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Korsanlık/arın başladığı 27 temmuzdanberi 

~kdenizde 20 gemi batırıldı 
evköfhane ~~fl~dan Sovyet gem~l~ri~den 
e cennayet b~~ını~ ~aptanı .açıkça soyluyo_r: 

Bugün öğle üzeri Bızı torpılleyen gemı 
ır sabıkalı koğuş Italyan torpitosudur ! ,,_ 

ftrkadftQJOJ VUrdU Akdeniz Devletleri konferansının, ltalyanın iştirakini temin l~la 
~ Monlrlde toplanaeatı slylenlyor, fakat ltalyanın buna rağmen 

.arah, tevkifhane hastahane- konferansı akamete utratm.ak için çalışacağı iddia edilmektedir 

e götürüldüğü s1rada öldü Beyn lmilel I ' 
k. <Y .... 6 •Oltla) filolar teşkili 

teklif ediliyor 1 

bfr tiycmo binaaana ~" bombadan aonra ••• 8o1ııa'k14r 6li1 il6 
doludur 

Sandalla harp 
Gemisine hücum 
lr Çinli kadın 12 siville bu 

~an. hayret cesareti gösterdi 

Londra, 4 (A. A.)) 1teıiml malı. 
feller, İngiliz hUkAmetlnlıı Cenevrede 
Akdeniz devletle'l"l konferanama mll • 
him tekliflerde bulunacağmı bildiri • 
yorlar. Bu tekllflerbı fllolarin tepik! 
mesaili prenaiplne darmcaiı ve ali. 
kadar her devletin Jıarb pmileri tara. Caayir au1ontada SOf1!161 gmnlrini batırdığı iddia edilets "Turbin" taimH 
fmdan diler d991etlerln tlcaret mo • ltalyan torpiton • 
Jarmm himayesi taahhlldilntı tuam • 
mun edecetl anJqllmald&dlr. 
Konferanı ılralle toplanacak 

Londra, 3 - TahteJıı.ıılr konanlllt-
lan dola~ılyle ut ~.., 

Musolininin 
Almanya 
seyahati 

Arlık resmen teyit 
ediliyor 

Beıtbl 1 (.A..A,) - Almuı D. N. B. ajua 

' 
Akdenu d6111etleri konferanatnın Montrlkle toplanmtJ3ı muhtemeı g~ 

::=:EmES Inglllz Amiralının 
cak olaa bu ..,_un Cok bOytlk bir ebem. 

E::~"':':.~.:== dostane beyanatı 
''İld devlet adamı, Ud memlekette mllleUn 

ve ctn1eua tıalmdl ııayatmı .,..tan..,. detti BugDn TDrk ve lnglllz denlzcllerl arasında 
ti,_ Od mamam blkıtAp b&rekeU arum.. b• f tb l 
daJd Brla J&kmlrk ve ideolojik mtbluebetle • r u o m 8 ç 1 y 8 pı lıy or 
leantıdU bu mODuebeUe bir kere dalla te,tt Kiaflr amiral ve malyeU bu•aabab htan. 
edeceklerdir. bulu ıesmlflen:Ur. Jııllaaflrler öfleye dofru 

Kim .oeyallZJn tçbıde blrleten Alman mil. Tarabyaya gftmfflerdlr. Şereflerine Tarabya 
leU, P'Olırerle blrlflcte, ta,18t ttaıyanm Du. Tokatllyan otelinde 1atanbul kumandanlrtı 
ÇUlnt Alman topralmd& •lA.mlamata kot. tar&fmdan blr ziyafet verilmektcJııllr. 
makla uınımı ve derin blr eevtno duymakta.. Bugtln maç var 
dil'.,, AqamUltU •.ao da TUrk ve İngiliz bahri. 
Marepl Badogllo da beraber 1euıer1nden morekkep ıkl taımn araımıda 

olacakmlf Talulm ıtadmda futbol maçı yapılacaktır-
llyltUUn 20 mm HlUerl ziyaret edecett Akfam .. t 22 de lngiltere Btlyük Elçi. 

tahakkuk etmlf olan Kmolintye, bu slyareU Uli mutah&tıtızan K. Korgen ve re:UUW 
eftumda KantaJ BadotUyo De b&rtd)'e taratmdan, Amiralin ,.ret1ne Beyoğlundald 
nasın Kont çıanonun da refakat etm..a hla1lls 1efaretıaaneelnde bllytlk bir auvare 
muhtemeldir. (DeJll -.ıd) nrUecekUr. 

Ziyaret programı bltdlrllmlyor Mlaafir Amiral Vellıı dtln uat 17 de Dea. 
patcıı lmıvaz6r0nde bir ıumikabul yap. 

Berlin, • (A. A.) - Yan remnt bir MJfUr. Harp :nımu Kumandanı Tutamlral 
Alma kaynağından bildirildiğine göre Mehmet Ali tarafından BOytlkadada verile. 
Muaollni Bitleri ziyareti esnasmda bU. cek olan prden.partr dOnkU reımılkabuı yU 

yUk manevralarda hazır bulunacak ve stınden tehir edllc:Utfnden, gardenparti davet 
aflebi ihtimal ondan sonra Berline gL Wert Amiral Vellııln davetlileri olarak AmL 
decektir. ral gemlıılndekl remıikabulde bulunmutlar _ 

dır. • l ngiliz Amiralı Vela 116 Tilrk Amlnık 
Z'yaret programı katı ıurette teL Donanma kumandanı Tümamiral Ştlkril Şiikrlı Oktuı 

bit edilmlf defildlr. Okan, Harp ruOllU kumandanı Tuğamiral 
Bundan dolayı Muso!lninin ziyareti- Mehmet AU, lııtanbul kumandan vekili ıene.. mla olan gemiyi gadli'mlflerdlr. Saat yedlJ'9 

ni bildiren reemf tebliğde bu tafıillt raı Cemil Cahlt, Vail muavlnl ve birçok de. kadar gemide kalall ctaveunerıe ~ 
&ikredtlmemektedir. Dbı ııubaylan. eJçllUdr. atqemlllterlert, tn.. arumda umlml bublballer olmUftur. • j 

IUls kolonı.t ve matbuat mllmeaOJerl da. 
vetuıer anıımda bulunuyordu. Amlrahn beyanatı 

Kllteaddlt mot6rlerte Dolmabahçe nbtr.. Amiral VeU. pmlde pzetecllert kabul 
llUDdaa Dl9pMc1a bu9uDraDe nakledlleD ....... fQDlan .Uylemlftir: 

da...UOer, pml malıltanı t.arafmdan karp. 
lamD• ve JmnullrQa muhtelif Jmmılum.. 

dakl zengin btlfelere ıGtOrtUmO,tar. A.m1ral 
Velll 111 illo kunDV llQeU nd91&1erlne 1'0 
JCUE 1* 111&11a ~.,. mkal&de tL 

"- Şu dakikada 8IJle ne ıı&yllyecettmı 
bllmlyonım. O kadar bllytlk bir heyecan için 

deyim ld bu heyccanmır ifade edecek keU. 

iDi bul&nııyacapnda korku)'Orum. Klladl 

· (Devamı fi~ ·• 
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iJış SUJ,asa: 1 f ~ 1 dltuµıta dai!. , 
D o k t o r A r a s 1 O• 1 

1 M;;harrir ve işÇ! 
Cenevreye hareketi. Umumi yerlerde saz s~~~.:d~=:~~~~·:!f::. 

.• b t. 1 ç a 1 m a kta aA d aA. b ~~;ğu;:~l~y~:;::r~Ü::~~:.t 
mu n a S e e ı Y e • • • ı yenden, <Jahfimadan g~c:ı_n f3kat iel~ 

başka her f erd bir işçıdır. ·nin, yani 

~a ~ ~ n •• ·~ekı·p au··ndüz V aza o: H ü se\\HI ıro R Df a'lt iş arasında fark vardır. zenfan ıdıııse· 
V -.~ "ıl >7 çalışmadan geçinebilecek 

0 k dcğı1• 
Dış İ§ler Bakanımız Dr. Aras dün ğü yedi sekiz yüz tecrübeli sivi1 poli- Her ilmin, o ilme dayanan her mes· teşkil edenlerin çoğu o kıyafetleri gene nin, yalnız bir heveskiı.~ .olearerak jlitnleı 

Cenevreye hareket etU. Bir İtalyan sine, Berline yollanmak emrini ver - 1eğin de usulü, erkanı, §artı vardır ve kendi zevklerine uydururlarken ruha kendine daimf meslek edın "')Ur ııatts 
vapuruyla ltalya üzerinden ve mutadı nıi;;tir Bunlar orada Alman polis ha- ayrı ayrıdır; fakat bazı şartlar da var- cevap veren musiki gibi bir ince sanat· sanatlc meşgul olduğu görıı rberliğc. 
olmıyan bir yoldan seyahate çıkışıyla fiycleri ilC' birlikte ltalyan Başvek iL dır ki, her şeyde ve het yerde birdir. le neden bundan ayrılsın? çoktur. Halbuki zengi~in rc1n;tığı go• 
muht€rcm Doktor Aras'ın mutlaka bir nin muhafazası için icab eden tedbir- Ona azıcık aykın gitmek gene her Birçok bestelenmiş şarkı ve şiirle- maden ameleliği etmege kafa,•st ıısY· 

k d 
yerde ve her memlekette hoş görülmez. rim var: fakat musikinin tekniğini bil· ardır " 

siyasi mana ifade etme arzusun a leri almıya memur edilmiBleıdir. Bü- rülmemiştir. (Belki v ' rıate b~ 
bulunduğunu sananlar, .sterlerse, bu yük devlet adamalrının Eevahatlerinde Birkaç gece evvel alaturka sazlı mem; alaturkayı çok sevmekle beraber retle karşılanır. time veya.bsabuırnaı;> 

k tt 
. l " l 1 1· . e l ~ gazinolardan birinde bulunuyordum; alafrana.,adan da - ta rocuklu:?:umdan garı bit tarzı hare e c ınsan ıgın a \ ı"e ımın a ınması tabii ve mu t ad olaıı bu tcd. H ld . d :ı ~ ves eden zen2'ini kimse 1• J·yi afta arası o ug· u irın kalabalık e· b · k ı b 'h · ı t · · v ı ...,c,. ır 

inanmaktaki ısrarımızın ' 'e Akdeniz birler gösteriyor ki korsan den•zaltı :ı erı - zev a ırım; u. ı tıma zmır:n proleter olduğunu söy e ... ,. iyi b 

l 11 t hd
.d d h. a· ·ı f:ildi. Fazla alkışlarla ne okuyucu, ne eski kozmopolı't hayatından uyanan bir "yle.Dle" 1 

muvasa a yo arını e ı e en a ı_ gemı erinin AkdenizdoJd faaliyeti se _ de dinleyiciler rahatsız edilmiyordu. proleter olduğunu ~ . ··cretini 
8 ~ 

scleri devamlı olmak istida<hnda ..,.ör- bebi"le t ·ıt ı t ı şey. Fakat büyük bir mantık ve bir d -·ıd· ç·· kU ı~çı u ar• "" " ' ngı erey e ta ya arasmda Sazdan epeyce anlıyan bir bayanla şey egı ır. un " . ' ic:i yaP 
meyic:imizin bir veni delilini sezeb"lir- kırn bir zaman ı"çı·n bnlı·ı k 1 k v millet zevk ve hususi}•etlerini ta"ıyan mak =:artı"le, kcndı'nc verılcn ~es·uıı·\·etl :; " ~ ·en ya ın ı e okunan şeyleri rahat, rahat dinlerken ;$ :;- " 

ler. Fakat hakikatte Kemalist Türki. anlaşma temayiillcri bir hayli zayıL yanımızdaki masaya ceketsiz, şapkasız bu temenni ve tavsiye beni bir hayli onunla güdülen ga.~·ede~··e~~e, biri~ 
l 

. d k"l t a··· b. b. . . f lamış ve kom 1 ?I b lk' d düşündiirdü: edebiyatımızda olduğu kt M h . rnun •• ....eb-erın e ve ·a c ver ıgı ır ırıncı sını ışına :ır.. e ı e suya biri ecLdi, oturdu. Fiziyonemisinden .yo ur. u arrır. .. diişUn .... 
devlet adamının ana vatan hududundan düşmüştür. '· 11• d' k' b b" b d - gibi musikide de - yenilik namına - çi olduğu söylenince oyle .. .ste ,-e, ue ıy 1 1 u ır ecne İ}'di. Otur ugu - .... .,.3.,.., r 
b f k

. k d M 'll tl Ce U i fk" m"lli aykırılığa mı düş:iyoruz acaba. b ı "Ba 1tc:t1gt«• e ı bt u se er ı çı ışı, sa ece, ı e er - mum e arın çok hazırlanmış bu- masaya kollarını dayadı: başını iki a- aş ıyor: na ça :; . 1 bÖY e 
miycti Asamblesine iş•irak etmekle luıımasına bakarak Asambknin Akde- vudarının içine aldı: derin. derin dedim. ya kitaplarımı basan kıtapÇ jr ıcııl~ 

· k = Y b d k ·· b ı · · ·nı e.Dl dl• hulasa edilebilir. ruzde i muvasala yolları hürriyet ve dinlemeğe başladı. Haline baktım, a- a ancı ostum te rar soze aş a· yazı ısmarladı; ışçıyı · yani }teII 
Milletler Cemiyetinin bu Asamblesi emniyetini ve ticaret denizciliğinin se- deta baştan ayağa kulak kesilmiş; dı ve bu sefer saza değil, saz çalanlara lum. Onu yazdım,, d!y~r'. ıerinı o ya-

norınal bir toplantı olmakla beraber lametini temine matuf bir temayül ''Solo,, okuvan bayanın hançeresinden temas etti: ni, yazısmın içindekı fıkit d}arın ıııe!-
aüılyanın içinde bulunduğu şartlar ta. göstermesine ve bu temayülün bir par. sıkan nağmelerle ara sıra yerinden oy- - Darılmazsan z size başka bir şey zının hizmet edeceği nıaks: ti)'Of· ~ 
biiliğe o kadar aykırıdır ki dünya on ça da hararetli bir tarzda izharına im- r.adığı, masasına doğru adeta hamleler !Öyliyeceğim: bizde musiki - piyano uliyetini sırtından atmak 

15 
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eyl\ıl günU Cenevreden bir fevkalade. kim bulacağını sanmak ?.amansız bir yaptığı gorülüyordu. Arada bir bize müstesna - hep ayakta çalınır: vakıa re tabi oluyor. sipari§ alıyor, 
lik beklemeye' kendini hazırlamış bu. keşif ve tahmin addedilemez. Fakat bakıyor, bakışlariyle bir şeyler söyle- tizin ı1az aletlerinin hususiyetleri buna tinden feragat ediyor. • rıfl bil' 

k · · ·b· imkan bırakmaz.· fakat onları calan- · · sanatk
3 

·deli lunuyor. Asamble böyle bir hararetli arzu gös- mc ıstıyor gı ıydi. Fakat muharrırın. . :E)Jkl 

Medeni milletleri dü§ündüren mese
leleri şurada bir daha sıralıyalım : 

1 - Uzak Şarkta Japonyanın giriş-
tiği tehlikeli iş. 

2 - İspanyadaki dahili harb. 
3 - Akdenizdeki korsanlık. 
4 - Habeş davası. 

Bu dört meselenin dördü de Millet.. 
ler Cemiyetinin bu on sekizinci Asam
blesinde ruznameye ahnmıe değildir. 
Yalnız Bu Asamblenin devamınca ku. 

lis aralarında Habeşistamn !talyaya 
ilhakını karar altına almak imkanla
rının aranılaeağt, bu dikenli işe son 

verecek bir formül bulunabileceği rL 
vayet edilmişti. Bu rivayetin tahakku
kuna doğru atılınıs bir hazırlanma a
dnnı geklinde tefsir edilen İngiliz _ t_ 
talyan konu3malarının tam bir seme. 
re verebildiği veya her iki tarafı nL 
hai bir anlaşmayı mümkün kılacak 

bir platforma ulaştırdığı iddia. edile
mediğine bakılırsa, her şeyden evvel 

buna bağlı olan Habes davasının bu 
Asamble sonunda da muallak mesele. 
ler arasında kalacağı, sürünüp duraca. 
it tahmin edilebilir. 
Uzak Şark hadisesinin "devamlı" mü 

tecaviz"i Japonya ise gerek Milletler 
Cemiyetinin bulunduğu Avrupadan ve 
~erckse bu cemiyetin ifade ettiği Av. 

rupalı dünya ideolojisinden o derece 
uzaklardadır ki Cenevrenin bu içtL 
maında biçare Çinin hissesine uf acık 
bir ''taziye dahi dü§miycceği mu
hakkaktır. 

Akdenizdeki korsanlığın feci inkişa_ 
fından gelen bir cndiBe ve heyecanla 
Nalans İspanyası murahhası del Vavo 
nun bUyük bir sempatiye muhatab o. 
labileceğini sanmak mümkünse de Va. 
lans murahhasının bu sempatiyi istis_ 

nıar edebilip edemiyeceği, edebilmiş 

olsa bile bunun çok kuvvetli bir realist 
tarafı olabileceği meşkUktür. 

Hadiseler göstermiştir ki İspanya 
cahili kavgasının hakikatte, sadece ve 
yalnız bir İspanyol dahili kavgası ha.. 
linde kalabilmesi için de, yahut Millet.. 
ler Cemiyetinde ekseriyetin beğenebile 
ceği bir neticeye ulaşabilmesi için de, 
cihan sulbü ve meşruiyet taraftan sL 
yasi kuvvetlerin ve temayüllerin işaret 
ettikleri makul istikameti İngiltere ile 
Fransarun müştereken ve sarih bir 
tarzda kuvvetlendirmesi lazımdır. 

Fransa İngilterenin yedeğin-
ae bir kuvvet halinde kal • 
dıkça ve İngiltere bu yedeği ha-
rekete getirip peşinden sürüklemek i. 

çin muau.am mekanizmasının motörü. 
nü işletmcdikçe İspanya murahhası 
del Vayo'nun bağına bir katre yağmur 

yağmıyaca.ğma inanmalıdır. Demokrat 
devletler ırnıetıer Cemiyeti Asamble
eine murahhaslarını gönderirlerken 
Romadan Musolininin Berlin seyahati
ni kat·n~tlren haberler gelmeye ba§
kdr, Roma genel emniyet direktörlü. 

terir de ne olur? Bu arzudan çıkacak Okunan şarkının bir yerinde: lar öyle vaziyetler alıyorlar ki u~umi işçi sayılması yeni değiJdı~··zdeki sa.-
netice ademi müdahale komitesi fiyas- - Supcrbe 1 adaba. umumi terbiyeye hiç uymuyor. gerek Avrupa'daki, gerek. 

1 addol~· 
kosundan daha başka türlü mü olur? Diye mırıldandı. Şüphesizdi ki bu Mesela ıu zat bacak bacak üstüne ray şairleri birer hiznıetka~ır,8.deieril' 
Başka türlü olamıyacağmı zannetti- zat ''musiki,. mensubu bir ecnebiydi. at-.ık &lıretiyle sazı kucağına al~ış nurdu; hatta Avrupa'da 

851 ıcıar sr•• 
recek sebcbler ve şartlar sayısız ol- Benim de dikkatli bakı~ımdan aramızda < ma ayak kabının tersini de dinliyenle sofrasına kabul olunmaz .. ~r ıcoııJıO 
makla beraber bunu şimdidçn kesip bir yakınlık meydana geliverince kendi- rin suratfarın.i ~~virmi~: dikkat ettim. sında, bizdeki eski tabirı 1 

e Gııtt°' 
atmak doğru değildir. Bir de bakarsın sini masama davet ettim. Sanki kırk ralarken bile piyanistin ağzından ciga· kahvc.ocağı'nda otururınue.yuP y•"' 
ki hiç ummadığın taş baş yarmış. On yıllık ahbap imisiz de burada musiki ra düşmüyor: bir hava çalınırken din- bcrg'den, daha doğrUBU okU rabjblere 

dört aydanbcri İspanyada cereyan e- dinlemiye gelmişiz gibi söze girişti: liyenlerden birinin gürültü etmesi ne manın ancak kibarla.J'8• ktaJl çıt<tl' 
O 

- 1 d · b · 1 b" mahsus bir imtivaz oınıa. de .... u.e 
den hailenin sayısız feci sahneleri kar- - n gün ka.dar oluyor ki Türki· <a ar ayıp ıse 11 vazıyet er ondan ın " r llP':.rı 

d b 1 g·ından beri şair, muharrı , tt" sr 
§ısında "adli'' tedbirler almakla iktüa ye e u unu yorum: Musiki mensubu kat ayıp: bu, müşterilere karşı pek h \;a p ti oNUiı'ndan "Iktı. içtimai a,, ,.·1ı et · 
etmiş olan "siyasi vicdanı amme?!'' C>lduğum için her gece bir gazinodaytm; hürmetsizlik olmaz mı'! ·~:1 ~ t te§" e 
korsanlıgı· n karcısında bı'rdenbı're dı:kı·- Şimdiye kadar dinliyemedig~ im musiki- bir sınıf, ayrı bir kuvve uJibltl .,.. . ''M d Gene dikkat ediyorum. bazı havalar Bu sınıf bu kuvvet işçinin nıe .... e~ıe: 
livermi§ ve: nız o erinize., olmıya cidden muh· ı.öylenifken çalan ve söyliyenlerden ' . . · ? B ayrı "' ~t 

' 1- Eh ... Bu kadarı da fazla. Otur 1aç: fakat 0 mukiside öyle incelikler, hir;, hatta ikisi meydanda yok: bir de yardım etmelı mıdır· u b JtlU'.'.:;.f, 
Ö 1 k h h 

fakat bu suale verilen cev~ '.,.;r ~~ 
otur'dul'Ufi ToMea yajtarım Y e tar a DYt uıı• asletler gö.rdWn. ki hakrvor~ıınt lci aa.r.kf.r\- .... ,..r;n~• .,.. "M har;:ır ,.. ~-

h 
' ~Jlaıi ere ete, bu gu"'•ellı'klerı L"utu·n 1. · ae olsa ırn;,. bu: u b'lf.JCİS• ı"' aaa.,. .. u ıp yerıt'e oturu.y,or. dir., demek peğildir. O, ı ıcatetı!IY 

D 
. bütün bir tarafa atıverip "kendi kendi· Dinli"•en b!r kimse sıııde kulak ke· ld gwunU ... ı\'• eyıvermiş. " w;tin bir parçası o u .. .. 'k bir "p 

Bil 
niz,, den başka bir şey olmasanız: eğer 11ilmi~ demektir: onun gözünün önünde k bu~-U olS.-

ttin bunlar faraz!yeler. Cihan disinin bir kuvvet. ço ·r tesiri 
sulhUnün lehinde, ortada elle tutulacak onları kaldrrırsanız hiç şüphe etmeyin, bir ~eyin harekete j?'elmesi demek, din· den çıkacak her satırın bı 

musikide ya Fransız, ya İtalyan, ya- leme zevkini bozmak demektir. · 1 d r Ç 
biricik şey şimdilik Amerikalı Hull'ün bileceğini unutmama ı ı · .t.f>. 

hut ta Rus musikisinin boyunduruğu Biz bunları konuşurken hakikaten N il h,. 
devletlere gönderdiği tamimden iba • uru a ı,.JI 
rettir. altına girmi~ olur~unuz.... sahneye biri girdi; yerine oturarak .,. 11 

Açıkça demek istiyordu ki.: Musi- saza karıştı. Esnafların d011 
18 ne! Asamblenin bu tamimin ili_ 

sani atmosferi içine girmek zekasın. 
dan veya taliinden mahrum olmaması. 
nı temenni etmek isteriz. Filhakika 
Hull'ün tercüman olduğu zihniyetin 
yaptığı araştırmalar bir parça Mesihi 
bir metodla ve Avrupa i~lcrine karış
mamak endişesi bcrmutad gözönünde 
tutularak yapılmış bulunuyorsa da, 
muazzam Şimali Amerikanın cihan 
emniyetine karşı olan hassasiyetini ih. 
sas etiği için, mühim bir kazanç oldu
ğundaıı hiç ııüphe edilmemelidir. Bu 
Amerika Avrupa işlerine karışmaz. 
Ala ... Fakat Asya işlerine, Uzak Şark 
işlerine niçin karışmaz? 

Akdenizdeki son emniyetsizlik tec
ı-ü.belerinin karşısında lngilterenin yal 
çın bir cephe göstermemesini Şimali 
Amerikanın Uzak Şarkı başıboş bı
rakmış olmasına atfedenler var. Eğer 
hakikat bu merkezdeyse, ı;imdiki gi
dişle yarın Çindeki en ufak imtiyazı. 
na Japonyadan en ufak bir saygı gö. 
remiycceği şUphesiz olan Amerika. bü
yük aanayiinin Ç n pazarlarından müs
tağni kalabileceği kanaatindeyse, c _ 
tindeki pek mUhim kuvvetlerden de
mokrat A vrupnnm istifad0 sini müm-
kün kılacak b:ışka realist se-
bebler ve tahrikler buluna _ 
mıyacağı için dünya siyasi ni7.ammda
ki kararsızhk müzminlc~e mü7..minlc~c 
dünya buna ahııabilir Ve korsan 
tahtelbahirJor'e mnsum gemilerin tor. 
pillcnmcsi, ~000 yıllık tarihi olan miL 
letl~rin istiklallcrindcn mahrumiyeti, 
evlatları arasında serreri ve satılmış 
sefiller bu1unab'len m:lletlerin dahili 
harplere sürüklenmesi, ycnı bir siyasi 
nizamın tabii tecellileri haline girer. 

Acaba o zaman, hava yollarının Ar. 
zı beş kıt 'aya ayıran eski coğrafya an. 
lamını değiştirip U.zı tek kıt'a haline 
soktuğu bu "de\Ti dilarayı medeni. 
yet" te böyle b ' r badireden hangi ba
bayiğit zararsız çıkabilir! 

Şek.ip GUNDOZ 

kide, "Türk" kalınız. Elbise gibi, ayak Bu teklifsizlikler, bu laübalilikler 
kabı gibi, şapka gibi - ister kadın. bir sanat sahnesine ne dereceye kadar fopJaDtısı ·ıer ,e· 
. k 1 r terıt . ret 
ıster er ek - Medeniyet kıyafetinde yakı~ır bilmem? Saraçlar, ayakkabıcı a ·.. 'fıc' 
umumt bir birlik varken ve milletleri Hüseyin Rifal miyetlcri idare heyetleri ,dun _.,,ctardıf• - - ______________________ _:..______ . d toptaıw ... , urııl' 

Al 
odası esnaf şubesın e tar J<•l'I u· 

m a D Yada kalan Bu t~plantı~a k~~ü~~anye:t.,e öil:'e~p 
nun ıcap ettırecegı v..... edeıı 1•· 

cük sanatkarları alakadar 

Tuee rk parası .. Üzerinde görüşülmüştür· .. Uk sırıa~:ı 
Küçük sanatkarlar. kuÇ 1~rı111" ıııl 

lkt V k 
.
1
. kanununun biran evvel ~uruıl~_,ıı 

ısat e 1 1 vaziyetin düzel• temin için teıebbüsatta.:de 1<Uçiı1' 1111, 
istemektedirler. Bu takdı da if ıc• e~' 

meğe yüz tuttuğu kana tindedir :~:~~a~ü:~~~~~~~ui:~~aoe ede' 
terdir. .arı•tll' Ankara, 3 (A.A..) - tktısat Vekili 

Bay Celal Bayar Anadolu Ajansı mu
harririne ldış ticaretimizin bugı:.lnkün 

vaziyeti hakkında aşağıdaki beyanatta 
bulunmuşlardır: 

''- ihracat mevsiminin baŞında bu
lunuyoruz. Vatandaşlarımızın dış ti -
caretimizin içind~ bulu.ıduğu vaziyeti 
yakından bilınelerine ihtiyaç vardır. Bu 
na binaen, Cümhuriyet Merke7. Ban -
kasınca tutuian kliring hesaplarımızın 

vaziyetin umumi efkara muntazaman 
arzet:neyi kararla tırdık. 

Okuyu: ular bu hesapları biitün taf -
silfıtiyle cetvel halinde göreceklerdir. 
Bun:ian böyle ayni ht-sap vaziyetleri 
vekaletin çıkardığı enformasyon bül
teninde her on beş pjndt- bir neşroluna 
cağı gibi ayrıca Türkofis şuheıcrinc. ti· 
caret N:ialarına ve matbuata ı:la bildiri
Je,~ektir. 

28-8-937 tarihindeki kliring he -
s1pları bakiyeleri Cümhuriyet Merkez 
bankamızı!a 28.672.800 Türk lircılık bir 
blokaj kaydetmektedir. Alakadar mem· 
leketlerin Türkiyeyc verl"siye sattıkları 
mallann bedeli de 6 363 886 Türk lira
sı tutmaktadır .. Vadeleri geldıkc;e be
delleri Cümhuriyet Merkez Bankasına 

yatırılacaktı. Bu yekanda altı aya ka
dar vade ile mübayaa e<l~!miş olan mal· 
h:rtn bedeli 2.534. 7 4 7 Türk lirasıdır . 

Memleketimize veresiye aablan mal 

bedellerini de Cümhuriyet Merkez Ban 
kasında bloke bulunan miktara ilave 
eylediğimiz takdirde "disponibilite,. ye
kCinu 35 milyon küsur Türk lirasına ba
liğ olur. Bunun ifade ettiği mana alaka 
darların memleketimizdt-n bu miktarda 
mal alıp ihraç etmeleri !demektir. 

Alm.ınyaya gelince: Ayni tarihte Al 
manyatia (Rei.chıbank) nezdinde 
30.44 7 .894 Türk liralık bolke paramız 
mevcut bulunmaktadır. Bir kaç ay ev 
veline gelinciye kadar bu rakam 44 mil· 
yon lo:.isur lirayı bukr.uttu• Halen 
(Reichsbank) ın nezdindeki 30 küsur 
milyin Türk liralık blokaja mukabil Al 
manlann memleketimize veresiye sattık 
ları mallar bedellerinin yekunu 
34.187.169 Türk lirasıdır. Bu yekunun 
8.830.414 lirası altı aya kadar vadeli 
mübayaalara ait bulun.maktadır. Bu mik 
tarlardan vadesi gelenler Cümhuriyet 
Merkez Bankamıza yatırılarak Reichs· 
Bank nezdindeki bloke paramıza mah -
sup olunmaktdaır. Şurasını da kaydet -
mek faydalı olacaktır ki Almanyadar: ıi 
parişi mukaveleye bağlanmış olduğu 

halde henüz memlekete ithal eklilme -
mi§ olan mallar bedelleri yukarıki 
34.187.169 Türk liralık yekunda dahil 
bulunmaktadır . 

Almanya ile Berlind~ bulunan mu • 
rahhas heyetimiz arasında Reichsbankın 

nezdindeki bloke paralarmuzm bir an 

kUçük "' r•"' Şimdi mer'i olan . t .,e .ı. e tİ' 
. d tttıh• . de 

kanunu 324 senesın ~ .. h• ı•Y' ıW 
ki cemiyetinin gördügu da ıııııtt•· ·ııiı1 
yasi olan ihtiyaçlarla ya~ı ır>'dde•• 
günkü icaplara göre hiç ~~1ddJt· 
tatbikı imkanı bulunınaın-

K Uç U k 0111t1Ye 
aeçml fil ols&JO tf"di1'ı~ 
... v .. rı ç~ . 1ı1• 

Büyük Önder Atat~r~~ oııcii ııır ,1,ıı 
ri manevi evlatları kuçu ğe blf 
talık geçirmiıtir. tyileJ~: oilerıı:· 
k .. "k 01k·· .c. ·ı ... hhat ,, 

UÇU uye dCl '"" ,stili! 
=======::::::~~edtf' 11eti• 
evvel eritilmesi içi cereyanuretİYıe 
kere bir protokol irn::ası • j931 

celenmiştir. ınırıııı: -::-ıı' ıif 
Bu protokol 31 - ~e t ıtıe"tcı~tı ti'' 

tarihinden itibaren ınerı~e 1taı1'1J aı11~ 
miştir. Her iki hükuınetın uoiitıiİ t ~ 1 
retlerinıde müvazene tes~ll rılaşı1"1' 

"klerı a ' bir surette arzu ettı ti'' 
· ıaıı tto'' 
~~ lt~o -ı~ 

Berlinde devam edilf11
1
e .. ri 50!1 11,,ıce' tcere " rı' ır' ' ret anlaşması müza dır· eett1 ~ 

sına gelmiş bulunrna~t3 ı;ğre11 de'e 
1 

• . •• yakında .... e &I' 
re enn netıcesını t>e>'Y'iJ'' ıc~ 
mizi ümit ediyoruz. 'f e ·rtıil! 11' 1fP 
neticeye göre dl§ tica:et\,:aJiPd' 
ki tedbirlerimiz prensı.P 
illn edilecektir. 
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~Hı~: 
Co..s ~ lhı u ırny-et 
1 OJımraınu 
:ta ını lb> u o lY1 <dl aı 

lrı aetını etme un g 
~il h 

11 
Ed:rne·vi zi\.·aret edince Bal-

~tb:' . .; .; • 
1a•ıa.... •nın nıçin oradan öteye kadar 

"'Ilı .. 
~llıa I! 

1 
ıstıla ettiremediğini bir kere 

~~ IJ.zrı .Yor: Mimar Sinan, Edirne-
& trırıe T" ,_.. . 

tarı S . Urttun ımzasını atmıştır. 
~ ~~ elun camii dört kolunu birden 

...... ış: 
l}ı.ırı t· · diyor. 

ı~ Şch. r:le b" • • d • ·1 
11acıa • .r mıllı me enıyet sı u-
i r l(t hiçbir rrüdafaa kuvvetli de-

~ oldu:~star:tin Dragos Fatihe mağ
lt. Ya, "B· an asırlarca sonra bile. Aya-

dc a·Zans namına bu topraklar Üze

' la:ıbuı~ans1ıı k namına ayak diredi: 
r lf rı .~ derece kuvvetli olan Tı:.irk

~'- lllı.ı.na ... · , "t;rı t-.. zıunfıh bıraktı. Ancak Fa-
itf ''-'Jlc 
~, 111 h'l Yrnaniyelerin. Sultanahmct 
~rııı-.arana gelerek kahir bir tefevvuk 
tlılıcı•r·arı, İstanbulu medeniyet,.e fet-

, 1 ı· ~ 

<uıın geldi. 

~r 1) • • • 

"arip h'k. fi0ca 1 .aye anla tavım: 
t.~llfu 8 ın Ruşen Eşref yeni mebtıs 
·'Ilı ıraıa-d 
~ııdarı • a, tan•dığım b:r ai'e ta· 

~ğcn~~Vet edilmiş. Sofrada .. H ün
~- tırı ad 

1
" varmış. Aile fertleri bu ye

"1 L 'tıda 
~ra, k n sık sık bahsettikce, da-

lı lııu U apıda durrr.uş, Ruşen Eşrefin 
t İfatet zerinden hanımlarına, beyleri
' /\ ede:nıiş: 
' ,.trıan l:Iikk;ıt ı 
~ 'a.h ' . 

'\'c Çc~i Ne oluyrosun? - d:ye bir 
~- tiı:ıııt P sormuşlar. 
~ tı}·o 
~ t ~on r rnusun:.ız. m::bus .. Yanın-

"' d· llşuyorsunuz öyle .. "Hünkar 
' • n· %, b n adı düpediiz söylenir mi? 
'it; 0 ;nu Ruşen Eşrefe de anht-
~ a k"'hkah:oyr atm:ş. 
~ l~, .. .. ,,. 

1~ hu "e Yazıd::ı rej'mi kayırmak el-
• " da:ı, k"''f 'h . .. ,. t ~ u anın zı nıne g-o:-e 
~: I~ t "'~:mini tutm"k değil lir. Bazı 

c~~r~t. llOylenme3i l:ızım gelen söz
t lı...ı, • 
~~~lıt• • 
~ ~ 'Yet, medcnivet r.C\ktai naza-

""~~~ ~nadoluvu fcth<?t ... io;tir. 

~ ! ~İl~~ra: eserlerin:n değil cinsi. 

t ~a.h . bıle eskilerden fazladır!, . 
~ "' at'n"::ie ,. .. d"kl · · h • ·•ı. 'l' ,,or u erımı ulasa 
l \aı_brakyada 'da aynı vaıı:ivet va-· 

ı "" aı · '· 
~ d.ıı it ar, rnahııJ1cler, köyler, es-
~~t t at kat üstün. 

~· de '~anbuı? 
t ~ "ır, b" .. 
~ı tarı r Ut un harr p ih tis" mile 

' . \' .. .. 
t~ t()=ii enı devrin umranı - hey-
~ 1%ıır; lltncrnektedir. 
~ 'th }'et r .. 
\ 't111cı· ~J ıni, İs~ar:bulu umrarıca 

~~ ta~dır. EEkinin yeniye hakim 
arnrnülümüz yoktur. 

~*'I <Va - Nıi' 
I> Sektesinden 

~bllıı 6!iim 
l·t~ ttcc 
·~ 'ıJt1" 1taat yirmi birde Kadı -

\.. "tllb· .; o a -
•cıı,._ ite gzında bir yaşlr adamın 
~n"~ • Yere ld" t" - .. .. .. 1 .. 
~· ~a.r1ı uş •Jgu goru muş, 

tt ~da ınca "Jd' 'ıııd tı Z<tb o üğii anlaşılmıştır .• 
~ c Çıta ıta haberdar edilmiş, ü

~ta.tur. Vesikalardan bu zatın An 
rıııvı tk b ı 
~ 11a o VC\rında Kutlı..1 apartı 
~ ~il}' Oturan k • .. 1 • 1 

ltıak as en mutc :aıt er-
tt,, arrı Ali olduğu anlaşılmış· 

1 "'t-ı. _ 
t '~id, 
~ı.ı· 1\ kalb k · d "ld" -·· illi . se te::ın en o ugu 
\) !tır, 

~. '"lı -----
~.~ktc . e rnı e cerh 
"Ilı 8litç" 
~ ltıtan u. Aslan ile Dim.tri 70 
, tbc~ i ,__ hır alacak meselesinden 
•td t"'ele · ~" ıt . :ıınde kavgaya tutuş 

t~a Çabuk 
it triyi b kızışm·ş. Aslan dirhem 
')\ ~~alarrı a~ın~an ehemmiyetli su • 
r._l'I 1 tır. 

l~t~r lı uruıtayına 
f llk etmek 

\ 
1:t'ııblll st eye n ler 
~ııı:İ~: (/\. A.) - Türk Tarih 

tp.,. l'ltıı l 
.;ı~··ı ..... 937 pa . .. .. d 
"< l ~oıllıab z.artesı gunun en 
~kinci T ~htc sarayında topla· 
t \( t•~ Urk Tarih Kurultayı· 

> ar, . ..Qck isf 
'-lJ tlc v ıyenlerin 3 vesika 

l'u 1 ilkşa aırh adreslerini 7 ey!Ul 

• .:~ l' ... mıh na kadar Dolmabahce-' '1:,1 .. rı l< • 
~c, Sek urumu Kurultay 

lcrj ti tetcrliğine posta ile 
1 ta olunur. 

Top7;ap ı haricindc7d bn1ıçcde cğ!cncnlcrdeıı bir grup ... 

lstanhul konuşuyor! 

Topkapı haricinde 
Buranın meş 'ıur Kösesine göre 1 opkapılıların 

en büyiik derdi nedir ? 

i:::t1nbut iç:risinde g:zinti yerleri 
asfaltla döşeıımiş en bııhtiyar semt m u
hak!::ak ki Topkapıdır. 

Surdan dışarı çıktınız: mı sağa sola 
ve ileri giden her üç adde de aafalt. 
bunlar.dan birisi Edirnekapıya, diğeri 

Yedikuleye, üçüncüsü de ta Edirneye 
kaclar uzanıyor. 

Her akşam üstü buraları oldukça 
kalabalıkla~ıyor. 

Evvelce Yediı· u':ye kadar uzaması 

kararlaştırıl m:ş'cen sonrd her nedense 
yarıda bırakılmış olan betonlu asfalt yo
lun yayalar i~in yapı lm•ş ve İstanbulun 
h iç hir tarıı frnda göremiyeceğ iniz ~e· 

kilde olan asfalt tan yaya kaldırımı 

hep gezenl:!rle dolu. Dört yol ağzına 

asılmış bir levh<-·la Daktt köy. Yeşil:Cöy. 
Silivri ve Ed'rne isimleriyle bu mev!·ie 

kadar olan mesafeler yazılı, buraC:a E
dirne kapıdaki kadar kahveler b::ıl değil. 

Edirne clsfalt yolunda biraz ilerilye
lim c!dik. Yolun sol tarafında evler 
bulunm1sına rağm~n sa:1ı nedense bom· 
bo§. Burası H alk evi sporcuları tara
fından bir fu tbol s..ha sı ha line konmuş, 

Oyun iç'n müsait bir yer. Sahaya biti-

şik toprak bir yol un kenarında yazlık 
gar.inolar var. AsTl caddede her türlü 
vesaiti nakliye pek bol olarak işliyor. 

Hususi ve taksi otomobiller hiç dur· 
madan geçip şehre giriyor'ar. Eelli k i 
bunlar Florya-:lan dönüyorlar. 

Futbol sahasında Şehrem'ni Ilalke
vi gençleriyle tekaütleri arasrnda bir 
maç yapılıyordu. O l::lukça büvük bir 
kalabalık toplanmış: flalkevinin ~enç 

amııtörlerden müteşekkil bir mandosu 

da güzel havalar çalu ak halkın bu ala
kasını teşvik ediyor. Bu hareket doğru-

su beni im rendir.eli: Ne olur? Şöyle şeh
rin b irkaç yerinde ve haftanın b:rkaç 
gününde halk böyle şeyler dinlese. 

Şehremini Halkevi bandosurtun şe
fi yaşının bir hayli ilerlemiş görünmesi

ne rağmen hiç sıkı~tı çekmeden - is

mini bi lemed=ğim - nefesli bir musiki 
aleti çalıyordu. Resim alacağımızı gö

rünce eline değneğini alarak aleti bı

raktı. 

Etrafımızdakilere: 

Topkapının ?M§hur 

Vaz alfil : Haberci 

Şehremini Halk 

_Buraların ne derdi var'! diye sor· ı 
duk. 

Bize. kar~ı kalweôe oturan ihtiyar 

bir adamı i~aret ettiler: 
- İşte burasının en cskısi odur. 

Her şeyi bilir ve size anlatır. 
hmi "Köse,. olan bu ihtiyar pek 

hoş bir adam. Gece gündüz içermiş. Ya 
nına yaklaşıp kendirniıi tanıtınca: 

- Söylerim ama, dedi. Evvela bana 

içki ısmarlayın. 
Baktık ki placak g:bi dei:ll. çaresiz 

dediğini yaptık. Bunun üzerine anlat· 

mağa başladı: 

- Siz benden dert sorun dert ... Ev
vela kendimden başlıvayım da sonunu 
varın siz hesaplayın. Efendim, benim a
dım Kösedir. Hakikaten de gördüğünüz 

gibi köseyim. Soyadı kanunu çıktrğl 
zaman düşündüm taşmdım, hangi aclı 

alayım dedim. Ahbaplar sağ olsun he

men buluverdiler - "Kılsız,, al ded:Ier. 
Ben de beğendim. beyannameyi dol

durttum ve nüfus dairesine gönderdim. 
Artık o götürende mi kabahat, yoksa 
kaydedende mi bilemiyorum. Bizim 
"Kılsı:ı:,, ın baş tarafına bir A harfi so

kuşturuvermişler, olmuş bizim soyadı 

"Akılsız... Bütün derdim şimdilik bu. 
Bilmem ne yapayım? Acaba bizim ah
baplar beni kolayca akılsız yapmak için
mi bu Kılsız soyadını buldular· dersi· 

tminiu 1Jcııin~ı 

niz? Hani akılsız olsam yanmıyacağım, 
uydu der:m .. Ama ben gece gündüz 
içerim, eğlenirim, zevk ederim. Hiç ak· 
lım olmasa bunları yapabilir miydim-

- Top!>apılıların da başka bir dert 
leri yok mu acaba·! diye sorduk. 

- Daha ne dertleri olsun, <ledi. 
Benim soyadı onlara da dert oldu. Ki
mi takılır, g;bi bu işe canı sıkılmış dav 

ranır ama inanma sakın 1 
"Köse Akılsız,, bir de kedi sevgi

siyle meşhurmuş. Önündeki içki şişe
sinden maada etrafında. masasının 
üstünde kediler dolaşıp duruyorlar. 

Topkapılılann şimdiki halde en bü
vük dertleri iyi ekmek bulamamak. 
Çoğu hamur ve b!rinci nevi diye ikinci 
ekmek yiyorlarmış. Belediye herhalde 
bu işle meşguldür. Satıcılar bilmem 
buna nasıl fırsat bulabiliyorlar? 

HABERCi 

!:::::::::::: :: ::::::: :: ::::::::: ::: ::::::::::ı ::i;:ı:::: :: 
:: :: 

~i Dikkat ! i! 
:: :: 

~i Mahallelerinizde gördüğünüz H 
ii bütün eksiklikleri, bütün şikayet· g 
iİ lerinizi yapılmasını istediğiniz ~i 
ii şeyleri ,' canmızı sıkan hadiseleri H 
:i her saat, ister mektupla, telefonla H 
!i ve ıste:-seniz matbaamıza gelerek g .. .. 
ii bize bildiriniz. :: .. .. 
~~ ll.1uharririmiz, fotoğrafçıları · ii 
~ i mıı ayağımza kl!ldar gelip söy- ii .. .. i! leJ iklerinizi inceliyecek, şikayet . :: 
:: lerinize veya temennilerin1ze ga- ii 
ii zetemiz tercüman olacaktır. ii 
==·:····················-································ :: ........................................................... 

Belediye malını 
harap eden Beledjy e 

müstahdemi 
Dün gece saat ona doğru Fatihte be

lediye garajı önünden ı;eçen bir zabıta 
memuru garaj önünde sıralanmış olan 
çöp kamyonları arasında bir şahsın te
kerlek Iasitklerini kestiğini görmüş, ya 
vaşaç yanına giderek yakalamıştır. 

Bu adam karakola götürülünce gara
jın biraz ilerisindeki belediye hayvan 
hastanesi hademelerinden Mustafa oldu 
ğu anlaıılmıştır. 
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CUMHUR l Y g'l'' de: 

ispanya ve yalnız ispanya 
\'11111114 Nndl. ı .. paıı~ a 1 ~anı ~ üzllrırll'n 

,\, rııpııııııı girdiği tehlll•rll vazi3·ı-t1 nıev~uu 

hah" ı•ılnrl<, 1 in bu hııll' ı;ı lml'slııe 1111lh!,.'tl 

Nı~ ıll• dl•\ lı•tlnln ııdnnl mıidah:ıh• f;I~ mu•tl 

ıH~t• Jıızlıı llıtı~·ııtldlr hlr )Ol tıılarııl<, tnhril• 
unsurlarını ılmartnuıt olmalarının ıwbeb ol. 
dııf:'uııu t.cbarii:t. t•ttlrl'rd< ıli~ or l.i: 

Başlıca elemanları tmricl kuvvetler olunca 
dııhl11 lspanyol cidali ne netice verelıillr 

al? HüsnUnl)·et sahlhl bazı dr\''rtll'r hr t 

.) orlnr ki adına dahili denilen İspanyol el.. 
dali Valtıiıs veya Burgos taraflarınc:an tur ı. 
rln. yani ya hUkQmet veya k-ranko tarafının 
JuızanmljJ!ilC nihayet bulsun da ondan sonra 
işler yoluna ı;lrmlş bulunsun. İspanyol ltar_ 
gaşalığının ipuçları dışarıda oldukça bekle. 
nllcn bu netice tabii husul bulamazdı ve hu. 
sul bulamaz. Çünkü harici kuvveUer işin 
böyle bir :'ıklbctte karar kılmıuıına müsaade 
etmemektedirler ve elrniyeceklcrdlr. El';er 
hUkfımet tarafı gallp gellrse İtalya ile Al. 
manya bunu kabul ctmlyerek bilAkis karga. 
falığm nlsbctınl arttıracaklardır. Franko ta.. 
Tllfı galip ı;ellrse o vakit de İngiltere ile 
Fransa lspanyaya iki A \TUpa dcvleUnln çul. 
!andığını görerek telA§a dUşcceklerdl, dUş. 

rnektcdirler ve daha da düşeceklerdir. Bir 
Avrupa harbi çıkar, aman dikkat edelim de. 
dikçe bu dcvleUerln daha ı,ıamll ve daha §ld. 
deW bir Avrupa harbine sUrüklenmckte ol. 
duklarmda şüphe yoktur. Nitekim oynanılan 
saklambaç oyunları sonunda bug1ln bUttı.n 
Avrupa uçurumun ta kenarma kadar llerle. 
mlş bulunuyor. Harp ve sulh davıılarmda fıı.z 
la korku dalma daha bllyUk felAketlerln ana. 
sı olmuştur, olur ve olacaktrr. 

Devletler fazla korku tle Milletler cemi. 
yetini batırdılar. Öyle ki bu mUesscseyt 
şimdi yeniden kurmak ihtiyacı karıısmda 
bulunuyoruz. 

Fazla lrnrku ve hiç olmazsa. faz~a tbtlyat 
neticesi dcğll miydi ki 'Mançurt işinde ve tam 
vaktinde insanca Adil ve cesur bir hareket 
tarzı ihtiyar olunmadıt1', için buı;Un bUtUn 
JTzakşarktn ve yarın bütün Pasltlğln sulh ve 
ı.Ukfuıu ateşlere yakılması zemini hazırlan. 
d .. ! 
Habeş dııvıuımda Milletler cemiyetinin tıclz 

l lr vaziyete düştlrülmesl fazla korku ve lh. 
tlyatm ncUcesl olmaktan başka bir şey mly 
dl'! 

Oradakorku, burada ihtiyat işte böyle bl:ly_ 
le cUrctıcre lmkAn \'e meydan verilerek bU. 
tlln dünya şimdiki feci tıklbetıere kadar sU. 
rliklenmlş bulunuyor. 
Başta lnglltcre ile Fransa ol:ı.rak sulhla 

altı.kadar bUtUn devletler İspanyada çarpt§nn 
iki taralı dıınnağll davet ederek bunun ne.. 
tlccslnde serbest bir lntlhabla haklld ve mUs. 
taldı İspanyol rejiminin binnefis !spanya ı. 
~inden çıkmasını iltizam edecekler ve eğer 
bu fikre k~ koyma'( isUyen devletler zu. 
bur ederse onlar bUtUn mllletıerce sulhUn 
c'Uşmanı sayılarak on:ı söre de muamele gö. 
r< ceklcrdlr. 

Ama. bunun sonunda harp çıkabilir diye. 
ceksinlz. 
Hayır, bunun sonundan ancak sulh gele. 

bUlr. ÇUnkll bu mUtecclllt bir hareketUr. Biz 
bu dUnyada menfaat.sız mUtecellit hareket. 
!erin kuvvetini karşıhyacak cUret tanımıyo. 
ruz. • 

Harbi ancak mlsklnllkler doğurur, ve nl. 
tekim doğuruyor, ve nitekim hergün biraz 
öaha onun balaklıklarma. sUrllkleniyoruz. 

KURUN' da 

Bir m u sik i çeklşmesJnfn 
son safhası 

Ciddi musikiyi, hant meşrep sayılabilecek 
bir ha\'a içerisinde dinlemekte mahzur gö. 
renler bulunduğunu biliyorsunuz. Onlar, sa. 
nat eserinin, içki içenler kal'Jlsında değil, 

tam bir huşu içinde bilhassa musiki nağme.. 
!eri dinlemek, saf sanat heyecanını duymak 
lstiycnler l>aı-şısında çalınmasını ve ciddi 
musikinin böyle teşhir edilmesini istiyorlar. 
Halka kendini çok sevdirmiş olan bcstekftr 
Sa!O.haddln bıı hususla, Yekta Ragıba verdi. 
~i mUlılkatında diyor ki: 

Musiki!.. A~ağı yukarı hemen herkesin 
se\'dlği fakat hiç kimsenin zorla dlnlemeğo 
mecbur olmadığı bir şeydir. Bu, ekmek de
ğildir. 

Sevmediğiniz bir §eyi dlnlcmlycb!Ursiniz. 
Kimse sizi dinlemeğe mecbur edemez. Bu 
memlekette her çeşit muslld vardır . .Me..-,e10. 
s-nrb musikisi mi istiyorsunuz. Radyolıır ylr. 
mi dört saat durmadan bağırıyorlar. 

Ama diyeceksiniz Jel: Efendim! Ben rsd. 
yoda değil, musikişinasları karşımda g6rc. 
rek dinleme!{ isterim .. 

- Buyurun efendim. Konservatu,·ann or. 
kestra. konserlerine .. Sonra Parkotel, No\'ot 
nı. Bel\ U ve Taksim balıçeslnin alafre.nga 
kısımlarına. 

- Hayır! Ben dans musikisi isterim. 
- Buyurun, barlara.. Sabahlara kadar a.. 

çık ole.o yerlere.. 
- Hayır, onu da istemem. Ben Türk mu. 

alklsJ isterim. 
- Buyurun cfrnclim. Alaturka saz çalım 

bahçelere .•. Gidin dlnleyln!M Radyoda birkaç 
gece Konsen·atu\'ann Türk muslkt sanatkl'ır 
!arı mükemmel kU\slkler çalıyorlar. Türk 
musikisi çalmnn yerlerde her &k§am altıdan 

dc-lcOza kadar orta k!O.sfklerden hafif k16.s:lk. 
Jere kadar her şey çalınır ve herkes zevkle 
dinler. 

Ve bunları da zevkle dinllyen zUmrc var. 

'(Uitfcn sn 1/ a)'l çeuirini:), 



Akdenizde korsanlık 
(Baş tarafı 1 incülc) 

panyayı. Türkiyeyi, Yunanistanı ve Mı 
sırı bu konferansa iştirake davet ede. 
ceklerdir. 

Salahiyettar mahafilden alman ma. 
liımata göre Akdeniz konferansı müm
kiln olduğu kadar stiratle toplanacak. 
tır. Akdeniz meselsinde İngiltere ile 
Fransanın beraber hareket etmesi kon 
feransın muvaffak•yetle neticelenme • 
sine yardım edeceğine delil addedili -
yor. 

lta1ya konferansa girmek 
niyetinde değil 

Roma, 3 (A. A.) - Alman ajansı 
bildiriyor: İtalyan mahf elleri Cenevre 
de Akdeniz konf erans:nm içtimaa da
vet edilmesi meı:elesi hakkında hisse-

dilir bir surette ihtiyatlı ve ketum dav 
ranrlmaktadırlar. Resmi bir beyanat 
mevcut olmamakla beraber gazetele • 
rin ne3riyatından anlaşıldığına göre, 

İtalya konferansın Cenevrede toplan -
masını kabul etmiyecektir. B<Syle bir 
konferans için önceden hazırlanmak 

J.iznndır. Gazeteler, ademi müdahale 
komitesi henUz yB,farken, böyle bir 
konferansa neden lUzum görüldUğUnU 
soruyorlar. 

Böyle bir konferansın İtalyanın iş. 
ttraki olmaksızın içtimaa davet edil • 
mek istenmesi gazetelere göre büyük 
bir gaf olacaktır. 

!talya ise, Habeşistan meselesi hal. 
]edilmedikçe, önUmUzdekf Milletler 
Cemiyeti toplantısına iştirak etmek 
niyetinde değildir. 

Montrö teklifi 
Londra, 4 - Henüz resmen teyid e. 

dilın1yen bir habere göre İngiltere Ak. 
deniz devletleri toplantısı için Montrö

yü teklif etmektedir. Bu suretle ttaı. 
yanm da toplantıya iştiraki temin o. 
!unabllecektir. 

B:r korsanhk daha 
Atina, 3 (Husust) - Blawev 

ismindeki Sovyet ticaret vapuru dün 
Sklros ile eski Speça adaları arasında. 
milliyetçi bir İspanyol denizaltı gemi. 

si tarafmdan torpillenip batırılmı§trr. 
.r. 

Batırılan vapurun tayf alan Kimi adın. 

daki Yunan romorkörUnün sandallari. 
le kurtanlmıştrr. Tayfanın bulunduğu 

sandallardan birisine tekrar atılan tor 
pil isabet ederek içindekilerden birisi. 
ni öldürmüştür. Sovyet vapurunda 
Marsilyaya götürUlmek Uzere 4980 ton 

maden k ömürü bulunuyordu. Batan 
Sovyet vapuru 31 ağustosta İstanbul 
limanından geçmişti. 

Kaç gemi ? 
Londra, 4 (A. A.)) - Atinadan blL 

diriliyor: 
Batınldığt bildiri!en Blagoev g~mL 

sinin §İmdiye kadar batırılan Sovyet 

gemilerinin ikincisi olduğu malum de. 
ğildir. Moulakief adındaki Sovyet ge. 
misi hakkında verilen 'malümalta bir 

yanlışlık olduğu ve §imdiye kadar neş 
redilen mütenakıs haberler!n yalnız bir 
tek Sovyet gemisini istihdaf ettiği an. 
laşılmaktadır. 

Sovyet maslahatgüzarı dün gece KL 
miye hareket etmiş olup bu gece kur. 

tanlan mürettebat ile Atinaya döne. 
cektir. Mürettebat elçilik binasına yer 
le~tirilecektir. 

Sovyet nısyada infial 
Moskova, 3 (A. A.) - Tass ajansı 

bildiriyor: 
Timiria?.ev Sovyct gemisinin faşist 

korsanlar tarafından AkdeniZde batı. 

rılması haberi, Sovyetler Birliği halkı 
üzerinde derin bir nefret hissi uyan • 

dırmış, ve bütün şehirlerde, fabrika -
lard:ı, askeri birliklerde ve holkoz -

.... 1fllK~11-l1tn1n111J11UD!lfUlıttıı!fffll lllllftlllllllflli 
dır. Biz de sahnede altı saat Abdülkadir 
Meralnln SegAh Şe§ ağazını veyahut Dede 
etendlnln terah!eza Ayinini çalamayız ya! 

Sazlı b:ıh~eterde veya kapalı gazinolarda 
ber çe§lt Ttlrk musildsl terennüm etmek ta.. 
zımdtr. Slz klA.81klerJ seviyorsanız dokuzdan 
aonra ctdln .. 
Mualklmlıt meyhane musikisinden kurta... 

rahm ne demektir? Bunu bir tUrlU anlaya. 
mryorunı. Yani herke31 altı s:ıat frenk bas. 
tonu yuttnuo gibi dimdik camide ve vtılz din 
ler J1'tıl ,ermek mi istiyorlar? Neden içki 
ile mualkJ dlnlenme5in!,, 

larda, bu çirkin tahrik hadisesini pro. 
testo eden nütingler yapılmıştır. 

Asilerin bir tek tahte bahiri 
var, şu halde ? 

Londra, 3 - Akdenizdeki tahtelba
hir faaliyetinden bahseden gazeteler, 
İspanyol den!zaltı gemileri hakkında 
şu matümatı neşrctmcktedirler: 

İsyanın başlangıcında İspanyanın e
linde 12 tahtelbahir vardı. Bunların 
sekizi Madrid hilkfımetinin elinde bulu 
nuyordu. Fakat mütehassıs bulunma. 
dığmdan Madrid hUklımeti bu tahtel. 
bahirlerden istifade edememi§ti. Gene. 

ral Frankonun eline düşen 4 deniz.al. 
tı gemisinden ikisi batırılmış, biri de 
muattal kalmı§tı. Binaenaleyh ihtilal. 
cilerin emrinde bulunan yegane deni • 
zait! gemisinin Ak.denizde bu kadnr vi 
si bir sahada faaliyette bulunması im
kan haricindedir. 

Gazeteler bu va~yete göre Akdeniz.. 
de faaliyette bulunan denizaltı gemi -
terinin İtalyan gemileri olduğunu kay. 
detmektedirler. 

Amerikanın alakası 
Vaşington, 4 {A. A.) - Bahriye ne

zareti memurlan Avnıpadaki Ameri _ 
kan filosunun Akdenizdeki torpilleme 
hadiseleri neticesinde hasıl olan ger • 
ginlik yüzilnden uyanık vaziyette bu. 
lunduklarını beyan etmişlerdir. 

Hatırlatıldığına göre Amerika hüku 
meti bu meselelerde allkasız ve bita
raf olmakla. beraber, taarruz vaki ol. 

duğu takdirde bUtUn İngiliz torpito ve 
muhriplerl gibi Amerikan donanması. 
na mensup bütün gemiler de ateş e. 
deceklerdir. Amerikan gemileri mUl _ 

tecileri nakil için vazife aldıklan za... 
mantar müstesna olmak Uzere Fransız 
ve sair bitaraf limanlarda bulunacak • 
tardır. 

Londrada şayanı dikkat temas 
Londra 4 C A,A,) - 1ngııterenln Roma 

bUyWc elçtai Bir Oric Bnımond, dün hariciye 
neureUne gelml§Ur. Zannedildiğlne göre Se 
flr İJ:ıgl.llz • İtalyan münasebetleri hakkmda 
tekrar Edenle görllımtı:tnr. 

Jneboluda tahtelbahir görUldll· 
ğü teeyyüt etmiyor 

Dün İnebolu gUmrük memurlarının meç. 
hul bir denizaltı gemls!nl gördUklerlnl ve Va 
tan vapurunun limandan çıkmuı esnaanıda 
bu geminin battığının söylf!ndi~inl yazmıJ. 

tık. Bu sabahkJ &k§&m reflkleı:imlzden biri. 
si bu hususta İnebolu liman reisinden İstan. 
bula denizaltının görilldUğilne daJr telgraf 
geldiğini yazmakta ise de böyle bir haber 
gelmemı,tır. Diğer ta.raftan Vatan vapuru 
11Uvarfal Nuri de çektl'.tl bir telsizde ta.btelba 
hlre benzer bir §ey görmediğini bildirmiştir. 

Sovyet gemisini ltalyan torpi· 
tosu mu batırmış ? 

Akdenlzde 21:51 tonluk Timlryazet isimli 
Sovyet gemisinin blr muhrip tarafından tor. 
plllenerek batırıldığını ve 2:5 erkek. 23 ka.. 
dından mUrekkep tayfasının balıkçılar tara... 
fmdan kurtarılabildiği yazılmı§tı 

Bu aabahkl l posta ile G"elen İngiliz &'&zete 
ıer!nden Doyli Herald, batıran muhribin •·t. 
talyan muhribi., olduğunu sarahatle bildir. 
mektedir. 

Bu gazetenin Cezair muhabiri batan gcmL 
nhı kaptanı ile görUşmuı .. kaptan diyor ki: 

"Pazartesi akşamı, CebelUttank boğazı 

nı gcçUkten sonra bir İtalyan muhribinin 
yanımızda gelmekte olduğunu gördük. "T. 
B ... markas.ını taşıyan muhrip, gemimizin 
etrafmda birkaç deta döndU ve birdenbire 
bize doğru bir torpil geldit;i G"Ördtim. A.% son 
ra Jln bUyUk lnfilAk oldu. Gemimiz bir kaç 
dakika içinde battr. 

Bettket versin tay!anrn hepsi, zamanında 
tahllıılyell're b!ndlrilmlşlerdl.,, 

Röyter ajansı, gemiye iki torpfl isabet et. 
tlğinl yazıyor. "Turbln , ismini taşıyan ve 
(T.B.) harflerin! havı bulunan İtalyan muh. 
rlbl, 1,092 ton hacmindedlr. 21 pusluk altı 
torp11 kovanı ve on topu vardrr .. MUrettebL 
tı 142 d!r. 38 mil ıUratlndedlr. 

ltalya konferansı akamete 
uğratmaya çatışacak 

Parla, •. (A,A,) - Petıt Joumal gazetesi 
yazıyor : 

Denizlerin serbeatıslnl temine uğraşmak 
zamanı çoktan gelmiştir. ÇllnkU 27 temmuz 
danbcrl Akdenlzde taarruza uğrayan gemile 
rln sayısr 20 den eksik detf ldlr . ., 

Populalr gazetesi. yazıyor: 
Franm ile İngllterenln Akdcnlz konferan. 

e. huzuruna mU§tcrek tekliflerle çıkmaları. 

Madam Genevieve Tabouls. Oeuvre gaz:e. 
te.ıılnde ~yle yazıyor: 

••vaıenalya hUkl1meti Akdeniz konten.rm. 
na çafl".ılmıyacağmdan haberdar edJlmf~Ur. 
İngiltere hUkQmetı, Valanslyayı davet ettiği 
takdirde ltalyanm muhakkak surette red ce 
vahı ile kar§ıla§&cağmı takdlr etmııtır. Fa. 
kat İtalya hUkQmeU hundan ba§ka konfe. 
ranıa iştirak oartı olarak Frankoya muharip 
ilk hakkınm tanrnmamıı lstıyecektlr. lngil. 
tere hariciye nezareti böyle bir oartı kat'ly. 
yen kabı.ıl etmlyecektlr. Herhalde Cenevrede 
söylenildiğine göre Akdeniz konferansı ey. 
ıcııun 1~ ve 16 ınnda toplanacaktır. 

Korsan tahtelbahirlerin 
Ömrfi kısadır 

İngiliz donanmasiyle ıehrimize gel • 
mit olan b:r (Denizaitı gemileri avlama 
mütehassısı) Akdentzdeki aon korsan -
lıklar münasebetiyle dentzaltı gemile· 
rinin avlanması ve mukavemetleri hak
kında şu şayanı dikkat malfım:ıtı ver -
miştir: 

"- Taarruza uğnyan bgiliz torpido 
au, korsan denizaltı gemisini batırabi
lirdi. Bunu yapmaması bence çok yazık 
olmuştur. Fakat t:slim ederim ki bu 
bir içtihat meselesidir. Taarruz gece 
karanlıkta olmuştur. Bir yanlışlık ihti
mali elbette vatldır. Nihayet h.ırp halin 
de de bulunmuyoruz. 

İçinde elli can bulunan bir gemiyi 
batırmak tereddütsüzce verilebilecek 
bir karar değildir. 

Bunu nazari mesele diye arkadaş • 
tarla münaka~a ettik. Ekseriyetin içtiha 
dı, bir konan gemiyi derhal batırmak 
zeminindtdir. Taarruza uğrayan bir 
harp gemisinin, kim olursa olsun müte
arrızı batırmak hakkıldır .. 

Halbuki şimdi vaziy~t değiımiıtir . 
Korsan deniz:ıltı gemil:rine k:ırıı açık 

·, ·r harp ııtçtrğımız için bu gemilerin 
vaziyeti ne olacağına ha kalım: Bütün 
İngiliz torpido muhriplerinde öyle din· 
leme cihazlan vardır kl, bir denizaltı 

gemisinin nertde olduğunu saniyesi sa 
niyer.ine kt:stirmiye imkan bulurlar. 
T.er.bit •<l:len noktaya huı:ud tertibatla 

kilolarca tahrip delici madde dökülün -
ce denizaltı eemisine kcrtuluı yoktur. 

Bir deniz.ıltı gemisinin denizin sat • 

hında 20 mil kadar sür':ı.ti olabilir. Fa • 
kat satıhta bu kadar sürati olan büyük 

gemilerin denizaltında manevra bakımın 
dıın noksanları olduğu için normal aza 
mi sürat 15, 17 mildir. 

Fakat asıl i,, deniz içinneki süratte
dir. Bu sürat 6 mili geçemez. Hcıtt! bir 
gemi altı miilik azami süratle ancak iki 

saat suyun icinde gidebilir. Daha fazla 
kalmak ist~ rr~ !':iratin1en fedakarlık 

etmiye mecb:ırdur. Mesela bir geminı:n 
12 saat dev.:ımlr surette suyun için :te kal 

ması lazım ;;else, temin edebileceği siir 
at ancak s?<-:tte bir mil·tir. Yani gemi 

ayni dafre içlı-:de döner ve dola~ır. 
Bunun ı~l ,.bi. denizaltı gemisinin 

suyun içind:! ancak akümülatörlerin 
yardımile ça!?şmasi:lır. Deniz altında 

12 mil yol gittikten sonr- akümülatör -
ler boJahr. Suyun sathına çıkmak, ma • 
kincleri işlet:r.~k akümülatörleri doldur 
mak lazım gelir. 

Bu vaziyere f!nre, denizaltı gemisi, 
30 mil BÜratlj bir muhribe kartı aciz 
bir vaziyette.Hr. Bir denizaltı gemisinin 
bir yenle b:r \'<tpur batırdığı duyulsa 

muayyen bi,. zaman son:-a o gemiyi ne 
kuturda bir daire dahili:-:.de aramak icap 
ettiğini kestlr.nek mü:nkündür. Saat-

lerce sonra <>va çıkan torpido muhrip -
!eri, cani g-eı:.ıiyi kapana dü~ürebilirlcr. 

Bundan başt:a Akdenizde sakin hava -
larda sular h~rrak oldultu için tayyare
lerle yapılacak araşt:rm1lar da çok te· 
sirli neticel,•r verebilir. 

Bu vaziyC'tl' göre bütün yapılacak iı. 

meçhul kors.tna karır harp kaı·arı ve • 
rilmesindcn ibarettir. Bu yapıldıktan 

1 
sonra korsana aman yoktur. Bu karar 
da Tı:.irkiye t~rafından kendi suları için 

verildiği gibı Akdenizde alakası olan 
devletler d~ bütün Akdeniz için ayni 
ka'"ara varm:~'aıi::lır. 

Bunun için ben, Akdeniıin korsan 
denizaltı gemilerinden temizlenmesini 

nı temenni etmek icap etmektedir. Bu mu. uzak bir mcoıele saymıyorum. Dediğim 
caftaklyeUn ba§lıca §artıdır. İtalya konfe. 
ransı akamete uğratmak için her şeyi yapa. gibi bana bir milyon f ngiliz lirası verseler 
caktır. Fakat Fran11a tle İngiltere arasında.. bugünkü inr,iliz torpiJ? muhriplerinin 
ki politika birliği tamam olunca diğer bUtUn ı dü§tnanlığırıa maruz bir denizaltı gemi 
deı.1etler onlara Utıhak edeceklerdir.,, sinde bulunırJya razı olmam.,, 

Bacaksız, kolsuz 
marangozluk yapı~.o~ 
Bu zavalh 40 senedenberi boY1 

çahşarak ailesini geçindiriyor 

Z ır~·cıı 
Kolsuz ve baoaksız adam anne si ve babasiyle beraber ç.a 1* .. ; # 

F P · S · · { · b'" '"k b" haret kesbettıg· ransızca arıs - oır gazctesı mu- ışte uyu ır me ktadır· r 
harrirlerinden biri, Fransa dahilinde oldukça iyi para kazanma 5erg1!~ 
yaptığı bir seyahat esnasında, Kimper Kendisine birçok defall~;jnde tel~ 
kasabasında, ıtayanr hayret bir insan, esnasında ve bayram yer ~ııttsg 

~ ed"l . ~ . 1 nasıl ç.. ..,c$' : mesı ve agzıy c ad'"' • 
daha doğrusu bir "insn parçası,. bul- gösterm:si teklif edilmişse ~e,..ıefa ~' 
muştur. ı bır " *11" 

ğız, bir hayli sene evvc • d ı.atdWır 
53 yaırn.da. olan bu adam, kolsuz ve ha, böyle bir teklif karşısın 3 ıc•ı', 

bacaksız olarak doğmuıtur. Ve bütün ve mutavassrt.ın bir hayli ~a.rauııt d ~; 
vücudu belinden yukarı kısmından dığr halde kendisine ancak kÖY 1< bııı' 

. . .. liyere 
müteıekkildir. Fakat ası] §ayanı dik· bilecek para verd"ğını soy 
kat olan tarafı en zalimane bir sakat· reddetmiş ve şöyle demiştir: dır. D 

lığa duçar olan bu zavallının yarım as- - Şehirliler fena adarnhr iÇjıl ıJI 
ra katiyen itimadım yok, bunuıı bııf' ... 

ra yakın bir zamandanberi, bütün kuv· 

vctiyle mukadderatın bu insafsızca hak 
sızlığına karşı mücadele etmesi ve ni
hayet onu yenmesidir. 

Filhakika, bu "insan parçaıı,, 13 
yaş.ından itibaren, yani kırk seneden· 

beri marangozluk ederek annesiyle ba
basını geçindirmektedir . 

Bütün bu İ§leri dişleri ve çe.ne&ikle 
yapmaktadır. Kullandığı çekiç, testere 

ve saire aletleri sapları, dişle tutulabile

cek, hususi bir şekilde yapılmıştır. 
Bu zavallı, bilhassa, çocuklara mah

sus ufak tefek şeyler yapmakta ve bu 

• . rne ,. 
yerimden kımıldamıyarak: ışı gsııst~ 
devam etmeği tercih e.dentn· ·~ .,1 
!un.da . tıplcr utlna tıenztyc:n ,!;.llff'·· 
kızla evleneceğim .. O zaın<rl' 
yahati için Parise gideriz .• , 

Leon BlutJl r,e~ 
Amerlkaya g~d~ı<~r. ~ 

Niyöz Kronikl gazetesnıd.e sııııı1 1 
. B vekıl .,, dJ 

ğuna gore, Fransız aş ;..met'"· r· 
Sosyalist lider Leon Bl~-ıı. etr.11~ 

. k bul &'' ./ vaki olan bir davetı ·ıı .. .. .,ec;e1' _,,, 
Rci.sicümhı.r Ruzvelt~~ 

. .. ... "':; ,. •• . ' . \ . 
, • ,.. I .. • - .... 

rstanbul Belediyesinderı: 11 . t rlll ı. -Daimi Eocilmenlo t0-8-9S7 8 10.-
knrarile Jstanbnl Belediye sınırı iÇ \11 
de sırtta, omuzda ve başta her 11 e"1e 
eşya ve gıda maddeleri taşıooıB81 ıce 
satılmasının yasak edildiği e~fe 
gazetelerle llAo edilmişti. 6 e"' 

2. - Bu . yasak EmtniJnO, Fatih, ıetl 
yoğlu ve Beşiktaş Belediye şube dl" 
mıotakalarında 1 Blrlnclteşrln ~e od' 
ğer Belediye Şubeleri mıntakaiarı reıl 
1 Iklnclteşrln tarihlerinden ıttb8 

tatbik edltecektlr. iŞ' 
3. - Bu tarihlerden sonra taşıll18 

11
.,.

Jeri \1e seyyar satıcılık mazbut ve ;1 "18' 
lazam el arabalarile veya motörl celı 
sıtalarla veyahut elde taşınabfle 
kilçUk kaplarla yapılacaktır. ııe' 
i. - Elde taşımak suretlle satıltıJJ flll' 

nev'i eşya ve gıda maddelerinin btlıısP' 
rın pevl ve mahiyetlerine uygun 
lar içinde bulundurulması JAzıoıd•''ıııe 

ll. - Vukardaki hUktımlerln tatbl~8r re t az zaman kaldıl{ından aU\kadtıf ııı'' 
ca blllnmek ve lcabeden vasıtaıer ~elı' 
diden hazırlanmak flzere keyfiyet 

1 rar llAn olunur. "8,, "586 ~ 
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11 kcı· 1 
yordu. Her akşam kapısında nöbet bek

lemiş ha?. Ne garip! Halbuki gündüzle
ri de ne soğuk ne lakayıt kal.ıyordu. O. 

zihninde, bir türKi bu muammayı hal

ledemiyordu. 

Burcu lağımla havaya uçurularak 
şiddetli bir lıüeum yapıldı 

Kale beş ay muha· 
saradan sonra 
zaptedlleblldl 

· ~ lk:Sııınc, ruhunda bugün garip 
~n,~ er uyandırıyordu. Şu anda 

ttırıc~r.ao~ulrnak, başını dayayıp 
~llıiıtıı 1?t1yacmı hissediyordu. E

' bir l?ı~ır kucağa sokulabilmek 
ltf( ddet, a' ude kalmak! ... O, 

ıeıı.1 'tltrdcn, böyle muhabbetler
' Ct<!' ~k kır ıtıahrumdu ı 

'-hı iilrar verdi: 

";.,, G!ıırı:ctclcyin kocası misafir ge-
1..""tı. ş onu tcrslemiyecek, kaçırmı
'\'11.ı • tı:longa uzanmııı., karanlıklar 
l~ IS1t1' • 3 

"'cliy ını taşıdığı erkeğin gelme-
lt hOrdu, Ürkmeme~c. asabileş
. --<l?ıcd· 
11\e.ı:cık· 1Yordu. Adeta bu hissi 

'k ltal ın etnıck için, birkaç kere, 
'ta c: 

t~rrı 
UY'orum, korkmıyacağım ! -

~n""' Co~ı .:rÇacık kapı açılınca, dona 
'l\J.L: ~ crın· 
~rıı_ 1 testekerl'!k açarak, ka-

~,~i &cclni aeçmeğe çalıştı. 
l?ı, Ncr · 

, ltııfka ın:n .... Bu akpm aca-
~ · r bulunacak mısın? Nere-

~~~lh b' 
"'llllctc ır •esle, bir kaplanı bile 
'~lırad tctirecek zavallı bir sesle: 
'lfc ta ayını 1 - dedi. 
'ec rarta' 

l ~~t' ~10llı>un. ·· ·· 'il. liıı .. ustunde. 
~~t ~latctini toplamı§, bekliyor 
1 ,llrtUr~~nlıklarda bu yaklaşış o 

~tiy\ıcu bir şeydi ki zavallıcığın 
: 'ia"rtıordu. 
~tı.a b l?t ı Sana çok teıekkür ede

~ ~e t~k§aın aksilik yapmadrğm 
~ )or.ı_ r nıesudum bilsen .... 

tıı.._ ""Ilı. 
· ~~ltrn?le yaklqmış. ku:cağı-
~ lııı~ Ok dan yakalamıştı. Bütün 
, ~ d~nıağa başlamı1tı. 

C. 1 ~h ıı çökerek: 
"ttdt~h~nındayım, Nermineiğim ! 

Ct' • • • 
d~\;<;ta~ 1~~m~e bıriken aşkıını sa 
. ""?\ ~t~ aoylıyebilcce~im. 
~ tc ~ennıyorau. Heyecanla 

~ ':l~f •ılmiş, bu yabancı gelen 
• ~~,~ çalışıyordu. Bu, Rüştü 

1 t'ett srna hiç benzemiyordu. 
~~der il!k heyecanı inunm sada· 

~·~ ~'t ~te değiştirebilir miydi? 
·~u, ıın ellerini yakalamıı, ha

~ ll~llıt~ Ordu ve en çılgın vaatleri 

~ ıııİııin~talryordu. 
\ ~ll bi 0 rkusu yavaş yavaş sin

liııtU r an bu karanlığı tercih 
lı ~~ ltıa.hcubiyeti görülmüyor-

~ ~ ~taretr . 
1 ' tlind .. 1 ılanı aşkı dinlerken 

ı, ~~ e~~ Uıün sakin bir eda ile a
cııı~~ 'ıl ~111;tkcği tahayyül etti. 

~ıı "c atı or da o mütekebbir, çe-

~ ~ 0lahiı~ iilda.zn böyle hararet1i ve 
tt:ıı· t\ı 1ı· Yordu? Gündüzün koca 

1ıı t' 
1S!cttj;;.; ~ · 

> ;ı. '~:li 6' rtıhı hamlelerı, 
n:&1ıtu11 duymuyor, lakayt kalı-

~itı._'tslbc~n:e1i karanlıklarda onun 
l. ~ç ~ı. 
"'=liıı· la.at 
· b l!l kal' C\'Vcl Rüştü beyin sa-
~~-11 hara. trsında titri yen genç kız. 
ı "<lt b tctıi .. 1 • 
~ ltı ı.ı2 i . soz erın karşısında 
~or1 aı~ lıi~eb~Ydi. Kan kocada de-

~. ~t~ tı. tı ayni zamanda co~-
ı~ c~ . 

~tı .... •ıttıdi, ctb· . • 
~U ·~ Ci" ıscsının üzerinden 

~ )>atd t'Ctken b . • 
-ı ~ ı.ı. A. • o sa ahkı buseyı 
>•ıı Uuu tada ne müthis fark 
~ ~~ırıa ::nç kızın elini ;•akala
c~ tıl'ilti ~ru götürdü. 'Kadın, 
• da.it. ~ Parnıaklariyle onu hafif· 

tittı ı.ı~f!iin ~· 0 kadar yumuşak. o 
\' · llı.ırı ır tendi ki, kızın garibi-

1. \tJ l:ıa1tıa tı erkek de hissederek: 

~ ~t •or~~rn Çok yumuşak, değil 
~ tıııtilta · Gelmeden evvel, her 
·ıc 1"0tı.ırıı ~an f-raş oluyorum .. Çok 

·~ e··~Uir ~· .Belki beni öpc.rsiniz 

Nerminin sükutu, erkeği cesaretlen-
dirdi. Karısını kolları arasına alarak şld
detli bir buseyle dudaklarını öpmeğe 
başladı. 

Kızcağız birdenbire irkildiı. Kocasını 

şiddetle iterek: • . 
_ Beni bırakın .. Allah aşkına, gıdın. 
_Nermin! Ne oldun? Dinle beni! 

_ Hayır, hayır! gidin. 
Yine korkmağa ba~lamıştı. Asabı bu 

derece' sarsıntıya mukavemet edemiyor
du. Onun odasına girdiğindenberi, ür
kekliği anbean artmıştı. Yanında duran 
bu cisim ona bir canavar gibi geliyordu. 

_ G~in. gidin l 
Erkek fazla ısrarın manasızlığını an-

ladı. Bu gecelik muvaffakiyeti an.cak b~ 
kadarla kalacaktı. Birçok aşk kelımelerı 
söyliyerek çekilip gitti. 

Artık Nermin sinir1enmişti. Aksi ak-

si kendi kendine söylendi: 
- Sevmiyorum, bu karanlıkları sev-

miyorum1 
Halbuki kocası ona ne tatlı sözler, ne 

coşkun kelimeler söylemişti. Soğuk ve 
l~ka:r-t sandığı Rüştü bey meğer ne ya
man bir aşık olabiliyormuş t 

Ama niçin korkmuştu? Muhakkak iş
te, kabahat, aydınlığın olmamasınday

dı. Kim bilir, belki zamanla alışacaktı. 

Maamafih, ne de olsa, bu şerait altında

ki muhabbctt i beğenmiyordu. 
ıEğer Rüştil bey klZın halini anlayıp 

gelse, o ne zevkle ona kendini verecektL 
Nermin bu hayal içimle uykuya dal

dı. 

• • • 
- Hanıme!endi.. Rüştü bey acaba ne

rede? Blliyor musunuz? 
Bu cwıli daima çartı-1gini Y,Apan u~k

lardan biri soruyordu. 
- Yazıhanesinde olsa gerek. 

- Peki. 
Sonra, adam iğildi. Çamurlu ayaklan 

na bakarak: 
- Affedersiniz hanımefendi. Üstüm 

başım pek kirli. Lütfen şu paketi bey
efendiye siz verir misiniz? Şehirden us
tura getiıidim. Ismarlamışlardı. 

Nermin gülümsiyerek: 

- Verin, göreyim, dedi. 
4 

Gece, kocasının tra§ı hakkında söyle
dikleri aklına geldi. Odadan içeri gire
rek: 

- Mehmet, usturalarımzı getirdi. -
dedi. 
Rüştü bey: 
- Çok şükO:.ir .. Biletmcğe vermiştim, 

kaç gündür bekliyorum. Hiç bıçağım 

kalmamıştı. 

Fakat genç kadının hayretle kendisi
ne bakışı kar§ısında sözünil kcsCTek 
mahcup bir elda ile çenesini tuttu. 

- Yüzlim gözüm berbat, değil mi?. 
Kırk sekiz saattir traş olmuyorum .• Sof
ra.da beraber yemek yemediğimiz için 
ehemmiyet vermedim. 

Nermin, şaşkın şaşkın bakıyordu 
Bu, ne işti? 
Kar§ısındaki adam, sakalı uzamış bu 

erkek, hiç şüphe yok ki kocasıydı. Hal
buki gece, ona ne söylemişti 1 Hatta o 
kendi elile bile yumuşak yanağını okşa
mıştı. Kabil mi? Sakal bu kadar çabuk 
çıkar mı? Hem, söyledikleri? .. 

Genç kadının bu mütchayyır sükütu 
nu erkek başka manalara verdi. 

- Çok çirkinim bu hat:mlc, değil mi? 
Yüzüm değişti. Uzamış traş insanı pek 
bozar: adeta kirli gibi gösterir. 

- Evet öyle .. Fakat dun?. Yine tra-
şmız uzun muydu? 

(Devamı var) 
~t ~lldcnb t~ın ki Nermin, evlendi-
\ ı il.ll;: .... c~ı her akşam kapının 
t'> ~Ct• " 1 tıtr' 
'>I~ 1 tir 1Yerck seni bekliyo-

lt~~tcl\ tllcğc korkuyorum. Seni 
tr alt Çekiniyorum. 

ltrı ~"tt !anı nır? 
~:P ~~ licr ak • 
~ bak'İ tib· §aın.. Korkak hır 
~:ıı,.Otq Çtkl'l\ı. Neyse hamdolsun se 
\. ~ ~ ~· ~c a~ı .• Yanındayım. Seni 
'll\r )\'·il>, ~:ıncığim !.. beni öp mi 
~ ~ ~' • dudaklarım sana ne 1 
tı ,. 
'~ p \tcrnt d' 1 -,it f c ı. 

ıaıJtılarınr dili 

Rados bir aydır mUtemadiyen glddetle 
bombardıman altındaydı .. ~at ı 71• top ve 
1721 havan mermisi atıldığı halde biç blrl
nln tesiri görUlmemlştı. Kocaman surlarda 
hUcum için kUçük bir delik bile açılamamış_ 

tı. 
Kanuni SU!eyman, sinirleniyordu. En nl-

tayet vezirler! ile bütUn büyük kumandan
ları topladı. MUzakerelere bqlandı. Harp 
meclisi çok hararetli ldl. Her vezir ve ku_ 
mandan bir fikir müdelaa ediyordu. Ahmet 
paşa: 

_ Yok, diyordu. Böyle konuşmakla zafer 
olmaz. 

suıeyman sordu: 
- Zafer nasıl olur? 
_ Top ate§l lle .. Hep top atqlne devam 

edeceğiz. Ahmet paşanın ısrarları en nihayet 
kabul ecllldl. Vezlrllwlm Piri pqa da aaker
lere kum torbalarından metrtsler yapılmBBı.. 
nı teklif etmlgti. Bu teklif de yerinde bulu.. 
nnrak kabul edildi. 

Toprak torbaların arkasma yerleıtlrflen

ler, en iyi nişancı nskerlerdl. Bunlar. surl11-
rm üzerinde görülecek dUııman askerlerine 
ate§ açmak vazl!esl ile mükellettiler. Bu ted 
birler alınırken, bir ayda harcanan barutun 
mühim bir yekCtn tutmuş olduğu ve pek az 
barut kaldığı görUldU. Gemilerin bir kwnı 
barut getirmek için gtsndertl!rken Mahmut 
reisin filosu Plskopya. adaıımm zaptına me_ 
m11r edildi. 

Kahraman reis, askerini karaya çıkarır 

çıkarmaz: 

- Arkadaşlar, dedi ilk hücumda kaleyi 
zaptetmel!yiz .. 

Böyle söyUyerek askeri bqma geçen rela, 
kaleden atılan bir kur§Unla yere serildi. He
nüz hücum etmeğe baglayan aaker, kuman.. 
danlarmm bu mertçe ölUmU k&r1uımda biran 
durakladı .. Sonra içlerinden biri: 

- Mahmut reis kaleYf almak için lildtl. 
Onun emrini yerine getirelim.. diye bağırdı.. 

Şimdi askerler yI!dmm glbl kalenin Uzerl. 
ne doğu yUrUyorlardı. Her birine öyle bir ce_ 
saret gelmlgU ki, atılan mermilere bakmı
yor, ondan sakınmıyorlardı . 

Dehıeuı hUcum, kaleyi kolayca temin 
etmlgtı. Askerler bu muvaffaldyet ile iktl_ 
fa etmediler. Nlslros adaııma giderek burUL 
nı zapettıler. 

Fakat bütün bu muvaffalt.lyetler ikinci 
plA.nda kalıyordu. Makaat, asıl kaleyi almak. 
tr. Büytlk kaleyi çevrellyen hendeğe kadar 
yaklll§&n TQrk aakerleri, burumı doldurma.. 
ğa Ç&lı§ıyorlardı. Fakat yera.ltmdan hendek 
!ere llerliyen dll§Dlan, doldurulan yerleri mu 
temadiyen bo_şalbyor ve bU auretıe TUrk u_ 
kerlnln faallyeUnl yarıda bırakıyordu. 

Kumandan Mwıta.!a pqa: 

- Hmzırlara ltğım l&zmı.. Ancak böyle 
ba§a geıtrlz.. dedi ve kendi &akerlerine der
hal l!ğtm kazdırnıağa ba§ladı. 

11S22 yıll 4 eyltll gUnU, •115 sene evvel bu
gUn, Must.afa P~anın yaptırdıfl llğım, İn
giliz burcunun cenup kıammı tamamlle yık.. 
mağa muvaffak oldu. 

Artık gedik açılmı§tı. Bir aydır &'edik yü_ 
zl\nden hücum edemiyen askerler §lddetli bir 
hilcumla kaleye girerek yedi bayrak aldı

lar. Fakat yalnız kendilerini mUdafaa Ir;In 
çalıgan dU§man hUcumu ptı.skürttUğU gibi 
iki bin kadar da zayiat verdlrd!. 

Bu zaytat gcrtl büytlktU. Fakat ordunun 
maneviyatı kuvveUiydi. Her ne baha.ama o. 
lursa olsun lnUkam almağa ve kaleyi feL 
hetmeğe tahdetmlg bulunuyorlardı. Birkaç 
gl\n sonra Piri paga aııkulert ne tekrar hü-
cuma geçti. Beş bayrak ve beJ yüz el kum.. 

l::arıı..'!ı alınmıştr. Yalnız kale zaptedileme_ 
den dllnllldtı. 

Her]eye rağmen glddetıl hücumlara devam 
erllliyordu. Bir hücum o kadar cesurane ol. 
mugtu ki, kaleden Türk ukerlerinin Uzerine 
kaynamıg katran dökU!dUğU halde askerleri 
yıldıramıyorlardt. Yeniçeriler, kaleye tır

manıyor, Türk bayrağını burçlara a.ıımağa 

ı;ah§ıyorlardı. 

Kanuni, bu kadar şiddetli hücumlara rağ_ 

Tonton 
anıca 

Dalgıç 

Avukat Ekrem sokak kapısını açtr, koşa.. ' 
rak içeriye girdi. Aparbmanda arkadaşı 

Cezmlyle beraber otururlardı. Kanapelere çar 
parak seslendi: 

- Oldu! İşim oldu. Gelmeğo razı! Eve ge
lecek. 

GörU§tilğtl zengin aileye, ekrem boyuna 
caka satardı: Fahri beyleri, mütemadiyen e_ 
vlnin e,.~asından, antlkalarmdan, uşağının 

sadakatinden bahsederdi. Fahri bey, bu söz_ 
teri !Akaytce dinlerken, karısı ve krzı allka 
gösterirlerdi. Avukat Ekrem Fahri beyin kı 
zma talip olunca lc!Al müstakbel kocası o
lacak adamın evini görmeğe karar verdi. 

:MaatteesııU! hakikat bambaşkaydı. Blça.. 
re Ekremln apart.nnanı arkada§lle birlikte 
oturduğu bıuılt bir bckA.r eviydi. Delikanlı 

gençti, baroya daha yeni yazılmıgtı. Mll§te_ 
r!ıri pek kayna.şmıyordu.Arkada.şı Cezmi.ona 
her zaman nasihat ederdi: 

- Bu kadar blöf yapma. Doğru değildir. 
Kız hakikati öfrenlrse sonra fena bozulur-. 
sun. 

Bu sefer de: 
- Dememi§ miydim? _ dedi. 
- canım burası da o kadar fena mı? ... 

Tek tük temlZ e§yamu var ... Her §ey mun. 
tazam. Altıncı katta oturduğumuzu da söy
ledim. 

_ Astnıör olmadığını da haber verdin 
mi? 

- Verdim. Spora ihtiyacım var. Bu vesi_ 
leyle biraz idman yapmıg oluyorum! • de.. 
diın. 

- Ne cevap verdi? 
- Dana elvermez mı? • dedi. 
- GördUn mu? Benimle ortaklaşa oturdu-

, tunu da söyledin mi ? 

- Yok canım! ne mUnaaebet. 
Zaten yarın o gelir gelmez sen kaçar, gider
sin. Fakat evvelden kapıyı açanın. Ona 
•'buyurun?,, denin. 

- Ben mi? 
- Evet, sen. Anlasana, canım! Beh ona 

''Uııa.ğım var?,, dedim. Setµ de tanımadığı 
için ... 

- Ne? .. Maşallah maşallah .. Şimdi de de_ 
mek aenin U§ağm olacağım!? .• 

- Ne çıkar canım 1 
- Yok, ula .. Ben öyle §eyleri beceremem. 
- Efendim, kızma.. Bana yardım etmek 

ıetemlyor muaun? Bu sıkıntıdan ktirtulduğu 
mu arzu etmiyor mu•un? Benim vaZfyellin 
lylle§ine sana da yardım edeceğim, bil!yor
sun. 

- Anl&§ıldı.. Şimdi ne yapmalı? 
- Kabul ediyorsun demek? .. Aferin aana! 

Alt kattaki up.ktan lğreU bir beyaz önlUk 
latedim. tıte ııu paket lc;lnde. 

- Giy bakayım. 
-Ne? 
- Giy diyorum. Ben onu yarın takınağı 

vaadediyonım. Ama sen buS"Un tak da bana 
hizmet et bakalım. 

- Niçin? 
- Çünkü blraman bir bey gelecek. Eski 

aile dostumuzdur. Mısırda oturur. Birkaç 
gUnlUğüne İstanbul& gelml§. Scrvetile bizle
rin gözlerimizi kaına§tırmak lsUyor. Onu 
ek§ltmf!kle memnun olacağım. Vaziyetlmln 
iyi oMuğun•J görtince herhalde bent akııam 
lyi bir yere yemeğe davet eder. 

- Peki, ben? 
- Sen yarmr dllııünerek teselli bul. Bu ak. 

tam !şkenbeclde karnını do)'Urursun. 
Bu teklif Ekremln hlt h~una gitmemişti. 

Fakat 1c1All dU§Unerek ona kar§ı mahcup 
olmamak için o gUnlUk arkadaşına hizmet 
etmeğe karar verdi. önlllğUnU önUne geçirdi. 
Belini bağladı. 

men kalenin ıaptedilemed!ğ!nl görUnce bir 
gUn Ayu p'l§&yı: 

- Buı:>\ara hep sen sebeb oluyorsun .. dl. 
ycrek hapııettlrdl. 

Piri pll§a, dllşmnnm yakında. imdat tı.!3c&
ğını haber alml§b. Bu imdat alındıktan son
ra, kalenin zaptedllmeslne l"YlkAn kalmazdı. 
Bu fırsat kaçırılmadan dll§rn&nlJi zayıf Zll

manında son ve kat'I bir hUcum dalıa. yapıl
dı. Muhasara ba§ladığı gUndenbcri 11'16 
mermi aarfeden §Övalyeler cephanesiz kaL 
mı~lardr. 

Yeniçeriler, son hücumda kalenin mUhlm 
kıaımlannı bir daha geri vermemek Uzere 
zaptettller. Kale kumandanı vaziyetin gittik 
çe tenala§makta olduğunu hissediyordu. Tes 
lim olmaktan bll§ka çare bulamadı. Muha
saranm be§lncl ayı, Ferhat paşa 15000 kişi 
ile ııehri l§ial etli. 

Niyazi Ahmet 

Cezmi, gülerek: 
- Mükemmel bir uııak oluyorsun. Pl'a 

yakı§tı. İn§allnh yarın da bu vazifeyi ynpa.. 
rım- Uşaklık ayni nlsbettc bana da yakışa_ 
cak mı acaba?! 

!ki arlmdnş, karşılıklı, ko!tuklara oturdu_ 
tar. 

o sırada, sokalt kapısı çalındı. Cezmi, 
hızlı sesle: 

- Ahmet! Ko§ kapıyı aç! • dedi. 
Ekrem, t.lnlük önllndo, koltuğunda toz al. 

ma Ulytl seğirtti. Fakat birden, ha)TeUe gc_ 
rlllyerek: 

-Siz? .. Siz'·· Bugün mll? 
Onun hayretine mukabil, ıılddetll bir Cer 

yat: 
- Naaıl ? Nasıl? Siz uııak mıydınız? 
- Durun, dinleyin .. Size ıınlatayım. 
- Aman, na feci! 
- !cl!l .. Dinle •.. Hanımc!cndl! t" 
Kelimeler delikanlının boğazında tıkanıyor 

cu. Genz klz k~rnk merdivenleri iniyor ve 
ağlamaklı gibi söyleniyordu: 

- Ne fecl! Ne fect! hiç do ummazdım. Bi
ze kendisini bey diye satıyordu. 

Yukardıı Cez.ml fle Ekrem atal afal b3kJ:ı 
yorlardı. 

- Ne bileyim? Bir gün evvel geleceğini 
de hiç tahmin edemem~tlm. Acaba mektup 
yazsam I§ dUzellr mi? 

Cezmi ba§mr salladı: 
- Zahmet etme, azizim .. Onun nuarmda 

sen dalma bir u~ kılığında tecessüm ed~
ccksln. Böyle, önlUklU olarak.. 1Ubaren hapl 

yuttu. 
- Ka.b:ıluı.t sende. Ne diye 

önlüğü taktırdın'? 

bana bugUn 

- Yarm sen bana taktıracaktm ya .• 
Ekrem, 6tkeyle 8n1Uğll göğsünden kopar. 

dl. Top yaparak arkadaşmm bagma attı. 
Tam o sırada gene sokak kapm çalmdı. 
Delikanlı, sevinçle: 
- 1cıG.I mutlak meııeloyl anladı, pişman 

oldu, gcllyor! _ diye kapıya kO§tU. 
Fakat gelen postacıydı. bir telğraf uzattı 

Cezmlnln beklediği ahbab gelemlyeceğlnden 
dolayı mazeret serdcdlyordu. 

- Sen de bu ak§am gık bir lokantada ye. 
mek ylyemlycceksin. Ben de bundan sonra 
Fahri beylerin evine ayak basamıyacafım. 

Nakleden: Hatice Süreyya 

Türkigenin en 
uzun bıyıklı 
adamı! 

Geçenlerde "dünyanın en uzun i>ı
yıklı adamları,, diye gösterilen bir. 

kaç kişinin resimlerini dercetmişt!k. 

Bir okuyucumuz bunun üzerine bize 
~'llkardaki resmi gönderdi. Okuyucu.. 
muzun verdiği izahata göre fotoğrafı 
görülen znt Kütahyanın Simav kaza... 
smda doğmuştur, şimdi 68 ya§mda. 
drr. Fakat yaşını kat'iyyen göstermi. 
yen dinç bir adamdır. Şimdiye kadn.r 
hiç evlenmemiş, ispirtolu içki kullan.. 
marn ıştır. 

Tam manasiyle palabıyıklı olan bu 
zat - yeniçeriler gibi _ sakalını da ila. 
ve etmek suretiyle bıyıklarım fevka.. 
lade büyütüp bu sahada şampiyon ol-

muştur. Uçlarındaki uzunca tüyleıden 
hesap etmek şartiyle bıyıklarırun u. 
zunluğu tam 40 santimetredir. 

Kendi!Ji 1stanbuldadır ve kahve İ§
lctmektcdir. 

::=-=s::::::::::nm::ıı.-:::::ını:mr.:::r:::::::::::ı 
:: Dl ş Doktoru h 
~! Necati Pakşi !~ .. .. 
fi Hastalarım hergün sabah 10 dang 
ii akşam 19 za kadar Karaköy Tünel Si 
f: meydanı Mahmudiye caddesi No.
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112 de kabul eder. 
Salr ve cuma gilnleri saat 14 den :: 

18 zc kadar parasızdır. :: .. .. 
::=:::::::::r.::::::::::::::::::::::::mma::::::::::: 
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. 
HABER - ~ postu! 

7 evkifhane /iıaı ileı inin muhakemesi lngiliz am·rallnın 
dostlarına 
beyanatı 

Sandalla harp 
Abdullahın meydancı gemisine hücu~-'! 
olduğu anlaşıhyor ( B~ tarafı 1 incide) 

TUrk donanma.ama büyük bir hUımUkabul 
göıterdlğimlzi söylüyorlar. Halbuki burada, 
bize karıı gösterilen ıamiml ve candan hUı. 
nükabul bizimkinden kat kat tıatUndUr. la. 
tanbulda, Türk denizcileri araımda geçirdi. 
ğlmlz bu meaut günleri hiç unutamryacağtz 

şanghay, 4 (A.A,) - Yeni Japon kıtalan 
Hoangpou nehri mansabındakl Çang - Oma 
_ Pang mevkilne çıkarılmıştır. Bu kılanın 

mevcudu maltlm değildir. Zlhuo civarındaki 
Yue.Pou mevkllne karşı Japonlar tarafından 
yapılan §lddetll bir hUcum ta.rdedilmlşı ve L 
ki taraf da ağır zayiata uğramıştır. 

otomoblliııe taarruz eden ta ııeıeri ~ Jt 
yeti hakkında en bUyilk ıO~ oııaJI"""" f,,. 
mektedirlcr. Söylenildiğine ıaıı ~ ~ 
pon tayyare üslerinde yap~ 
arru:r.dan mesut olan tayY ısııf"t· __ ...ti1'11 
husıısunda bir netice verıı;,~tt!JS ~·~ 

Bundan bir müddet evvel tevkifha
neden kaçan katil Abdullah ve katil. 
den maznun Hataylı Tevf;kıe bunların 
firarında amil olduğu aznn~dilen gar. 
diyan İsmail Hakkının duruşması dün 
de devam etmiştir. 

Reis, mevkuf gardiyana şöyle sor -
muştur: · 

- Vazifende ihmal ve terahi gös. 
termi§Sin ve bu yüzden Tevf ikle Ab. 
aullahın tevkifhaneden kaçmalarına 

eebeb olduğunu söylüyorlar, ne der -
sin? 

Gardiyan İsmail eu cevabı vermiş. 
:tir: 

"- Hayır efendim, benim vazifem
ile dikkatsizlik ve ihmal yoktur. Bun. 
lar evvelce firar programını hazırla -
mı§ olacaklar. Ben o gece sabaha kar. 
İr saat 4 te nöbet almıştım. Gündüz. 
Clen biriken çöpleri çıkarmak için bun
larm koğuşuna girdim.,, 

ı Gardiyan, koğuşların kilitli olup ol. 
madığı meselesinde verdiği izahat pek 
karışık olduğundan heyeti hakimenin 
mUteaddld sualleriyle karşılaşmıştır. 

Bu sırada Tevfik söz istiyerek aya. 
' p kalktı ve koğuşun taksimatile kilit 
·:vaziyetini §Öyle andattı: 

"- Koğuş 6 kısımdan ibarettir ve 
liısımlarm kapılarında kilid yoktur. 
Yalnız koğuşun kapısında kilid vardır. 
Gardiyan bunu söylemek istedi.,, 

Gardiyan şöyle devam etmiştir: 
"- Evet, yalnız koğuş kapılarında 

kilid vardır. Abdullah meydancı oldur 
ğundan müsait bir zamanda koğuş )ta 
pISma anahtar uydu.rmağa muvaffak 
olmuş ve o gece benim kısımlardan bi. 
rine girmemi gözlemişler ve bu fırsat. 
tan istifade ederek koğuşun kapısını 
açıp dışarı çıkmışlar ve hastane kıR 
mına geçerek pencere parmaklığını 

kesmek suretile kaçmağa muvaffak oL 
muşlar. 

Bu çöpleri toptCft11fnn kısımdan dı. 
earı çıktığım zaman aynl koğuştaki 
mevkuflardan kürd Musayı dı§&rda 

gördüm ve kendisine nasıl çıktığını 

sordum. Busa kilidin açık olduğunu 

aöyledi. Baktım, hakikaten kilid açıktı. 
O sırada meydancı olması dolayısiyle 

Kendi kendine 100!) kciime ilt 

Fransızca dersi 
Aesım: 25 

( Ticaret ve Sanayi ) 

· 1 - Le bureau: yazıhane. 2 - Le di. 
recteur: müd:ir. 3 - La table a ~crire: 
le bureau: yazı maS"...sı, yazıhane. 4-
Un visiteur: bir ziyaretçi. 5 - La sec. 
retaire et stenodacty!ographc: kcitip 
ve i8tenoda1..-tilo (b~yan). 6 - Lama
chine a. ecrire: yazı nwkincBi. 7 - La 
corbeille (le panier) a dossier 
(a lettres): d.oS?Ja sepeti. 8 - Le clas. 
8eur: klasör. 9 - I ... a case: dolap gözii. 
10- Un crayon: bir 1mr~ıınka1cm. 11 
- Un porte.plume reservoir: hir dol. 
makalem. 12 - Un encrier: bir hokka. 
13 - Un port".plume: bir ya::ı l:a'r. 
mi.14- Un re~lc: b·r r-clt•e'.15 - Le 
buvard: kttrıd1M /,·ağıdı. 16 - Dcs 
gommes: ya::ı Ulst'klcri. 17 - Le ra. 
nier au rebut: kô?ıt seprf.i. 18 - lTn 
calendrler: 1>:r hkl'" ı;ı. Hl - J .e tr'e.. 
phone: telef on. 20 - Un cah:er de 
nctcs: bir not defteri. 

Abdullah& da bir iş için ihtiyaç vardı. 
Yerinde bulamadım, yanındakilere sor 
dum, hamama gitti, dediler. Hemen , 
hamama gittim. Birisi yıkanıyor ve 
elbiseleri de kapının üstünde asılı du. 
ruyordu. 

Biraz sonra gene koğuşa gittim, 
Abdullah ve Tevfik meydanda yoktu -
lar. Vaziyeti hemen arkadaşlara ha -
ber verdim. Hapishanede araştırma 

yaptık ve nihayet hastanede iki met. 
re yüksekliğindeki pencerenin demirle 
rini kesmek suretile kaçtıklarını an -
ladık ve imirlerimiı.e haber verdik. 
Benim bu işte hiçbir kabahatim yok -
tur.,, 

Bundan sonra heyeti hakime evrakı 
makamı idd:anın tetkiki için duruşma. 
yı başka bir güne bırakmıştır. 

Başvekil 
BugUn lzmlre 

hareket ediyor 
Başvekilimiz İsmet İnönü bugün sa. 

at 15 de İzmir vapuruyla İzmire ha. 
reket etmektedir. Başvekilimiz refika 
sı ve çocuklarını da beraber İzmire gö. 
türmektedir. 
İsmet İnönü, İzmirin dokuz eylfıl 

bayramında hazır bulunacak ve bun
dan sonra yeni fabrikaları açmak Ü

zere Anadoluda bir seyahat yapacak -

tır. 

Tramvay camını 
kıran sarhoş 

tçerenköyUne yakın BakkalköyöUnde otu. 
ran Cemil dUn gece Bostancı gazinolarından 
rakı içmi§, saat dokuza doğru yola çıknuı. 
tır. 

Cemil bir dUkklnm önUnden geçerken bir 
ıı,e daha almı§, sonra tramvaya binerek bir 
kaç dakikada bir cebinden çıkanp lçmlftlr. 

Şl§edekl rakı blUnce Cemil bot ıl§eyt açık 
DQDetUli tramvaym yan pencerelerine dof. 
ru ftrl&lmlft fite on Ura kıymetlndekl camı 
kırmqtır. 

Kendini bilmez bir halde bağtnp çağıran 
Cemil tramvaydan indirilerek karakola gö. 
turUlmUıtUr. 

'l'Urk tarih sergisi 
hazırlıkları 

İkinci Türk tarih kurultayı ile bir
likte Dolmabahçe sarayında açılacak 
Türk tarih sergisinin hazırlıkları hay 
li ilerlemiştir. 

Sergi, kurultay sırasında mütehas. 
sIBlann tetkikine arzedilecektir. 

Kurultaya gelen lise ve ortamektep 
tarih muallimleri için tertip edilen 

Bu zlyareUmlz reamı mahiyeti haiz bulun. 
maktadır. Buradan Karadenize giderek Ga. 
latz ve Kölltence limanlarını gayrtresml ıu. 
rette ziyaret edecek ve gene İatanbuldan ge. 
çerek lskenderlyeye gldceğiz . ., 

Amiral Vella bundan aonra Akdenlzdekl 
vaziyetten bahlederek demııur ki: 

••- İspanya hAdJselerl dolayulle Akdeniz. 
dl"kl vaziyet hakikaten çok enteresan bir ae
kll almııtır, fakat öyle zannedildiği gibi 
tehlikeli değildir. Son zamanlarda aıklap.n 
denizaltı ve torpil hA.dlselerinin yegA.ne neti. 
ceal deniz ılgorta ücretlerinin artmaaı ol. 
mucıtur!.,. 

Boya batta 
felaket 

Ankara, 4 (Telefonla) - Buraya ge 

ıetli bir fırtına oldu. Çarıı tamamen su 

altında kaldı. Her biri yumurta büyük 

lüğünde yağan dolu, evlerin camlarını 

kırdı ve Çelen çeltik tarlatan kamilne 

harap oldu. Zarar çok büyüktür • 

Ankara, 4 (Teelfonla) - Buraya ge 

len malumata göre Boyabat kaza11nın 

çevresi büyük bir fetiket geçinniıtir. 

Şiddetli yağmur ve !doludan sonra sel, 

kazanın Çorak köyünü tamamen baamıt 

bir çok evler yıkılmıt, köprüler sürük • 

lenip gitmiftir. 

Şimdiye kadar yalmz bir kız çocuğu· 

nun öldüğü ve bir çok hayvanlann telef 

olduğu tesoit edilebilmittir. 

Dahiliye Veklll 
Dahiliye Vekili ve Partıi genel sekre

teri Şükrü Kaya, bugün Partinin İstan
bul vilayet merkezine giderek bir müd
det met1ul olmuıtur. 

Bonbardımanlar 
Tokyo 4 ( A,A,) - Pecbadores a.dalann. 

dald Japon deniz kumandanlığı dün bir Ja_ 
pon torpido fllotllllsınm Amoy limanına ge 
!erek lıtlhkA.mları bombardıman ettiğini ve 
mühim hasarlar huaule getirdiğini bildirmek 
tedir. 

Tayyare faaliyeti 
Şanghay 4 (A,A,) - Bu sabah 9 Japon 

tayyaresi §imal lıtasyonu mıntakaamda Çin 
mevzilerini bombardıman ederek bUyük hL 
ıarıar ika etmııtır. 

Şanghay, 4 (A,A,) - Japon tayya.reclleri 
Amerikan ıllA.hendaz taburu kumandanlığı. 
nm bulunduğu mevkle 200 metre yakın •Çin 
topra.klarma 10 bomba atmı§lardır. 

Amerikan tabur ,kumandanlığınm bulun. 
duğu Blok Havı, p.ra.pnel parçalarile ör. 
tUlmUıtUr. Yaralı yoktur. Bir Japon zabiti 
Blocck Havzı ziyaret ederek itizar etmtıtır. 

Bir Japon tayyareıl Çin mitralyözleri ta_ 
rl\fmdan düıürUlmü§tUr. 
Japon yan m oyalama siyaseti 

Tokyo 4 (A,A,) - İyi haber alan mah.. 
flller, lngllterenln Çlndekl büyük elçlıılnln 

Şimdiye kadar yapılan 
1 
ı.,.tıı'dll' ~ 

esas teşkll eden ve otornobl aldl'att• ~ 
edildiği zannedilen yolun b dal' J•~.- vJ' 
hlr yol olduğu anlaşıldığın .,.,ı..,_.-
matı tahkikata yeni battad .,,,ı 
emir vermıııerdlr. terole•; 
Yeni bir Japon ın,!: ~ ........ 

Kalgan, 4 ( A,A,) - Ulll )lallf ~ 
ıup yüze yakm mum..Utn ~ ;..
konferanstan sonra bıırad- ııo~ '11 
için muvakkat muhtar bi~ b;o.-' .....-· 
edllml§Ur. Konferansca ye nolt~ 
prensip olarak kabul edilell ~ 
dır: ataıa'1• 

Sulh ve nizamın nıuh ,.ıaııat. ter" # 
lnklıafı ve kUltUr ıııertnde ııreJdCeP ~ 

Konferans Uç kişiden 111 ctal1 ,,.,.. 
komite teşkil etmiştir .• ~tıt· • 
mltede iki mU§aVlr bulunacll sıJfetl _,JI/> 

Çinli kadıDUI ~ ~ 
Şanghay 3 (A,A,) - Bfr tnde oO i1d , 

idare edilmekte olan ve tç ctal· tııl ~.,d 
Blvll klmııe bulunan bir .,.ıı 

9 
yald,...-,.. 

tdzumo Japon amiral geıııislD~~ 
Sandaldakller,gemtye atel :~;,.1' 
dan sonra erkekler d~llne ~ 
da sandalı Pountoung .,.....-

Tevkif hanede 
cinayet ~, 

beden Fevzi iki kişinin yardJl!lıte te ~ ~ BugUn son dakikada öğrendiğimize göre 
1&&t 12 aularında, İstanbul tevkifh~de 
bir cinayet ıııenmlıtir. Cinayeti lşllyen bun. 
dan Uç ııene kadar evvel, gene bir cinayetten 
dolaYİ tevkifhaneye getirilen ve evrakı tem. 
ylzde bulunan fınncı llz Maksuttur. 

Cinayete kurban gidense birkaç defa tev. 
kt!haneyt kaçakçılıktan dolayı boylamıı. 

yatmıı çıkmiı ve tekrar ayni auçtan orada 
bulunan Unkapanlı çolak Fevzidir. 

Fevzi söylendiğine göre bundan bir a.y kL 
dar evvel de nlıanıanml§ veya evlenmtıtır. 
Cinayete ıebeb olan mllnA:r.A.& bir ko~un 
badanalanınaııı yüzünden çıkmqtır. 

hastanesine götUrWmUştUr. ~-' 
Fevzi hastaneden içe~ ~ 

koyun amellyat m....-ı ~ 
o dakikada ölmllf!Ur. uıııtıJlll. ~J ~ 

HAdlaeye hemen müddei ~ 
Tinden lhsan el koyrnuotur· :SU 

klkata. devam edilmektedir ·J(etl-
Pr. Fahrettln ~ 

Sinir hekimi profe~r y•P~l 
Kerim, bir tetkik ıeyahatı tli doP,;Jf . 
A vrupaya gitmitti· Kıyme ~· 
ımu2: seyah.\tı bit~!ş _f!.~...--/ 
ınil§tilr. ~, 

Sabıkalı LA.z Makıut aralannda çıkan Hu·· kuA metçı·ıe .... 
konuıma neticeııl •le aaablleşml§ ve kıaa bir .. 
botuımadan sonra cebinde bulundurduğu ff 8 
tahmin edilen mangal ayağı demiri ue MUblm muf8 ıı1r11e1' 
ile FeVzlye aaldırmıı ve olanca kuvveUle yeller elde etP" 
bu demiri Fevzlnln boynuna lndlrmlıUr. t . ,._J. 

Fevzi yediği flddetll darbe üzerine önce yere Valensibya8, ş4 l(8A·d~·J>I.~.~~ 
yıkılmq sonra da yaraaını tutarak aya.ğa _.y-"',.-
kalkmııtır. Demir Fevzlnln kan damarına 1 h teyl 

kuvvetlerinin Be e ı 
rutlam11trr.,. Koğuıta bulunan mahktlmlar kt dit. .. .. hl 

resmen bilidirilıne e t ~:;-
araya glrml§lerdir. Büyük mlkyuta kan kay Bir muvaffa)dye poıtP'""" 

Fllfstln fevkalAde 
komserlne sulk ast 

kurslarda da sergiden istüade edile • Kudüs, 4 - İngiliz fevkalade komi-
cektir. Haber aldığımıza göre kurul • serinin yazlık ikametgahına karır birkaç 

Valensiya, 3 (A.A.) ;.,~~,C 
un cenubunda buluııaıl oy• 5 Jdl ~' 
bildiriliyor: Dün Pen:;;aıriYetÇi ~ 
re yakla§mıg olan .C setcrrl 'fC I_ 
vetleri bugün m:.ihılll 

11 
b~~ 

mevziini almıılardır. TopÇ pııeblofl ..,.t ; 
doğmadan Pennaroyc .,e bit ı;v-şJI' 

taydan sonra Eergi umuma açılacak ve el ıilih atılımı ve ikametgahı muhafaza 
ziyaret şekli ayrıca ilan edilecektir. eden memurlar öldürülmüştür. 

CA.A.~)~~_:_----------------~~___:;__ __ ~--~-:========::: 
~~~~~~--------~ 

ı~t:KIDE: ~ ı 1 
• Çocuk Esirgeme kurumu EmlnönU mm. 

takıuımdıı.n: EnılnönU mıntakaıı dahilinde. 
ki çocuklara bu akşam aaat 16 dan sabaha 
kadar devam etmek Uzere bir aUnnet düğünü 
yapılacaktır. Bu \0 e8ile ile SanatkA.r N&§il 
ve arkadqları tara:ından iki oyun, Sinema, 
\'&ryete, dUeto, caz ve hokkabaz vardır. 

• Maarif veklll Saffet Arıkan Ankaradan 
lzmlre gttmi§tlr. 

• lkUaat vekili Cel~I Bayar pazarrtest gü. 
nU Dehrtmlze gelecektir. 

• Kırkçeıme ıuları üzerinde tetkikler yap 
mak üzere bir komisyon teokll edllmtıtır. 

• Maltepeden Kartala kadar olan yolun 
da aafalt olarak yapılmuı ıııne birkaç gUne 
kadar bqtanacaktır. 

• lktlıat veklletl deniz mUeueeelerinln 
tekallt kanunu tatblkatııe İnqgul olmak U.. 
zere bir komisyon kurulmuıtur. 

• FesUval mUnıuıebetlle gelen heyetler dön 
mP.ktcdlr. 

• ttatyan bandıralı ve Neptunya. lamindekl 
transatlantikle 600. İngiliz bandıralı orgadeı 
vapurlle de 450 seyyah tehrlml.ze geımifUr. 

• Mitli mUdafaa veklleti tarafından An. 
karada bulunan lran heyeU §ereflne dUn bir 
zlyafl't verilmiştir. 

• Ziraat unıum mUdUrtl Abldlnln istifa e. 
dece~ ıöylenmektedlr. 

• Mareıal Fevzi Çakmak istirahat için A. 

dananm BrUcek yaylum& gtdecekUr. 1 
• Geçen bir batta içinde güınrUk muhafa.z& 

teıkilltı ikin ~mı kırk kaçakçı. ııeklz yUı 
altmıı bir kilo gUmrt1k kaÇağt, ytnnl altı ki 
Jo lnhiaar kaçağı, bir tUfek, ııeklz mermi, 
kırk blr TUrk Jlruı Ue ııeklz kaçakçı hayva 
nı ele geçlnnl§tir. 

• DUn sabah teJırlml7.den hareket eden 
TUrkkutu filosu Bunaya ve oradan da hmı. 
re gttmlıUr. Yann tzmlrde bir hava ıenllfl 
yapılacaktır. 

• Bumda Belediyenin Hayvan pazarı ko. 
rucusu Huan Taludn, Mezbaha clvarmda 
üzerine dotru gelen bir otobllıten ürkerek 
kaçmak lllemtı, bu ıırada yere dU§erek öl. 
mllftur. 

4 .... , 
CUKARTESt 

EYLOL - 1987 
Hlcrt: 1836 - Cemulyellhır: 28 

Gllnfıtln dottlJO OOaetla b8tlfl 
3,29 18,39 

Vakit Sabab Öfle tklndl /..kfam Yatar lm.lal 
•.02 12,18 13,32 18,89 20,13 8,ü 

• Son 24 saatte aehrimlzde 3 tifo vakaaı 
ıörUlmUıtUr .. 

• Ankarada dünya rekorunu kırmak llzcre 
pltnörle havalanmıı olan pilot Ali Rüzglr 
kesildiği için 14 saat 30 dakika havada kal. 
dıktan aonra lnmtıtir. 

OIŞARIDA: 
• Çekoalovakyanm sabık cumhurrelal 

Mazarikin ııhh1 vaziyeti düzelmektedir. 
• Slyu! mUnuebetleri kestim!§ olan Çe. 

kOllovakyanm Porteklzdeki sefiri geri dön.. 
muıtur. 

• Sovyet Ruııya lbti!All aırasmda, Çarlık 
Rwıyaamm altın ve kıymetli mücevherlerle 
dolu hazineıd "Büyük Petro,., vapuru ile ka... 
çınlırken, Balçık kasaba.it açıklarmda, KL 
radenlzde batmlmııtı .... Son günlerde, Sov. 
yet hUkt\metl, bu vapurun çıkarılma1t için 
Balçıka. birk'I: vapurla, 76 Sovyet mUben. 
dili gönderml§Ur. Bqlarmda mUbendil ML 
kalJotun bulunduğu mUbendiıler, vapuru yUz 
dürme ameliyesine b&flaml§lardır. 

• Romanya gazeteleri Profemsr AleUn BUk 
nıte toplanan beynelmilel Arkeoloji kon. 
Jreııtndeki mu\•affaklyellnden sltayiıle balı. 
eetmflktedir. Profesör Afet. dUn kongrede 
tılr ....,.. okumut ve tok alkqlanmqtır ... 

• K'lrea, ortamda kaybolan tayyareci Le. 
vanevıklyt arayacak olan Uç tayyareden mu. 
rekkep sefer heyeti, dün sabah Amdermadan 
Rudolf aduma hareket etml§ ve öğleden aon 
ra muvaffakiyeUe "Arzu,. burnuna inml§tlr. 

400 obüs atmı§ ve dil~tti~. 
per hattı terkine nıecbılf etıll~~lrl 
detli muharebeler deval'l1 telJV~ 

Kaydı ihtiyatlıl bit )18 fi" 
edilmeıd lazıın 

4 
(A·f.·> _,,,. 

Saint - Sebaatie'\.;ııdeP: 111eı' 
vas ajansının muhabı iııı ol~ 11"' 

Bilakaydü şart teıl fııtd•tl d'~ 
Katalonya hükumet: ::~ ~r '
kere talep edildiği h ·yıdc tC ,e~ 
b··tü·· hafiı.de pek 11 

tJ.f cı..o P 
u n ma bcr•""' rl ,-"" 

mcktedir. Bununla afıııd'1' ~.ıtri . ..k 

Kuicpode Llano tar bd f'Y,,... dC P' 

yapılan bir tebliğte eY't 'fC "' 

edilmekle bera~er ne t ~ ;iP 
zip edilmektedir • ,..ıııı l~j;li r! 

HABER- Bu teli dJll ~· 
de bulunan bir ıııınWC: ostJ!l ~ 
bir (balon) olması ~eriıl ~ ~ 
Esaıen Katalonya. 

1
are ., 

maruz bulunmactıiına bit bit 
. . ek o:ıil' yı ıcap ettırec 

ortada yoktur. 

satdd< fi 
apa~tı~:=; 

Beyoğlunda ı.ııkJAl ~ ~ 
beı katlı, 1leıer odaı:,ye' j1f'.;ıf 
görür, deni•e nasır ··f9cı't: fi"' 
acele satılıktır. ~u ~~ 
Pannakkapı tstiJd~ .· . .:..J 
birinci kat EınlAk 



t' ' 

11· ı. 

lst Fuar turnuvası için 
11

11 
an l muhteliti 

kthne h a rici nde kalan birinci küme 
·~ P klUplerinden kuruluyor 

te lıııı~a.~ır nıünasebetlle Ankara, , Bu mU.sabakalara i§tirak edecek İstanbul 
llıa Brıliık futbol takımlarının takımml\ - Futbol ajanlığının !l§ağıya der_ 

~1 Yapınaıarı takarrllr etmiş- C"eltlğ"lmlz - tebliğinden de 11nl11şılacağı gibi 

~tato k Qusı r-
,t-tı ~ ınaçlarma 
Q\hirtd haşlanıyor 

ere klü 
'iıtd 'ri~ıe pler arasında ciddı 
~ • .\ıtınh ~e~ayUz. etmiş olan 
U~lerı ılal, Altıok ve Langa.. 

~ k u~ l\aragümrük stadında 
e~i.. re bir futbol turnuvası 

'1" Ve b 
~.~latu k un~n galibine Ulu 

~~la~; Un bır blistilnü ver _ 
'~k1rınıeıarcıı. 
~ ftder ve Akınspor gibi iki 

01dllğu e takımın da iştirak et. 

h~·Oldu~urnuvanın evvelce 
l "'l?ı l{ uz. fiküstürüne naza 
lııUsa~gUlllrük stadında üç 

~:.0lacakt kayıa bu maçlara baş_ 
~' ır. 
,~~ Progr ~ tııruk a.ını sudur: 
~~llor - Altıok saat 13. 
~~ııo .. · Altınhilal saat 15. 
~baka Soz.kurt saat 17. 
, 1 tııa lar içinde Akınspor _ 
'~rj~1 bilhassa çok mühim _ 

---'1.lı:ı ed~Sadilftür ki şimdiye 
~ h ılen bütün turnuvala-

~. ~~.ağı:::inde bu iki kuvvetli 
~ ~llrı:ı. b karşı karşıya gelmiş 

tteı· u Pazar günkü maçta 
· ı rakipten hangisine gü. 

t ~. 
\~\la ~rn neticelri de çok mü. 

1 ~~u erabcr, Karagümrüğün 
~~ dab l'dun da Langaya galib 

1~ ~~kuvvetli bir ihtimal da. 

~~~•hıu~_~"-· _.;,;:.._.=-::..:..:._L-

~I ~el Av ni 
Şaoıandı 

.., lt1ıı11bu 
~ 11 -lı. nun ve mllll takımımı. 

öört milli küme takımımızın oyuncuların_ 

dan hariç futbolcular davet edilmiıı bulun. 
maktadır. 

Buna da scbcb Türk mllll takımmm Rus-
tarla yapacağı tema.ıs ve Balkan şampiyon_ 
tuğu mUsabakalanna hazırlık için yakında 
kampa girmeler! zaruretidir. 

Ajanlığın tebliği 
T.S.K lstanbul b!llgcsl futbol ajanlığın-

dan: 
8 -9 -fl37 çal"§Rmba günil Ankara ve 

12-9 !l37 pıı.7.ar gtinll İzmir muhtelit! ile 
kar§ılaşmak üzere 6- 9-037 pazartesi gUnü 
akşamı Bandırma yoluyla lzmlre harr.kct e. 
dece!< olan adlan aşağıda yazılı !ııtanbul 

muhtellU oyuncularının görüşmek üzere bu_ 
gUn saat 13 de Cağaloğlunda C .. H.P. bina.. 
smda futbol njıınlığına müracaatlan. 

Beykozdan: Safa, Bahadır, Kemal, Sadet-
tin, Şahap, KA.zım, Turhan, 

SUleymaniyeden: Nuri, Ruhi, Dan!§, 
lstanbul!pordan: Enver, Fahri, Ha.san, 
Vefadan: Muhteşem, HU.seyin, 
Anadolu dan: Zeki, ŞükrU, 
Topkapıdan: Hayda~. SalAhaddln. 

Agır siklet boksörler 

Dünya 
şampiyonluğu 

Un \'anını kaçar sene 

muhafaza t edebildiler ? 
Şimdiye kadar yapılan dUnya ağır sik

let boks şampiyonluklarında bu Unvanı 

kazanmağa muvaffak olan 14 yumrukçu
nun §amplyonluğu ne kadar zaman mu. 
hafaza. cdebilmlo olduklannı bilir miydi. 
nlz? 

John Sullivan: 10 ııene, 7 ay, 
J. Corbett: 4 sene, 6 ay, 
Fitzsimmons: 2 eene, fi ay, 

Tommy Bıınlll: 2 sene, ıo ay, 
Jack Jobnson : 6 sene, 7 ay, 
.Je" Villard: f sene, 3 ay, 
Jack Dcmpscy: 7 sene, 2 ay, 
Gene Tuney: ı sene, 10 ay, 
Max Şchmellng: 2 ııene. 
J. Scharkey: ı eene. llltan vnı ile Hayri Uçak kızı 

' ~ nıeraaımı dlin gece BU_ Primo Carnera: ı sene. 

~
~ ~tclzn~ Max Baer: 1 Sene, 1 

e nl~ısma saadcUcr Braddok: 2 sene. 

4 !Uk klasik bayanlar saat 15,15 
1 çlfte kıdemli eaat lt'i,30 

,, 
~~ ~l'ek şampiyonası 
~-... ~~,~a da Modada yapllacak 
k. ~~ tUn ıı aJanıığuıdnn: 
" ~71 t!l!İllli U Ycnıkapıda yapılmıuıı 

t~'bı § bulunan kürek şampl. 
..... ,.;;:ıın vaıı delAlcUle ter_ 
~°"tııcıa ngmz donanmaslle do. 

~ bıı :ta Pazar günli Modada icra 
'Aıı1ıg-, '1§1arın daha fazla canlı 

>'tta._ ~o:.. ~nıt §nmplyona mil. 
~ ~. ~l'at da Yapılması kurumu. 

~~
1

:<lan blldirllml§tlr. 

'~ ~ Cb\ı Urck §nmplyonası Mo_ 
ı ~ te1tı tlycu olduğu için dUz 

t 'il' ı lllıı. rıro~ra -e ooqba ına oğlcden sonra_ 

1 
t~l.Lr'latıtla ita aralarına ııa. ve cdiL 

it · ı:rBsterilen proc-ram tat 

ı it ~~~ııocıı/\M 
~ ~~ ' llaat 13,::o 
~ ıı_ Ut ltı •aat 14 

l'a.., dcınaı 
~t ,;:'."'lr '<la z saat H.::o 
''11?'1( b t 14,45 

'ııı ~~liYelllcrt arasında kil. 
5, 

İngiliz ve Türk bahriyelileri arumda kU. 
rek müsabakası, eaat 16, 

2 çifte kıdemli eııat 16,30 
1nglllz ve Türk bahriyeliler! ara.ııınde. kü_ 

rck mUsabakası, aaat ı i, 
4 lUk klllsik kıd:?mli saat 17,730 

JIA H EM H E \ .Y,Tl 
Başhakem A. Fetgerl, Hakemler SalA.had 

din, Ziyn k11ptan, Dr. Nureddin, HUsamed
dln, Sıtkı, Zeki. Bedri. Rıza İftmall, :-l'edim, 
Kedim, ~fdnl, Bekir, Emin, Şazi, Harun .• 

Tayyare ile yükselme 
rekoru 

Moskova: f < A,A,) - 'l'as ajansı bildiri
yor: 

Tnyyarcslle ve bin kilo;ram yükle 12000 
metreyi mtitecavlz bir yüksekliğe çıkmak 

suret.ile Rovyet tayyareciel Kokkinanın dlin. 
ya rekorunu kırmıotır. 

' 1 ıı f '°"'-'fbf 
q Olrıııy tı.c) - Soyiı cilcr rmıswda/, i lıau9a ptk ~iddcllf.., li, 

a.ca,7, galıbcı! 

Coe 
... . 
ouıs - ommy Farr 

coc ı.uıs le Tomi Far arasında dünya şam 
piyonluğu için yapılan büyük boks maçını, 

hemen ertesi gtinll bti!Un tafsllAUle yazmış_ 
tık. Bugün gelen Avrupa gazeteleri bu mU 
hlm mnç hakkınd:ı mühim malfımat vermek 

teclirler .. 
"Siyah bombardımancının müsabakayı an 

cak sayı besabile kazanması, birçoklarını 
olduğu gibi, blzl de bir hayli hayrete dilşür _ 
müştll. Dunun sebebi, şimdi nnlaşılmakta.. 

dır. coc Lulzin dördUnell ravundda sağ elinin 
parmaklarından blrl kınlmıştır. llu vaziyet 
ve §erait içinde maçı ku.anmış olması cidden 
f&yanı hayret bir htldise olmakla. beraber, 
maçı seyrcn birçok mutehıuısıslar, Coc Luls 
in pek fena döğilştUğUnU beyan etmişlerdir. 

Cak Ocmpsey ne diyor'? 
1'~zctimlc Cnk Oempscy mo.çtan sonra, ga

zetecilere şu beyanatta bulunmuştur: 
•'Luls, 6 r&\'1.ında. mukabil 9 ravı.ınt htlldm 

döğüştllğü halı.le, Far manevt bir galibiyet 
kazanmıştır: Far, Umlt ettiğimden dnha 
güzel döğtlşmüş ,.e Luls ise tahmin cttl~m
den c;ok daha fena llir maç yapmıştır. 

Zencinin sağ yumruğu, 7 inci ranmt müa_ 
teana vı....w. "'-"'"' bU~U.. .w ı!llU&lıwL .ın~u.l.:lc.... 
lince, beline doğru sarknuı;tı. Luls, Toml 
Farın çenesine yumruk indirmek hususunda 
büyük bir aciz göstermiştir. 

Ben Benisonun fikri 
lngiltcrcnlc en bUyUk boks tenkltcisi olan 

Ben Bennlson da, yazdığı bir makalede ez. 
cümle şunları s6ylemcktcdlr: 

"BllA tereddüt söylüyorum ld, Far, daha 
iyi bir boksör olduğunu glistcrml§ ve fırsat. 
tan istltadc etmekte daha büyUk bir maharet 
göstermiştir. Luls, Fara karşı mesatesinl 
bulmağa hiçbir znman muvaffak olamamış. 
t rr. Bence iki boksör arasmda, asgart bir 
!ark vardı,,. 

Marsel Til inkisarı bayale 
uğramış 

İki müsabaka yapmak tızcre 

ı 

Maçı hakkında 
Dempsey, Benlson ve Marsel 

'fil ne diyorlar ·ı 

galibi, mağlUbıı ve bu müsabaTronın · t 
yapıldığı Yan ki stadyomu 

gelmlş olan, dünya vaaat siklet §&mplyonu ı 
Frarunz Marsel Til de, '•Paris Solr,. gazete. 
sine gönderdiği bir tcıgrıı:tta maçı §Öyle an. 
!atmaktadır: 

"Dün gecekl maç çok enteresan olmakla 
beraber bUyUk bir döğtiş tel!kkl edilemez, 
hatta. itiraf edeyim ki, inkisarı hayale uğ. 
radım, çünkü bambaşka bir oey bekliyor. 

dum. Bizde bu değerde bir c;ok maçlar S~
rUlm Uşt ür. Vakla her iki rakip de, bUyUk bl.. 
rer boksördür, fakat §ayanı hayret bokııör 
olmaktan çok uzaktırlar. 

Far, ıüpheslz, cesur ve zekl oldu~ kadar 
kuvveUldir de; blrçolt defalar, cidden güzel 
teşebbüslere girdi ,.e muvaffak oldu. 

Lulse gelince, bu adamın yapabildikleri, 
bundan mı ibarettir diye, M.111. kendi kendi
me soruyorum! .. 

Luls vurmasını bilen, müdafaa ve hücuma 
göre, darbelerini tenevvü ettiren, değerli bir 
boksördür. 
FırsaUar doğurmasını biliyor fakat tam 

maça nihayet vereceği hissi uyandırdığı za. 
man, birdenbire duraklıyor ve maça devam 
ediyor. 

Lulsde, §Upheslz eksik olan bir ;:ıey var. 
Cesaret mi? Zeka. mı? Fazla riskden mi 
korkuyor': Bilmiyorum. Fakat bildiğim bir 
şey varsa, o da, onda eksik olıın bu şeyi, 
doldııraınadıkça, bUyUk bir şampiyon olma.. 
sı imkı'lnsızdır. 

Belki bu eksikliğini gfdermeğe mu\•affak 
olur. 

O zaman §Üpheslz: ağır siklet dUnya şam 
piyonluğuna ltlyık olmuş olur. 

Sclı nıeUng - Lufs 
Maçı gelecek seneye kaldı 
Toml Fara kar§ı yaptı~ maç esnasında 

Coc Lulsln parmağı kınldığından, şubat \' tı 

mart aylarına kadar d!lğtlşcmlyeccktlr. 
Bunun lcin, Coc Luls _ Şmellng maçı, knt' 

lyetlc, önUmilzdeld yaz mevsiminde y:ıpıla. 

caktır. 

940 olimpi ya dı 
Hazırlıkla l'l na devam ediliyor 

Tokyo, 4 (A,A,) - Dömci ajansı bildiri.. 
yor: Olimpiyat tertip komitesi umumi sek. 
reteri ve Japonyanın Berlln bUyUk elçisi 
Datuszo N'agal, Japonyıınm Hl40 ollm. 
plyat oyunlarını hazırlamaktan va:ı:ı;ec;:ttği 

hakkında yabancı Ulkelerdc çıkan şa)1alan 
ka't surette yalıınlamı§ ve bu ı;aylanm Ja.. 
ponyanın bugUnkü vazlyctinin yanlış anlll§Il 
masından Uurl gelmiş olacağını bildlrmltllr. 

I.uiz - Far maçının T<Jiiyo .fto i 1c Avnıpaya gel.on i lk resmi 

BüyUk elçi, Japonyanm tesbit edilen tıırlb. 
ten Uç sene 8nce böyle bir !tarar vermeal 
için hiç ecbeb mevcut olmadığını sbylcdik .. 
ten sonra hazırlıkların ehemmiyetle Ucrı,._ 

mi§ olduğunu kaydetml§Ur. 



Biliyor musunuz? 

Ölüm şuaı 
saçan tabanca 
Neilhaus adında bir Avus

turyalı müthiş bir tabanca keş. 
fettiğini söylemektedir. Bu ta
banca, tetiği çekince, beş mil. 
yon mumluk bir ziya çıkar. 

makta ve isabet ettiği insanı 

derhal öldürmektedir. "Ölüm 
şuaı,, denilen şey, bu olsa ge-
rck! 

Fo~forlu hnston 
İngilterenin 

Bristol şehrin-

de J ames Biggs 
isimli bir fotoğ
rafçı 1921 sene
&inde bir kaza 
yüzünden tama 

men kör olmuıtur. 
Hastahaneden çıktıktan sonra 

sokakta kendi başına yürümek 
zaruretini duyunca, bastonunu 
beyaza bQyamak aklına geldi. 
Parıltı yap:ın bir beyaz boya 
kullanmıştı. Bu suretle baston 
gece vakti de görülüyordu. 

Beyaz bastonun körlere o
lan yardımı o derece tahakkuk 

etmiştir ki, şimdi İngilterede 
"Milli selamet cemiyeti .. ismin
deki büyük hayır teşekkülü, 

muhtaç körlere böyle beyaz 
fosforlu bastonu hediye etmek
tedir. 

Bu suretle bir adamın feta
keti, bütün körler için insani 
bir faydayı mucip olru. 

Yeni bfr kayak 
.Japonyada, çok şayanı dik. 

tat yeni bir kayağı~ tecrlibe • 
leri yapılmıştır. Yaylı teker • 
lekleri bulunan bu kayak saye. 
sinde, insan girintili çıkıntılr 

yerlerde kolaylık ve süratle 
dolaşmakta ve spor yapabil -
mektodir. 

ilk elektrikli 
tren 

Dünyada, elektrikle Jşliyen Uk 
tren Berllnde doktor Vcmcr Von 
Slcmcns tarafından l8i9 yılında 
tecrübe edilmiştir. BüyUk bir alAka 
ve merak uyandıran bu keşif o za.. 
manlar 900 yardalık bir mesafe U. 
zerinde yapılmıııtı. 

Havadun paru 
kazann1anın yolu 

İskoçyahlar zekaları ve su. 
dan para ka1.anabilmek kabili. 
ıiyetleriylc meşhurdurlar. Şu 
küçük vakayı okursanız, buna 
siz de kanaat getireceksiniz 

Abeiden kasabasında y~şı. 
yan bir köylü, kendisine gön • 
derilecek olan en büyük pata. 
tesin sahibine 5 lira vereceğini 
ilan etmiştir. Bunun üzerine, 
bir tek patatesle 5 lira kaza. 
nabileceklerini nazarı itibara 
alan köylüler, ona her taraf _ 
tan mütemadiyen patates gön. 
dermeye başlamı~lardır. 

Aradan bir ay geçince, zc. 
ki köylüye gelen patatesin mik 
tarı bir kaç yiiz tonu bulmuş 
o da bunun üzerine, sözünü tu. 
-;arak, en büyük patatesin sahi 
bine mükafatını vermiştir. 

Canbaz köpek 

Bir Fransıza alt olan bu k8pclı, 
birçok ust& canbazlardan da.ha can 
bazdır. Sirklerin birisinde, bu re. 
aimde g8rdUğUnüz canbazlığı ko. 
layhkla yapmaktadır. Fakat sirk 
mUdllrtl olan sahibi, ona bu işi öğ. 
r~Unceye kadar, tabii bir hayli müıı 
ktllA.t çekml.ştlr. 

Şen Fıkralar 

Harareti nasıl 
ölçmüş? 

Kadıncağız derece kullan • 
masını bilmiyordu. Buna rağ
men, hasta olan kocasının ha.. 
raretini ölçmeğc teşebbüs etti. 
Derece bir müddet durdu ve 
kadıncağız, daha iyi görebil • 
rnek için bir kibrit çaktı ve son 
ra telefona koştu. 

- Allo doktor ... Hemen ge. 
tin! Kocam çok hasta. Derecei 
hararet 115 şi buldu! 

.- Bu vaziyet dahilinde hiç 
bir şey yapamam. itfaiyeye ha 
ber verin. 

Doldurdu mu, 
boşalttı mı ? 

- Benim öyle sesim var 
ki, opera salonunu baştan başa 
doldurur. 

- Halbuki son defa şarkı 
söylediğiniz zaman sesiniz on • 
dan çok daha küc:ük bir salonu 
beş dakika ic:inde boşalttı! 

Harp nasıl 
pat:~ar ? 

Hasan - Baba, milletler ara 
larında niçin harbedcrler? 

Baba - Bunun muhtclıf se. 
bepleri var. Mesela Almanya 
Rusyaya harb ilan etti. Çünkü 
Rusya seferberlik ilii.n etmişti. 

Anne - Hiç öyle değil, çün

kü Avusturya ... 

Baba - İtiraz etme, çünkü 
bilakis Almanya ... 

Anne - Yanılıyorsun ... Çün. 
kil.,. 

Baba - Asıl yanılan sensin! 
Harb ... 

Anne - Beni o kadar abdal 
mı zannediyorsun, pekala bili. 
yorum ki., 

Baba - Sana evvela şunu 

söyliyeyim ki, hiç kimse se. 
nin fikrini sormadı, 

Anne - Hasanın aptalca 
fikirlere saplanmasını istemi • 
yorum da ondan. 

Baba - Ne o? Şimdi beni 
tahkire mi başladın? ... 

Anıle - Sen başladın. Zaten 
her zaman sen başlarsın. 

Hasan - Eh! ... Artık bun • 
dan bahsetmiyelim. Harblerin 
nasıl başladığını şimdi pekala 
anlıyorum. 

Kızıl .derililer arasıııd8 
- Bilhassa •'seyyahlar geçldl,,n. 

de dikkat et.. 
- Biliyorum ... Fakat Kızıl dcrJ11 

lcr ne kaadr açık göz olurlarsa ol. 
sunlar, mütemadiyen geçidi göz al. 
tında bulunduramazlar ya. O za.. 
man geçerim ve göze aldığım tehi!. 
ke iki gün kazanmamızı temin e. 
der.. , 

- Hakkın var Bil .. Ve mümkün 
olrluğu kadar acele etmek llı.zım. 

Mukadderatımız senin elindedir. 
- Merak etmeyin. Eğer yakala.. 

nırsam, bilin ki, bir sıçanın bile o. 
radan geçmesine lmk!n yoktu. Şlm 
dilik hoşça kalm .. 

İhtiyar Jan. dört nala uzak!~ 
genç kovboyu gözlerUe takııı ede. 
rek mırıldandı: 

- Kahraman çOctıkl 
Atın nal sesleri uzaklarda kay. 

boldu. tozun, teııkll ettiği garip 
bulutlar, ovanın sanlı~yle karıııtı 

ve Jan bir mUddet daha yerinde 
durarak, ufukta kaybolan siyah 
noktayı seyrt!ttl ve bir daha tek. 
rarladı: 

- Kahraman çocuk! 
Evet Bil, kahraman ve cesur bir 

çocuktu! İmdat çağırmak için, en 
yakın kaAaba olan Santa Sttlye 
doğru dört nala glcHyordu. BütUn 
vücudu ter ve tozla karııımııı ve 
belki de cani bir kurşun tara!mdan 
yaralanmış bir vaziyette, gece jan. 
darma kumandanmın bürosuna gt_ 
d~ek ve şöyle diyecekti: 

- Mıntakamızdakl kızıl derililer 
harekete geçmtıılerdlr. Bize takviye 
kuvveti gönderin, yoksa mahvola. 
cağız... Pek yakında taarruza ge. 
çeceklerdfr. Bize yardım edin. 

O zaman, son kuvveti de tükene. 
rek yere dllşeblllrdl. Her ııeye raıt. 
men mesut olacaktı. ÇUnkü kendi 
hayatı pahll8ına, arkadaıılarının ve 
civardaki çiftliklerde ikamet eden 
bir çok kadın, ihtiyar ve çocuğun 

Bil, gizil tehlikelerle dolu olan, 
dağlık araziye yaklaşırken, işte 

böyle dUşünUyordu. 
ÇUnkU blrkaç dakika aonra, bu 

en tehlikeli mıntakaya girecekti. 
• .y. • 

- Ama yaptınız ha! Biraz yavaş 
olun yahun .. Tatlı canınızı yorma. 
yın.. Beni bdyle mütemadiyen kı. 
mıldatmakta caba bir hayli devam 
edecek misiniz? 

Bil biltiln eoğuk ka.-ılılığını top. 
!ayarak işi alaya vuruyordu. CUnkU 
ellerine dUşmüş oldujtu, kızıl derili. 
lere korktutunu hissettirirse, tı

kencelerln artacağını pek!\.!&. bili. 
yordu. 

Doğrusu, geçitten gizlice sıynl. 

dığmı dll!}Unerek, yakalanacağını 

hiç de zannetmemişti. I<~akat lali. 
sizlik işte: Tam tehlikeli mıntaka. 
dan w:aklaşacağt sırada, gayet ağır 

yUrüyen atm ayafı birdenbire bir 
t.qa çarpmış ve gürültü çıkarmış. 
tı .. Tabll derhal kolaylıkla yaka.. 
lanmıştı. Fakat mademki artık kaç 
mak lbtlmall kalmamıştı, sonuna 
kadar cesaretini muhafazaya ve 
mukaveml'te azmetmişti. 

Kabile şefi tehditkar bir tavırla 

sordu: 
- Buralarda ne işin vardı? 
Delikanlı, klZll derilinin, hakikati 

bildiğini ve bu suali mnhırus sor. 
duğunu anladığı için, hiçbir rJey sak 
lamağa lüzum görmedi ve sert bir 
tavırla cevap verdi: 

- Senin a<!amtannm taarruzla. 
rmdan, bizimkileri korumak için 
imdat gellrmeğe gidiyordum .. Bu 
lakviye kuvvetini sırt Alzlnkllerl ez 
~-·· ··-- •-6••"-... 1·••nı ı A _,,.,"r mu 
ııun ? •• Yokııa bizimkiler, bf'!§ attı ki 
şile senin yüzlerce adamına karı.ıı 
mukavemet ~österııcek kadar ce. 
sur adamlardır!" 

- öyleyııe dur bakalım, sen de 
ceııur musun? 

Kızıl deriUierln şefi, bu tehdidi 
aavurruken, sinsi bir şekilde glllllm 
sedl ve Bil kendisini bekllyen Ak!. 
beti anladı. 

Filhakika, tahmini doğru çıktı. 

Yakalanmasını takip eden !l<I 
gün müddetle. Bil balta ve ıı.t~ iş. 
kEmccııine maruz kaldı ve bağlan. 

mış olduğu işkence direği etrafın. 

da aöylenen ölUm ve harp şarkıla.. 
rını, hiç tltr.?meden, hattl gUlümııl 
yerek dinledi. 

- Çiftliklerde kaç beyaz var 
Civardaki miktar ne kadardır? Doğ 
rusunu söylersen seni serhl'ııt bıra. 
kacağız. 

----------------------------------------------------------------- - Senin kabilenin adamlarından 
daha kalabalıktırlar. bunun itin 
seni mahved.,ceklerdir.. Şunıı da 
iyi bil ki, kardeşlerime hlyanet et.. 
mekle satın l\lacaıtnn hUrrlyet hl\. 
na f'n mUthlş işkenct>lerden daha 
bilyük bir işkence olur. Benim ye. 
r!me sen de böyle hareket etmez 
miyrlln? 
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İşte size acaip bir toplama 
ki 5 ten 9 a kadar olan bütün 
rakamları birer defa ihtiva et· 
m!ktedir. Bunurı birie' k hc.-ta:;ı 

yckfınunun dogru o'.mnma .. ın

dadır. 

Şimdi bu on rakamı beheri 
üçer rakamlık iki hane hal!n
de öyle bir ş:kilde cemediniz ki 
bunk.rın yekunu tamamı tarr:a
na dört rakamlık birhane ver
sin ve bütiln an1el"yc.deki ra· 
kamlar O <lan 9 a kadar olsun. 

Eu bilmecemizi hallcdcn
lcrden birinciye bir saat ikin

ciye bir losyon üçüncüye iki ~i
şe esana ve Ayrıca iki vüz oku

yucumu~n muhtelif hediyeler 
verilecektir. 

Şaşılacak şeyler 
Biribirinin amansız ldüşma m olan birçok hay
vanlar vardır. Bunlar arasında mesela kedi ile 
köpek, köpekle kuş, kedi ile fareyi hiç yanyana 
gördünüz mü? Şüphesiz ki, buna hepiniz hayır 

cevabını verei:eksiniz. Bazıevlerde hem kedi ve 
hem köpek vardır, ama bunlar, artık "kapı yol

daşı,, olduklarını anlamışlar ve uzun rni.İd 

det beraber bulundukları için biribirlerine he
men saldırmıyacak kadar alışmışlardır. Fakat 
bir kedi ve köpekle kuşun yanyana geldikleri ve 
ya bir keri ile kuşun bir kaptan içtikleri, farelerin 
kedi ve köpekle oynaştıkları görülmemiştir. itşe 

yukarıki resimde birbirleriyle hiç ide dost ol
duklan işitilmemiş bu hayvanların bir arada na 
sıl uslu uslu oturduklarım görüyorsunuz. Ş<'şı

lacak şey değil mi? 

Kızıl dl'rllilerin ~f'fi bu ııamlmt 

ceııar~te hayran kalarak cevap ver 
dl: 

- Evet, ben de öyle harekf'l edn 
dlm .. Fakat her şeye rağ"ml'n ölme. 
ilsin, çUnkU bizim için bir tehlike. 
ıln! 

Ertesi sabah; Bil ölecekti. 
Dört gündenberl eslrdi ve, doııt. 

larınm. kendisini niçin kurtarma. 
~ teşebbüs etmediklerini kendi 
kendine soruyordu ... 

Onu. etrafı kayalıklarla çevril. 
miş olan bir meydana gotUrdiller. 
Meydanın ort.asında kazılmış olan 
çukuru görünce, zavallı Bil kf'ndi. 
ııine hazırlanan müthiş ölümün ne 
oldu*unu derhal ıı.nladı. Diri diri 
toprağa gömülecekti. Kendisini 
dimdik olarak çukura indirecekler 
ve etrafına topral< ve taş doldura. 
rak, işkencenin daha korkunç olma· 
111 için ya'nız ~mı meydanda hı. 
rakacaklardı .. Ve Akbabalar onun 
gözlerini oyacak, yUzilnUn etlerini 
gagalıyacaklardı! .• 

Kızıl derllller etrafını aldılar ve 
şer onun yanma yakla§arak, arka. 
dr..şlannın kaç kişi olduklarını söy. 
IP.mek ınıretilf!, hayatını kurtarma. 
ıını teklif etti. 

- Sanll bir rtera hayır r!edlm .. 

Jarar etmeğe tuzum yok, ne yapa. 
cakaan yap! .• 



Artistlerin köpekleri
~e. mahsus mezarhk ! 

0 h"utta bir art.isten ölen köpe~i için 
li ~ile cenaze merasimi yapılır 

tln olivut, Paris, Londra ve Nevyork güzel bir papaganla beraber ayni meza 
li ha&onra, köp,ekle, kedi ve diğer eh- ra gömülmüştür. 
ilan ;anlara mahsus mezarlığı bulu- Hayvanlor mezarlığında, 2,5 metre 

~ ort ~ehirden biridir. murabb:unda bir toprak parçasının fiya-
di\ıc; nıeşhur yıldızlar, buraya, sev- tı 100 dolar, abidelere mahsus 4x3 eba-
llıcza 1

1 
hayvanlarını gömmüşl~rdir. Bu dında arazinin fiyatı ise takriben 200 

tık 20 k.. . d arazı . . ı.omctre murabbalık bır dolar ır. 

20ooy~ ışgal etmektedir ve burada Holivut gazetelerlnde. hayvanların 
a en fazla hayvan mezarı vardır, iilüm havadislerine mahsus sütun var-

t'>rnu~ .h~.Yvanlardan 600 ünün külleri dır ve burada sık sık şuna benzer 
rı Udur · b "öı·· h l k '' ·· · 1 ıın • u u ~yvan ar -ovu,. havadıs er görülmektedir: 
"'- Ortasında " 1 . k , ~ """htus . · ceset crı, ya maga 

lvt bır utak vardır. 
do)f ~:1rner~en g üzel bir abide, "'Ru
tııı hat antıno,.nun sadık köpeği Kabe
ltııtin 1~~sını cbe.dilcştirmektedir !., Va-
1 ° oHüğ·· l\'tıd u zaman cenazesi Ho-
ta~İJla r.;ıkledi1mişti : Kabar ır.ahibini 
J etrııeı • • ar, b ıt ıste-lı fakat on11 =>lıkovdıı · 
"'- unun .. . 
""qta uzerıne kaçtı. Birkaç ay 
"-ltıiltı:~allı Kabar. zayıflamış ve ba
~da an yaralanm·ş bir ha1de Holi
tıb· teldi s· . h . . ı &aı; • ıncma payıta tında delı 

ölcıli ıta Sf'la ko.,tu sonra birdenb·re 
frtd cı. lldcır Valantino'nun kardeşi Al-

''Karol Lomberd'in 8 yaşındaki kö
peği Brovni'nin öl<lüğünü teesı.ürle 

haber aldık. Cenaze merasimi, yarınki 
salı günü saat 10 da yapılacak, cenaze 
Los Ancelos ha'yvan mezarlığına nak
led:tecektir .. , 

Ve yahut: 
T,ionel Barimor'un siyah m:1vmunu 

"Coe Luiz .. 16 temmuzda ölmüştür.,, 

.. Core Kukor' un köpeği "Romeo,, 
Los Ancelos hayvan mezarlığına defne
dilmifı'.ir ... 

Görüyorsunuz ya? ... Holivutta sefi
lane bir şekilde ölen bir adam için 
"köpek gibi öldü,. tab:ri kulJanılamaz 1 Paramıoıt yıuiı::kırından Prisma Lavson .•• dt ınşa ebu.n'..ln üzerine Kabar'a bir abi

tle:rı ttır<li. Filhakika, sadık köpeğin 
1tt"': "e ıstır~bt eb~1ileştirilme '!e h,.1< 

~ ... -
··.:ı'.i .. . 

Sıı( p · ÇUnkU bu. Valantinonun Hr 
ti reştişk · 1 •· lld ar arının "trajedi sahnele-
tıj~ e, d:ıha .. h . a· . . 
ılıcs· mute assıs c ıcı bır eelm 

1Ycli. 
S ~13Pek 
s°'aıı,0n'u ıne~.arl: ~ı arasında Glorya 
traı.ıa• n kopegı R ustinin. Oskar Cr· Un 1 •• il't, 1\1 · tope~i Hans·nin ve Keırin 

tıı:ı ko •1rYlrn Hopldns Con Barim~ 
di•. P~klc · · ' 
< a•1 t.. rınm mezarları da, nazarı 

~- l~!l c- lb:-~ecek k:ıdaı g:.izeldir. 
"il . ~lney mec:' k.. w• lir : ~. h • :r•lur av opegı 

.ı. Pıf cy ~0··~"'an bir he\·kel yaptırmış
' t~~el b~:otın müteveffa maymunu 
~'la, d 

1 
.r ıneı:ar içinde "ebedi uyku

~ a aıa 111'Ştır. Haftada 22.'iO dolar 
~' b· nıe,:ıur "artist - kedi., Pu

ır ka~ filın:fe "rol almış olan,. 

lJctfi Funıc3 

~irtema 42 
~ ~illetik~ a. Ş ı n d a 
t,~ttatcq ~a ılk film, 1895 senesin

"~~lll'oı ~ nı:~~i~. Bu ilk filmle rde bir 
"~a iltllıaanııo~unün dansı, bir köp eğin 
t~ •ııtetjsı hır ~iş;'nin gaz ku11an-

;ttiliy0;~e diş çekmesi gibi şeyler 
\i ... lk .. u. 
ı:.'11\!c ille \'"ul · 
~ . t<>ıt.. . .. u fılm,, ise 1903 s ene
.. ,,. ..rılen •• b .. ., • •ttıı· . uyük tren çapul : ulu-

~ 1 fı\ d. 
Ilı:\ tttj 

11 
111 r. Fakat bütün bunlar, 

111.4 ~~lctd: aerıni bir teknikle yapıl 
Ilı \"it 'ahı. baha sonra D. W . Grif-
t •M- ada ye ·1·k1 .. d . t~ ı::_'llclll nı ı er vucu a getır-

"lt •<:ılık d . 
tUrııt·· a on.dan sonra gelışe-

U haline gelebilmiştir. 

* Varner Brus ile rejisör Selzn"k 
dünyanın en zengin adamı Rokfellerin 
hayatı hakk.nda bir film hazırlamak 

için, birib:rleriyle amansız bir mücade · 
leye girmi~lerdir. Varner "petrol impa

ratoru ,, filmini çevirmek üzere oJduğıı
nu beyan ederken, Selznik'dc ''Rokfel-

ler müessesesi., ni hazırladığım ilan 
etmektedir. 

\ 

\ 

• I 

I 

Simon ::>ını.on 

• Meri Oberon yeniden Londrada 
bir film çevirecektir. Renkli olan bu 
filmin adı "Madam X in talakı,. dır . 

• A:nna Belhi Londrada "Parise gL 
delim" adında bir film çevirecektir. 
Bu filmin bazı sahneleri büyük Paris 
sergisinde çevrilecektir . 

• Şarl Buayc ile Klodet Kolber 
"Tavariş" film1nin ingilizce kopyasını 

hazırlamaktadırlar. 1 
• Çarli Çaplin Polet Gotlar için ha 

zırlamakta olduğu senaryoyu ikmal 

etmiştir. 

* Meşhur tenor Rişar Tavbcr bir 
film çevirmek üzere Holivuda davet 

edilmiştir. 

)f. Holivudda Doroti Lamur, Lionel 
Atvil ve Karen Morleyin iştirakiyle 
''Son Madrid treni" adında bir film 

çevrilecektir. 

• İlk hakiki muvaffakıyetlerini 
"Brodvay Melodi 1936" filmile kazan
mış olan Rober Taylar ve Eleanor Pa
vel bu defa da "Brodvay Melodi 1938,.i 
hazırlamaktadırlar. 

* Jan Rippen'in ''ökse,. eseri Fran
sada filme alınmaktadır. Ba§ rol Mari 
Bele verilmiştir. Eserin sinemaya 
ada~tasyonunu meşhur "Fernand Krom 
melink yapmaktadır. 

• Me§hur kibrit kralı ivan Kröge
rin hayatı Fransada filme alınıyor. Krö
gcr rolünü Jül Berri yapmaktadır. * Rasputine dair yeniden bir film 
yapılıyor: sıra bu serer Fransızlarda ...• 

• Macar sinema yıldızı Rozi Bar
sani, ''Viki,. adındaki filmde baş rolil 
deruhte edecektir. Filmin çevrilmesine, 
pek yakında Budapeıtedc baılanacak
tır, 

ı· 

Rubi Teksanita (atlıyan) jimnastik yapıyor 

•• 
Yıldızı son en artıst 

Rlşard Dlks şimdi rejisör oluyor 
Sessiz film devrinde Amerika sine. için, studyolardan uzakta kalmıştı. 

masmın en tanın.mıe şahsiyetlerinden Bu s ebeple bilahare rejisörler kendi. 
olan Rişar Diks'in akıbeti, servet ve siyle fazla meşgul olmadılar. Öyle ki, 

saadetin en fazla gUler yüz gösterdiği zavallı ufacık roller bulmakta bile 
zannedilen sinema artistlerınin bazan müşkülat çekti. 

nekadar betbaht olduklarını ispat et- Bundan bir müddet ewel, zavaJlı 

mektedir. Diks nispeten daha iyi bir i.5 bulabil-

1918 de ilk filmini çevirmiş olan miştir; şimdi sahne vazıı olmıya çalı. 
Rişar Diksin, sess!z film 7.amanında şıyor. F a knt haftada on binlerce do. 
ne büyük bir şöhret kazandığı ma _ lar kazandığı devirler artık çok uza k. 
li'.tmdur. tır ve me:;hur artist şimdi karısı '"C 

Bu sevimli artist, eline geçen mü. 
him meblağlara rağmen gayet makul 
ve mütevazı bir şekilde yaşıyordu. 

Meşhur ''Kırmızı derililer" filmini çe. 
virdiği zaman serveti iki milyon dola. 
n geçmişt.i 

Diks bu paraları, büyük sanayi şir

ketlerinin hisse senetlerine tahvil et
miş ve bir kısmını da muhtelif küçük 

bankalara yatırmıştır. 1929 daki bü. 
yük mali buhran esnasındaysa aşağı 
yukarı bütün bu servetini kaybetmiş_ 

tir. O zamanlar çok rağbette bulunan 
"salon artistleri,. ne hiç benzemediği 

iki çocu~uyla ~ayet mütevazı ve hat. 
ta fakir b:r s r kilde gecinivor. 

Bu misıı •ıcn de p0 k a'a anla.şılı~ ·r>r 

ki. l"fs:rn°vi bir servet menbaı gibi te
lakki edilen Amerikan sinemasının, 

işte Diks gibi kurbanları da vardır. 

'1f. Şirley Templ. Foks şirketiyle y~ 
ni konturatını imzalamıştır. Konturata 
zavallı küçük yıldızın. d 'şlerini cğele

mesi şartı da konmuştur. Çünkü işr
ket direktörleri, dişlerinin uzun ol<iu
ğunu ve tebessümünü ''kıymetten dü
~ürmek,. tehlikesine maruz bıraktığını: 

iddia etmektedirler • . 
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Beyoğlunda Kabristan sokağında 37 numarah 
binada Taşnak komitası gizlice nasıl çahşıyor .. 
du ve buradaki dişçi Fransız dilberi Henriette'in 

asll vazifesi ne idi ? 
Gazetelerde reklim yapmadığı halde l 

aabahtan akaşama kadar müşteriden 

bCl§ alamıyan bu kadının, Kabristan so -
kağındaki 37 numaralı binada yerle§ 
mesi bir tesadüf' eseri değildi. 

Üçüncü kattaki kitapçı Agop Serkis 
yan gibi, dişçi bayan Henriette de Ta§ 
nak komitesi nam ve hesabına çalışan 
faal bir unsurdu. 

Daha doğrusu Taşnak fırkasiyle iş 

.g&l kuvvetlerinin gizli istihabrat teşki
latlan arasında irtibatı muhafazaya me 
mur bulunuyordu. 

Fransız dilberinin işgal ettiği daire, 
biri bekleme odasr, ikincisi muaycneha 

ne üçüncüsü salon ve yatakhane, dördün 
cüsü de mutfak olmak üzere dört oda 
4an mürekkep bulunuyordu. 

Kilçtık bekelme odası, kalın, kadife 
perdeli bir kapı ile muayenehaneden ay 
ınlmı§tr. '(Hastalar) bir müddet bekle 
me odasında istirahat ettikten sonra, 
1Slra ile muayenehaneye alınırdı. 

Oldukça büyük' olan muayenehanede 
ct.'ki model bir dişçi sandalyesi, boyası 
CiökülmUJ bir ilaç dolabı ile sandalye 
oen ve küçük bir yazı masasından başka 
bir şey yoktu. Muayenehane bir ara 
kapısiyle Fransız dilberinin ikamet kıs 
mrru tc§kil eden salona ve yatakhaneye 
merbut bulunuyordu. 

iMuayenehanenin sadeliğine rağmen, 
Madam Henriettein salonu fevkalade 
lüks eJya ile donanmııtı. Salonun orta 
BJndaki yuvarlak masanın üzerinde bir 
telefon, yerde kıymetli :r'ürk ve Acem 
haltları, duvarlarda- yataizlr, çerçeveli 
yaglr boya tablolar, İstanbul §ehrinin 
büyük bir planı ve muayyen yerlerinde 
kırmızı ve mavi işaretler bulunan bü 
yük bir Türkiye haritası göze çarpıyor 
du. ~ 

Yatak odası da ayni şekilde lüks eıya 
ile doldurulmuştu. GeniJ ceviz karyo 
lanın karşısında duvara dayanmış ay 
nah büyük b!r gardrop, Y,atağın yanı 
batında da yine ceviz.den Jıamul ve iş 
lemeli bir tuvalet masası bulunuyordu. 
Bu masanın üzerinde biri dahili diğeri 
harici manzarasının basitliği itibariyle 
auruyordu. 

Fransız dilberinin işgal ettiği daire 
nin üst katında da Taşnak fırkasının 
mesul murahhası Hraç karargah kur 
muı bulunuyordu. 
Kabris~ sokağındaki 3 7 numaralı 

bina mütareke senelerinde hümmalı 
faaliyetler merkezi olmasına rağmen 
harici manzarasşının basitliği itibariyle 
kimsenin nazarı dikkatini celbetmiyor 
au. 

Sokaktan geçenler, kapıdaki tabela 
lara bakarak bu binada bir Ermenice 
gazete idarehanesi, bir kitapçı ile bir 
dişçi bulunduğunu görijr ve bittabi 
hundan herhangi bir fevakJadelik sezt 
mezdi. 

Kabristan sol:ağındaki 37 numaralı 
binanın esrraına vakıf olanların miktarı 

o kadar mahduttu ki , binanın alt katın 
(Ja intişar eden (Ca t7adamard) gazete 
sinde çalışan muharrir ve mürettip v~ 
memurların ekseriyeti her gün bulun 
duklarr binada cereyan ~den hadisel"r 
den tamamivle bihaber bulunuyorlarrlz 

O sab1h Taşnak fırkası mesul mu -
rahhası Hrac, asabi ;ıdımlarla dol:ı· 

gırken dişçi M a d a m Henri · 
ette henüz yatağmrlıın k;ılkmamt"tı. 

Fransız dilberi, gece Tarabyadaki Fran 
sız sefaretinde verilen baloya gitmiş v,.. 
sabaha karşı bir Fransız zabitinin refa 
katinde evine döndüğü için erke-n kal 
kamamıştı. Üst katta Hraç zihnini 
kurcalıyan meseleleri halletme~e uğ 

raşırken, aşağıdaki Madam Henriette 
rüyasında genç zabitlerle dansediyor, 
içiyor eğleniyordu. 

Eayan Henriettc rüyasında bir Fran 
sız ytlzbaşrsiyle otomobile binerken 
birdenbire yata~ından fırladı ve gayri 
ihtiyari olarak etini yastığının altına 

sokarak sedef saplı küçücük tabancasını l 
kaptı ve uyku ile sarhoşluktan açılamı 
yan gözlerini odasının dört köşesine 
gezdirdi. 

Bu sırada, yatağın yanı başındaki 
dahili telefon boğuk bir ses çıkardı. 
Bayan Henriette tatlı rüyasından ken 
disini uyandıran telefona hiddetli bir 
nazar atfettikten sonra ahizeyi kaptı 
ve asabiyetle: 

- Sabahleyin erkenden beni nıçın 
rahatsız ediyorsunuz? Dün gece hiç 
yatmadığımı biliyorsunuz .. Bir iki saat 
daha bekleyemediniz mi? diyerek çıkı 
şıyordu. 

Bir saniye sonra Fransız dilberi bir 
denbire ciddileşti. Telefonda kendisiyle 
görüşen adamın iki çift sözü Fransız 
bayanın gururunu bir anda mahvetmİJ 
ti. Daha bir saniye evvel ateş püsküren 
dişçi kadın 

- Affedersiniz, uyku sersemliği ile 
ne söylediğimin farkında değilim .. 
Derhal giyinip geli}"Orum, diyerek tele 
fonu kapayıverdi. 

Bayan Henriette yatağından fırlaya 
rak alelacele yıkandı ve tuvalet ·masa 
sının karşısına geçerek giyinmeğe baıla 
dı. Fransız dilberi, uykusuzluğun yü 
zünde yaptığı tahribatın izlerini pudra 
ve boyalarla izaleye çalışırken kendi 
kendine konuşuyordu: 

- Acaba yine ne oldu? Her halde 
bir fevkaladelik var. Yoksa Hraç sabah 
sabah beni rahatsız etmezdi .. 

Bayan Henriette yatak odasından 
başlıyarak dördüncü kata çrkan gizli 
merdivenden Hraçın dairesine çıktığı za 
man, komitenin mesul murahhası elar. 
asabi adımlarla dolaşıyordu. Gizli mer
divenin başındaki kapıyı örten kadife 
perdenin ikiye ayrılıp arasında Fransız 
dilberini görünce onu selamladı ve: 

- Sizi erkenden rahatsız ettiğimd~n 
dolayı affınızı dilerim .. 

- Ben de sizden af dileyeceğim .. Bic 
denbire sesinizi tanıyamadım. 

Hraç bu sözlere cevap bile vermede-n 

masasının başına geçti ve Fransız ba
yanına da bir koltuk göstererek, kema 
li ciddiyetle: 

- Matmazel Henriette, bugüne ka
dar bize büyük yararlıklar gösterdiniz . 

- Estağfurullah, vazif.cmi yaptım. 
- Şimdi sizden daha büyük bir biz 

met bekliyoruz .. 
- Emirleriniz ne olursa olsun derhal 

ifaya hazır olduğumdan şüphe etme · 
menizi rica ederim . 

- Bundan emin olduğum için, dün 
gece uyumadığınızı bildiğim hadle sizi 
rahatsız etmek cüretinde bulundum. 

- Maalesef baloda şayanı kayt bit 
hadise olmadı .. Mühim bir şey olsa 
idi, sizin telefon etmenizi beklemez, ben 
gelir sizi bulurdum. 

- Şimdi baloyu bir tarafa bırakahm. 
Daha mühim işler görüşeceğiz. 

Hraç masasının üzerindeki dosyay• 
bir göz attıktan ve altın tabaka11ndan 
Fransız bayanına bir cigara uzattıktan 
sonra sözüne devam etti: 

- Yanm saat sonra buraya bir deli -
kanlı gelecektir. Bu genç !ıtanbulun 
acemisidir. Batumdan daha dün geldi .. 

Kendisini ben de tanımıyorum, fakat 
Erivandan çok kuvvetli tavsiyeler gel • 
di. Buraya niçin geldiğini henüz ben 
de bilmiyorum. Dün gece aldığım ta.li • 
matta bu hususta malümat yoktur. Yat 
nız bu rakadaş.ın !ıta.nbulıda ba§I'boJ bı
rakrlmamaıı, münasip bir eve yerıe,ti
rilmesi ve her nevi istirahatinin temini 
emredilmektedir. Bu işte yaroımınıza 
müracaat edeceğiz .. 

- Ne suretle size yardım edebilirim? 
- Bu arkadaıa bir pansiyon bulacak 

smrz .. 
- İsterseniz bende kalsın .. 
- Bu binada oturması doğru değil • 

dir .. Onun İstanbulda bulunduğundan 
kimsenin haberi olmaması lazımdır. Bu 
sebeple tercihan bir yabancı aile nez -
dinde pansiyoner koymak istiyorum . 
Böyle bir aile tanır mısınız?. 

(Devamı var) 

Güzeo ırüırkDyedeını Maın~aıraBa rr 

Gümüıhanc 

Lizbonda patlıyan bombala~""" 
Bundan birkaç hafta evvel Lizbonda bir çok bombalar 1>atlarn1

• 
11

e ·ıJilil' ,t' 
·ı· . .. ünde ı ·.ki" 

biri, devlet tefi Salazer'in, i.yinde hazır bulunduğu bir kı ııenın on •f ediltrılF). 
. ·· tevkı ı...: I" 

mitti. Bu ıuikaıt tetebbüıiyle alakadar olanlar nıhayet geçen gu~ al (ı\Ya)ıtp"' 
t-lir. Bunlar (Yukandaki reıim . oturanlar) Karvalho, Elua ve Pınh . i 

f . ld - 1 l ktadır. .,., . .,11 Da Silon ve Horta'dır. Eluanın, bunlann te ı o ugu an aıı ma rd&l'I b• 

Ataiıda, polis, metruk bir kulübedeki yatağın altında, bombala 

bulmuttur. ~ 

Raber, okuyucuıan arumda blı 

fıkra mtıaabakuı ~ıtır. Gönderi. 
t~ ttlsraJarm k.ıaa ve biç oıınazaa 
u tılUhnlı olmuı llzlmdD'. 

Fıkralar, gönderenlısrin imzalan 
yahut b\Uıtear adlarlle neored.llecek 
ve her ay o ay l~• çıkacakla.rm 
en iyilerinden be~lne muhtelif ve kıy. 
meW hediyeler verilecektir · 

am bildiğiniz güzel fıkralan 
)in deriniz. 

ee11 sene garanti 

Beyoğlunda Yelpaze satan bır ya -
hudi günün birinde şöyle garib bir §e 

kilde bağırmıya başlar: 
- 5 kuruşa yelpaze, be§ sene garar 

ti! ... 
O sırada oradan geçmekte olan bir 

külhanbeyi bu sö~leri işitince hemen 

beşliği çıkarır, bir yelpaze alır. Bunun 
5 sene dayanacağına hiç te aklı kes. 
miyen killhanbeyi ikı üç sallayışta yel 
pazeyi kırar ve soluğu yahudinin ya. 
nmda alır. yelpazeyi gösterir. 

Buna yahudi şöyle cevab verir: 
- Kullanmasini bilmeyince elbette 

kirilir. Yelpa1.e senin yosterdiğin gibi 
kullanılmaz: Evvela iki elinle yelpa -
zesini ırkı sıkıya tutarsın, ondan 

sonra kafani bir sağa bir sola çabuk 
çabuk çevirinıin. Bak o zaman yelpa. 

ze 5 sene değil, 6 sene bilem dayanir! .. 
1. OSMAN 

Rüya görmesi 
kolay 

Bir müslüman, bir hıristiyan ve bir 
yahudi beraberce, bir helva pişiriyor -
lar. Fakat helva her üçUnün de yiyece 
ği kadar çok olmadığı için, en iyi rüya 
görenin bu helvayı yemesini kararlaş 
tınyorlar. 

Gece oluyor, yataklarına çekiliyor -
lar. Fakat yahudinin uykusu bir tür. 

lü gelmiyor. Böyle giderse helvayı yi. 

yemiyeceğini anlıyor. Sessizce yata. 
ğından kalkarak heh·ayı sonuna kadar 
teimzliyor. . 

Sabah olunca mfüıılüman \"e hıristL 
yan uyantTlar ve evvela mü&lUman rü 
yasını anlatır: 

. _..,!1)d' 
' der J{fü-..ıtt 

_ Hay1rdır inşallah- · ali~· 
•tt" orada r Üılf tı1 cenneti alaya gı ım. . ·n bJJ" 

Ö d.. ffepsını dedelerJml g r um. 
rcr ellerini öptüm. 

1 
"'" ıı.ııt&-

•. öY e"" ı 
Hıristiyan da ruyasnıı § 

tır: _.<1\S biti' 
un sı:rv·· . ..ııl• 

- Ben bUyük bir kuş .., 1'11>' 
ti !sa.11"" 

dim ve doğruca h~ ,._ 
ama çıktrm, elini öptutn· c:ôYıeee 

1. 0 da li 
Sıra yahudiye gc ır, 

ziyeti anlatır: el<tiıtl• ~. 
"rec . v 

- Ben de der, rüya go e bif~:.,ı 
b. · · cennet ' bi~ ma baktım ırınız da! .. 

'}ta " ... 
saya gittiniz. Siz gele~e dedifl1• t'..:ı, 

·yısi r..-
helva bozulacak! En 1 soıırsB1 

la helvayı yiyelim, ondan 

ya görmesi kolay!.. tSA~ 
ızzET yEN 

M ü s t ecir ıf1'' 
daJl b 

basın . : 
Bekar bir zata akra a1' fçtll ., 

• y anlaJXl · tsl1 • 
evlı olup olınadıgını . ..,.ıiJlıı 

·ne gu"' 
- Bayım, dünya evı . 

Diye bir sual sorar. g-01erel'' 
. n baY ~· 

Metres hayatı geÇıre adıtsl• 
f olrll 

- Henüz mutasarr~ rufl1· 
MUsteciren ikamet ed1Y0 ~rJll-f; 

•" 



Aııı mesele 
'Otıı 
' tir~ohnak bir teY deffJ 1 
..._ ~ Olmak lDI bir Jey? 
l/ı r. Giizelıin !dedirtmek. • 

.... ıı' iJıık aı asında 
~ .'eT&ilim bu bmemle biltlln 
dııı.ı, ııtediiün ıeylerl aöylemit ol-

' Lut . 
~ ~ fen ıı.r daha 18yler misin bir 
~ kaÇll"dnn, 

l>irtkt Mezun/gel 
ij~t CSrden bir ay kadar izin alıp ta

' 0 ttırıtıisin. 1~t rrı.~·u ben çoktan uzu ediyorum, 
'eaıcıeden ayrılamıyorum. 

de Pekaıl~ ~e olacak müe11eae ıiz siz 
' t . 1tlıyebilir. 
'~ }ta! Ben de onu bildiğim için 
~ ..... ~lcına varırlar diye patronum-

-ı\uf • 1Yet istemiyorum. 

(j ~ gle_ ıse ••• 
~arım lıra ödünç verir mlıin? 

ıı... ~ i1tınek istiyorum, 
..,_ ~endim için kıyamadığım bit 

\ O !atı na~ı verebilirim ? 
"biı de bir lira ver sinemaya iki

ct alayını! 

'~ , 
:.;: ~Otfıt ~arkı ~öylüyormtıu: ·!r. 

~ fttiyde televizyonla bo~ etmr.. 
il Ol't(m ama... 

~~~:~:!~~~dört 
~bir dij Böyle olduğu halde dünya

ı..: Cıltı...~nıın yoktur. Bununla 
~i ;"'itı1 uuırinı ! ~ 
~~ Cidden bu sizin meziyetini-

~~ ihtiyar adamı - Evet, bil· 
•tını benden evvel öldü 1 

~~ ""''' ,, l ~~~Uç kızım var ve hepsine 

~ Ot.. >'•tııı~~lar veriyorum. Yir 
~.;~ Uç kı ortanca kızıma 15 
lt ~~~)''ttndaki büyük kızıma da 
">\ ~ ...., Ş dtaJıorna veriyorum. 

.t. "-llttda ':·· Mösyö A vram.. Şöyle. 
'lft,ıı ır leyler yok mu? 

' "'', ,, ~~lıt1ı1ı' ın tedavisi 
C) borcu trıı tedoavi ettiğiniz için si· 

rı lira ırı nedir bay doktor? 
C)" •• 

b 11,:eı lir, mı d d" • ' 
~· "ıt ,_. e ınız. 

, • •tıtti beş 1 

'effı 
\ " ~ ...... : 1 ın husuı ıaı ı 
't\~t de r~,~lerin en lüy•:Jk kusur

eç t'tınız? 

ı...; ~· olduğu halde henüz ev
-._ qdnı' 

~et· . 
ır olnıaıan. 

Yadlg•r 
hd arbdat arasmda: 
- Bu çocuğu, darW&cuelden mi at-

dm? -
- Hayır mtanbmdan ! 
- Nipnlın ne oldu? 
- AynJdılc .. 

' • 
1 

Seyirci l«ldın - iyi piyano çalamL 
yor değü mit 

Meıhamet 
Hanım hizmetçisine tiddelte çekiıti: 
- Artık ibu evde it yok. 
- Hanımefendiciğim, o kadar hiddet-

lenme, bu evden çıkarum batka yer bu
labilirim, fakat sana acıyoruml 

- Ne demek? 
- Beyfendi de benimle benber çıkar 

dL. 

- Aman M i§on, yi~C6k a,eı)etini b:ı 
na uzat! 

Tebıll 
İki arkadat arasında: 

- Yahu diln evlnemifain, tebr1k ede· 
riml 

- Tetekkür ederim, tekrar tebrik et 1 
- Neden? 
- Buciln çocuium dünyaya celdi de. 

• 

- Hcıyrola, evlendin mit 
- Hayrr, aadece ~landım! 

iki% 90«:uğun baba.!& - Hoı..='.lki>&i 
beğendim, benim için ayınnt 

7 
7 
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1 E K O N O M . i 1 
Hariçten buğday getirirken· 

Şimdi buğday ihracatcısı 
vaziyetine geldik 

Bu seneki 
rekolte 

Bu mevkllmlzl muba· 
faza ve takviye 

edecektir 
Ziraat Velcjijmiz Şakir KeselMr, dün 

pzetemizde yazdığmuz veçhile, bu ae· 
• 

nelri t.ufday rekoltesinin seçen senekinin 
qafı, yuıkan ayni oldufunu, resmi bir 
aiızla müjdeledi. Bu resmi ifade, mah-

sul )'ılı bafmdanberi zihinlerde döğüm

lenen wtifhamr ÇÖzmektedri. Bu, fU de. 
meldir ki, bu aene buğday iatihaalib-

naz seçen eeneki rekor rekolteyi tuta· 
cak, ymıİ 3,769,312 tondan pek te apğı 
olmıyacaktır. 

Geçen eeneki buğday rekoltemiz fev
kalade idi.. 1933 senet.inde ancal' 

t.935.800 ton oLm bujday rekoltemiz 

1935 te 2,5 mılYon tona yiikıeldiden 
sonra nihayet ıeçen sene böyle ~ 
" cidden iftihar edilecek bir netice ver. 

mifli. Anc:lllc ha sayededir ki ha sene 
nin ilk altı ayında 5,5 milyon lirabia 

yalan lııuiday ihraç ebnek ve Türk but 
daJUUD yülnelr enafmr :Awupa piya

aalannda tanıtmak laıl.il ollıhİlmİftir. 
Yeni sene rekoltesinin de yüksek o -

luıu serek köylüyü, serek tüccar ve ih 
ncatçılan " dolayrsiyle bütün memle

keti memnun edecek vaziyetler doğu • 

racaktr. Bu ıuretle bu sene Türk bui
dayr ıdünya puariannch daha iyi yer-

letmit ve Tür4c köylünün yüzü gülmüı 
olacakbr. 

Daha on sene aı'hi yalan bir zaman 
enet hariçten buğday getirttiğimiz ha 

brluuna timdi vanlan neticenin ne 
kadar mühim olduiu anlaıılır. Cümlıu-

l'İ,et hülcUmeti bufday aiyaaetincle de 
munffak olmuı ve her sene rekoltenin 

artmuını temin ..--~ bale 

setinniıtir. Yarın deha Yİilcaelc: derece

lere vaal olunmuma ela lıiç bir mBni 
yoktur • A. F. 

Lftfer ve palamut 
bollaşıyor 

Son yağmurlardan sonra Boğaz mın
takurnda Lüfer ve Palamut fazla tu -
tulmağa baılamııtır. Lüfer ve pala
mutlar timdi Karadenizden kıtlaınak 
ve bu suretle yumurtlamak üzere Mar
maraya geçmektedirler. Son yağmurlar 
bu geçiıi tesri etmi§tlr. 

LWerin tanesi 60 kuruf}a 100 kuruı 
arasında satılmaktadır. Palamutlar ise 
5--7,S kuruı araaındadrr. Büyükleri 
1 O kurup perakende olarak satılmakta
dır. 

TOrk borcu tah~lllerl 
Türk borcu birinci tahvillerinin kıy

metleri dün de Boraalda dü"1tü,tür. Ev
velki akıam 14,60 ilrada kapanan tah. 
viUer dan 14,55 liraya dütmUttür. 

İkinci sınıf tahviller üzerind~ hafta -
lardan~i muamele olmamaktadır. 

Ekmek fiyatlarının 
Bu haf talar içinde 

Düşmesi beklenebilir 
Son hafta içinde buğday fiyatlannda ı 

cinslere g6re 5-6 paralık bir dütliklük: 
görülmilttUr. ~undan daha evvelki haf 
talarda da b<Syle kUçUk fiyat sukutian 
görutımif, fakat muhtelif sebepler bun
ların ekmek fiyatlanna tesirine mahal 
bırakmanuıtı. 

Alikadar mahafildeki kanaate göre, 
bu haftaki sukutun devamlı olması, da
ha çok ihtimal !dahilindedir. Çünkü bu 

defaki fiyat dli§Util daha müıbet sebep
lere, rekoltenin yüksek olduğunu ar
tık tamamen anla11lmıt olmasına, ato -

kun kabarmakta oluıuna ve fazla mal 
gelmekte bulunuıuna" dayanmaktadır. 

Şu vaziyete göre bir buçuk _aydanberi 

sabit kalan ekmek fiyatlarında istihsal 
mevsimi sonunun icap ettirdiği deği • 
tikliklerin husulü ve fiyatlann düşmesi 
beklenebilir. 

Bir aralık ıehrimizde bet kuruıa ka-

Yapağı fiatları 
yükseliyor 
!J'atışlaı ın geçen 
seneki gibi kaııı 

olacağı 
anlaşılmaktadır 

Anadollidan gelen son malumat, ya

palı fiyatlarının bir hayli yükseldiğini 

ve köylünün fiyatların daha fazla yük· 

seleceğinden emin olank malını sakla

dığını cöatermektedir. 

Geçen sene de evvela durgun geçen 

yapağı piyasan, yeni mahsulün piyasa· 

ya gelmesini müteakip devamlı Alman 

ve Sovyet talepleriyle canlanmıı ve bu 

zamandan sonra fiyatlar mütemadiyen 

dar ldüşmüş olan ekmek fiyatları geçen 
sene rekolte vaziyetinin müphem olma· 
sından istifade edilerek yapılan milte • 
madi piyasa oyunlan ve aun't olara~ 
yaratılan buğday buhraru üzerine 13 

kuruıa kadar yük:sclmi§ti. O zamaıı 
bizzat hükumetin müdaheleıiyle önle • 

nen bu vaziyetin tesirler! elin devam e
degelmektedir. Ekmek fiyattan o zaman 
dan bu zamana ancak on kuruı 30 pa• 
raya kadarktdtebilmittir. l 

Şüphesiz ki bugünkü vulyette, TürlC 
köylüsü biraz daha istifade edebilmekte 
ve yapılan ihracat ta aynca memlekef 

için faydalı olmaktadır. Yalnız birde 
meselenin müstehlik olan halk cephem 
vardır. Geçen aeneki yüksek rekolteden 
sonra, bu senede iyi bir mahsul elde e
dilmesinden ekmek fiyatlarının yavaı 

yavaş bir hayli ldütcceği neticesi çıkanı 
maktadır. 

Yeni tütün 
mahsulü iyi .. 

Miklaı ın ilk tahmln
leı ı aşacağı 
anlaşı,ıgor 

tzmirden ıchr.i.mize son gelen malt\· 

mata göre Ege mrntakasında havaların 

çok müsait gitmesi yeni tütün mahsulü 

üzerinde fevkalade bir tesir yapmı1tır4 

Mahsulün yapraklarının birdenbire ge

niılediği, yeni &Ürgünler verdiği ve yap 

raklannrn düzelerek, mahsulün nefase• 

t inin artmasını temin edecek neticeler 

ve:diği görülmüştür . 

--~ ............ l"""""*'lllılflllllllll yükaelmitti. 

Ege mıntakasında yapılan ikinci taıı. 

mindc, bu sene o mıntakarun tütün re

koltesiin 25.000.000 kilo kadar olacağı 

kestirilmişti. Halbuki geçen sene Ege 

mıntakasınnın rekoltelli 30 milyonu 

mütecavizdi. Şimdi ikinci tahminin va

rılan miktarın 30-32 milyon kiloya 

yükseldiği kestirilmektedir. 

888 dotumlu 
talebelerln 

· yoklamaları 
UakUdar ukertik ıubesinden: 
1 - 833 dol'umlularm ve bunlarla muame. 

le görecek olan tecile tabi okuyucuların ııon 
yoklama.ama bqlanını,tır, Haftanın pazar. 
teat _ çarpmba • cuma gilnlerl yoklama gtın 
!eridir. Muayene l:S blrlnciteşrln 937 sonuna 
kadar devam edecelttir. 

2 - Yoklama \•azlyE'tlndn ka f·p ta cezalan 
mamak için mahalle mümessl'leri '-asıtıuıtıe 

111beye gelme günü tayin edilen cetvellere ·ı 
bakılarak Yfl\'1111 mezkt'lrde tıubeye müracaat 
edilmesi lllrı olunur. 

Sene batmda 41- 45 kuruıtan mu -

amele cören Anadolu malları sene IO• 

nunda .58-65 ve Trakya malları da 7 5 

kuruta kadar yükselmiı bulunuyordu. 

Bu suretle geçen senenin fiyat seviyesi 

ondan evvelki bet senenin fevk'ine çık -
mıştı. 

Yapağı rekoltesi geçen ııene havala -

nn müsait geçmesi neticesi olarak 

22.~00.000 kiloya yüüıelmitti ki bu mik 

tar 935 rekoltesinden yilzde 19 fazla 

idi. Bu senenin rekoltesinin kat'i tah -

mini ise henüz yapılmamııtrr , 

Çünkü evvelce dönüm baıına 40-42 

kilo vereceği görülen yerlerde mahsul

deki inkişaf neticesinde 60-65 kilo 
mahsul alınabileceği görühr.üştür. 

Ege mıntakası, memlekette en fazla 

tütün veren mıntıka olduğuna nazaran 

fU netice umumt rekolte ü zerinde de 

müessir olacaktır. Geçen sene 72 milyon 
kiloyu bulan rekoltenin bu sene bu 
miktan apcağı anla11lmaktadır" , 



HABER - i\ltfmn poetan 
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F'en ve kimyanın yeni bir..._ 
M UCIZESi 

Pudra, Allık vt !{rem vazifeşini gören cidin gençlik ve güzelliğini her çağda 
dııimt surette koruyan, temin eden krem GEES kullanım~ Geceleri ve plajlarda 

banyodan evvel ve ~ı:ınra gece süt GEES kremilc cildinize süt banyosu yapınız, 

cildinizdeki bütün hastalıkları giderir. Her yerde arayınız. 

DJKKA T: Bir hafta zarfında bu ilanla birlikte İstanbul 743 poıta kutuıu 
adresine 12 kuruşluk posta pulu mukabilinde istenilen cinsten nümunelik GEES 
kremi meccaenen gönderilir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ......... •eee••••ee•ete•Hl••••••••••••tee••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bugünkü 
radyo 

programı 

Lisan derslerimiz 1 

bTANBUL: 
18,80 pllkla danı muslldst, 19,SO konte. I 

ruı, Dr. Ali ŞUkrU (Vitaminler), 20 Fan.ık 
ve arkadqlan t&ratmdan Türk musikisi ve 
halk ıarJular,. 20,30 Ömer Rıza tarafından 
arapça töylev, 20,•15 Semahat ve ark&da§ları 
t&r&tmdan TUrk mUllkial ve halk prktla.n, 
<Saat ayraı), 21,115 orkestra, 22,15 ajana ve 
bon& haberleri, ve erteai günUn propmı, 

22,80 pllkla. eololar, opera ve ope~t parça. 
Jan, 23 IOl1. 

BERLINı 
19,03 vamoton ve lalre, 20,20 orkeııtra 

multkl, 21,03 haberler, 21,15 operet: 001l 
Beaa.r. n.oo hava, haberler, çor, 23,85 dan• 
muliklll. 
PEŞTJ:: 

18,03 piyano ile Macar §&!'kılan, 18,30 mek 
tup kutuau. 19 orkeatra konaui, 20,06 kon. 
fera.uı, 22,20 haberlu, 22,,0 ı;tngene orkee. 
truı, 28.•tı ukert bando. 
8tiKKE$: 

19,05 askcr1 bando, 20,85 kon!crans, 
:?0,55 §a.ıul kon.eri 31.20 dans orkestrası, 

22,35 kanıık yayın, 2%,50 konaer, 23,150 haber 
ler. 
BELGBAD: 

18,25 gramofon, halk melodUerf, uıuaaı 

yayın, haberler, 21,05 kan§lk yayın, halk ıar 
kıları. 23,%0 nıualkJ, daııs ınuaıldaı. 
LONl'Mı 

19,0S orlcutra konseri, 19,155 org konaert, 
2G,2:S kan§Jk ya;'m, 21.o:s aÇtk hava konseri, 
22 konu§m&, 22,0:S da.na or~eştraar, 22,45 ke. 
mu vo piyano. 2!,35 dans orkestrası, lstlra 
hatlerde hava, haberler velll.lre. 
P.UU (!>,T,T,): 

18,0:> koruıer, 19,M JT&DlOfon, 19,20 ıarlu. 
lal', gramofon, hava, haberler, veaa!re, 22,05 
opera yayını, ValkUre, 
RO:VA: 

ıa.20 da.na nıuslldal, 18,15~ kanJık yayın, 
21.'5 karııık mu.ıkı, 22,05 opera yayrn.ı, 
?..ohenJrln, latlrahatıerde haberler, hava ve. 
aalre, 

Nöbet~l eczaneler 
Bll a.kpııı ıehrln muhteut seınUerlnde n6. 

betçl olan ecaaneler ıuniard.ır: 
latanbul elhetlndeldler: 
EıuinlSnUııd• (Mehmet Klmn), Beyuıtta 

(Haydar), KUçUkpuarda '(Hikmet Cemli), 
EyU_pte (HJkmet AUamaz), Şehreın1nlııde 
(Haındl), Kara&'UmrUkte (Ari!), AksaraYd& 
( ZJya Nuri ı. Şehzadebqında ( Allllf), Alern. 
darda (S,ret Neıet>. Fenerde •(Hilsameddfn) 
Samatyada (Teotııoıı), Bakırköyde (Utc. 
p&ıı), 

Beyoğlu cllıetl.ndekller: 
latlklll caddeıdnde (Della !uda), Tepeba.. 

ımda (KlnyoU), Oalatada (Hüseyin HUıınU), 
Pangaıtr Halbktrgazl caddeslnde <Narifle. 
clyan). Kumıpaıada (Val?f), lfaaköy<ıe ( Ba 
but), Bcflktqta (SUleyman Recep), San. 
Y•rdı (Osma.n), 

Uaktıdar, KadıklSy ve Adalardak!Jer: 
Üııkt\d&rd4 (&ıllmlye), KadıköyUnde Mo. 

dada (Nejat Sezer), Altıyolağzında. (Mer. 
kez). BUyUkadada (Şlnaa! Rıza) , Heybelide 
<Halk), 

Göz hekimi 

Dr.Muıat Rami Aydı 
Mua.yenehanesini Taksim. Talimane 
Tarlaba.§ı Cad. URP A Apt. nına 

1 
nakletmi§tir. Tel: 41553 1 

Pa:ıardan maada hergün: Öğleden 
sonra saat ikiden altıya kadar 

1-·•r"··· ıı 1111:ın: ............. ,.·-:·· ••••• •• •• 
1 .. """bı, DÖ0

kİor·u··· .......... 1 
Necati Pakşi ~i 

1 
Hastalarını hergün sabah 10 dan !I 

alcpm ıg ra kadar Karaköy Tünel H 
meydanı Mahmudiye caddesi No. :~ 
112 de kabul eder. Ü 

h Salı ve cuma gUnlerl s.aat 14 den f 
D 18 ıe kadar parasızdır. :i 
m11111:1111:1:::ı:::::::::::::::::::mw::::::ı::::: 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN REKN 

Dahiliye Mütehaısı•ı 

937 senesi kanunusanisinin ilk gününde bafladığımız lisan derselrimiz, 
önümüzdeki ay içinde doksanar dersi tamamlamı! olacaktır. 

Şuna katiyen kıni bulunuyoruz ki dil derslerimiz şimdiye kadar çıkmıt 
dil öğretme metotları isinde en muvaffak olanıdır. Dil derslerimiz devam et· 
tiği mUddetçe, okuyucularımızdan aldığımız yüzlerce mektup bu kanaatimizi 
takviye etmiı bulunmaktadır. 

Okuyucularımızdan 

1 oo ••n u..,.ın. tanr.m ~~ıfo~ ~,?.,~~ !."". ıtmdlyo kada< ••"''"'' 

1 
geçen kelimelerin temrlnltri ınablyeUnde ve bu kellmelerle tertip edilmi::ı kUçUk fıkra. 

lar hlklyeJer Y&nl'&k bunlann Türkçe kar§Ilıklarmı varmak d~Uncealndeytz. Bu 
i temrinler ancaıc on d•ta devam etmek tızere hazırlanacaktır. Bundan sonra da her 
! dilin dikkate Jetır eter\erbıden alınacak parçalar, eğlence\! fıkralar, ve hlklyelerl• 
I berabr bunların Türkçeye çevrlllf ,eklllerine devem ed!lecektlr. 

1 
Yalnıa bunlara ba,lımudaıı önce, okuyueulanmr%?n fikrini !\imayı muvafık 

bllluyoru.z: 

1 
HABER bu denlel'fl bqlarken yalruz bir noktayı göz önUnde bulundurdu; 

memleket kUltUrUne blr hlamette bulunmak .. Diz vazl!emlZl bu ~O dersle yaptık. 

1 
Bundan sonra aöyJedllimlr fe)ıdldı ekllersizlere başlamaınız, belki de okuyucularımı.. 
&m lllzum fÖrmedftt bir f9f1 VI J'a&etemizde bu l§e ayıracağımız sayfalar fuzuli bir 
kalabalık ayılır. 

Bu yüzden flklrler.rııı bildirmeniz faydalı o\acakbr. 

Biu •taiıdaki aorgulann kartr!ı fınr yazarak on gün i~inde rönd~k i 
zahmetinde huluaunua: i 

1 
i 
i 

l - llangi dil dersini takip ediyorsunuz? 
ı - ldetOdumuzdan istifade ettlnf2ı mı? 
3 - Ekzerslzler yapalım mı? 
4 - !tı~tlıce, Franıu;ca, .Almancadan ba.§ka hangi dlll öt,..n. 

ınek amısundaam11? 
lS - Dil deraJertmlzde kullanılan kelimelerle tertip edilml§ 

bfr ıQ;ı:at kısmına lhtiya~ g-örUyor mu1Unuı! 

i 
i 
1 

ı Cevablarınızı bekliyoruz 
! ..........•....................... -. ...................•...••..•.•................................................•.. 1 

........... 

ZAYi 

Sahibi bulunduğum 208 No. lu bi

siklet plakamı zayi ettim. hükmü yok· 
tur. 

Kadıköy Fenorbahçe Hap Boyu 7 

~nastaa Ebeoğlu 

Nafia Vekaletinden: ınee~ 
12 Birinciteırin 937 sah gUnil sa.at 15 de Ankarada Vek!let ınalı~att tcıP'· 

me komisyonunda 25500 lira muhammen bedelli font bor~ ve tefer a· 
1r zarf usulile eksiltmeye konmuıtur. -da vele 

. • . d Ankar .. 
Eksıltme §artnamesı ve teferruatı 128 kuru~ mukabllını e 

let malzeme müdürlüğünden ahnabilir. 

Muvakkat teminat 1912 lira 50 kuruştur. aııııııı~ 
İsteklilerin teklif mektuplamu talimatnamesine göre Vekalett~~il aaıt 1; 

malzeme müteahhitliği vesikuı ile birlikte 12 B:rineiteırin 937 salı g) (5605 

de kadar vekalet malzeme müdürlilğüne vermeleri lhmdır. (29
15 

Açık eksiltme IUlnı , 
lstanbul Kü(tür Direktörlüğün~~~:eeıc~ 
13. 9. 937 tarih pazartesi CÜnÜ s~at 15 te fstanbulda. kültür di~ek~O~e yapılJCB· 

~.iltme komisyonu odasında ( 559.33) lira kef:if bedelli kültilr daıresın , 
t<'-mirat aç.ı1' ekıiltmeye konulmutur. eteri• proJC• 

Mukavele, eksiltme bayındırlık işleri ı;cnel huıust ve fenni tar~narıı 
keşif hülbasiyle buna mütcferri diğer evritk dairesinde görülecekti!· ~ 

Muvakkat teminat (4Z) liradır. ecdi e'lf 
İsteklilerin en az (500) liralık bu ite l•enzer i! yaptığrna dair ıö~r 

51 
~eSil<818' 

üzerine Nafıa müdürlüğünden alınıt olduğu müteahhitlik ve ticaret 5~61) 
riyle gelmeleri. • ~ 

lstanbul Defterdarlığından: ı,ira ~t 

Emirg4nda Kız mektebi aokıfında eski ~ 
No. lu dükkln (28 inci mektep altında) 
Fatihte Çar,amba mıh41lesinde Dervişali 

kiras1 

12 Lira 

216 

300 

67 
20 

1662 
50 

Kurtağa ıokağmdı Defterdar tbnhim l 4 40 
erendi medreseai . 192 ,. ~li'tl' 11 ,~ 

- · tıer te• ıııı 
Yukarıda ıernti, ıenelik muhammen kiralan yazılı olan mah• i ya~ ( 

hinden itibaren 938, ~39, 9~0 seneleri may 111 90nuM kadar ayrı ay~ le ;~ğliııd~ b'rs· 
üıere açık arttırmaya konulmu9lardıı.". Şartnameleri levazım ınudü~tubiyte 
ı üte bilir. İstekliler hiza.tarın da gösterilen ille teıninat makbuz veya nıe ııaırl•'· ol 
l·er 9. 9. 937 perşembe günü uıt 14 te Daiıni Encümende bulunma (İ) (551 

,, 

Pasardaıı t>qka g1lnlerde öğleden tı0nra 

IU.t (2,8 t&ıt 8 yaı kad&r lııtanbulda Df•ısıı 

10ıuncı. (l()f) oumar&lı bu8U4! kablnealndt 
butaıaruu kabul eder. Salı, cumartem g1l.D 

iş Bankası asgari 25 lira mevduatı bulunan bütün kumbara 

lut 8&1*ı ''9.~12" ..aUert baktk! fukara19 I 
mauu.tur. Muayenehane •• e. telefon 
Dlll. Ert1ık teJetoll: 210ü. 

senede kura ile 20,000 ııra mükafat daQıtmaktadır. 
1937 sonuna kadar keşide tarihleri : Birinci Teşrin ve 
aylarının ilk günıerı. 

~ 
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PARDAYANJN KIZ! 120 
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~U ' 0nlar kada.r tehlikeli ve inatçı DUk, krallık tacını başına koyacağını 

düşünmesinden dolayı sevinç içinde 
idi. Halbuki Fausta da onu avuçlarının 

~ O~anını.s olmıyacaktır. Şunu söyli_ 
t6~ nı ki, 7.engindirler, mevkileri de 

l) ~ksektir. 
ilk homurdandı: J 

l'tt~ Adanı sen de. Biz neleri ile uğ- ! 
ı:ı ".ele:. lienı mevcut tehlikeyi bildiği. 
ti d gore buna karşı gelecek tedbirle. 

e dU§UnmUpUnüıdür, • 
lar ~&-et dük, bu kuu elimde ilet Q

a kullanmıya karar verdim. 
-~ e~· .. asıl, ben demedim mi? Siz her 

bir llı:(tU§Unmüsşünüzdür. Peki, nasıl 
arar verdiniı bakalım ? 

le; :F'akir çiçekçi kız, ktndiai, asıl 
~ın~ni bilmez. Kim olduğunun da far. 
~~'la. değildir. Onu evime çağırdım. 
~ Yavae kendime bağladım. ..... s· 

bılir .1ze zaten kim mukaYemet ede-
llli ~1 !. Hoşa gitmeye karar verdiniz 
da' §~\tVlffak olursunuz. Bu g~nç; kız 
k,b Uphesiz, bugün ne emrederıreni~ 

11' ~e haur bir halded;r. 
austa hatif çe gülerek: 

~ı~.bediğiniz gibi dük. Bu genç kız 
~lı•ıt 1 :\~\!arımın i~indedir. Kepdi ar 
~illli e. Slne bile olsa ona her istedL 
"'ere Ya.~tırabileceğ;m. Kont dö Val. 
~ıl'Jn g~hnce: onu kralın üZE>rine sal. 

fıtıdaa~ istşdiğim gün, ~e\·gllisi tara. 
'bu~ tesir yaptn mal<lı~m kafidir. 

sevinçle: 

"-~s~e~ek ki, rahib Jak Kleman'm 
~tdilcf ~~ ~a~pansiye tarafından gev. 
tl~lt ~1 gıbı, bu c;itin asilzadeyi de 

~itc~ı:ız idare edecek. öyle mi?. Siz 
" 0 k d siniz prenses. Bizi \':ıktty. 
lltı h~dar Yoran fevkalar!e pH\nları. 
~ık d~vam ediyor. 

~ll1ııtı dUk~n kalbinde hiç azab kal. 
t~ · Vıcdanının 8eAl tama.mlyle 

U•tu. lier ilcisi de memnundular. 

içine ııldığı için memnundu. Korkunç 
kadın gayet sakin olarak sözlerine de
vam etti: 

- Zaten işi bu kadar ileriye götUr
meye lUzum kalmıyacak. Bu genç kız 
b"ze başka bir himıette bulunacaktır 
ki, bu vazifesi daha faydalı olacaktır. 

Tam bu sırada kapı hafifçe vurul
du. Bunu ne Pardayan, ne de dük 
D:ı.ngolem farketmemişlerdi. Fakat 

Fausta bu vunı~un Dalbaran tarafın. 
dan olduğunu derhal anladı. Sadık mu 
hafızının böyle hususi ve gizli konuş. 

malar esnasında kendisini rahatsız eL 
mesinln pek ehemmiyetli bir şey ol • 
mnsı 13.zımgel jiğini de dU;ündü. Yoksa 

Dalbaran ehemmiyetsiz bir iş için hiç 
bir vakit böyle hareket etmezdi. Fa
usta merak ve korku altı.imi gösterme
den: 

- Buray(I. gel Dal baran - diye ba. 
ğırdı. Dev cilsseli adam elinde bir ka. 
ğıtla ir,erl girdi. Ağır ağır, ilerledi. 
Göz1erini hanımının gözlerine dikmiş. 
ti. Dalb:ırıının böyle yavaş yavaş sü
rünUşUnU görenler çok ehemmiyetsiz 
bir i iı;in geldiğini zannederlerdi. 
Muhnfız hanımının önilne gelince elin 
deki mühilrlU zarf1 ona uzatarak: 

- Acele bir mektı.ıp, .. dedi. 
Fauatn meldubu aldı. Dan oleme 

dönerek: 
-Müsaade eder misiniz dük? diye. 

rek izin ald·ktan sonra dudaklarında.. 
ki tebessümü bırakrnıyarak ve hiç a.. 
rı•'e etme:len lakayt bir tavırla kağı. 
d1 okudu. 

Kadının fc\'kalade sakinliğini gören 
ler, o dakikada bqk& birisini §&§km.. 
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Fausta. (Ulmekt~ devam ediyorJu, 
fakat bu gii,Iüş manidardı. Dün bunun 
farkında değildi. Fakat kenardan u>t
la.rı seyreq~n ve her ~ye dikkat eden 
Pardayan bunu p~ ala farkelmi9ti. 
Fu~sta. dedi ki; 

- Şunu sizden 5aklamıyaynn ki, 
kral evvel& dUk dö Lerm'in nasiha.ti. 
ne kapılarak bu kadarla iktifa etmi
yecekti. Faka.t hakiki menfaati ne ol 
duğunu kendisine anJatmıya muvai • 

fak oldum. Bu menfaat sizden birkP ç 
§ehir, birkaç l\öy koparma!\ değild:~·. 
bunları siz veyahut elı.den sonrakiler 
harble tekrar ele alabilirler. Asıl mcı> 

f aat, istiklllini ele alm13 olan Flar.der 
eyaletini, sizin de yardımınız.la tokrar 
itaat altına almak ve oralar<ia eeki 
mevkii kazanmaktır. 

- Çok haklısınız madam. Siyaset!.. 
niz fevkat!dc gUz0 l ve doğru. Bu i~l<> 
bana yapmış olduğunuz hizmeti asla 

unutmıyacağım. J{ra1 Filip'in mes~1e. 
si haUedilmi~ demektir. Kendisinin eu 
11ıııdık bir mUttefikl olacağıma emin o. 
lunuz. 

- Bn !JÖderinlıı:i not ediyorum, diik. 
- Şimdi si7.e gelelim, sl!~in islcjL 

ğiniz hisse nedir? .. 

· - B~nim hissemi kral Filip vere _ 
cektir, Hem bu hisse o kadar milh:m. 

dir ki, bana k!fi gelir. Maamaf ih bel
ki ben de ılzden bir §ey isterim. 

Dük artık emindi, samimi bir tavır. 
la decll ki: 

- Ne olursa olsun, @imdiden arzu. 
nuzu kabul ediyorum, ıtıt.fen söyleyi.. 
ııiz madam. 

- Hayır. şimdi eıraaı d~iil. Vaktf 
relince söyliyce~fim. Hele bir kral Q.. 

lunuı, ta<; giym~ roerasimlnde Notr. 
d&m kiliaesine ridecefinia ıa.ma.u va.. 

kit gelmi3 olat'.aktır, o Mman söyle ~ 
rim. 

Faust.a mütemadiyen tebessüm edi. 
yor<iu. Bu kadının gülümsemesinde ne 
derece kasvet olduğunu evvelce gör
müştük. 

Dük müthiş bir PEıZarlığa hazrrlan
mı§tı. Fransa krallığını kımdisin~ tak. 
dim ederlerken memleketin yansını 
istiyecelderine emindi. Zaten onu da 
vermeye hazırd1 ya. SQnra g~ri almak 
gUç bir şey sayılmazdı. Fakat tşpan)'a 

kralının bu kadar ıayıf teklifi~\\ 
~n dere~ sevlndirmi§t.i, Hiç düşü~ 
m~den yine tekrar ~tti: t 

- Madam, o gün ne istcrı;~niz is. 
teyiniı. Fra:n.sa krah dük Dangolemin 
Yerdiği öıü tutacağı ye istediğinizi 

yerine getireceğini bilirsiniz. 

Fausta bu defa ciddiyetle ;,u cvabı 
verı;li: 

- Verdiğiniz sözli kaydediyorum, 
dük cenapları. 

xxvr 
BlR HADİSE 

Artık her ~ey kararlaşmıştı. Fausta 
hemen lakırdıya baı:ıladı: 

- Şimdi genç kral on üçüncü Lui 

hakkındaki projP.mi size anlatayım: 

Unutmıyalım ki sizin kral olmanız i. 
çin evvell ondan kurtulmaklığırnız 
lazımdır. 

Faustanın bu sözleri o kadar şiddet.. 

liydi ki, dük bile adeta titredi. 

- Yoksa, onu da babası gibi m1 
yapmak istiyorsunuz! 
Müthi~ kadın uğursuz bakı§larile 

Dangolem'in yüzüne bakıyordu, o-

nun ::sarardığını, Urperdiğini gördü, 

Düke ne dereceye kadar emin olabile .. 
ceğini tecrübe de etmiş oluyordu. D~ 

. ,. 
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kün düşündüğünü, fakat söylemediği. 
ni 0 , hiç tereddild etmeden söyledi: 

_ Onları katlettirmek mi? Eğer 

ba§ka. çaremiz kalmazsa elbette bunu 
yaptıracağız. 

Şöhret hırsı Pardayanın eski dos. 
tuna birçok kabahatler yaptırmıştı. 
Bu hataların cezası olarak senelerce 
zindanda kapanmış kalmıştı. Birçok 
cinayetler işletmiş olmasına rağmen 
kendisi katil olmamıştı. Doğru ve vic 
danlı olduğundan böyle bir neticeye 
varmak mecburiyetinde kalacağını as
la düşünmüyordu. Fa.usta onu hakikat 
karş~sına koymuş bulunuyordu, Kadı. 
na dalgın dalgın baktı, eliyle alnında 
beliren ter damlalarını sildi; Fausta 
karşısındakini hakir göriir bir tarz _ 
da: 

- Yoksa geri mi dönüyorsunuz? 
B:raz evvel neticeye \'armak için her 
va"ı'aya müracoatin ıazımgeldiğini 
söyl'yen siz değil miydiniz? _ dedi. 

F'austa bu sırada btitün azmi ve 
lrnvYcliyle konta nüfuz edebilmek için 
uğraş· yordu. Dangolem kekeledi: 

- Bu müthiş ... 
Dük muvafakat edecekti Fakat vic. 

d:-iına karşı kendini temizliyebilsey _ 
eli .. 

Faıı ta diikün aradığı sebebi orta. 
y:ı. koydu: 

- Komısmamızın hulasası nedir? -
dedi. Bu işi siz yapacak değilsiniz ya. 
Yalm?. bir emir vermek kafı . Bu emir 
vakıa hir idam emridir ama, bunda o 
kadar biiyiik bir dehşet göremiyorum. 
Mn•lcmki siz bir hükümdar olacaksı -
nr1., o h<ılde hayatınızda kimbilir ka~ 
defa bu htikmü \'ermek mechuriyctin. 
d,• }\alacaksınız. O zaman •ia şimdiki 
gibi şaşırırsanız vaz.iyeliniz ne olur? 

Hükümdarlar Allahın mümessili sayı
lırlar, onlar her hakka maliktirler. 
Fakat öyle görüyorum ki siz bu işi 

başaramıyacaksınız. Ba.,ınız dönecek 
ve kendinizi kaybedeceksiniz. Böyle o. 
lacaksa, cesaretiniz yoksa, olduğunuz 
yerde kalınız. 

Bu sözler, bilhassa söyleni~ tarzı 

dükün üzerinde bir kırbaç tesiri yaptı. 
Vicdanının sesi kesildi ve kuvvetli 
bir insan gibi dedi ki: 

- Haklısınız :nadam. Bir an zayıf 
bulundum, bir daha baş:ma gelmiye • 
cektir. Peki, bu işi görm~k igin bir a
damınız var mı? 

Fausta bu ölüm işini son çare ola. 
rak kullanmak istiyordu, onun içinde 
zerre kadar insaf ve merhamet yoktu. 
Bu gibi işleri hiç düştinmcden yapa. 
bilirdi. Hiçbir zaman vicdan azabı duy 
duğunu hatırlamıyordu. Fakat genç 
kralın öldürülmesi için henüz kat'i 
bir karar vermi§ değildi. Kralın tah. 
tı Dangolem'e bırakr.ıası için başka 

çar<'!ler bulacağım sanıyordu. Fakat 
Dangolem bu suali sorunca bu düşün. 
celerini açıkça anlatmıya lüzum gör • 
tneden dedi ki: 

- Evet ... 
Bu kadın şimdi de yalan söylUyor

du. Halbuki o, pek az yalan söylerdi. 
Bnnun yalan olduğunu söylememiz de 
tabiatiyle ba§ka yalanların söylenme. 
sini icab ettireceğindendir. 

- Ravayak'ın dördüncü Ha.nriyi 
Qldürdüğü gibi, Luiyi de öldürecek o. 
lan bu adam kimdir? 

Bu sefer ~,ausla durdu. Mademki bir 
defa yalan söylemişti, bu yalanı sonu. 
na kadar devam ettirmeliydi. Evvelce' 
ı:le söylediğimiz gibi kralı öldürmeyi 
heniiz kararlaştırmamıe olcluğu için, 
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katili de seçmiş değildi. Kadının dur. 
gunluğu o kadar az sürmüştü ki, hu. 
nu ne Pardayan, ne de Dangolem far
kedemediler bile. Fausta gelişı gilzel 
bir cevab verdi : 

lının sevdiği genç kız da bıra.ı ,,,eri 
bahsettiğim Viyoletamza. çok ben SO , 
o da metruk bir kızdır. Viyo!etaçiçck 
kaklarda şarkı söylerdi, bu ısc~·•• d~ 
satar. Par!sliler ona "İnci çiçegı 

- Hizmetime yakında almış oldu - yorlar. Viyoletaya gelince.. tsJllll 

gum bir genç sergüzeştçi... • Dük biraz sinirli olarak faus 
O, bu kadarla kurtulacağını ZJ.nr.et. 

mişti. Halbuki dük yenid1:m sordu: 
- Rica ederim, ismini cje süy!eyi -

niz, öğreneyim' 
Bu defa Fausta hiç durmajan tevah 

verdi. Biraz evvel "Az zam~n e~Ye1 

hizmetime aldığım adam,, dedikten 
sonra bunun ismini söylemek ~:olaydı. 

- Kont Ode dö Valver. 
Dük Dangolem biraz düşündü. kafa. 

sında buna benzer bir isim bulamadı. 
- Dediğinizi yapabileceğine emin 

miı;iniz? 

Fausta cevab verdi: 
- Doğrusu tam bir cevab veremem. 
- Vay canına. Bu sözleriniz son 

derece korkulu. 
Fausta artık söyliyeceklerini bul. 

muştu. Emniyetle devam etti: 
- Onun için bildiğim bir şey var. 

sa, aşık olduğudur. Hem de bu gibi 
insanların pek ender olarak yakalan -
dıkları aşklardan biri. Delicesine a -
§ık; şiddetli bir alaka. Hani s 'zin Vi. 
yolettayı aldığınrz zamandaki aşkınız 
gibi. Bir in~ana her türlü deliliği yap. 
tıracak kadar kuvvetli bir bağlılık. 

Bu gibiler tesir altında olarak en bü. 
yük ka hramanhkları ve en korkunç C'i 
nayetleri işliyeblirler. Anlıyor musu. 
nuz~ 

Diik sızlanıyordu : 

. - Nereye \'arnıak istediginiz''a nlı. 
farnıyorum. , 

- Şimdi anlıyacaksınız. Bu delikan. 

sözünü kesti: e1l-' 

- Viyoleta yüksek bir aileye ~ jlo 
·1 • d bir }\J suptu. Monneg aı esın en 

prens Varnez'in evladıdır. 

Fausta tebessüm etti: d dil< . e 
- Ben de onu sövliycccktını • .. 

1
• de 

.J • eg 
ten sonra devam etti - ln~i ç!ç J<lıl " 
Viyoleta gibi büyük bir aılen~0• ıs.Pf' 
dır .. O da Viyoleta gibi ailesı~ı dUI<· 

d. 1 vinıı mıyor. Bakınız. şunu ın e. bCıı 

Bu kızın ailesinin ismini dünyada 0ıırıı 
den başka kimse bilemez. Biraz 

5 
j)e• 

bunu size söyliyeceğim. Bu. ~!z'"u: bf, 
si onu on yedi senedenberı olııı 
liyorlar. r ol· 

Dangolem bu sözlerle alakada 
mıya başlamıştı. Sordu: 

- Kız kaç yaşında? b!I' 
ı ,,e 

- On yedi yaşındadır. Anııs. ölflluş 
bası onu doğduğu gündenbe1"1 

zannediyorlar. 5011tıı. 

Fausta bu sözleri söylediktel1deJ11el\ 
öyle bir güldü ki, diik onun ne 
istediğini anladı ve nefretle:.. öldurt

- Ne? Anası, babası çocugu da Jlİ!I-' 
mek mi istemişlerdi. Bunlar di· 
siz canavarlarmış öyleyse. • de w:ıfi'l 

W' o ,,9 
- Bu küçük İnci çiçegının ı;1ıı•tl 

sizi fazlaca alakadar ener dU~· 111 • ftv 
s·1.e bütün tafsilatıyla anlata~' bll~ 
kcıt bir hayli uzun süreceği. i~~il< ~ti 
kn hir uı mana bırakalım. şıııı .1cc:İ ~ıo 
kadarını biliniz ki, bu kızın nıt"c ı16 

. ·ı " uğraşacaksınız, elde edecğı~ı . •ecel' ~ 
siz;n aranızda engel olmak ısW 
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Erkekler nezdinde 
• 

nasıl 
Muvaffak oldum ? • 
Güzelliğim asri zamanın 

50 bir mucizesile 0/o 
nisbetinde artmıştır 

Cildim. hemen ya 
rı ölmüş bir haldt 
di. Buruşmuş. sol· 
muş ve ihtiyarla • 
mı§tı. M"amafih 
karakterim henüz 
gençti. Dansı se
viyordum, fakat 
hiç kimse heni dan 
sa davet etmiyor
du. Bugünün er. 
kekleri, gençliği 
arıyorlar. 

Nihayet bir cilt mütehassısı 
ile istişare ettim. Dedi ki: Cildi. 
min "Biocel,.i cildi terU taze tu-· 
tan kıymetli cevheri • azalmıı • 

tır. Fen, son ıamanl(Jrda "Bio
cel,,i genç hayvanlarda &İzlen. 

miş cilt hUceyrelerinden istihsal 
çaresini bulmağa muvaffak ol· 
muştur. Tıpkı cildinizin ''Biocel,, 

i gibidir.. Bu cevher; timdi cil· 
dinizi beslemek ve gençleştirmek 
için matlup nisbet dairesinde To 

kalon kreminin terkibitıde mev. 
cuttur. Vakit kaybetmeden bunu 
tecrübe ettim ve resim!erde gö

rüldüğü gibi memnnniyetbah§ 
neticeler elde ettim. Sonra, bir 

miknatisin çeliği cezbettiği gibi 

cilde son derece yapışma hassa
aını veren huıuıt ve kıymetli 

maddeleri ihtiva eden yeni ve 
gayet ince bir pudra kullandım . 

Hemen hemen gayrimer'i olup 
sudan, yağmurdan ve tagayyü. 
ratı havaiyeden kat'iyyen milte· 
essir olmadığı için banyonuzu a
lırken veya sıcak bir salonda 
dansederken terlesenu bile yü. 
zünüzde sabit kalır. Bu yeni 
pudranın §ayanı hayret ve ori
jinal renkleri vardır. Bu cazip 
keıif pek bilyük ve maii fedakar
lıklarla Tokalon mü~seseıi ta. 
rafmdan temin edilmiştir. Ve 
Tokalon pudrasına karıştmlrmş· 
tır. Her yerde Tokalon krem ve 
pudrasını arayınız. 

Binlerce Tokalon müıteriıinden mÜe•aeaemİze mektup 
yazanlırm müıahedeleri, kendiliğinden gelen ve kıy· 
metli delillerdir: 

...... 

( Krem ve pudralannrzı kullanmak •uretile yüzümü. 
zün düz ve pürüzsüz hale geldiğini gör düın. Bu bal ar 
kadaılanmrn bile nazarı dikkatini celbetti.) 

M. F. S. M. Bursa 

(Tokalon kreminin yüzdeki kabarcıklar için Çok isti· 
fadesini gördüm. Bu krem ve e,siz pudralannrz sayesin. 
de düzgün ve beyaz bir cilde malik oldum.) 

Z. 8. M. H. O. • .Fab• 

Mektuplann a11l111n doıyalarımızda ıaldıdrr. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

5. inci 
Büyük 

keşide 71 Eqlül 937 dedir. 
ikramye: 50.000 Liradır. 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000, liraiık 
ikramiyelerle ( 20.000 ve 10 000) liralık 

iki adet mükaf ai vardır. 

Dikkat: 

1 

Bilet alan herkes 7 jEylüt/937 günU akşamına kadar biletini değiş~İ.f 

bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra. bilet üzerindeki hakkı sakıt olur .• 
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vat'.kcn bu 
ıztıraba kat-

Baş, di§, ağrılan, nezıe, klrgmlık ve ÜfÜtmekten mütevellid bütün ıztı· 
rablo.nn baılama.sı ile beraber akl:mza gelen ilk isim olmalıdır. 

Mncdleyn b<0>~ma<dlatliila ika&~ ve 
l'QJöf§)ırekUeırce ©J@kuırn ma~an 

1 En seri tesir, en kat'i netice 1 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

-

RadyoJon iğnesi dünyanın en iyi ve çok ses veren 
Ciinesldir 

__.. ... mmmmam_. ............................. . 

Emlak Sahipl~ri. iş Şahipleri 
. T 

Bcyoğlunda Parmakkapıda istiklal caddesinde 117 ~aYılı birinci katta 
(EMLAK" yazıhancmizde bilümum emlak üzerinde ALThl VE SATIM, 
Ferağ, İntikal, Jpotek, Kadastro, Veraset, İzalei şilyu işlerile kazanç, 

1 
veraset ve bilfunum vergi işleri deruhde ve takip ederiz. Her türlü yazı. 
lar, dilekçeler, lô.yihalar. mukaveleler yazılır. Her tUrlU işler devairdc 
takip ve intaç edilir. 

Mısır Film Yıldızı 
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TAIIiYYE MELiKE CEMAL 
Rakkase 

CE L 
"= 

• !lilllllmıınıını·~ Ayrıca Solist Bayan M U A L L A Telefon : 

--------GECE L-G D N SEL mliiiiİaİİİİİİİ---~ 
Kız-Erkek VUCA CJLKC LiSELER• 

·se ortıı .. 1.ıı 

(Eski: ı · N K 1 LA B) 

Kuranı, DlrektUrll: NebDcğOlUI Hamdi COD<lYııMnl8,, 1 re 
eıı e 

Resmi Okull~ra muadeleti tasdiklidir. Kayıt için hcrgiin müracaat olunabilir. ısteY 
mufassal tarifname gönderilir. Çarşıkapı, Tiyatro caddesi. Telefon: 20019 

, Beşiktaş: Yıldız - Eski Şe~~Ulmekatlp • 1o 
au11d&1ı 

GecellOKULL G UNEŞJ 
KIZ-ERKEK 

Yuva • ilk • Orta kısımlan havidir. Almanca - lngilizce - Fransızca ·-
Ta Debe lkay<dloınıa başUanmoş1toıra Acene edl: 

Kayıt muamelesi her gün yapılır. Telefon: 42282 

SARAÇHANE BAŞINDA HORHOR CADDESiNDE 6' 
bifl1 

Erkekler kısmı : Münir Paşa konağında • Kızlar kısmı ile llk kısmı Yeni yapılan 
vatı Dl 

IKDZ H 
Erkek y yatıf1-

cııebl ııııı 
Ana. • İlk - orta lise lmımıla.rmı havidir. Fen ,.e edebiyat kollan vardır. tık sınıflardan itibaren e ıştı tıÖ' 

mecburldir. Münirpaşa. konağı erkekler kısmına, Münirpaşa. konağı karşısmd a leyli bir liseye ıa.zınık 5~d~ 
müştemilatı havi büyük bahçeli yeni yapılan binada. kız lisesi ile ilk kısma tahsis edilmiştir. KJzlaI' ~d ııJ 
risat tamamiyle ayrıdır. Nehari talebeden arzu edenler mektebin hususi oto büsiyle naklolunurtar. J{; 
lesine başlanmıştır. Hergün sabah, saatıO dan akşam 5 e kadar müracaat kabul olunur. Telefon: 2053 · 

. ' 
·rektörlüğ ··ndetı' $fiklô.l Lise c 

l 
1 - nk, Orta ve Lise kıennlarma gündüz ve yatı, kız ve erkek talebe kay dma. ba.şlaıı.ını§tII'· Jidirıel'· 

ı · d ~ · .. t etıl1e • .,.il~ 
2 - Bu yı yenı en az talebe ahnacagından mektebe gırmek isteyenler bir an evvel muracaa IJll yv 
3 - Eski talebe eylülün onuncu ;!.inüne kadar gerek mektupla, gerek mektebe başvurarak kilyd 

melidir. Eski talebenin eylülün onund,ln sonra yapacakları müracaat kabul eddmiyeccktir. rııı cyıillllP 
4 - Sekizinci ve on birinci sınıf!:ı.rın bütünleme ve engel sınavları eylülUn birinde, diğer sınıfla 

yedisinde başlıyacaktır. 

5 - İsteyenlere mektebin kayıt sartlannı bildiren tarifname para.sız gönderilir. 

,

1 

.... A.~.~ .. =.Şe•h•m•d•e•ba.ş .. ı•po•l•is•k··a.ra•k•o•tu.ar•k•a•sı •.• Te.le•f•on•:•2•2•53•4·· .................. ~1 

Birinci sınıf Operatör -1 
l)~:ıSAc~rr~ v?:~ir~ d~~ RI 

CP.rrahisi mütehassısı 

Paris Tıp Fakültesi S. Aaiıtana 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 

estetik - "Yüz, meme, karın bu
ruşuklukları,. Nisaiye ve doğum 

mütehassısı 

Muayene: S~bahlan M e er !I nen 
8 den 10 a kadar bU 

öğleden sonra Ucretıidir 
Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han 

No. 1 Telef on: 44086 -

Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahl~li 100 kuruştur. 

Bilumum tahlilat. Eminönü Emlak 
ve Eytam Bankası karşısında İzzet 
Bey hanı. 

&ı kuvvetli, en idareli, ~cmiz :-Utı ıJif' 

tf' 1ı 
Sabt yerleri: . ci 1" $6 

5 jf1 ~ 
Galata, Yolcu salonu karşısında Tahir H11n. 

6 2 ıs Kuruçeımc: Kuruçcşme caddesi No. 25-39 Tel. 3 d~ . 
Ankara: V<:hbi Koç Ticaretevi, İş Bankası karşısın 


