUAI ·r 

e demektir ? Henüz ameli. ~1 

değeri vardır denilebilir nıı §:aıat· 
Hafta geçmez ki, şu ve~·a bu gaze- mevceler arasında mevcut oları 

tede, yeni, esrarengiz ve müthiş bir aır. " ceterirı ıtA• 
imha vasıtasının keşfedilaifi 'hakkında, Kendi ismini uıavan ınC\1 ı-ıeııı1 

'S"" ·;ıen · 
heyecanlı bir haber neşredilmesin. şifi olan ve 1894 de 0 sarıtı• 

~ altınıı 11ı: 
Hafızaları kuvvetli olanlar !iUnU Hertz, zaten, uzunlugu eşrcttneı. 

hatırlarlar: Bir arabk, Habe§ ihtilifı· metyi ge~m.iyen ınevceler n 5:ırıra 
:ı ··ndctı • 

nm en tehlikeli bir anında, ltalyan ve I muvaffak olmtıFU· ôllirntl bir'lta) ını· 
İngiliz donanmalarının karşılaşmaların birçok ilimler bu uzunlu~u ~det c\f\'e1 
dan korkuldu ve tam bu sırada, - ge- limetreye ve bundan bir ııı indriıııeğt 
çenlerde ölen - meşhur alim Markoni- milimetreden daha a~ğıya 
nin, vatanını namağlüp bir hale getire· muvaffak oldular. \'\"el. prO' 

eler e ·ıı· 
cek olan, şayanı hayret bir keşifte bu- Harpten birçok sen . 53ycsı. 
1 n.ı .. be!erı c:ı· 
unduğu şayiaları dolaşmağa başladı. fesör Arsonval'ın tec canlı 

Bu kecıif neydi? de "ültra - kısa dalgalar., ıfl, rttrrdığı 
:s ' ini a • 

smilerde kanın hararet · 9Jf~ Bu, iyice izah edilmiyordu. Bir zırh 
lıyı uzaktan berhava edecek, uçan tay
yareyi dl:~ürecek şualardan bahsed:tdi, 
~ünakaşaları yapıldı. Sonra. bereket, 
İngiliz - İtalyan buhram bertaraf ol
du ve artık Markoninin keşfinden bah
S'!dilme-:li. 

Bu havadisl:r ne dereceye kadar 
<loğnıdur ve bunlar siyasi bir maksatla 
mı ortaya atılryor? ..... 

Keşfolunmak üzere olduğu iddia e
dilen bu yeni imha vasıtaları için.de, z1-
hinleri en fazla meşgul edeni, şüphesi%, 
"ölüm 1uaı,, dır. Bu, ya görünen, ya 
gizli olan bir ıua sütunu halinde tasav
vur ediliyor. Dü.Jmanı derhal yamkak 
ve hiç olmazsa :hemen öldürmek için, 
bunu d.i.!~mana doğru havale etmek 
kafi görülüyor. 

Halbuki, - bu aramızda birço a· 
ırını hayrete dü ürecek bir haberdir. -
Ölüm .şuaı mevcuttur. Bu belki :§.imdi
llik bir laboratuar haldkatidir, fakat ge
ne ae hakikattir. Birçok alimler, gitgi· 
de büyüyen enerjileriyle ölüm §UaJ!U 

ıtevlit eıden mevceler üzerinde, yarım 

asırdan beri .çalı§maktadırlar. Mevzuu 
bahsolan ölüm ~uaları en kısa radyo
fonik mevc.elerlc, en uzun kalorifik 

• . . liınterı 
malümdu. Alman fızık 5 h ıta on g!l' 

k ··ç ve a ııcr hausen ve kurz, kır U teri ' 
timetrolik ültra - kısa ınevce 
retmeg~ e muvaffak oldular. rJ·:ıerirıiıı 

ene ' e 
Fakat, esasen dağıtan. ıde ediltıl 

"kt • ü tı"cenın e mı arı ısten en ne 
sine elverişli değildi. uyUk bit t' 

Bunun üzerine, ~aha b aa..ııa uıtlıı 
nerji verebilecek. bır az. ..1.sa. ., 

d" unuo b 
dalgalar kullanılması uş ıuıÇ-ııtıdS 

B 
.. 1 .. etre uıun ı;- •• tt' 
oy ece, uç m k enerJ1 

1 • 
mevceyle, iki bin kiJovalth }3u 811d•11 • 

- ed"l b"l -· Jacıldt· ili mın ı e ı ecegı an :s • ı;aııaY' 

tibaren, tecrübeler, pratık 1-t 
tikal etti. yena6'• ıı• 

Bu tecrübelere t9Z9 da, daXl b'itJbıl 
ıman profesörü Esaü tııra'fın esi ;ştt 

Ö d 
~ c: sen 

.dı. tüm JUaının oğU.:s -'" 
1929 senesidir. . iritı~ ~-

p r ·· 1':'.ft ·u· 11uaı iki p 1 ..,..e tt1 
ro esor .ı;:AO , ıı • SÖJJ~ ~· 

ıkanm arasına bava~e ettıd ge~t11 fi' 
lkil edilen clektrikh 11aba aJ1 bitt'ç 

1 "'"'.d.. Fareler neltler, derha oı u. tıl' 

.niyeden fazla yaşaY~~~dıı ı;i'~r 
Maamafi!ı, bu tecrub ... 1ı 1 ... 

eO ·101efh" ttı' 
'tulduğu, hi~ de :ıann 1 isiııde ~·· 
,._.. ..k 1 ketlerin ekser ~ 1 r er ouyu mem e _ •illt ış e ıı•r 
rarlandı. Her zaman bu} oıaııı ~ 
sından ko§an Amerikalı;• bit IS • 6' 
na, 'bir köpeği, bir go \av-etılttı ~· 
kurban ettiler. En fazla ı:J1U atı 9Z sS 
küz gösterdi; ı:avallı h•~ ' ,,,11 
yede öldü. ·ıııdililc ı.ı ~t 

Ölüm JUaları. V"akıa. ~...arlaf• {o. 11i• 
,Allaha şilkür benilz büy.ü:k m111e.t

lerin hav.ada &ar,Pıştıklarıru görmedik. 
1914 den 1918 e kadar ıtayyareler, kara 
kwnandanladyle -Amirallerin ikumanda
lanna ıvuilmişti. O ..zamanlar, tayyare 
ufak harplerde bir <yardJmcı silah ola
rak tkuUam.lmıJtır. 

Bununla be.raber Habqistanda. İs
panyada ve Çinde tayyare harb :vazi
yetinin aldığı tekil üzerinde .müessir 

o~mıdırt 

Bir tayyarenin di,f er bir tayyareye 
benzin :nr.diği.ı:U gör~ olmamıza rağ
men, bir otomobilin ıuçan bir tayyare
ye benzin Yet.İJtirdiği ilk defa vaki o
luyor. Bu tecrübe Detroit'de (Amcri· 
kada, Mi~igan eyaletinde) yapdmı~tır. 
Hafif bir tayyare u~u.f halinde iken, 
pilot Şarl Devis, lastik boruyu, 100 
kilometrelik bir süratle ilerliyen oto
mobile uzanmıJ, 'benzin n;ı.kli gayet 
kolaylıkla yctpılmışnr. 'Şimdi, usan -tay
yar.eleıin ıyere inmelcrine lürum kal
madan benzinlerini bu şekilde temin e
debilecekleri tahmi.n ediliyor. Fakat, 
tabii, her y.erde değil .... 

Hediye azananlaran 
isimlerini neşrediyoruz 

f • • ra edenı'ı - iste . 
mesa eye tesır :ıc . ti. bU eaı· 
i1imlerin hummalı f aalıye d8 elde 
len neticenin de pek y.atcıılalctaôır· ıde 

.1.ınarT\ e 
leceğinde şüphe hırıu- . di.cJel'I 

Kimbilir belki de, iır> ~e 
edilmi tir? erı• bl1 te~0~t' 

Siya&i herhanci bir tara.(girliği 
bertaraf .e.deıek koouşalım: Hücum e
dc.nltrin muhasarasına kuvvetle ınuka- l' 
vemet eden Bilbao, acaba tayyare bir 
hücum ve tar.ruz silih.r olarak kullanıl
masaydı. dü;e.r miydi? 

Eğer Japonlar, tayyar~lerini tered
düt ctmekıoizin derhal harekete geçir
mi§ oho.asalardı, acaba imali Hopeid.c
ki .bareketJeri bu ,kadar saJluk in.kişaf 

edebilir miydi-

Tien~inde de Japon tayyarelerinin 
on :he~ dakika içinde harekete geçmele· 
ri Çin askerlerinin kendilerini toparla
masına m_iı:ıi olmuş • .şehir yer yer h«· 
rap edilm:ş ve Çinliler ~lmete mec
bur kalmı~lardrr. 

Bazıları şu suali soruyorlar: 
- :Mademki bomba tayyareleri bu 

kadar tesirli idi: neden İtıpanyada'ki 
harp imdiye kadar bir neticeye <Var· 
m dJ]. 

ce ... ap şudur; 
- hpmya.da bir taraf.a kafi dere. 

cede 'bc.mbardrroan tayyareleri ver'niz ! 
Harp hemen nihayet bu1acaktır. Habe· 
§İstanda olduğu gibi .... 

1~panyadaki t.ayyarelcrin çoğı.ı avcı 
ve f"sat tavyaresi tipindedirl.er. 

.Avam Kamımısmda söz sövHyen 
Sir~enry P.ııge Croft general Frl!llko 
t:.\rafından siındive kaiar İc.pan ·ava ge 
Hr~ien tııvv:ı:el~rln 239 tane olduğunu 
hildirm?§tJ. 

Bunlardan ancak 37 tanesi bomba 

tayyaresi.dir. Geri kalan 202 tanesi ise 
rasad ve avcı tayyareleridir. 

Alman askeri mubarrirlerjnden al
bay RudolI von Ksilanoer'e göre Mad
ri6e yapı1an ilk hücumlarda 100 librelik 
bom.blar kullandmı_ştır. Bunlar, topra· 
Ça ü• kadem bayunda nüfuz etm.İJle.r
.dir. 

Madridi gay.et iyi tanıdığım :isin 
buou takdir edebilirim. Çünkü fChrlıl 
bir &ok sokakları, haf.il' bombalara kar
şı büyük bir mukavemeti olan granit 
taşlariyle dö§clidir. 

F..a.kıt daha 1lQnra 550 !librelik bom· 
balar kullanılınca tesir ve nüfur bü~ 
bütün farklı bir §ekil al~tır. Altı kat· 
h binaların :üstüne düşen bombalar, ' 
zemine kadar jşlemiJ, gene bu bom· 
balar demir ve betonla yapılan beş 
katlı ev1C1'i de1ip geçm!§lerdir. 

• "' * 
Böylece bir hava iıarbinde iıte· 

nen neticeyi ~lde edebilmek isin e~m
miyeti gayet büyük olan iki mühim nok 
ta göz önünde bulundurulmahdır: 

1) Muayyen bir teşebbüse girişilir
ken bomba tayyarelerinin sayısı kafi 
derecede olroa.lıdır. 

2) Bunlar hedef ve maksatlarına 

göre icabeden büyüklükte bombalar 
ta§ıyabjlmclidir ler. 

Bomba tayyaresi bir tarzda kulla-

1 ı aJN t.oıı tarihti .b~dn cım'llbr 
(KULAK)dı. 

BiR HOKKA TAKiMi KAZANAN 
Birinci: .Ktmran Panı;lllh Elmadağ ead. 

dest 13, 

BÜYÜK BlR LÜKS LOSYON 
KAZANAN 

İkinci: Ziya Denlzyollarında kıımRrot, 

BiR ŞiŞE LOSYON KAZA.NAN 
Üçüncü: Adalet Çırpıcı l!Okak 66 01.h.e.ııgir 

BİRER KEMER KAZANANLAR 
l - Hıuıan Yüksel ~ener, .2 - il{adr1 öz. 

öner Şehremini, 3 - ~ !Om Emirga.n or. 
taokul, 4 - Nubar Samatya, 5 - Rıdvan 
Göksel Kadıkl:lyA 6 - Gtiksel Ayazp~ıt. 7 -
J\dnan Ulaç Gclenhed Mta okul, 8 - MclA. 
11hat ·run!:ak 1ıtanbul kız li!t'.51, D - B. 
Çağlı Sa.malya, 10 - Emre Beyqğlu Peg. 

kJ.rcl • 

MÜREKKEPLİ KALEM 
KAZANANLAR 

ıı - Z<-.hra Fatih Çar§amba, 12 - Gülüm 
ııer ,Altan SaraÇhanebaşt, 18 - GQner Hey_ 
l>ellada. H - Ta.lip Akda! Maçltapalıuı. 15 
- \Y'UB'...ı! Aclan Beyoğlu 8 Unctl okul, 16 -
IrcQ'la.l Kadırga llkroektep, lT - Saniye l\:l. 
şanta_ş, 18 - HayrOnnlı:a Kadtrgn, 19 -
Nihat A1tınay Ankara, 20 - Fanik Başkut 
ŞI 11. 21 - Nermeı!dln SfıleymanfY". 22 -
Albar1r.k Alwıray. '23 - 'Mazhar 'falan Kum 
knrı orta ımuı, 2-4 - Yurdakul l!fü'ked 25, 
- Nuttddln Vefa, 

BİRER SABUN MAHFAZASI 
KAZANANLAR 

26 - A. Nureddin ve:a llse!!I, 21 - DUr 
<"ane Şlell Mecidiye, 28 - Leman Özkan, 
29 ........ Hicı1 Erkek ll8esi, 30 - Selim Çet!noğ 
lu Fenerll sokak, 31 - Salt ÇeUn oğlu Ye. 
nerlJ sokak, 32 - Nermin Kartal 234, a3 -
HUsnU Akalın er.kek lisesi, 31 - Şakir Arık 

Tekin Şişli, 35 - Muzaffer TUrkgUç Edir. 
ne, 36 - Ekrem !\gaz Fatih, 37 - Re.ınzl 

özkan Tophane kumbaracı. 3S - Han-.a A. 
to.ıay Kadırga, Bil - Firdevs Biler K&ragUm. 
rük, 40 - Seyfeddin Kumkampı, 41 - Scy , 

teddl Dlkolçay Kumkapı orta o1<ulu, 42 -
UğUZ İkiz, 43 - tıımet Seçkin Burs~, 44 -
Sırn Beşlktq, 45 Bedriye Behçet Kazlıçeşme 
f6- Bebiıı 'Kemal Fatih. 47 - lhya Kartal 
Sn-as, 48 ...,... Bimıaz Fındıklı, •9 - Emin 
Şim,şek Bıtkırköy Cevizlik, M - Mukaddes 
Fatlh, 

BİRER Sft..f'UN KAZANANLAR 
til - Neclll. :ansu Bakırköy, 52 - Hatl,e 

Bakırköy, l'i3 - Orhan Pertevniyal lise~! . l'i4 
- Muzaffer Tilrkell caddesi mabeyn yoku. 
,ıı, 5:5 - !sn. Vatman, M - Nuri Gelente\I 
ortaokul. 57 Nurlye I\:aragUmrük, 5R -
H~ıe 'Edlrn.rkapt, 5~ - Saadet KaragUm. 
rllk. 60 - ŞUkrlye Ahmet kızı, 61 - tcıaı 

Erenköy ku. lia • 62 - Muzaffer İstanbul 
erkek liaesfJ 611 - Muzaffer 28 no. K.K.N.C. 
ç. 64 - Sacide S1lheylA Aksaray, 6~ - Ah. 
met Çenbcrll~. 66 - Sabahat Cağalo., u , 
G7 - Mehmet Fıelıi.ml Vefa erkek lisesi, 68 

Ta.lan Zeyrek yoku§U, 69 - Müberra 
Acmuıs!uk sokak, 70 - Ozan l{e.dıköy, Na. 
Cİ)'I! 6 ıncı ilk okul tstanbul, 71 - Zlnnune 
Kumkapı kız lisesi, 72 - Güzin Akay Peıı. 
flk. 78 - Fevz.I Paşa caddesi No. 199, 74 -
Silı:an Baru Beyoğlu, 75 - Muazzez 'İbrl. 
rim Alaca. 

MÜREKKEP KAZANANLAR 
76 - Llnsar Fındıklı, 77 - Nihal Bengi, 

&ıi ıllnctl oku1, 78 ,_ Re!et Bengi Vefa li•esi, 
79 - T. Erkan GıılataM.ray, SO - Saime öz 
kul Bakırköy, Sl - KAzım 13 UaeU tık okuL 
.!12 - Nezihe Doğança Cumhuriyet kız llsesi 
!3 - H. Mehpare istlkltl il i , 84 - B!lr. 
haı:ı 6 .. zer tstıınbul llseul, 5 - Nihat özcan 
lstanbul lisesi. 86 - Zeki \'e.fa ll5esl, 87 -
FeUıJye Ytloern Topl"a,pı, 88 - Tevfllt Te.ı. , 
can Kıımkap:. 1'9 - Naciye YUcegen Topka.. 
pı. ı90 - Nejat Yeniçeri Beyoğlu, 91 -Mmı. 

tala Cemil Şehremini. .92 - KAz.un BJrJncl J 
vakıf han, 93 - Sedllt 54 llnt:O ilk olrnl, 94 j 
- Zi!lnure K.N.C. 28 ı. ·o .. 95 - Samla Kum 
kapı, 05 - Şevket Gedikpaşa., 97 - Haoer 1 
Kum.kapı N~ca. 93 - SuUUye 6 ma ilk 
okul, OQ - Saadet SUleymaniy~ kı:ı: orta, 100 

Fakat, her şeye r.a~Jcİ bir 
d

. ver 
ler esnasında, en ı~e ·r ı t /,I' 

• ti .a!'' nazarı dikkati celbctınıŞ odeJ1' f tV 
Da:!la az enerji ne§!' uJ!allılÖlğ;eı~ 

ha uzun olan nıevceJer l< n 11'~'ur<t' 
dirl• ıtuarn rok daha utl1 ... b11'. .,·ıı 

~ ~ " •rıır"... . jjı• 
ka-4;ır ~idebilece;yi ve 

1 be~·J1 1 "~ 
b ve tı1< , 

ıne.kle beraber. ata ı " rtl""'rı , el 
. . Mtt• 'S-. ~' 

<le, sınır h•1hrnnı .,,e . teıır 

lir.de tece.IJi ~den rııütlllf ~ 
fği .ınlaş•lmtştlr. eli'~ tıi' 

' iJj'tıde• rtÇ 
Bu vaziyet da.h ,. ı;or1<0 

,:!ecCP J'• 
maneviyatını mahve ,.u·r. _.,11 e 

1 

(iel:JCı:> ·~· !I' 
Qlah kcşfedil.01" :ı tıı:t 1 ibStı t 

Fakııt, buna ınu~ib · ıcrtı .,0td' 
.. :l'lfııa 6t ,. s· 

ci vasıtaya kıırşı, m~jlceıetı'o cıı· ı1' • 
nabfü:eği ~:ı,i, bu :t tıf· 13ı.ı ır'Jcf1 

na bilineceği anllşıırnıŞ ııetj ~ 
deni kafestir v.e bunun tt o ~ 

d• 01' et' 
bert1raf etm~~te ır. ~riJl ç •tfl' 

Maam'lfih bu tel ~l t~ 
kuvvetli bir .ıuaa tJlhal11 eıedir· *1 

• w• d bir 111es 
mıyecegı e ayrı 



PARDAVANIN KIZ I 
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g a ~izden haber alamamı§. Parise !erinin içine bakıyor, sanki kalbinden 
eleceğ:nizi bana söyledi. geçenleri öğrenmek istiyordu. 

01 
!>arda.yan bu tafsilattan memnun Valver tatlı bir sesle dedi ki: 

l\ı 'll.uit~. Büyük bir yükten kurtul. - Size karşı mı hareket edeceğim? 
l!o~§ gıbi geniş bir nefes aldı. Bütün Rica ederim, bunu nasıl düşünebiliyor 
ilıkkanlılığını toplıyarak: sunuz? Mademki dü~ dö Soriyent:et 

. - :Ne yapalım, başına gelen mesej~ sizin dilşmanmumıış, o halde benim 
'entrn kabahatimmiş .• dedi. ae di.işmanım demekUr. Şunu bilme. 

- Başıma ne geldi ki? lis.iniz ki, diinyada biricik sevdiğim, 
- Sö hürmet ettiğim insan sizsinizdir. BL 

Seni "ylediğim •akit anhyacaksın ! na karın bu kadar emniyetsizlik gös. 
~·11 

bu düşesin yanında ~alışman tcreceğinizi asla Umid etmezdim. 
1 :son derece heyecana getireli. 

" ~dayan çok ciddi bir tanda ko.. Valvcr konu§urken heyecanlanıyor 
·~utu ve sesl her an daha fazla titriyordu. 
~- Yordu. Bu hal \Talverin üzerinde hdetfı bir buhran gesirmekteydi. Par .. 
tı.i ~_Yapt1. Şövalye "düşes·· kelimesı. dayan da bunun farkına varmıştı. 
Ve 

80~lerken sesine ba!;ka bir ı;iddet Delikanlının elini kuvvetle sıktı ve: 
ltu~l§ti. Pardayan Valvere yaklaştı - Oğ um, senden emindim. Fakat 
le: gına doğru iğilerek hafif bir ses- bunu ağzından işitmek istiyordum. 

Şimdi sana ~unu haber vermeliyim ki, 
küçUk kral on UçtlncU Luiden tut da, 
Konçini, Giz, Bofbon. Konde, dö Pre .. 
nrm, Dangolem, Lö Vui :\e Lö Su. 
pen piskaposu velhasıl bütün büyük. 
ler ''eyahut da büyüoekler hep bir a.. 
rnyn gelseler senin dü.5es dö Soriyen.. 
tes n amiyle tanıdığın kadından daha 
fı.ci-:dirler. 

n..:: bUşes dö Sorlyentesin asıl adı 
'"\lir b·ı· l> • ı ıyor musun! 

haı:ra~~arun bu sözleri Valveri fena 
ded e duşündürdU. Tiuek bir sese 

l ki: 

ltb~ Eyvah! Demek 'bu k~dm mevzu. 
ttı~ 8 ha ... Ab, hissim beni ald2tma. 
t • .;ıı~ Bana olan \.'aitlcrine rağmen is. 
b:ıı 1~E!.l1ek ııwnetırıe girmiştim. Sızı 
ki ~dığıma o kadar müteessirdim 
rtı' :eı- ~ olsaydınız böyle müşkUt 
te h ide katmıyacak, nasihatinize gö -

_ ar~ket edecı?ktim. 
kir ı!1rnrii hakikati anlıyarak bir fi. 
?ıi )ol Yda edeceksin. ayni zamanda e. 
ha~rnın_ı~~ıinde görünce ne karlar 
~ Sor:ttiğimj anlryaraksın ! Sen dü. 
blılti YenteElıı hizmetindesin. hal • 
)ıtxı. ~ :senin banımmm dfu:manı • 
~t ına~aleyh s?ninle de ~n.rpış 
~bııriyetinde kalacağım. 

c!t 01 .. _ Yan bu sözleri !On ıdereoe cici. 
-...cak &Öylemi§ti_ Delikanlınm göz._ 

\Ta1ver tcbcsSiim etti: 
- Vav canma... Desenize, bu ya.. 

mnn bir kadın. 
Ve Ci"'dl •etle şu sözleri ilave etti: 
- P-eki. bunları söylemekten mak. 

sadın•z nedir mösyö? 
- l3u11lan b "lmen lazımdır. oğlum. 

B•r.f.,..1:. beraber onun aleyl'\inde bulu.. 
nac:ık de~l misin? 

- Bu söz'erinfaıe teşekkür ederim 
mösvö Dö Pardayan, bilirainiz ki ai.. 
-r.hl 0 b"raber olduktan sonra herkes. 
le mücadeleye hazırım. Elbette madam 
dö Soriyentes denilen bu karlın bu ka.. 
dar korkunç değildir. Yalnız şunu ri 
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------------------------------------------------------------ Madam beni bu cehennemden 
kurtardınız, ısiıe ölünceye kadar borç
luyum. Beni eskiden tanırsınız ve bilir 
siniz ki sözümde dururum. Bu iyiliği
nize ka.Il!ı nankörlük etmiyeoeğimi si
ze isbat edeceğim, buna emin olunuz. 

Biran sustu, .sonra gözlerini Faus
ta.nın gözlerine dikerek tatlı bir gü
lümseme .ile de~·am ~tti: 

- Şunu da söyliyeyim ki, emirler.i
nizi tamamen yapabilmeli için kafi 
kuvvetim olması Jizımdll'. 

B u sör.lerle Dük, .Fa.ustanın kar§I· 
h kmz bir iyilik yapmadığı ibildiğini 

göstermi~ oluyordu. Bundan ba§ka 
karar sahibi bir adam olduğu, bileye 
ba:ş vurmadığı da görülüyordu. 

Fausta bu sözlere gar1p bir ciddi
yetle şu ccva bı verdi: 

- Demek ki sizden bir şey istiye
ceğimi ümit ediyorsunuz öyle mi? 

Dük Faustanın yüzUne dikkatle ba
karak: 

- Düşündüğüm ve zannettiğim şey 
Prenses Faustanın hiçbir hareketi 
sebepsiz yapmadığıdır. 

Vaktile birbirimiilc sıarpı§bk: §Unu 
tasdi kedersiniz ki, aramızdaki kavga 
şiddetli olmasına rağmen daima na
m uskarane idi. Ben başka türlü hare
ket edemem. 

- Bunu tasdik ediyorum. 
- B' z birbirimize karşı düşmandık. 

Siz bugün bir düşmanınıza yardım et· 
menize hiç de ihtiyacınız yokt\ır. Bi
naenaleyh ı:;unu anlıyorum ki, eğer 

barışmak lilzumunu görmemiş olsay
dınız beni kurtarmak aklınır.a bile gel
mezdi. 

Herhalde bundan sonra b~ber ça
l·şmamıı; l&ı;ım o•du~ınıu anladınız ve ; 
bunun için b:ına yardnn ettiniz. Öyle f 
değil mi? 

!Fausta sadece §U cevabı vera.i: 
- Hayır •. Vakıa sir.e 'ba..zı teklifler

de bulunacağım. Fakat bu tekliflerim 
sokakta yapılamaz.. 

- O halde P~cnsos nereye kadar 
isterse oraya kadar kendisine refakat 
edeceğim. 

- Çok nazik bir erkeksiniz Dük .• 
On senenin azabJn üzerinizde hiçbir 
tesir bırakmadığını memnun!ytie gö
rüyorum. 

Lütfen arabama bininiz beraberce 
evime ,g'ideUm, orada emniyetle görü
şebiliriz. 

Dük arabaya binecek yerde birkaç 
adı f"geride duran sUvarilere mani· 
dar bir şekilde baktı. 

Fausta hafifçe gülerek: 
- Da1baran.. Mösyö lö Dük Dan

goleme bir beygir veriniz. 
Dalbaran dönerek bir işaret yaptı. 

Adamlar-dan biri hemen atından ine
rek hayvanı dükün önüne getirdi ve 
f>zengisini tuttu. Dilk on senedir ha.. 
piste kalma.sına rağmen ~ayanı hay. 
ret bir ~eviklikle beygire alladı ve Fa. 
ustaya: 

- Madam, rica ederim lutfunuzu 
tamamlayıniz. Emrediniz de bu meş. 

um duvarların gölgesinden bir an ev. 
vel uazklaşalım. Burada boğulacak 
gibi oluyorum. 

F.austa tatlı bir seda ile: 
- Gidelim, emrini verdi. Bu emrini 

yüksek sesle verirken gözlerini Dal .. 
bara.n•a çevirmişti Bu bakışla başka 

bir emir veriyordu. Dev cüsseli adam 
bunu anla.mı§tı. O da geri dönerek 
diğer adamlara bakt.I ve gözleriyle 
dUkU işaret etti. Bu i5nreti de süvari.. 
ler pek çabuk nnlndılar ve derhal iki 
kısma .ayrıldı'ar. Bir kısmı arabanın 
önüne, bir kısmı da arkasına geçti, 
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lcr. Arabanın yanında giden Dango
ı ~-:.1 in bir tarafına da Dalbara_n geç
rn!';ti, 

Zindandan çıkış işi o kadar uzamış
t ı ki, Fausta ve maiyeti Sent Antu
:ın sokağına varırken, ortalık tama .. 
men kararmıştı. Pardayan Fausta ile 
Dangolemi bu sokağı?! başında bekle. 
n ektcydi. Faustanın emriyle etrafı 

çevrilmiş olan Dangolemi görünce: 

- Zavallı dük .. Faustanın arabası 
ıanında giderken, bu dakikada prense 
sin esiri olduğunu düşünmüyorsun!.. 

Dangolem istediği kadar sevinsin, 
halbuki işin aslı hiç de böyle değil. 

Pardayan ileraini iyi gören bir 'a. 
damdı. Filhakika dük şimdi de Fam; .. 
tanın elinde bir mahpus .olduğunu an .. 

l r.m:ım ·ş bulunuyordu. Pardayan ka.. 
fıleyi ~oriyentes konağına kadar ta .. 
kip etti. Faustanın arabası konağın ö. 

niine geldiği zaman etraf tamamen ka 
ra rmış, gece olmuştu. Büyük kapı, 

Fcnsh ve dük girdikten sonra kapan. 
dı lc;~e ş 'mdi dük asıl mahpcsine gir. 

m'e t u'unuyordu. Faustanın eline 
d j~· n .. J i~in çok piı>man olacaktı. 

P uci · ya •ı ko"' a~a gi rmenin çaresini 
cıt:ç· nme ·c l:a:ladı . Binanın etrafı 

ç~ 1, vük e1t d·ıvnr larla çevrilmiş. gi . 
rcb'lccnk ~·~r'eri de muhafız1ar tuL 
m"f'l · rJı . Bh::ıenaleyh ~irmek işi çok 
Z"rla"mıc-tı . Bu miişküliı.t Pardnyanın 
mu'ı :ı k'·a lr içer girmek arzusunu zi .. 
ya:ı~ ı eş'iriyordu. Onun scrs-::ri haya .. 
tJrda g-i rmcdiği yer, aşmadığı duvar 
"aı ınıycıı k i ? Dana sahan'cyın Kon. 
tininin çok iyi muhafaza C'dilmiş sa. 
rayına nasıl girmiş'i? Pardayan içe. 
r i girmeyi bir k"re aklına koyunca 
bu- u yanrr.alıvdı. DUsünrr.eye başla. 
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- Canım, ne diye bu kadar dü§Ü.. 
nüyorum. Kendimi yormıya lüzum var 
mı ya! Şu çıkmaz sokağa girer, küçük 
kapıyı Uç defa vurur ve Lagorel pa. 
rolasını veririm, bakalım açarlar mı? 

Okuyucularımıza §unu hatırlatmak 
lazımdır ki, romanımızın başlarında 

Lagorel, arabada saklı olan Fa.usta ı. 
le konuştuğu zaman bu parola karar. 
laştırılmıştı. Kadın aldığı talimatı 
zihninde yerle§tirmek için hızlı hızlı 
tekrar ederken, o sırada Pardayanla 
oğ!u Jan da oradan geçiyorlardı. Hiç 
bir şeyi kaçırmamak adeti olan PaN 
dayan, Lagorelin hızlı seda ile tekrar 
ettiği sözleri duymuş ve aklında tut. 
muştu. O sırada duyduğu bu sözleri 
§İmdi pekala hatırlıycrdu. Sokağa 
saptığı zaman düşündü: 

- Bu parolayı işi+eli bir hayli zıı. 

man oldu. M3d~m Faıts'a şimdi ı~
panya kralının fevkalade murahh~sı 

düş:.>s dö Soriyentes cenaphrıdır. Bi. 
naenaleyh parolanın değişmiş olması 
akla gelebilir. 

Bu h~kh düııiince Pardayanı , kend;. 
ne başka bir girecek yer aramıyı sev. 
ketti. 

- Vay canına, bu ne yüksek du. 
varlar. Bu kadın, kale ~ibi kPtah bir 
yerde niçin oturuyor? Hükum-et böy-

le şey~eri yasak e~meli:ii:-. Yirmi s.ene 
evvel olsa bu duvarlar bana bu kadar 
yükc:e'< ge'medi ya. Ama şimdi, bu 
ya~ımdaykrn bunla·ı a-:mak bana bir 
az güç gibi görünüyor. Öte tarafta 
bir nöbetçi bulmıyacağımı bilsem 
tecrübe edeceğim. Ya nöbetçi görür. 
sc. Onu öldürmeden susturmanın 

çaresini bulamaz değilim, değilim a. 
ma, gürültU olacak. herkes üşüşecek, 
ben de Fausta cenaplarının Şarl Dan. 
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9:::i:::::':"~:ı:;":~~~~:;:-;-~-:-~~-:-~-:=--:-----~~----------:-:~ goleme söylemek istediği sözleri du. Pardayan da bu adamı tanı.rnıştt· 
yamıyacağmı .. Halbuki bunu mutlaka Hayretle şu cevabı verdi : 
duymalıyım. Hayır, duvarı aşmak a- - Vay Valver, sensin ha ... 
kıl karı değil, yine gidip küçük kapı. Valver odaya girdikten sonra. le~ 
yı çalayım. • pıyı kapadı. Gözlerine inana.ınsdığJ 

Pardayan küçük kapıyı üç defa f!-nlaşılacak bir tarzda: a.l' 
vurdu ve parolayı söyledi. Kapı hemen - Mösyö dö Pardaya.İi, diye tek! 
açıldı. Pardayan mantosuna sarılmış etti ... 
olduğu halde bir kandil ile aydınlatıl. 
mış bir nevi karakola gidi. Oradaki 
adamlardan birisi hiç söz söyleme .. 
den bir işaretle Pardayamn kendisi. 
ni takib etmesini bildirdi. O da, süku. 
netle adamı takibe başladı. Rehberi 
bir hayli yürüdükten sonra onu kü. 
çük bir odaya soktu ve beklemesini 
söyliyerek dışarı çıktı. Şövalye oda. 
da yalnız kalınca herüin kendisini ge. 
tirdiği kapının karş1sına raslıyan bir 

kapıyı açtı. Burası loşça bir koridora 
çıkıyordu. Pardayan bu koridora gi. 
rcrek ilerledi. Fakat nerede bulundu. 
ğunu ve nereye gideceğini bilmiyordu. 
Böyle olmasına rağmen büyük bir 

emniyetle ilerliyordu. Eski çevikliği 
tamamen gelm;§li. Faustanm dük 
Dangolem ile görüştüğü odayı bul. 
mak için taliinc güvenerek yürüyor, 
yürüyordu Böylece birçok s~lonları 
geçti, bir sürü kapıları açtı. kapadı. 

tstediğini hala bulamam1ştı. Yollarda 
hiçbir canlı mahlUka raslamamıştı. 

Sanki bütün konak boşaltılmış gibiy .. 
di Nihayet küçük bir odaya geldi. ka. 
pıyı açmıya hazırlandığı sırada kapı 

b·rdcnbire açıldı ve bir adam gözük
tü. Pardayan bu adamın yiiziinii gö_ 
re:11iycrdu. rJEırifi boğazından yaka .. 
ladı, ses çıkarmaması için kollarını 

ileri doğru uzattı. O vakit adam ha. 
fif bir sesle: 
ı Mösyö dö Pardayan • diye ses. 

lendi. 

- Senin burada işin ne?. . t' 
Bu sözleri asabiyetle söyle.mı§ 1k 

Valvcr daima sakin bir insan ~~a:r .. 
tanıdığı Pardayanm sinirlilik gos n 
mcsine ve adeti olmadığı halde. ses.. 
diye hitab etmesine şaştı. Esld ~:ı.ı
tun pek mühim bir iş üzerinde 

0 
1' 

· · tClr" 
ğunu anlamıştı. Hemen kenıiınl 
ladı: 

dedi· 
- Ben vazifemi yapıyorum. 
- Vazifen mi? Ne vazifesi... ın 
- Dü~es dö Soriyentcs ccnabta.rın 

maiyetinde çalışıyorum. . ele 
- Düşes dö Soriyentcs m1 ! ~Jl .. 

sen dü~es dö Soriyentesin bızıne 
desin ha ... . 

- Evet, efendim. 1 01 .. 
- Ne zamandanberi, hem 11ası 

du da sen bu hizmete girdin? ·r 
·nı"' 

Şurası garipti ki, PardayanJJl 
81 

dtl· 

leri gittikçe daha fazla oozu]U)'O~}tlf 
Binaenaleyh del'kanlı kısa c_?''~ all"' 
vermekten başka çare olrnadıgın 
tadı. ıı·ı.-• 1 

- On gündenbcridir düşes~n fc"' 
mctindt>yim. Bana yapmış oıduğtl \.,,.el 
kaladc teklifleri kabul etmeden c·~tc
Rizi görmek ve reyinizi aırnnk ~fll· 
dim. fakat maalesef ~izi buıı:ırn;ıı so 
Sojiye gitm ; ş bulunuyordunuz. cdcfl 
hepten .dolayı size haber vcrc~ııtirtl 
buraya yerleştim . Bunda kııbll ·ıi ,·c 
yok değil mi? Bu sabah bile 

51.ıJcfC 
Jam alakadar eden bir jş için 

5~1ı;ol 
hn her göndermek istiyordu1ll· 
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' ~i:ıu sız alabilirler, 
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k&rfllttL 
Kanunun 1 n A lnct mad. 
delenıı• tevnku Hutııe ta~ 
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' ı- ·•11;kat Haztııe bonoları. • • 

<:.kı,·ı teminat parası 464 liradır • 
t l'tcar1 wnetler • • • • , 

\;.. meye · • · d • · d 1937 ··ı~aJ gıreceklerın tcrzı olduk larma aır tıcaret o asının l!!ııham •e Talı..u&t au....ı: 

Lı58.748.563-

" 13.496.827- 145.251.736-

f L 3.000.000.-
38.108.915.61 .. 35.108.915.61 

arın, ıtöstermeler:i şarttır. (5427) {Denıbte edllen nrala aak. 

:~b.":E:! U g u· · n k u· · d · }:·::t k'::~ .. !:.u:· ...... ~~._ r a y o 9 Serbut eabam Ye tah'YIJtt 
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\' lrk Ş:ik tararmdan 20,00 su.. 19,35 gramofon, kıraat, hava, eğlence 21,35 TahYilU Uı:ertne 

' \t ~ a ll§ları ta.rafından Ti.Irk Moliere gecesi 23,3:5 haberler, rramofon, hL 

~ ~ §8:kılan 20,30 Ömer Rıza va. 
'ıı~ ta. . .ayıev 20,4:1 SUZan ve a r. ROMA: 

1 "C\ltnd ıg.:ıo İtalya _ Brezilya konser! 18,35 karL Uıılllellt 

~L 62.562.18 
L. 8.715.057.07 8. 777.619'25 

4.500.000-
15.227.558.5 J 

Tekb 34~.39l.015.'l/ 1 
--...;; - --t ı "-.t , an Ttır\t :musikisi ve halk §Tk yayın 21 ,4ri karı~nk musiki 22,05 komedi: 

~ ~~ bt Yan) 21•15 orkestra 22,J5 RUya :?3,ZO ıan ve muuslkt 24,0:5 hava, haber 
~ ~lllı.J bcrıert ve ertesi gtlnUn prog ter 24,20 dana musikisi. 

J .lıılart 1933 tarihhldu ltSkıw: • 

~. ~IJQ a BOlolar, opera ve operet 
b "\ &on. 

·~llty 
Q, Ctg~Ynı 18,35 Holnndn halk ,ar 

' ~ ltt tda hayat rn.::5 llıod mu. 
\ ' 11§11< ~ ~ ~ Yayuı 21,30 musikili sah 
~.· ",. "e ın -.~'ı. "4,2s usıkı 23,15 he.berter, ha. 
·~ dans muıılkl.si. 

tıııı.ı 
\ ~l ltı l~.a 
~) .O:, bt~ karı~ık yayın 20,2rı oda 

\ 

l, lıt~ rler 21,lli d&ns musikisi 
tlcr 

, • Bpor 23,3:5 eğlenceli mu. 

. -.,~ -

1 

PA~IP 

3ermaye, t , 

U.tıyat akçesi: 

Ad! ve fevk&IAde. , 
HuaUll • , 

• • • 
. . . . ~ 

• • • 
Tedat1lldekJ Baıı.lmoU&r: 

Oenı.bte adilen evrakı D&kt1,. 
Kanunun 6 Ye S lııc1 m&~ 
l•rlD• te'Yflkan hazine taratın. 
dan Y&ld teô.i1&t. 

Derubte ~1111 enakı nakt1)'9" 

2.1 OS.172.4(JI 
4.5J6.007.7U 

L158.748.5&-

L. 13.496.827-

baldy..t. , Ll45.251.736-
K&rfllttı tama.men altm olarak 
t9da.tıı• Ulnteo •UAdileıı L. 19.000.000-

ı 5.000.000-

6.621. 180.10 

R ... kont muJtabllJ llAfttaıt ı.d-J ,, 
•uecL 

9.000.000- 173.25 J. 736. -

~ '------------1 Türk Unm lılnft&t:a 
Dfm TaaJıJılNatllı 

12.596.980.17 

Altına tah'Vill kabil d8'ri.der iL 726.596,66 
Diğer dövizler H alacaklı 

kllrtnr baklyelerf • • • • • ıL.31.05 1.678.38 Jl.778.275.04 
llabtelU • • • • • 106. 143.844. 26 

345.39t.Olo.f>7 

iş Bankası asgari 25 lira mvduatı bulunan bütün kumbara sahı p l e r i ne 
senede kura ile 20,000 lira mükafat daQıtmaktadır. 
1937 sonuna kadar keşide tarihleri; Eylül• Birinci Teşrin ·.1a Sirinci ~Can un 
aylarının ilk günleri. · 
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BEV1'0l' İ<UN_DU_BALABI 
ısmarlama gibi rahat. 
BÜTÜN ~EŞİTLERİNİ 

A.~ -

nda 

BU .LACA K S 1 N 1 z 
........ ... -

,lllOOlllllOOlm~ BU AKŞAM 
Taksim Belediye ~ahçesinde 

Kema ecati Tokyay 'ın 
18 inci · sanat yıldUnUmtt Istanbuloo sayılı ve maruf sanat 

arkadaşlarının lştlraklle kutlolanaeaktır 

---

Bir bahar sabahı 
kadar güzel! 
Çünkü 

Heı·şeyden 
e vve D g ü nde 

lkn d e f a 

R~dyolin 
Kullanaıak dişleı i nin 
sağlamlığını oe göz 
kamaşlııan paı lah

'1ğını kazandı 

..... , 
rıı•1' _.. 

BUtUn dl• ve dl• etıerJ • 
11

., ,,,,... 

giderdi.den ba,ka, a~ız koku•" ,r' 
il ııllf 

eder, aıızdakl mikropları t•"' ol,-
sıhhatln ve gUzellllln ayr1a•• tırlf ' 
aızı bir konca gibi guıell•f ~ 

----------ı--=:::::::::51 
Galata - Kartçınar sokak "':ri 

1 Erke•AVUSTüRYA ml;;;i°_~:~ 
Tam devreli lise. Ticaret Mektebi. Almanca öğrenmek ıçın ~ 

Del'8lere 14 EylUl Salı b~lanacal(tır. 12 ye ~ ..ıl). 
Kayıd muamelesi ı Eylülden itibaren her gün saat S,30 dan ıcteP ~t 
nüf\18 tezkeresi, afi kağıdı, sıhhat raporu 3 fotoğraf ve nı~ ınUJ"Y....ııı 
n&ıne veya diploması ile yapılır. Fazla tafsilat için rn:~-:::;j 
veya 42095 e telefon edilmeei ~ 

Emlak Sahipleri. iş Sahipleri 
D 1 K .K ~ T b~ıncl-:; 

Beyoğlunda Parmakkapıda !stiklil caddesinde 117 sayılı ~ ~ _..ııç• 
(EMLAK" yazıhanemizde bilumum emlak üt.erinde ALr:-1

1 
j}e 1' ~ 

Ferağ, !ntikal, !potek, Kadastro, Veraset, İzalei şliy~ 1~~ ıurlil~ 

1 
veraset ve bilumum vergi işleri deruhde ve takip ed~~ı':- işlet de 
lar •. dilek~eler, liiy~halar, mukaveleler yazılır. Her tu~ 

Programı çok zengin olan B U O E C E için masalarınızın temini 
lİ rica olunur. Telefon: 437oa 

._ oom~uıı-.ınnıı111ııııı-1 ... 

takıp ve ıntaç edılır. ~ 

il ====p=· a -~~u0ı cuRmAa ~';: -
10 

o 
1 

.. ıs•., 
~Pi ~mM :: Kema 0 ratar 

bah~esinde bu mevsimin son - Oroloğ • ope ••'~.J ................................................ 
I tikllll Lisesi Direktörlüfünden: 

1 - İlk, Orta ve Lise kısmılarma gUndüz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Bu yıl yeniden az talebe alirulcağından mektebe girmek isteyenler bir an evvel müracaat etmelidirler. 

3 - Eski talebe eylülün onuncu g!lnUne kadar gerek mektupla, gerek mek~be başvurarak kaydını yenile-
melidir. Eski talebenin eylülün onund:ın sonra yapacakları mUracaat kabul edtlmiyecektir. 

4 - Sekizinci ve on birinci smıfJ.ırm bütünleme ve engel sınavları eylüliJn birinde, diğer sınıfların eylülün 
yedisinde başlıyacaktır. 

5 - İsteyenlere mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı polis karakoluarkası. Telefon: 22534. 

SARAÇHANE BAŞINDA HORHOR CADDES!NDE 

Erkekler kıs11ı: : Münir Paşa konağında - Kızlar kısmı ile ilk kısmı Yeni yapılan binada 

Liseleri vatı Do 

yatosız 

t 

Bil U k SU t Bevliye mdt~~~ ııı~ y O O e Karaköy - EkseısıY z;jledell .~ 
DUğOoD yanında. Her gUD • ret= 

Bil.kreşin en meşhur 2 den 8 e kad~a~r ... ~~il 

1 
Çigan Orkestrası ı -- ,, 

Aynca bilyilk sürprizler 1 D O e-<"f O ....ıfl 
. Tel. 41065 I t•••r- ııl' 

nwwwaw::mc:ma=:r.mm:::::: 1 NecaettlP ~ ~· b"ı.ıe 
Ki r abları ~ cJlf •• ıre myage Her gün sab 0 ye~ i or 

H • • d d • akşamlan 1 7 den 
2 ntırı i1'1ıı; edtf• usa m e 1 n 1i tayyare apartrna ııı ~b 1• ~ 

Tam idrar tahlili 100 kuru1tur. 3 numarada hastaları dtfl ~ ı4' 
Bilumum tahlilat. Eminönü Emlak Cumartesi günleri ~:1,, 1' tP"" 
ve Eytam Bankası kar11sında İzzet dar hastalarını pa dJtcılpaı' 
Bey hanı. ber okuyucularını 

de'· 

Satıhk 
apartıman 

Beyoğlunda İstiklal caddesine yakın 

bet katlı, beter odalı, banyolu, güne-ı 

görür, denize nazır gayet ucuz fiat\a 
acele satılıktır. Müracaat: Beyoğlu 

Parmakkapı İstiklal caddesi No. 117 
birinci kat Emlak yazıhanesine. 

Göz Hekimi 
Dı. Şükrü Ertan 

bilinde muayene e 

il!:===~"~."~ ....... 11d' 
Oö% pıi tt itPJPe 

Dr.Muıal ~~ifJJ·rr.ı, 
Muaycnehanesinı f J >~ 
Tarlabaşı Cad .. V~el: ,ı ()il~fı 

nakletm~ .. 11 : ~ 
heri0 ~· 

Pazardan maadacl .. şl~ 1 S'' 
'k. e•· ıııı 

sonra saat 1 1 
1,t•" 

iftde I~ 
ZAYt - 927 senes ,ı4~ • 

. f ı~·~ ·,,i ç 
• • 111111 rıi" ı1f· 

nayi mektebi ikıncı ...... 1e .,o'f;f 
1 

r1c-
. · etti•..- il 1 · 4 

Ana - İlk -· Orta - Lbe kt sımlarını havidir .. Fen ve edebiyat kolları vardır. tık sınıflardan itibaren ee; 
nebi lisanı meccı:ı id.r ... Açılan şubeler dolayisile Münir paşa konağı ancak erkekler kısmına kafi geldiğin 
den bu sene :·ızlar kıc;mı ile ilk ~ı sma Münir paşa konağı karşısında leyli bir liseye lazım olan bütün müştemila 
tı havi bi1yük bahçeli yeni yapılan bina tahsis olunmuştur. Kızlar kısm ı nda tedrisat ayrı bir talim heyeti ta 
rafından yapılacaktır. t''inir paşa konağının kafi gelmemesi yüzünden geı:en sene Çarşambadaki şubeye nakl 
olunan ilk kısı~1 yerıi binamız:ı alınmıştır. Çarşambada da aynca ilk kısım vardır. Nihari talebeden arzu 
edenler me~tebin hususi otobiisU ile naklolunurlar. Kayıt muamelesine başlanmıştır. Hergün sabah saat 10 
dan akşam 5 e kadar müracaat kabul olunur. Telefon 20530 

11 inci aınıflann bütünleme ve engel imtihanları 1 eyllllde başlıyacak ve 8 eylulde biteceütir. Diğer smıflann engel 
imtihanlan 8 eylii iden 17 eylüle kadar sürecektir 

1 Cataıotlu Nuruoemanlye cad. No Jı 

il (Cafalof1u Eczanesi yanında) 
ı• ........ T.el.ef•on. .. 2.25•66 ........ • 

tasdiknameyı zayı . ııuıcı1'd.ufl 
• '111rı ' p• racağımdan eskısı 1' ' s3 
ı\kbıY1 9S Sultanahmet Jlj 

BURHAN ETTi 


