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ltonrfferraurnso Mançu asker lerı 
t ilk teşrinin onunda isyan ettiler 
OJ>lanması muhtemel . 
~ovvet 9azeteıeri ıtaıvaya Mukden cıvarında J aponlarla 
şıddet1e hücum ediyorı~r Mançular arasında harp oldu 

1 Şang Fayda · 

Mançu askeri 

~ - Dr. Araı ve Eden 
41.i;' t (A.A 
~ ltonı ,\ - Alman malQmata göre tarihinin 10 blrlncfteşrln olması muhtemeldir 
'-..:' t eranaı Cenevre yakmmda klln , Daha şimdiden lngllterc ve Fransa hllkfımet. 

Opl&ııac•kur. Konferansın lçUma ı (Devamı 4 üncü de) 

harp sahasın
dan kaçtı 

Şanghay, 6 (A. A.) - Salahiyettar 
Çin mahafilinde söyelndiğine göre, 
Çin. Şanghayın bitaraf bir mıntaka 
haline ifrağı hakkındaki İngiliz • 
Fransız - Amerikan teklif ini aşağıda. 
ki şartlarla kabule amadedir: 

( Dewms ~ üncüde ) 

10700 
Harp malulü 
Ordu malftllerl 

blrllğlne girecekler 
(Y4ı18ı -i üncüde) 

lmanyada ekmek Tolstoyun 
· k I I hırsız torunu 

Q Si a İ 9 veri ecek Fransada 
enl'raı GUrlnJ( sunl lmalAt hakkında tevkif a d tld l 
~ Ş k 1 k l l 1 Bir kaç gtln ev. I 
~ dıı d tchri!e .:azTp~r~s~ !'m~81ı~~!!~!di b~ eda ile, söylemi§ :~1·N~~inreı~ 

"it Otga . 1 k 
lltıı ııı.ıttı ~ızasyon arı ongresin - tir. senedenberi bir çok 
feı..~tbi1t· lr &öyliyen, be§ senelik pta • Bundan sonra Alman hava nazırı, h11'81zlıklar yapan 

·~.. t L~c memur general Göring , -ı. "Hava kuvvetleri filolarımı, ıizi selam ve genç olduğu i. 
llııı. - tfc • lamak üzere harice gönd-:receğim za • çin, milteaddid de • 
~~ ,../ Alrnanyada yiyecek noksa k falar yakalanarak, .·"t .. 1 .. te ı man pek uza değildir ... d'ye ilave et. 'tt •el..... - Yc.lit müşkülat devam e. 1 . • ancak ıslahhanele _ 

e.t.~ ""Cl\tlt miş ve söz erını fÖyle bitirmi§tİr: 
• '""Ut t.__.\rcaikası ihdas etmekte hiç re kapatılan 17 ya 

'Qll}'e ğ. "- Şunu tasrih etmek isterim ki, 
"'~ 1 tc ım.,, şmda bir h ll'llZI 
~ ~ 0~öring, Almanyada imal e- hariçteki ·yahudilcr, Alman mallarına Jan Tolatoy yakalamııtır. 
~. ~~rı rı Yeni sun'i kumaş ve kau karşı bir kere daha boykot yapmağa Basit görtllebl-
~t ıı_ti dt latife yapılmasını menet kalkarlarsa, bunun eczasını Almanyada lecek bu hadise, genç mücrimin met-
~ ~ct.rıÇteki Almanların bu mallan bulunan yahud'ler ödiyeceklerdir. .. hur bir aileye mensubiyetinden dolayı 

~~~~li
1

~İ·•mİ
1

;panya;ail;":
1

;Kaf'i d;~b;,, 
~' .. sonbaharda indirecekmiş! 
"ssı ler Aragonda fena vaziyete düştüler, 

aragos şehri hükOmetçiler tarafından 
ihata edilmek üzere ... 

Çin askerleri .Taponlann modern sildhla1·ına i~te böyle palalarla kar§& 
koyuyorlar 

Başvekilin lzmirde 
yaptığı tetkikler 

ismet lnönü yapllan ve yapıla
cak olan işlere dair izahat aldı 

(Yamı 4 ünciide) 

-··· .. ········--··· .. ··············--····· ... ············································ .................... ! 

Lisan derslerimiz 1 
937 aeneai kinunusanisinin ilk gününde başladığımız lisan deraelrimiz, 1 

ônümüzdeki ay içinde doksanar dersi tamamlamıı olacaktır. 1 
Şuna katiyen kani bulunuyoruz ki dil derslerimiz §İmdiye kadar çıkmıı : 

dil öğretme metottan içinde en muvaffak olanıdır. Dil derslerimiz devam et· 
tiği müddetçe, okuyucularımızdan 2ldığınuz yüzlerce mektup bu kanaatimizi 
takviye etmiı bulunmaktadır. 

Okuyucularımızdan 
soruyoruz 

90 dera üzerine taıır.m edilmlt olan deralerlmlz bitince, ıtmdlye kadar derilerde 
geçen kelimelerin temrlnlt:rl mahiyetinde ve bu kelimelerle tertip edllmlı kUçUk fıkra.. 

tar hJklyeler '\'Uarak bımlann TUrkçe kareıtıklarını vermek dU§Uncestndeyiz • Bu 
temrinler anca'< on den devam etmek Uzere hazırlanacaktır. Bundan eonra da ber 
dilin dikkate Jeğtr eaerlertnden alınacak parçalar, eğlenceli fıkralar, ve blklyelerle il 
berabr bunların Türkçeye çevrili§ ıeklllerlne devam edilecektir. 

Yalnız bunlara ba1lımazdan önce, okuyuculanmızın tlkrtnl almayı muvafık 

buluyonıa: . ı 
HABER bu denler•ı bqlarken yalnız bir noktayı göz önUnde bulundurdu: i 

memleket kWtU:11ne bir Mzmette bulunmllk •. Biz \'&zifeml::l bu 90 derale yaptık. ! 
Bundan 80Dr& aöyledlğtruhr ~ide ekaersizlere baflamamız, belki de okuyucularımı. 1 
un !Uzum görmedlfl bir teY· ve gazetemizde bu l§e ayıracafımız sayfalar tuzull bir 

1
1 

kalabalık Ayılır. 

Bu yüzden flklrler'.r.Jzi bildirmeniz taydalı olacaktır. 

Bize •taiıdaki soraulann ka:tı!ığını yazarak OD rün içinde röndennek 
zahmetinde bulununuz: 

1 - Hangl dl! dersini takip edlyorsunuz? 1 
1 - Jııletodumuzdan tstttade ettiniz mi? 
3 - Ekzeralzler yapalım mı ? 
-& - tngtllzce. Franmzca, Almancadan tıqka hangi dl' I ötren. 

mel< arzusunduınız ! ::J 
:S - Dil derslerimizde kullanılan kelimelerle tertip edllmlı 

~ır :ııaat kıamma ihtiyaç g6rilyor muaunuz ! 

Cev~~· be~!_J 
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Günün meselesi 

Tarih k ongresi 
Vazaıri) : Fa/ıh Rıfkı Atay 

Geçen gtin Dolmabahçe sarayında l 
yeni tarih .kongr:esi hazırlıklarını gör -
meğe gittim. Bu cylul ayında tstan. 
bul'a dünyanın her tarafından birçok 
sayılı alimler gelecek ve yeni Türk te. 
fekkür ve tetkiki ile, burada, yakın
dan temasa girecektir. Atatürk'ün 
yüks:!k ıchbcrliği ve teşviki altında 
çahRa•ı cc:ııiyct azaları, yıllardanbcri. 
umumi tarihte ilmi hakikatlerin zaf cr 
bulmaı;ına \'C onun !3U \·cya bu millet. 
§U veya bu kıta, şu veya bu medeniyet 
lehine ve aleyhine birtakım butlanlar. 
dan tasfiye edilmesine çalışmaktadır. 
lar. Umumi tarih, bilhassa. Şark dün. 
yası ve en başta, türklük aleyhine a. 
sırlarca tahrif edilmiştır. Bir zaman. 
lar din dü~manlığı, ve daha sonra, bu 
Clin düşmanlığına karışan emperyalist 

ihtiraslar, yalnız türklüğü, bütUn hak 
Ye şereflerinden tecrid ctmcğe değil, 

onun derisine yeni bir boya vurmağa 

cesaret cdece'k kadar ileri gittiler. 
Renkli ve barbar Türk telakkisi, Os
manlı gafleti içinde Ye terceme yolu 
ile, Türk mekteplerine kadar girmi§
lir. 

Yeraltı ara§tırmalannın ve yerüs. 
tü tetkiklerinin adım başına haykıra. 
rak tekzip ettiği bu haksızlığa isyan 
eden ilim ve tefekkür adamları gene 
Garbte zuhur etti. Hatta bu isyan, Os. 

manlı türkçülüğU de\Tinde, onların id. 
öiaları dilimize nakledilerek bizde de 
tesirini göstermi~tir. Kaynaklar eli. 

mizdc olmadığı için, tarih ile uğra. 
§anlar sadece Osmanlı haneda.nı'nın 

destanım yazmak üzere övündükleri 
için, tir Türk arkeolojisi olmadığı L 
sin, asıl hak sahibinin sesi duyula. 
mazdı ve bu ses, reisimiz, Türk kafa. 
sını pli.kalıktan çıkarıp hür kılıncaya 
kadar, duyulmamıştır. 

Türk topraklarından yabancı istila. 
sını söküp atmak için bazı hayır sa. 
hiblerinin kalemi değil, fakat bizzat 
Türk milletinfn de'füt\1!' kahramanlı. 
ğı işlemek 18.zımgeldiği gibi, umumi 
tarihteki Türk eerefleri de ayni isti. 

•• 

ladan. Türk dili ile konuşmıyan, Türk 
kalbi ile duymıyan, Türk kafası ile a. 
rayıp dü§Ünmiyen bazı hayır ve haki
katçıların lütufları ile değil, metinle. 
ri tetkik eaen, yerin altında ve üstiln. 
de kendini araştıran, put kırmasını bi
len. beyin yıpratan yeni Türk müncv. 
verlerin n cihadı ile kurtulacaktı. Bir 
tnraflı dik'.ad·ın. kaı ~ılıklı münakaşa 
devrine ı;'ri:,·o <luk. Garb~eki sabit fL 
kirleri yıkmak ne kolay, ne de ~abuk 
o'acakt•. B~itün hayat ve şöhretlerini 
hcrha'l"'İ bir nazariye UstUne kurmuş 
olanla::-a kcııdilerini inl~ar ettirmek 
imkansız de~ilse, pek güçtür. 

Biz cnstitüniin, laboratuvarın, kü. 
tüphancnin, bir kelime ile ilmin hürri. 
yetini istiyoruz. Taassubun ayrılığı, 

kararttığı, körlcaiği, akim kıldığı ta
rihi hakikatler alemini. münha.cııran, 
hür tefekkürün ve hür tetkikin hükUm 
ve nüfuzuna bırakılmasını istiyoruz. 

Bu seferki tarih kongresi arkadaş. 
larımızın bütün sahalarda ne kadar 
geniş ve esaslı konuı::malar için hazır 
olduğunu gösterecektir. Kongrenin 
Muayede salonundaki sergi kısmı, 
umumi tarih içinde ~ürklü~.in yerini 
ve Türk alemi içinde Kemalizm devrL 
ni tebarüz ettiriyor: Bu sergi, Türk 
Tarih Cemiyeti'nin, bütün iddiaların
da, vesikalara, metinlere, kazılara ne 
kadar ehemmiyet verdiğini, ve kendi. 
sini maddesiz edebiyattan ne kadar 
uzak tutmak istediğini isbat eder. 
Kongre ve sergi, akıl ve insaf sahibi 
alimlerin vasıtalığı ile, her tarafta ta
nınacak, ve enternasyonal müessesele. 
rin Türk münevverliği ile el ve i~ bir
liğine doğru başlıca adımlardan birini 
teşkil edecektir. Atatilrk'Un hemen 
hemen bütün dairelerini bu milli esere 
ayırıp \•erdiği Dolmabahçe sarayında, 
onun davasını muvaffak kılmak için 
cesaret ve feragatle çalışan herkesi 
tebrik etmek ve kongre ile sergi Us. 
tün.de bUtpn milletin alakasını 

ve hassas tutmak"' borcum ur... 
ı ıı.J• (t)tkii.,) 'llc>t ' 

Falih Rıfkı ATAY 

Universitenin 
doçentsiz kalacağı 

doğru değil ... 
Bir gazetenin yazdıklarını üni
versite rektörü tekzip ediyor 
Bu sabahki ·•cumhuriyet gazetesinin yaz. 

dığuıa göre, •'Uç sene eYvcl ünl\·ersıtede 
• hazırlanan bir tallmatname mucibince gerek 
• ınUstaklllen ııı.lcrııı veren ve gerekıııe ecnebi 
prof"esörlcrin refakatinde bulunan doçenUer 
3 ıııenc zartmda bir tez hazırlıyarak mensup 

oldukları profesörler 6nUnde müdafaa edecek 
ler, aynca ihtisas yapmış olduklan zümre. 
den imtihan vereceklerdi. tmUhanı verenle. 

rln m&.a§ı yedi bin kuruşa c;ıkanlacak aaıı 

doı;ent ismini alacaklardı. Veremlycnler de 
doçentlikten çıkarılacaklardı. 

Hcrblrl bir ecnebi Unlvers!tcdcn mezun olan 
ve doktor!\ bile veren doçentlerin çoğu bunu 
bir preruıip meselesi ynpmı§, ımllbaru kabul 
etmemişlerdi. Mevcut SO doçentten 13 klıl 

imUho.n vermirJlerdlr. 
Talimatnamenin verdiği mUhlct bu ayın 

·sonunda nihayet bulmaktadır. Eyltu ıııonuna 

kadar tezini hazırlayıp lmUhana l:'irmlyen 

62 doçentin Üniversite ile alAkalan kesile. 

cekUr. Relüörllik evvelki gUn !akflltelcre bu 
hususta tebligat yapmı§, tezini vermlyenlerin 

teşrinlen el maaşını alamıyacaklarını ve ken 

dilerinln maarif vckllleU emrine ôevredilPcck 
!erini bildirmiştir ... 

lngHiz Kral 
ve Kralices~ • 
Belçika Kı·ah nı 

ziyaı ete g idecekler 
Lonılra, 6 (A.A ) - Bazı gnzeteler, 

liral ve krali;enin önümüzdeki ill:ba • 
harda Bclçikaya gidecekler!ni ve kral 
ve kraliçenin harice resmen ilk çıkışla
rını teşkil edecek bulunan bu seyaiıat eı 
nasında Br:ikscldc kral Lcopoldun mi. 
safiri olacaklarını bildirmektedir. 

Bu sabah Üniversite rektörU Cemil Bllııel 
Ue ıörtııtUk. Bize kısaca ounlan ııöyledl: 

••- 'Onlversitedo 102 doçent \'ardır. Bun. 

lrırdan otuzu imtihan v-ermeml§tlr. Bunlar da 

8nllmllzdekl iki aylık mühlet zarfında lmtL 
banıannı vereceklerdir ... , 

Yugoslavyanın 
bayramı 

S. M. Kral Piyer 
15 yaşına g irdi 

Dost ve müttefik Yugoslavyanrn 
genç kralı Maje11te ikinci Piycr bugün 
on bcı ya§rna girmi§ bulunuyor. 

Majeste İkinci Piyer, 1923 senesi ey 
lü'ünün 6 ıncı günü Bclgratta doğmuş
tıı. 

Vaftiz babası ~imd"ki İngiliz kralr 
Altıncı Jorj, vaftiz ana'Sı ise, şimdi fn. 
gilt"rc: kraliçesi Elizabettir. 

1934 cnc:si tcşrin:cvvclinin 9 unda. 
b!ba·;ı Marsilyada fe~i surette öldürül
m::;lni mütı::ıl:ip tlhta gc~miştir. Fakat 

kendisi henüz küçük oldu[;u için, bit. 

tabi c!cv·et, bir niyabet heyeti tarafın 
elan idare edil yor ki, b:ı ;aziyct, Ma
j::s~e Kral tk ·ne' Pi yerin 1914 t:cnesi 
ey'ülüni.in G sınth on tcl(' z yaş•na girip 

rii:;tünü isl.ıat cci'nciye !:adar devam c. 

d ccektir • 
Bu tarihte, doı:t Yugoslavyanın ida

resin b'zzat el: ~!.,l\cak olan gen~ hüküm 
da:-ın ~imdiki gibi ilcı de de daima sulh 
pcrver ve dost bir siyasetle muammer 
olmasını dileriz. 

li i Hadiseler ve fiki'rler ... ' ! : ; ı 
Otobüslerin . 

"Bir numaralı halk düşmanı,, 

Olmamaları lôzım ! 
Şehi rler iç in daimi bir tehlike teşkil 

eden şimdiki başıbozuk va ziyete 
niha yet vermelldlr 

Yazan: Hikmet Münir 
Tramvay, otomobil, kamyon yetmlyormu§ 1 

gibi, latanbul yaya hall.ının başına, şimdi 
bir de otobUııı çıktı. Tramvayın çanı, olomo. 
bil ve kamyonların koması yanında - key. 
!inin istediği şeklide - be.zan çan, bazan 
da korna çalan yolcu otobUslerinin ııcıılcrine 
kulak \'ermek mecburiyetindeyiz. 

Yolcu ııoruyor: 
- Falan yerde durur musun? 
- Dururum. 
- Falan yerde! 
- Orada da dururuz:. Her yerde. dururuz. 

Buyurun bayım, siz bininiz:. 
Söz buraya kadar gelml§Hen, otobUıııerdc. 

-- Yabancı 

k eJimeler et. 
1. eıerdeil 

V İNE yabancı ke i.nl enlerde 
ka vetıer çoğaldı. ~ .. keli· 

" .. ·sıycn bav Pevami Safa "n1lızı . .....eı<tll· 
" • 1 rnın ••. 

mesine itiraz eden bir kaf 1 •ta ds bllY 
· bundan bahsediyordu; ~l~ts edeP ııTıI 
T. 1., fransızcadan, ingıhZ.Cbetsiılıgı. 

.. ase orta kelime almanın mun 
ni anlatıyor. ıır bat· 

1. c il 1 

Diller biribirinden ke ~.rn tcrtible: 
ta biribirinin tesiri ile_ ~u~lceaeliırı l<~ 
rini değiştirir. Fakat ıtıra etıerdek1 

bizde bu is, baska nıeınl~~er frırı-- - ·ııı.ı ' 
gibi olmuyor. Mesela t~gı bir sıınc3 
sızcadan bir kelime, bır ta ı.a ederek 
bunun asıl imlasını ~uhaf~alik ae~i
\'e altını çizerek (yanı şu B()yleJık· 

tııtanbul halkını toptan taşımak tızere, c.lckt memur ve yolcu münasebetine de do. ' 
len eğri harflerle) yazar1"1:j·ı nıutıaf· 
le o kelime veya tabir. !ngı 1 

j_safir sı· 
ririnin yazısında ancak bir 01 }laJbll· flmdikl nakil vasıtaları kMi gelmiyor. Onun 

fçin otobUııı adı verilen şişman bir takım 

mah!a.zalann, - her birinde 18 zer veya dL 
ha fazla canla - kargacık burgacık sokak. 
lanmızda koşu§maaına lmkı\n verildi. 

LA.kin bu işe nekadar dikkat etmek llzım. 
seldlğlnl tahmin r.debillyorsunuz sanırım. 

OlobUslcrln içerisine bakınca bir ıııUrU lev. 
ha görUlUyor: 

"Olpm içme:., 
"Yerlere tiıkUrmc! .. ,, 
"Kanapell're ayak.larmı ıiirmc!,, 

''Şoförle konu~ma!,, 

HUIAsa, hep yolculara, mU§terilere bitap 
eden bir takım tenbihler .. 

Halbuki, yolcuların ağzından ot.obüs me. 
murlarına hitaben ııöyle bir takım levhalar 
asıiBa daha lyt olacak: 

•·şoför! SEN arkana donüp kim!t4':)1e ko-· 
ou,ma.!,, 

•cı·a\Rf git •• l alnıı. ııen in dc4-U, arkandaki 
lP. ktıılnln de c\'dfl bekllyenlerl ,-ar:,, 

''l\takl!llldmız Tnunnya rekabet dı>ğll, 

tTaım·a~-ılA ~-er bulJuna.} ıp ~·a.ra imlan ~ olcu 
lam )rdtm etmektir. Onun için: 

A) Trm\'a)'dan bıı.lı ııtmek henıılnc ka
pılma! 

R) l'olundan ı:ıknııt, trannay arabalarım 
önırml'k lçln cadd~nln ıoluna gr.çml" ! 

C) Hele dönemeçlerde l<Pndlnl ııkı tut .. 
Korknıa, blıi geç bırnkacağmdıın ı>ndi'c et. 
me ... Nckadar yıwaıt gitsen gı>ne ~-ı•rdekl a.. 
damlındruı çubuk ,-annım mPn1.illne: .. 

Bu levhalar, mürekkeple yazıldığı takdir ... 
de biraz uzunca tutacağı ve otobUıılcrln içe. 

riai Tünel '"9ı~'?nı,.fl gUı.1 .(llaG~ b IS.Cf'; bir 
hale döneceği için, otobUsçUlertn katalarına 
kazılsa yeridir; daha ııağlam olur! 

Filhakika otob~ler, bauuı oyle lrulla.nılı. 
yor ki, kazayı, ha yaptJ, ha yapacak diyor • 
sunuz..... Allah gösterme.ııln, kaza olduktan 
l!onra tedbir almak pek tabllle§ir ama, bunu 
§imdiden kontrol etmek daha ucuz de#fl mt. 
dlr? 

Hem otobUslerln, önüne gelen yerde, mU,. 
teri gördükçe durak yapma.ıır, aokak ortum. 
da umulmadık bir dağ dikiyor kartımıza ... 

Otobllae blneceklere. ıııra.ıır dUotUkçe §Öyle 
vaadlerde bulunulduğu görUIUyor: 

kunalım: 

Bu otobüalerl işleten milesseselerln blr alA 
nıeti yok mudur? Biletçileri kimdir? Şofdr _ 
leri kimdir': Yani, muayyen bazı kimselerin 
muayyen bir Clrmaya hizmet dtlklerlnl göıı. 
teren yeknasak bir kıya!etıerl bulunamaz 
mı? 

içeriye giriyorsunuz. bOynunda bir çanta 
ile bir adam karoınıza çıkıyor ... ver parayı 
aı btletl .. Demek istiyoruz ki, otobUıııler, bu. 
günkU bqıbozuk halinden de çıkmalı, insana 
her cJhetçe itimat vermelidir. Her eeyi dUz. 
glln, her ıeyl itimadı fula!aştıracak ve ha. 
:ratmuzı emniyet elıneğe kat'lyyen llı.yik bir 
mıüılyette. bulunmalı ve öyle rörUnmelldlr. 

Fakat bu söıtertı fa11lı, bittabi ikinci de. 
rece.de kalır. OlobUsler, ı:vvclA .makul bir sUr' 
a tıe gitmeli, dikkatle hareket etmeli vclha. 
ııııl tramvaylar için bile mUaalt olmayan bu 
fehlr yollarında 8nUne. GCÇllemlyen bazı ka. 
zalar yUzUnden zaman uman dökUlen ;ıehlr. 
il kanına, bir kan daha katmamalıdır ... 

Sözlerimizden yalnız §ehir içindeki otobils. 
l<'rin vaziyetinden §lkA.yet ettiğimiz ınla§ıl
Maaın. Şehir dışına lşliyen otobilslcr rahmet 
ııuyuyla yıkanmış değildir. 

He!e onlar, o kıt.dar e~henneml bir sUrıltll'I 
~idiy-0rlar ki, ııotörlerlnln. kendilerlle birlik. 
te aröalarmdaki maııum hl\lk kUt'esini o 
tehhkeye atabilmesi için muhakkak cinnet 
getirml§ olması IAzımdır. 

Halbuki blT., otobilsle ll"yahıtt etnıeği, n. 
kıl ktrı tı&ymak isteriz... Bir yaptığımıza. ııon 
rarlan bin pişman olnıı!•alım. Aman dikkat! 

H k mct Müni r 

Na,~ınnları yilksellen 
ecnebi kumpanyalar 

İhracat mallarımıı.ın navlunlarrnı birden 
hlre yUkseltcn Uç ecnebi acenta hakkında 

yapılan tahkikat raporu Ankaraya gönderil 
ml§tlr. 

Ecnebt acentalar vapur temin etmenin ken 
dl ellerinde olmadığını, umumi mcrkezlcrinln 
diğer memleketlerde temin ellikleri çok ytik 
ıııek ücretli işleri bırakarak Türkiye malları 
nı daha ucuza t~mıak lstemediklerlnl bildir 
ml§lerdir. HUkQmet bu hususta kat'l bir ka.. 
rar verecektir. 

·ıstanbul Belediyesinden: 
1. -Dalmt EocUmeoln 10-8-937 tarihli 

kararlle Istanbul Belediye sınırı için
de sırtta, omuzda ve başta her nevi 
eşya ve gıda maddeleri taşınması ve 
satılmasının yasak edlldlğl evvelce 
gazetelerle JIAn edilmişti. 

2. - Bu yasak EmloUnU, Fatih, Be
yoğlu ve Beşlktaı Belediye şubeleri 
mıntakalarında 1 Blrlnclteşrln ve 'dl· 
ğer Belediye Şubeleri mıntakalarıoda 
1 Iklnclteşrlo tarihlerinden itibaren 
tatbik edilecektir. 

3. - Bu tarihlerden sonra taşıma iş
leri \?e seyyar sotıcıhk mazbut ve mun
tazam el arabnlarlle veya motörlO va
sıtalarlo ve yahut elde taşınablleeek 
kil~U k kup la rla yapılacaktır. 
ı. - Elde taşımak suretlle satılan her 

ne v'i eşya ve gıda maddelerinin bunla
rın ne \11 v~ mohlyetlerloe uygun kap
htr içinde bulundurulması IAzımdır. 

5. - \" tı k ardaki hDkOmlerJn tatbikine 
pe l' a z l li men kaldığından alukadarlar
ca blllnmek ve lcabeden vasıtalar şim
diden hazırlanmak tlzere keyfiyet t~k-
rar tli\o olunur. ''8,, "5857,, 

r ecıer. fatile bulunduğunu bel 1 yazııırJJl' 
ki bizim muharrirJerlrtıiz.IDb "bler.inde' 
da, yabancı kelimeler ev sa lrns .ıılJ
farksız olarak dola~ıyor. . asıll~ 
mak için zorluk çekıyorUZ· . E)ıtet• 

bildiğimiz zaman bile. ··ızrı;:~ gördil· 
nasyonal Fuarı" ilanlarını ın • şt.
ğüm gün _ gerçekten söyıuyo;ı1yııns
şırdım, ne demek olduğunu ~· 
dım. Zaten o ne tuhaf. il~~-~iz ,-ıJ!· 
kürenin öteden beri bıJdıg~ e'Yi ııer 
~·etini de dcğ'ştirmi§, ~rk~e ılıf~ 
.'taman tıimal kutbunu ~~~E,.t~' 
olduğumuz yere götürmuş. . rrenl<~ 
•11011.al ve· "Fıwr' Aekillerı. . de et-
,., 11 - • • ıf & ,, 
bilmiyenlcr için, hiç bır ŞC) auotı-1 

b ·ı 1 . . d "İntern dt· mez: ı en er ıçın e 18zılt ,, 
ve "li'oire" ı:ıekilleri kadar ~. . j\-etl 

• ·•muııs • 1 
ğildir. Bay Peyami Safa f uar>f 
kelimesini müdafaa için .. -.. :;n • b'JI 
bakımdan çok haklı goru ,, ,•rY' 

1 .. ı·· d "çalgıcı rrt· Bey er soy uyor u: . . 
1 

ı.cJı , 
''müzikçi", franmzca mıısıcı~:rııuı:ı~çı 
sindeki manayı vcı'llliY~;· d jsC b1

' 

büı;bütün tuhaf, "çalgıcı • ~ir 11a~" 
hafifseme, bir istihza. hatta 8 asrıı' 
ret "ar. Gazel, şarkı okuyall dil 

• 5C bUıt " • 
''qancndz'' denince kım . "tcııof' ..Jt, 

hakaret sezmez; fakat bır . DU!luı;, 
. d' . rni JA .."'11 

çın -''hnncndcli de ınız ;, UziSİ.1~ 

tUn değişir ... öyle ama . ~e bCt~~ 
kelimesi bilhassa bu şekh • ' _:l'll 

1 da mıır·· "1 
1.e gidiyor. Onu kullanıp b'r n1ıııt~ 
şeklinde yazmanın ba~~a :ae i)'İ b 
vardır: "Bu kelimeyi, turkÇ bCn bııl~ 
karşılığı olmarlığı veya ~nu ccbur 0 

madığım için kullanrnaı;_a 1::.csirıı ı5-
. vcı••· dum: yoksa türkc:eye gırı 

temiyorum,. demektir. ,, ,ııeJJll1'' 
ıer ,.ı ~111 

Bir<;ok yabancı kclinı.c lı§llca1ı-
11 rnız, belki bir gün tahlılC ç~r ,,sıJl1 

b. ·ht" . "dir bı f'' ır ı ıyacın netıces~. .' .erııeyiı. 1~ daha onların akınını onh) dar 11ıll b 
kat onları, bir dereceye. k~ır: kit•. 
mak için iyi bir çare \ar di ysıısıtl 
tercüme etmek. ÇiinkU }ten rta ıcııll~~ 
da frenk"C kclimclt"ri uhı 0

11 
btJJld9 

-:. kC ı·ıt• 
nanlar bile tercüme cdeı' )\ıil,..... 

. . • . . a)rflcn b!lş-
çckın ıyorlar; kelımeyı }lilCYc ıı• 
dıkları takdirde içlerinde, c: gibi 

ran1ı,. flı"' 
vurmuş, i5in kolayını ıı . 0 111e c 
tandıran bir hls doğuyor. ,

3 
b r~'ıı 

mu türkçede bir kelime vc~aJ'· eııf :ıJ 
kelime ile ifadcve çaJışıyo~ . btlıııŞ 

" ı)'I •(11C' 
iyi bir şey bulunuyor. :su cı 1tel1 

çoğaldıkça dilimiz de yaban Ç 
lerden kurtulur. h }. f /. 

Nurull• 

Naili Mors~eıı 
Tetkik seyahstlfl 

a vde t e tti ,., lır 
8011 • 1 )fO 

&rlin Olimpiyadından t1 t rtt11 bıl 
~ctkik seyahatine çıkan 8,.

3

8

01 ede~ôfl' 
ran bir seneden fazla de j01 ~ ıodt 

h t . . b' . . c:rbf }l'"t 
:ıeya a ını ıtırmış ve ,.- scYll ,, 'f, 
ınUştUr. Naili 1'fora.n bU r f..,.ıı till 
muhtelif memleketlerde sp~ ıcıyıılt~tı
tine verHen kıymeti \'C b IJ' ,.e Jlııct 

. h .. d td tcS f 
cemıyet ayatı ıçın e. c;tnç . dO • 
celerini tetkik etmiştır. ıcctlef1 

Berlindcn sonra ı;u mcmle ıe~ııc 
la§mıştır. dil· ıW f\' 

Fransa, İn ~il• ere. trıan ?t(eıısııc:~ ,,~ · 
Ameril~a Cumhı•riyctıerl, Çil1· ~ ;cV' 
nada, Alaska, Japonya. , ri~·e. fJ 
Siyam, H:ndis•arı, trak. Sil ~et~' 
M•sır ve Yunanistan. . in ııe _,,ıı 

Nai'i Mo:-an tctkiklerın or ll3 i.!1ıı~ 
hakkında mufassal bir r~" l',rt 
maktadır. Bu rapor flıı.lk: 
verilecektir. 
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~"! g,örjişfiff!: 
frt SL'tOliil t©IK:Uaıır 
b~lhltteırns açnaır 
A Yanın b . 
~ıı 1·ı . ugunkü keşmekeşi işte 

..,, erı g ı· 
'Jkla _eıyor: 
Cer t mıskindir 1 

ıen as 1 
~·erd· ır ar zarfında hapır hupur 

t tr• A. 
llıt_ıııişler.' : ra~ • dememişler, zenci 
~ ri tenle ~·Şrnın dememişler, .her· 
• 

1 bır tn te ınaanlarla meskün ve mü-
, ernlek b 

~ <ı lieı et ulmuşlarsa kapışmış-
tı! lliıitn~· ah o zavallı kmnızı derili
~lıp Aı:n ı~e Yakın bir medeniyet 

liılıd· ~rıkada rahat rahat yaşadık
~ ı ılrn 
•. Faka en, fennen tahakkuk cdi-
''la~ ~tasını ist!la eden beyazlar, 
; ti o •tkı atıiarna uğratmışlardı. öy
~ ~~Unden 

1
• bakıyyetüs süyufu dün

~ ~azl~rın miktarı ka.dar kal
tl 1~tııı ob ş bır §eydir. Fakat geçen 
~İ'tıtlatı ~r ve. kuduz emperyalistlC'ri, 
~ latdır k" u cınayete öyle kulp tak· 
~ 1Yclcrin~·· Romanlarda olsun, çocuk 
~ ?a111Ya e olsun, kırmızı derili in-

tır, nı tertibi bir hain gösteril-

tııl!~Ylece, h. . . 
t ''Pi ta ıc; hır ınsaf ve insaniyet 
laıı ..,, nınrtı.aksızın dünya paylaşıl· 
~ l\ları}'endikten, içiLdikten sonra, 

'tler h~ latif kıyılarında oturan o 
. . .... ıat b. h 

ıı.. tat,,,., :r azım uykusuna yat-
-...ıı ··<.ıılera· D 
' lltdlllar 1

• onanmaları donan-
~ tıı lcu 

1 
Ordu 1 hem de en iyi cins

~~llt~dı"Yetli .... Hesap ediyor, kitap 
~ tut' ba!kalarınınkini kontrol 

' h llyortardı • 
'\ alıinıkj . • 
~ fieıc b· nın ancak üçte biri, ya-
~i ~dirde •z .. tok~ar yanyana geldiği-

hııdc kurenın en büyük kuvvet-
dizı ... l3 

~t e d"' aş kaldırmak kimsenin 
~r ttirııizj ~!rnerniştir... Azametimizi, 

'~t, tcçe~rkes biliyor, tanıyor ... Bu 
lqfa asırların kazancını rahat 

~ »ı hat 1 ~-~at ıt a yer, hazmederiz 1 

~~ tarfe.~Çen asırların hinı yağma
., Sotllkl uykusuna dalanlar, yahut 
'l de bu ~ktan c;ıkamıyanlar vardı. 
~ t "dem ~ar başladı ''Cici mama is
~~tllıt ; .. e ..•. l{irni, karaların çikola-v'' oz dıkti, kimi sarının fırın· 
~ t t un elvanına: 

\ta..~~tt 
~ "lıt~ . Uykusundaki tombul ve 
' ~lttı alıstıerin kuvvet hesapları 
~ dır Y~k~vct, gerçi onların donan-
~~~' unları daha fazlaydı. Fa· 
~ t l. VetJer· h . 
~ "etız· ı, asıs adamların ser-t.'• dı1t~~Ordu: Sarf edemedikten, 

~.ha 1 
hellı ne faydası var? Ha 

l o tnanu 
•t~ t ş .... 
~ t'tıı· ll'ıiık· d'I ı t iz b ın ı er, korkaktılar. 

~~rillı i~~~a türlü söyleyin: halk
~~- )c hh, e Yaşıya yaşıya efkarı 
"l•t ooq ıb· 
~OtJıı~ 1 olmuştu: Falanca im-

~~ h~an falanca toprak kopacak, 

•c ~. ~tal~k .eksilecek diye, yahut 
~. :Çıtı bi k ırnparatorluk haline gel-
k~ r ten· ııı:ı • de . gı bozuğun toprağını 

llıı llızı d t-,ı. Parltt er c hotzot edecek diye 
~Q ~ ııc a g-olf oynıyan pırlanta gibi 

'l' 1ta1tıtı,;ePhede öldürtmeğe, ne de 
~ L Oltlat a razıydı ...• 

1111 ııı d 
!~) ''A.l E onanmalan da, orduları 
l-t dıı. ~İ:k~anga muhallebicilerle., 

~1iııc illhııki 11ld!ler onlar ... 
taı. :Yeni t'" d"l :> C ~ ·ı ~Itır . ure ı er. .... anını 

~ lıı e lap1!~ tôzünü kan bürümüş, i~
' ')c 'alyala 'Yan dili her manzaraya 
tliıi tlar .... lnı~or. Kapmak için bacak 
~ )c ncıkl • · .. 

rı et,,.. erını ona gore atılgan 
\ıt -a.r. " 1"!1er ed" 1 <tr ." llu • ıyor ar .... Bu aç 
~la~~al'ldarr:ç kurtlar, şehrin silah. 
.,_t''<ldan a, Polis kuvvetini he· 

·~~.ı 'Uıiiıc '?kak lata hü;ya eden ca-
"C ı. tı 'b• tla "Otit gı ı Ak.denizde ve sarı 

~· r. 1, linç b" 
~,~ı v~u ır manzara teşkil edi 

~·~pı·' ·. y
1 
Vurulacakmış beşi ezile-

ııı z ge]' ) ( atncn ıyor.... Kuduzluğun 
Ot • ~1! bo tosu ile. torpile suvar o-

tr e bunı2uk Yiğitleri zuhur eıii
l er~ dch!cta~ f~lgçu ve hellocu mon

de aııcaıc k· :_rıyor. Tokların kuv
ı, ~a]ı,, agıt üzerinde nazariye 

tc, JOr. 

1 '~ 
11. ~i}' ~en b·· 
"'l? t. Ct O;>Je olu ., s·· • "'ar ltıtı?.. yor.... oı gcçı-
• ~laıı a~tı e :

1
·· Meram anlatılamaz 

·~. ıı •. tı erncı .:> B k .. ı.:~· onu.. 1'111. u ustah-
~ 1 d ·•e a d 

11... lar, .. ctha k e çc'ülem~z r.ıi? Ma 
. , ... , t uvvetrd· 1 

~,t? teıınu . ı ır er?.... Acaba 
~Ilı"· \'ah Ctınde derin bir hikmet 

-. .ı , ~lltıku u 0 koca satvet, o koca 
tıİtt'll llfcr!i .

1 
zıpçıktıların önünde 

ıtı ı e g.. ., 
ıı., " ltıiı ha oçer • ... - gibi boyu-

Yret suallcr·nin cevabı 

(Va -Ntl ) 

Şehit !Jı:hlr.ır maTı:ıllcsintlcT;i sokr.ıklann haline bakrn .•• 

lstanbul konuşuyor/ 
Çınaıcıktan buıaya r. akleden bir bakkal 

lsianbula geldiğine pişman ! 
"Bizim ufacık nahiyemiz,· buradan çok daha 

güzeldi,, diyor 
Tarlabaşından Ycnşehiıe inerken, 

yollarm ne görülmemiş bir bakımsız • 
lık içinde olduğunu dün yazmıştım. Bu · 
nokta üzerinde bugün de biraz dura
cağım . 

5-6 saat evvel yağan yağmur, za -
ten bozuk olan kaldırımları tarumar 
etm'~ti. tşin esasını sonradan öğren· 
dim. Meğerse bulunduğumuz cadıdenin 
tam ortasında bir ana lağım geçermiş, 
ve şiddetli yağmur yağ·, ·a, zaten çü
rı:.ikçarık olan bu lağım patlar, sular 
ortalara akar, ta:;, toprak ne varsa, 
hepsi aşağı kısımlarda bulunan sokak
lara, evlerin önüne sürüklenirmiş. 

Nitekim, biz, Ş e h i t m u h t a r 
mahallesi denen kı..;mın sokaklannı ge
zerken, bodrum katlarına n~ basmış bir 
çok evlere rastgeldik. Hele Tavla so -
kağının köşesinde yepyeni bir bakkal 
dükkanının sahibi olan Salih, dövünüp 
lduruyordu. 

- Bir çok mallar berbat oldu .. Yağ
murda seller hep dükkinıma girdi.. 
Ben eskiden Çınarcıkta bakkaldım. 

Vallah. bu ufacık nahiye, buradan çok 
daha ~üze], .ÇO!f rahattı. , Bir nahiye 
müdürümüz vardı, yolları bile asfalt 
yapmıştı. Ah, ne yaptım da, kalktrm, 
buraya geldim. 

Bakk~l Salih bir taraftan yanıp ya
kılırken, biraz ötedeki, iki çocuk bir 
araya gelmişler, • çamurlar arasında bir 
şeyler yapıyorlardı . 

Merak edip yanlarına sokuldum. Ya
ya kaldırımının kenarına çömelmiş 9-
10 yaşlarında blr erkek çocuk, buraya 
bir duvar örüyor, 5-6 yaşında bir ar
kadaşı da elinde tuttuğu kendi boyun
da koca bir süt göğümünden ara sıra 
su başaltarak, çamurun yoğurulmasına 
yar:lım ediyordu. 

- Yahu, nedir yaptığınız? diye sor 
dum. 

Cin stibi zeki gözlerini üzerime dike· 
rek, küçük cevap verdi: 

- Havuz yapıyoruz ağ.ıbey, havu:r .. 
- Peki ne olacak bu ha,·uzda? 
- Balık ,,:izdürcceğiz !.. 
- Sonra?. 
- Biraz daha büyütüp, sandalla ge· 

zeceğiz .. 

Büyük çocuk bizim bu muhaveremiz 
ile alakadar bile değildi. Kanter içinde 
ha;ıl harıl meşhur havu:ı:un etrafına 

çamur ı:ıvamakla meşguldü. 

Buraya :J01<ak demiye kaç ~hit lazım. 
dır1 

Yaz a n : Haberci 

lld çocuk çamurla bir havuz yapmtya çıalışıyorlrırdı 

tçinôe balık yüzdürülecek, sandalla 
gezilecek 1 havuzun vaziyetine baktım .. 
tki karışlık bir şeydi .. 

Gayri ihtiyari güldüm. O zaman bil. 
yük çocuk başını kaldırdı. Dik dik bak 
tı: 

- Ne o, dedi, beğenemeıiiniz mi, iş
te pekala oluyor. Sonra yavaş yavaı 

büyüteceğiz ... 
Bu sırada fotoğrafçı ar'~:ı~aJım Ali 

yanıma geldi: 
- Gel, dedi, bak şurada !~ğmın üs

tü açılmış. berbat bir vaziyet var •.• 
Yüru:i:.ik, bir so~<ak geçt!kten sonra, 

, dostumun söylediği yeri gö~düm. Yo
lun tam ortasında kocaman ~ir çukur 
vardı. Etrafa berbat bir k.,ku saçan 
bu çukurun yanına sokuldu~um zaman, 
Beyoğlu caddesi istikametinden gelip, 
aşağılara doğru akan, siyah renkli bir 
suyun şarıl şarıl aktığın1 gö-:lüm. 

Biz bunu seyrederken, t:ıniz giyin-

Misafirimiz 
lngiliz 

denizcileri 
DUn Yavuzda kokteyl 

kartı verlldl 
Harb filomuz kumandanı Tuğami • 

ral Mehmet Ali tarafından dUn Büyü. 
kadada Anadolu klübünde İngiliz bah 
riyelileri şerefine bir ziyafet veril. 
miştir. 

Moda deniz yarıı;:Jarmdan sonra da 
Moda klübünde bir kokteyl partisi ve. 
rilmiştir. Deniz yarışlarına dair tafsL 
latı spor sayfamızda veriyoruz. 

Saat 17 de Yavuz harb gemisinde 
de bir kokteyl partisi de verilmiştir. 
Gemide Karadeniz. zeybek oyunları oy 
nanmış, çok bcğeni'miştir. İngiliz 
bahriycliteri btıgiln ~chri gezecekler _ 
dir. 

Ke mal vapuru· 
"araya oturdu ve 

kurtuldu 
Ayvalık • ts~anbul seferini yapan 

Kemal vapuru evvelki akşam Gelibo • 
ludan eşya ,.e yolcu almış, lstanbula 
gelirken İncirburnu önünde karaya o. 
tumuştur. Ha\'a ı-üzJar!ı olduğundan 

vap · r<.ın kurtarma amt'I:ycsi hayli 
ı :!.iş'tül clmustur. Pervane ters çalış. 
tmlmış, arka taraftan çıpa at?lmış, i. 
ki ımat sonra vapur yüzdürülmü§tür. 
Vapura bir şey olmamıştır. Kemal va. 
puru limanımıza gelmiştir. 

miş üç dört erkekle, iriyarı ı.ir ka:dın da 
oraya geldiler. Etraftan büyük taşlar 
alıp getridiler. Bir taraftan bu lağım 
ağzını kaparken, bir taraftan da anlatı 
yorlardı: 

- Efendim. her yağmurda böyle 
patlar burası .• Yalnız burası •değil, dal1a 
beş altı yer birden p<>tlar. Olduğu gibi 
bırak:;:ık kimbilir ne kadar zaman öyle 
kalacak, kokudan mahvolacağız .. Onun 
için gelip kendimiz kaparız. Fakat bu 
tabii öyle esaslı bir şey olmaz. Amma 
ne yaparsınız. Bir müddc yasak savuyor 
işte .•. 

Ali ile beraber buradan da ayrıldık .. 
Aşağılara doğru ilerl~dik. Bu harap, 
berbat yollar arasında birdenbire mun 
tazam ve temiz bir cadde ile karşılaştık 
Burasr Arnavut kaldırımı döşeli idi. 

Fakat o kadar iyi bakılmı,, öyle temiz 
tutulmuştu ki, Sağızağacından, Talim 
hane meydanına kadar uza lan böyle bir 
caddenin burada bulunuşu bizi hayn.te 
düşürdü. 

Ali: 

- Hele şükür. yola b.!nzer bir şey 
görmek nasip oldu, diye söyleniyordu. 

Fakat gözlerim birdenbire, sokağın 

başında asılı duran levhaya takıldr. A· 
deta şaşkın bir vaziyette şunu okudum: 
(Çöpltikçcşme caddesi) ... 

Olur şey değildi. Semtin en güzel 
sokağına, bu ismi vermek, tam bir te -
zat rekoru olmuıtu. 

H ABERCt 

Durası her yağmurda sellerin hücu. 
muna uğrıyan bir soknktır 
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CUMHURIYET'de: 

A~de~Uz emn~yeH ve 
lspanyol mesel es . 

Yumı~ .!liadl, bııgiinkü dJnyu ~ ı:1J~-{'tinb, 

1911 deklnıl "n de ağır oldu~unn ı,aret Nl~n 

yazı ında dJ) or ki> 

Dünya o kaôar daraldı ki her yerdeki em. 
niyet, yalnız en yakın a!A.kadarlnrı için de. 
en. herkes için bir nimet olduğu gibi btitun 
emnlyet:sızllklerin derece derece bütün mıl. 

leUeri rahataız ve huzursuz kılması kadar 
tabii bir ı;ıcy olamaz. İnsanlığın en bU}1ik 
nlmeU ve ştlphcslz en büyük şerefi olan su,lh 
bugünlerde daha fazla tehlikeler içinde yUr
meğc ba§lamışbr. Herke:ıln her ihtimale kar 
§1 ha.zır ve dikkatli olması !Azımgelen çok 
ağır ve çok ciddi günler yaşıyoruz. SulhU 
seven ve lBUyen milletlerin uyanık ve karar 
lı olmalarına her zamandan ziyade ihtiyaç 
vardi?'- SulhUn paha biçilmez batın için da. 
hl olsa en tehllkell ihUmallerln en kara çeh 
resine hiç krrpıl.mıyan cesur göz.Jerlc bakma. 
ğı bilmek ve her ne• pahaırma olursa olsun 
aulhU ayakta tutmanın iktidar aahtbl ehli 
olmak icap ediyor. 

Milletlerarası hukultu mutlak bir ın~sa 

gl!turUlm~tUr .. Milletler cemlyetlne gelince 
baZl meınleketlerce ona blr tek pulluk dahi 

kıymet verilmemektedir. Bu aCır hldlseler 
Millotıer CemlyeU Asamblesinin içtlmaı arife 
ıımde vuku buluyor. Cemiyetin uyutucu mad. 
<1elerln dumanlarile meobu bir efııanc olmak 
vaziyetinden kurtarılması bugünlerde onun 
uamblesine i§llrak için Cene\Te yolunu tu. 
tan milletlerin bellibaşlı vazifeleri olsa gerek 
Ur. 

ULUS' ta 

Demlr yollar mdan 
kara yollarına 

Falih Rıfkı ç\tay, ~ol inşa:ıtında merl<e::ıl 

ılsteme doğru gidilmesini ta,·slye ederek ti)y 
le diyor: 

Nafia yol faallyeUeriınlz artmıştır. Fakat 
bu faaliyetleri derlemek toplamak, yol tiple. 
rlnl iyi tanzim etmek, te§klll\Uı ve merkezi 
ln§a siııtemlne geçmek Jllımdır. Yann asfalt 
la tstanbuldan Balkan hudutlarına gldebile. 
ceğlz; fakat İalanbuldan Pcndlğe gidemeye. 
nız ve Yakacık sanatoryomuna hasta çıka. 
ranuyoruz. 

Türkiye yollarını in§& ederken, lstanbul 
_ Ankara, lzmtt _ Bursa • Yalova, nihayet 
Bursa - tzınlr, gibi ayni zamanda Tu. 
ristlk değeri büytlk olan yolların. 

da en yeni inşa usullerini kullanmalıyız. Bir 
gUn TUrklyenln b&§ltca döviz kaynağı Mar. 
mara cenneti olacakbr. Bu kaynak yolsuz 
1,Jletllemez. 

Mucizeler veren demir yolları azim ve ira. 
desinin aynı Ue kara yollarma? Yalnız motör 
lU §U veya bu vasıta değil, motörlU TUrkl. 
ye! 

KURUN' da 

Meseleyi kökUnden 
halletmek için 

llll<met 'Münir yaı.ıyor: 

Bir aivrl akıllı, Akdenizde dolaşan '\"e boyu 
na gemi torpllllyen meçhOl tahtf'Jbahirlerln 
yakalanması için §Unu tckllC ediyor: 

- Denizi bo§aıtmalı. Tahteltıabir de dlldUk 
gibi ortada kalır .. Sonra elinle koymu§ gibi 
alırsın. 

Sonra da, ihtimal, bu tahtelbahlrin .Millet.. 
ler cemiyeti mahkemesi huzuruna (a!Atr Cl\.. 

rlha) meyanında getirilme11inl tavsiye ede. 
ceklir. 

Gümrük muhafaza 
memurlarını te rfih 
Vazifeleri ağır olan gümrük muhafaza 
memurlarının terfihleri esas itibariyle 
kabul edilmiştir. Gümrük ve İnhisarlar 
Vekaletince hazırlanan proje bu mali 
sene bütçesine yetiştirilememiştir. Pro 
je önümüzdeki sene kanuniyet kesbe • 
decektir. 

Köylerde sağlık 
koruyucu tarı 

Sıhhat Vek11eti vilayetlere köy sağlık 
koruyucuları hakkında bir tamim gön. 
dermiştir. Köy kanununa göre bu ko -
ruyuculann ydiştirilmesi için her vila 
yette veya kazada altı hafta devam et. 
mek üzere b'.rer kurs açılacaktır. Bu 

kurslara yaşlan 25 le 40 arasında ilk 
tahsil görmüş kimseler alınacaktır. 

Bunların vazifeleri köyün sağlığını 

korumak olacaktır. 

Ankaraya dönen 
Vekiller 

Maliye vekili I<"uat Ağl"alı dün akıam An. 
karaya gitml§tlr. Adliye vekili bugün, Mil. 
I! Müdafaa veklll çat'§amba gUnU A.nkaraya 
dlSncccklerdir. 
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ispanyaya kat'i darbe Haricıye Vekilimizin 
beyanat. 

Dr. Aras Atlnadan Cenevreye hareket etti 
AUna 15 (A..A,) - Doktor Arns, Atinadan 

ayrılmadan evvel Elen matbuatına aşağıda.. 

ki beyanatta bulunmu, tur.: 
"- Bundan cvvelkt her gell§lmde olduğu 

gfbl bu kenı do hakkımda göııtcrm4! olduğu 
hararetlt hUmQ kabulden dolayı Elen MDleU 
nezdinde bir kero daha teşekkUrlerlme ter -
cUmaıı olmanızı rica ederim. 

Ba§vekll 'Metaksa.8la fikir teatisinde bulun 

duğumdan ve Yunanlııta.nla Türkiye aramı. 
da her iki memleketi v.IAkadar oden bUtUD 
meseleler Uzcrtnde tam bir fikir birliği mev. 
cut oldugı°ınu yeniden bir kere daha mU§ahc. 
de eylediğimden dolayı çok memnunum. Mav 
rudi81e görU~memden de pek memnunum. 
lıılilletıer cemiyetine gidecek Elen heyeUnc 
riyaset edecek olan Mavnıdlsle semereli 
Türk • Eln i~btrllğtne Cenevrede devam ede. 
ce~mden eminim..,. 

Yunan gazete'lerinin dostane 
neşriyatı 

Yunan gazeteleri Türkiye • Yunanistan 

tesanUdUnU belirten yazılarla doludur: 
H:atımertnl diyor ki: 

' 'Dr. Araa, bir gUn, kendisini Attna gehrl 
hem§erlst telAkkl eylediğini söyleml§tt. Muh 
terem vekil, bunda çok haklıdır. Zira Yuna. 
nlstanın hUk<ımet merkezi Dr. Araın dalma 
husust bir scvtnçle kendi içinde görmü§ ve 
karşılamı§tır . ., 

Prola diyor ki: 

"Elen mllletl, Yunanlstanm tecrUbe edll. 
mi§ samlmt bir dostu olarak te!Akkl ettiği 

Dr. Arasın A Unadan her geçişini kalbden 

ı;e!Amlamaktadır. Bilhassa bu seter, son bey 
nelmllel hAdlselertn vehametı, Türkiye ile 
Yunanistan arasındaki bağların sıklığı ve 
Ud memleketin BnlkanJarda ve Akdenlzdekl 
menfaatlerinin birliği dolayıs!le görUşmeler 
fevkalAde bir ehemmlyet arzetmektedlr . ., 

Bfltlln gazeteler, ayni zamanda, gerek TUr 
klycnln, gerek Yunanistanm sulh esertne sa.. 
mlmt ve dertn bağlılıklarmı da tebarüz ettir. 
mektedlrlcr. 

Mançu askerleri 
isyan ettiler 

!Janghayd.a bfr Japon bombardımanından sonra ... 

(Ba§ tarafı 1 <incide) 
1 - Japon gemileri, beynelmilel im

tiyazlı mmtaka.nm elma! hududundan, 
1500 metre öteye çekileceklerdir. 

2 - Japonlar, Çin kıt'alarmın geri 
çekilmeleri esnasında bunları bombar. 
<Iıınan etmemeyi taahhüd edecektir. 

3 - Japonlar, Pautung mıntakasma 
asker ihracından vazgeçeceklerdir. 

Maamafih, burada İngiliz - Fransız • 
Amerikan teşebbüsünün muvaf(akıye. 
ti hakkında çok bedbin bulunulmakta. 
öır. 

Esrarengiz gemi ! 
Şa.nghay, 6 (A. A.) - Domei Japon 

ajansından: 

Birkaç zamandan beri Japonlar Şang 
liay yakinlndc ne zaman ihraç ameli. 
yesi yapmıya kıyam etseler, ecnebi 
bayrağım hamil esrarengiz bir ticaret 
vapuru meydana çıkmaktadır. 

Diln de ayni vapur, Japon kıtaatının 
ihraç edilmekte olduğu noktanın yaki. 
ninde bulunmaktaydı ve işaretlerle 
Çin bataryalarının endahtını idare e. 
der gibi görünilyordu. 

Harp değil katliam 
Şanghay, 6 (A. A.) - Japon tayya.. 

relri, Chapei'ye gitmekte olan mühim 
bir çin milfrezesini bombardmıan et -
mişlerdir. Zayiatın binlere baliğ oldu. 
ğu tahmin edilmektedir. 

Japonların öldiirdükleri siviller 
Tokyo, 5 (A. A.) - Japon donanma. 

sı, bahriye tayyarelerinin te3riki me
saislle 4 eylfllde sabahın saat 7 sinde 
Amoy limanına taarruz etmiştir. Fi. 
lo, liman methalindeki Kac Shlh kale. 
sini topa tutmu6'tur ve bu arrnda tay. 
yareler, bahriye prefellğln1 ve şehrin 
clvarmda bulunan tayyare meydanını 

bombardıman etml6tlr. Çinliler, bu ta. 
anııztaroan ciddf surette mUt~tr ol. 
nıuşlardır. 

Japon tayy3rclerlnin kuvvel kUllt. 
yest, Şanghay _ Hançe<> demtryotunun 
8 ldlometro kadar bir kı~mını bombar 
dımaıı ve tahr1b etm1~1. Fram~u. fm. 
Uyu.tı mmtaka1:.-nın cenubu gat'b1stn.. 

deki kasabaların bombardımanı yüz 
kadar sivilin telef olmasına sebbiyet 
vermi!'}tir. 

Millteci kamplarına da 
saldırıyorlar 

Sanghay, 5 (A. A.) - Japon tayya.. 
releri Şanghay Urerinde yapmış olduk 
ları bir cevelan esnasında mültecilere 
ait kampı bombardıman ederek 50 ki. 
§inin ölümUne ve 150 kişinin yaralan. 
masına sebeb olmuşlardır. 

Kurt ve kuzu hikayesi ! 
Tokyo, 5 (A. A.) - Mebusan Mec. 

Hainin fevkalade içtima devresine baş.. 
larunı§tır. 

Meclis, evvela, iUifakla. Çindeki se. 
fer heyetine teşekkUrü ihtiva eden bir 
karar sureti kabul etmiş ve bililıare 
Başvekil prens Honoye'nin nutkunu 
dinlemiştir. 

Ba§vekil Prens Honoye, Japon ha.. 
rekatının Çin milletine değil, fakat 
Nankin hükumetine karşı olduğunu 
bildirtni§tir. (Tayyare bombardımanla 
nyla öldilrdüklcri Çin milletinden de. 
ğil ml?) 

Başvekilden sonra söz alan Harici. 
ye Nazın Hirota, harici siyaset hak • 
kında son defa vukua. gelen hadisele. 
ri icmal ettikten sonra son vaziyet 
hakkında ezcümle demiştir ki: 

"-Japon hUkftmetinin esas eiya~
ti, şarki A!lyada ietikra.nn kunılma!ı 
nı ve Japonya, Mançuko ve Çinin, ken. 
di mü6terek refahtan için, uzla.şmaliı. 
rını ve blrllkte çah~malarını istihdaf 
etmektedir. Azlmkft.r bir vaziyet al • 
malt ve Çini doğru yolu bulmıığa mec"' 
bur etmek bizim için kııt•t bir lUzum. 
dur. Jııponyanın, elmalt Çlni m~'ud ve 
e:ıkfn g6mıckten ve bUtUn Çini, bu _ 
gUn gördU,ttlmUz fel!ketlerl.n tehlike. 
sinden he.lA5 etmekten (tayyare bom. 
bıt1e.rly1e tsbUr dUnye.ya göndererek 
mt ft.<!aba '!) bft§ka blr em.eU ve hedefi 
yoktur!" 

18yan 
"T1mes•• eautes1ntn etyı:et muhabl. 

r! bi1dlrlyor: 
Bundan blrks~ gün evvel Mukdeade • 

Tolstoyun · 
hırsız torunu 

(Bel§ tarafı 1. (nofde) 

FrQ.ruuz &a.ıetelerlnln b~hca mevzuu. 
haline golmietir. Filhakika Jan Tolıı. 
toy adındaki bu delikanlı, bUyük Rus 
edibi Tolstoyun torunudur. 

Rus ihtilalinden sonra, Tolstorro 
oğluyla zevcesi Fransaya iltica etnile
ler ve bir müddet sonra ayrılmtGlar -
dır. 

Böylece, Nlste doğmuş olan Jan, 
babasını hiçbir zaman görmemiş ve 
esasen kendisini hiç de sevmeden, mU 
tema.diyen A.şık değiştiren annesinin 
elinde büyilmüştür. Hiçbir ihtimam 
gönniyen ve başıboş bırakılan zavallı 
çocuk, 8 yaşındayken tembelliği yU -
zünden mektepten koğulmuş ve ondan 
sonra, büsbütün sokaklara dilşcrek 
sokak çocuklariyle ahbaplık etmiye 
başlamıştır. Bu ahbablık tabii netice. 
sini göstermiş ve Jan bir müddet son. 
ra, bir saat çaldığı için ıslahhaneye 
kapatılmı§ ve annesi onu kat'iyyen 
kurtarmıya çalışmamıştır. 

Çocuk ıelahhanedeki kısa ikametin -
den sonra oradan kaçmış ve başka bir 
§ehre giderek orada da milteaddit hır. 
sızlıklar yapmı§hr. Sonra tekrar kaç. 
mış ve senelerce birçok hırsızlıklar 

yaptığı halde bir tUrlU yakalanmamı§. 
tır. 

Nihayet, bundan bir müddet evvel, 
polle, dünyanın yeti~tirdiği en bUyUk 
kalem dahilerinden birisinin hırsızlığı 
adeta dahiyane bir şekilde yapan bu 
betbaht torununu yakahyarak, bu de. 
fa tevkifhaneye kapamıştır. 

Başvekil 
lzmirde 

İzmir 6 (huııust) - Şehrimize gelen Bao. 
vekl İsmet !ntsnU buraya gelir gelmez tzmir 
vallainden ve belediye reisinden. Mantııa va.. 
liııinden uzun uzadıya malQmat aldı. 

Belediye reisi gıchrin yakında çlçeklcndirl. 
leceğlnl, müstakbel lChlr tiyatrosunun kUI. 
tur parkta kurulncağmı. oehtr gazinosunun 
k&r§ısındakt arsada 100 yataklı bir tehir 
oteli kurulacağını bildirdi. 

Ba§bakan caddeler, IKlrgi sarayı, Ege mah 
ııullerl mllzesi hakkında da malQmat iste. 
mf§tlr. 

Belediye rctsı, panayır kapanınca 5aray ve 
müze projelerintn hazırlanıp tnşaata ba§lana 
ctmı a!Sylemtotlr. Manisa vaıısı. tlzllm !lyaL 
larmm iyi gttUğtni, vi!Ayet merkezinde yent 
caddeler yapılmakta olduğunu, Ankaradakl 
gibi kız enstitUııll hazırtandığmı. sıtma lle 
mUcadele edildiğini anlatmıştır. 

!:r:mlr valisi de Cella.t gli!UnUn iki sene 
80nra. tamamen kurutulab!leceğinl, bur~an 
elde edilecek arazinin köy!Uye ve muhacirle 
re tevzi edileceğini, Menemen ve Foçada ıııt 
manm tamamen yok edlleceğlnt söylernlııUr. 

Ba§bakan dUn saat 17 de otomobılle sergi 
ye gelml§, pavyonları birer birer gezml§tlr. 

Duvarda 
dolaşan kadın 
Düşerek ağır surette 

yoralandı 
Taksimde Tarlabaşı cadedsinde otu

ran kırk yaşında Takohi ismindeki ka. 

dın sinir hastalığına müpteladır. Kadın 
dün evde otururken birdenbire fenalat 

mış. hava almak üzere bahçeye, ora • 

dan ıda tavuk kümesinin üzerinden du. 
vara çıkmıştır. Sinirli kadın duvarda 
gezinirken birdenbire müvazenesini kay 

becterek sekiz metre yükst:klikten so -

kağa düşmüş, ağır surette yaralanarak 
hastaneye kaldırılmıttır. 

Japon askerleri arasında bir isyan 
çıktığı haber verilmektedir. Birçok za 
bit füdUrUlmUş ve şehir harlckıde Ja. 
ponlarla Mançular arasında şiddctll 

bir harb vukubulmu§tur. Diğer taraf. 

tan Mukdentn lkl yUz mil Darkındo. bu

lunan Şıı.ng Pak'dakl bir taburun do. 
kaçtığı haber verllınekt~dlr. 

Çine gönderildiği iddia edilen 
Sovyet tnyyarelerl 

Nıuıktnden Pıı.rJe • Soir gatet~lne bU. 
dlrfllyor: 

72 Sovyet tayyaret'!I, dı§ Mongolls. 
tan tarikiyle Slan'ıı. (~ıı.nt'!I vllı\yetl) 

ı;elml§tlr. Diğer 1H ~ovyet t.ayyar~st 

de, yine Slan'a gelme~ taere yolda pu. 
lunmaktadıl', 

indirilecekmiş!~-~~~ 
tıı etil 

bpıuıyol utlertnln ıımalde Banta.nder ve 
birkaç ııhrl utetmlo olmalarına mukabil, 
ıoıın haberlere bakılırıa, Araıon ceph .. ID. 
de pek !ena vaziyette bulundukları anlaşıl. 
makt.adır. Fllhııklka, Belhltanın hUkQmetçl. 

C:irler. ÇUnkU S&ra~oı, 1114 t.~ 
ılnıı m'l.ruzdur. , A_ewıuı· re 

bll•:uv~ tıı• 
Di~er taraftan, tı.nıyan vı:cııntlt ı;t0ı.ol 

panyaya yeniden kuvvet ı:e ıttedir· .ı b" 
bulunduğu haber vertınıe - _ _,ntJ.l 

-"1 ~ ,-ıl" !er tarafından iogallnden sonra a. demokrat devleUerl ernrlv- t'I ı:ı-rtıt·J 
ıtıer Madrlt cepheııindekl kuvvet.. rakmak için, aonrnıtıardB "Jtll 

0 lerinln mUhlm bir kısmını Aragon cephesine ~lrmek nlyeUDdedir. tJUeS~ t lt 
ıevkotmek mccburiyeUnde kalmı~lar ve böy HUkt\metçller, ha·ıhnZlr~e -·re>11D t~? 
lelikle, Madrlt cephe3tndeki hAklm vaz.iyeU ---#eu "" tf...-

Turevele kadar olan mc:s- .• -ı-ı oc .ı-1. bUsbütUn hükQmetçilere terkettikleri gibi, 
1 

hıırııw-- il?'"" 
Aragon cephesinde de bir çember içinde 111. te otıın harplerin, !spanY~,.lft edcce\C 
kışmak tehlikesine maruz kalm!§lardır. Uzerlnde kat'! bir netice ırııır. , ~ 

Bu huausta, Fransanın en bitaraf gazetesi yette o!duğ\1 mutaıeasındad ı,a.1~ ,al' 
ıaYılan Parla Soir'ln \'erdiği malQmat şaya HUkQmctçllor, Zueradakl 18:.~ı etuıcttD tırfl nı dikkatUr: pUskllrttUkten ve BclhitaYı '" ~l<t 

k i ııcrl Aragon cephesinde astıer, Belkita ve Zuera ra, Tcruel lstıkame_~~~··· _../ 
önlerinde büyük bir gayret sar:etmekte. ne devam etmekte~ ... 

Akdeniz k.onf0.ran~!~ 
ı;ı:ıabrU ,.,r· 

(Baş tarafı 1 incide) e.lnin cmntye.l garantisinden 11oı>ts yıt bir ,i-
leri arasında eaa.a meseleler hakkında coktal nı görmektedir. Şayanı kil ıııgUIJ 

il erfnlD . J? ııazar teatilerinde bulunulmu§tur. 

Davet edilen devletler 
Akdenlzdeki vaziyeti görüşmek Uzere Ak. 

deniz devlcUerl ara.<sında yapılacak toplantı 
için, altlkadar devletlere göndertıecek nota. 
nın metni etrafında İngiltere ve Fransa ara. 
smda ıınlaııma olmu,tur. Davet edilecek hU. 
kClmetıer §Uniardır: 

Fransa. lnglllere, Almanya, İtalya, Yıı. 
nantstan, Türkiye, Romanya, Yugoslavya, 
Mısır, Sovyetıer Diriiği, Bulgaristan ve Ar. 
navuUuk ... 

Bu ııureUe Akdeniz devletleri kon!erınsına 
Akdenlzle bilvasıta ale.kadar görünen devlet 
!erle Karadeniz de\·Jetlerinden bir kısmı dahi 
Çağnlmaktadır. . 

Sovyet Rusyada heyecan 
Moskova, 15 (A,A.) - Tasıı ajansı bildiri. 

yor: BUtUn Sovyetler bJr:lg-lnde, Tlmfrluev 
ve Blagoev Sovyet gemllerintn f~~t koraan 
!ar tarafından batırılmasını proteato eden 
büyük mlUngler deva:n etmektedir. Halk, 
derin ne!retlnl bildirmekte ve enerjik tedbir. 
!er alınmasını hUkQmetlnden rica. eylemekte 
dlr. 

Sovyet gazele'.er:nin neşriyatı 
!zveıtlya gazetesi göyle yazmaktadır: 
"İtalyan fllosunun Valeneiyadan itibaren 

Çanakkaleye kadar olan mesafe dahlltnde U 
caret gemilerin! batırma.sile Akdenizde tevel 

lllt eden son hldlsa.t hiç de gayrt memul bir 
r;ey değfldlr. İngiltere polltlka rehberleri, 

İspanya tııerlne l\arışmamazlık elya.ııeUnt 

tam bir s~nedcnberi ileri sürmektedirler. Bu 

l§c taııtet latillcılnra bpan)'a toprakla.mı. 

da kendi blldlltleri gibi hareket ve İspanya.. 

nın §ehir ve köylerini tahrip etmek hususun. 
da hadsiz imkanlar vermlgUr. tstıllya yol 
vermek11tfn ancak aksi neticeler doğurablle. 

Ctğl hakkmda dil.ha bn§langıçta birçok mU. 
nakagalar olmU§tu. Son hldiııat bu mlzlerln 
doğruluğunu bir daha ispat etmi§ oldu. 

113, o da lta.ıyan htırp geı:n ıngiliS '>' 
1 
~ 

purlarına hUcumu lta!Ya.D • rfll a)')'ll" 
...ıırilıtUle d r 

!aşması .. etrafmdald e-~ uıı si .el 
dil! c tP' 

karıldığı bir zamı:uıa t.c58 .,
01 

dlPıo __ ı:I 
çtı'·aidl.... . .... :ı:;jV" 

Romanın faşist istila busı"'- ııı-
EBmimJyct çuvalında ııaklaınak ttsl>-.d' r 

trıid!r. '1' ' 
teşebbUsU hlQ de ciddi deı. urıer fS ı 

kilf ııı 
gillz kontr ajansına kar§1 (le. ıııı rı'' 
maktan ~imdilik vazgeçıırnl§ 1~_,eıı t1' ..ıt 

ıuııc çe,•ı..ı w ııı l>" 
te Akdeniz! ttaıyan go dıltı~fllll ·•1 

r.ıedenl ....,J11,... 
dan vaz~cç!lmemlştır.. ~ :fi 

ı klınse 6'1 ) 
uzvu s:ı.yılıın Akdeniz! h ç ıcııtrnıYac , ~ 
C.:utçıı hllcum'.ardan ma.suo . t ıco~ , 

{~I& "\ bani tir sahaya çeviren !llıııl) fi' 
yaptıklıı.rı sergerdelik. ttaJyan. oıdu&U11ıı ~ 

derne1' ı-• 
ğln!n mezkQr ~!arının ne baıı<ıOll d-

len g6:ıtermektedir. tspanY8 çcnıtU bil ... sJ' 
muh2.r.ıbe be:-taraf edilmedi. ııl~,r..-ti' 

. _, ··ttal)'ll __ ..,, 
luırebe, btltUn Akdenı... alt JW"" 

--"'ası oıar ~ 
işinin ancak blrtncl _... ttıırı1!11 

.aOndon dU,UnOlUp mo,..,.,,• <' t ol 
Marifetli P~1 r varillerı · 18~ 

Bakkallatt aı~:,,d', 
blı adam yafl~ııın 11.ı-~~ 

Bakkallara gaz veren bir 
8 

1ııııI'ııt bat l·ııP tıl 
bu aabah zabıtaya bir lb ıoıu1' ı;aı ~ti' 
bara g6re, bu adam yıruıl }ti J3U 

mışur. 
!arı içinde tadilat yap tadtr· ,.,1-' 
b!donla.r H ltUo gaz aıına!t dstl Ud~ ı.~ 

Gazcmm yanında çatışanlar Jl'irUıflğ~ t• 
sabtlll r ' 

!ele:1nden çıkarılınca bU ıgl ıı•ııa re! ııJf 
rakoluna ınUracaat etnıi:IJcr.l _., c'" 

le b r-
mloterdlr. Gaz kamyonu 11 dU· Dl' 

1 nuror ıstı Korsanca hUcumlar, lspanya ıahlllerlnden bakkala &'&Z vermf~ bu u UbStıı 0 .4' 
1 !çı ter ~t binlerce k lometrellk uzak mıntakalardıı vu Kamyon • çevrilml§. buıuıınD d~ v 

ku bulmaktadır. Şimdi yalım; İspanya va. don tndlrllmlşUr. Kıunyondll ctttıl~ $1 cd 
purları değil, hattA dlğtr bitaraf memlekeL btdonun 20 ktlo aldıgtnı ıddl"dald gaıl A 
lertn ve bu ıpeyanda tngııterenin gemileri de ~•d01I ot"'f.Y 

az sonra 20 kiloluk bir ı.u d ,.. bu korsanca hUcumların hede!I olmaktadır. uıı 
''Denizler hAklmt .. imparatorluğun ba§lıca btdona bo§altilmI§tıT·· Bidon ıtıılııı'şııt· ~ıJP' 
~eniz yollarından biri olan Akdenizde kendi rağmen hariçte 7 .8 kil O ga.Z ~ra.1'01 

Arjantinde 
bir suikast 
şebekesi 

Reisicumhuru ve 
nazırları 

öldüreceklermiş 
Buenoı, Aires, 6 (A.A.) - Polis 

idaresi, reisicumhur Juıto'yu, nazırla

rı ve daha birkaç yilkıek ,ahıiyetl öl
dürmeyi ve kıglalar ile poliı daireleri
ni hücumla ele geçirmeyi iıtihdaf eden 
bir suikast teıebbUıUnUn meydana çr
kınlmıı bulundufunu bildirmektedir. 
Şimdilik dört ki1l tevkif olunmuı vo 
birçok bomba ele geçlrilmfıtlr. Tahki
kata devam olunmaktadır. 

Harp mal O ileri 
Ankarada toplanan ordu ma1Mlerl konr. 

reılne tıttrak eden murahhular dönmUoter. 
dlr, Konrrede on iki kltlllk bir merke11 heye 
U lle bir de hayli;yet divanı ııeollmtottr, 
Oelecıek kongre !O mayrata Ankare.da topla. 
nacaktır,, 

l!OO 11abil ve 9000 ma161 nefer val'dıl', BU. 
tUn bunlar ordu mA161lvt bJrllflne ua kay. 
dedllaoeklerdlr, 

Birlik biri tabii, dlferl uu, tıoUneU.I\ tall 
rl olmak Ueere Uo tUrlU ua kabul edeoektlP. 

\"eni nfeamnameye ~re, blrlllıı, te11P 
kaynaldarı bulacak, aaa &l'A81nda mtilekabll 
11lgorta tatbik edeoek, oaııomalt kudrethıl 

lıalıs olanlara i§ bulacak, ıusli ~ ooeu~ 

larını meoaanen ekutaoalttııt, 

Bu vaziyet Qzerfne karn)'O;t:ır· 
çekllmlo, tahkikat& bafl~ 

.l ........ = .......... =·---===·:::0-- r 1 ........ •••••••••• ... . 

= ı ç i ı e rırıi~ 
i Ş sıcıar "e~ 
~ı f t Kanunu size ne bbilııteğe 
i ve sizden neler istiyor tOPI" 
1 bursunuz. e.,8ptı. . 
!I Bunlan size sual c ıc otetı' 
U ve pratik olarak ö~r:te~anıııti ~ 1 
:1 lı verenin ve İ§çııun dıt• 

111 ı• .. . }citab1 ... •i ve odevlerı f t.,. 
lı Fiat:ı 10 I< ':'~~ııbV 
'ıi tnkılAp J(itape"'~::s:: 
• ·- ----:::::S--.... ıcn:aas:anı •• -:n:: ....... 



~Aşk ve macera 
~~ -20- N1kleden: ( \11-NO) 
'~e 
t~t~! Deli misin? Ne oluyor? 1 
' Siıi ıı'. asabiyetle: 
~ lır &öttnek istiyorum. İyice 
· lil1t·:!'0rurn. Siz Rüştü bey değil· 

Ve biraz düıündilkten sonra: 
- Bu ismi nereden öğrendin 1 
- İkbal kalfa, boyuna bağmyordu: 

lıı;af · 1 öğrenmek arzuaunda-

~~~l!ıtt lca 
~it. ldırnuı. adama doğru iler-

~tqt Yab 
~ •ncı erkek, ona vakit bı-

11 hUclı elinde bir yastıkla, üzerine 
l~ heırı lll etti. Hem yüzilnil gizle· 
~ı. lfı r?ıtırnu ıön.dürmeğe çabaladı. 
~ liertıerıl~~ müdafaa etmek istiyor

•;>dıl\ıl ır koltuğun arkasına atı· 
~l'tı~ İif fı erkeğe doğru tuttu. ,tti. p rcnecckti. Kim okluğunu 

~ bir ~ka.t erkek arkasını dönerek, 
~ Y\'an gibi, odadan dıtarı 
~il lda 

:"it Oılıııi koeaaından daha iri, daha 
tı~ E 

11Ydu. Genç kız bunları va

~-~i c ~~ketti. Ve bilhassa nazarı 
~lak; c<len §ey, mütemadiyen 

~ trrtıi 11:tlak isteyi§iydi. 
tııı 11

• O.dada · · 
it tır titr· dımdık duruyor, zm-

~.~tt h' 1YOrdu. • ır s 
~ \oe kenti~~ \'arsa ,gelen kocası de-
~~ rıiçi:~ı tanıtmak istemiyordu. 
~111) • 
~ . t: · ~'t'ntine k d · l h. • he ısın en ın te§ ıa ettır· 

t" tıı.la~~lhut da tarif ederse Rüş
tı.. '- ··tctıın d 'ıy 

' ·<ıt.ıt ~·· e ... 
~ detnd~!tU bey bun<lan mallı-

~~~ ı. 
Ql tereddU 

lıt oınıa de mahal yoktu. Sa-
~ td~ ı k.oca.aıru bu vakalardan 
. 'Qlzrıı tktı. Çok tükür ki, bu ya-

~i~tt cc a arasında silinmiyecek bir 
.~... reyan t .. O 
li~ "\ltrı • e memııtı. nu mu· 

"lllııı lcl!te o Çılgın korkuıu ve 
~. UV:etiydi. 

'~it. • • 
~ltıı~~~··N~.rrnin, giyindikten 
l~~ü U§tu beyin yazı odasına 

b. ~~t ti. 
~-:ı ;~ ~;di:. ki~eler yoktu. 

tc lfatt:kün bırçok odalannx a-

~lt~ uşak ve hizmetçiler da.-
~IL~ 

~ lt CIClfa 
~Otbiııı ~~ arayıp bu gayri tabii 

~ \ di ~,11;.gr~nmek istedi. 
\,., ~~ ıne: 

• "'i'o ~en 1 • td11 e oldu? Nereye gitti-
tı,ıı5tııd • 
'(:'<. t b• 
~bır~ bo~~lıağırbk hissetti. Bu ıes
~ t '~zaten zayıf olan asabx
trl Ç~c b ıuyor<iu. 
O fa <10~ l.ktr. Kimseleri görmedi. 

t~ ltıL &tll }>ti Üdil 0 ti• '<ile hi r · rasr da boıtu. 

~ ~a~ o ~Palto alarak ahırlara doğ 
~ ~~ ~ lttı tafta da kimseler görün

tt tıt''lri t:~~rz:ı garip bir his kapla
f\. ~ltııı.. ıf halde mutlaka bir fe· 

~"il ~c .r0 rdu. 
1ı;_:· le ıu~ . 

._:'llııi f' "Ur. O sırada çobanlar-''%dU. Hemen seslendi. 
, c to .~·· :N'e var?.. Ortalıkta 
' lıeıı ~nnıu~r. 
ı. Öte1tner nıı kaldım, efendim. 
, )\ nerede?... Arkada~la-

(lt'" 
'l:ı "1 ar 

, ' ~~ti b~~~ğa çıktılar. 
ıı l. -ııah. Yı • 
,..-., d" ı bilcrn A ğ • l "tı-ı oııdu cm.. t e erlı o a-

~tL ~ ltld • 
-t ın b" 

, ' l:ı'~ller ır §ey anlamıyordu. 
~ b tr ~b :rdu. İizahat i~tedi. 
t () lılıııılıt,a:a attar tamam olarak a
~llt llıı tıt u sabah bir tanesi ek

~ıı.tl ~ t~e:.~ada, ta ileri-de, gölün 
ı,~ ~"l>ttıu 1 

olarak bulmu~lar. Bir 

• ıı.·h ~lı h:j. Rayvanda Urkek bir 
~,tt "er 

1
• anlryamadıkları için 

lf' ~ tllh tllı§Jcr. 
'1 ~~~a aı:t bir nefes alarak: 

't!. t b-ıi? Uğu zaman, bek evdey
"tt hi tfcnc1: 

l.ıı~-·t had· nı. Fakat herhalde 
~.~r 1ıe ol 

\ t h topı rnu, ki, deliler gib! 
bi11 

1~r~ 'Yarak ko§tu. Heyecan 
trı tdu ... 

\>ıq 1,, l ~lıtlak · • Süvariyi bulmalı. 
~tte~ba.ı lcaı~ bı.r yere düştü. yara

t.t' ~ Ctdc t 
1 

a ılc Tahir ağa da 
"' t~ı t 8.ıiı h h •• • ~; .. • Ita.ı gorunuyoritrdı. 

ql}> aya u~ • . 
). b ot ~u gnyan kımdır a-
~· 'ttht •un? 

~-tlıttı b tfCl\dim, bilmiyorum. 
sttı"'lt. ey onu herhalde tanıyor. 
~dtıt hayrette: 

"Zavallı Celal bey! Ah bulabilsek .... ,, 
diyordu. 

- Sen çiftlikte Celal bey isminde 
kimseyi tanımaz mısın? 

- Hayır efendim, tanımam. 
Nermin, dönmek üzereydi. Aklına 

bir fikir geldi. 
- Şu atı bana göstersene, Rama· 

zan! 
- İ§te bu, efendim. 
Nermin hayvana yaklaştı. Bu, yük· 

ıek boylu, beyaz, güzel bir attı. Üstün
de fevkalade kıymetli bir eğer, gümü§ 
bir tek üzengi vardı. Diğerrinin kop 
muı olduğu belliydi. Buna binen mut· 
lak zengin bir süvariydi. 

Genç kadın daldı. 
Geceleri onu ziyaret eden adam 

mıydı bu kazaya uğrıyan ? .• Köşke dön 
dil. Pencereye yaslanarak kocasının 

avdetini bekledi. 

hah edemediği derin bir hüziln ru· 
hunu kaplıyordu. Sahipsiz dönen bu e
ğerli atın bir felaket habercisi olduğunu 
anlıyor ve bu felaket!n zuhurun.da ken
di mesuliyetini de fark ediyordu. 

Biraz sonra, uzaktan gürültüler j. 

şitti. 

Çıkıp baktı. 

Bir kalabalık yakla§ıyor. Önde 
İkbal kalfa, köşke doğru koşuyordu. 

Yaklaştıkça kadıncağızın ağlamış 
oldu~u. yüzünün gözünün şi! olduğu 
seçiliyordu. Nermin seslendi: 

- Ne var, ikbal kalfa? 

Kadın, yüreği yaralı bir halde, kol-
larını salhyarak: 

- Kaza ... Öldü ... 
Koştu, kapılan açtı. 

Arkadan gelenler, uydurma bir 
sedye üzerine yatırılmış bir vücut ta
şıyorlardı. Genç kadın, şaşkın §aşkın 
ilerledi. Koectsına yaklaşarak sordu: 

- Kimdir bu? ... Bu felaket nasıl ol
du? 

Rüıtü bey esefle: 

- Dikkatsizlik olacak.. - dedi .• 
O, çok cesurdu. Cesaretine kurban git
ti .. Bir uçurumun kenannda bulduk. 
Sabahtan beri arıyorduk. Ne facia! 

Genç kız, heyecanlı bir sesle: 
- Celal mi? - dedi. 

. X:arısının bu ismi telaffuz edişi, 0 

an ıçırıde erkeğe hiç garip gelmedi. Bil
akis, müteessir bir sesle: 

- Evet f - dedi. 

Rüştü beyin bu cevabr, genç kadını 
saratz: Nasıl oluyordu da Celali bildiği
ne şaşmamııtr. 

Fakat ses çıkarmadan, o da yilrüme
fe başladı. 

Nermin ilerledi. Cesedin yanına yak 
laştı. Üstünden örtüsünü yavaşça kal
dırmak istedi. Bu esrarengiz Celali bari 
ölümünde tanısay<iı. 

Fakat Rüıtü hemen ilerliyerek elini 
tuttu. 

- Yok Nermin, yok! Ona dokunma 
yın. Mademki hayattayken yüzünün bi
çimsirliğini gördüğünilzü istemiyordu, 
ölmünde de görmeyin . 

- İstemiyor muydu ? Hayatınday· 
ken istemedi mi? Fakat bu adam kim 
di? Si~ niçin ağlıyorsunuz ? 

- O henim kar.deş·m. Benim küçük 
kardeıim ... Benim her şeyimdi o.... O-

nun için bütün gençliğimi, hayatımı fe· 
da etmiştim. İşte o benden evvel öldü .. 
Celal, ah zavallı Celalciğim ... Niçin bu 

kadar cesurdu? Niçin o del!ce gerinti
lcrine nihavet vereceğini vaadettiği hal
de vermedi? 

Nermin bir facia dinler gibi. ciddi
yetle ve hayretle bu sözleri d~liyordu. 

(Devamı var) 
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3 71 sene ev,,eı bugün 
____________ ., _ 
Kan.uni 

Süleyman 
Cldü 

Fırça 

- Bu genel dlrektörlUk vazıtutne nuıl 
geçtim diye ııoruyorııunuz, değil mı? Neden 
bunu bu kadar merak ediyorsunuz? 

Padıtahın zabıta nizam
namesi çok enteresandı 

Bir öpüşe bir 
akçe ceza. 

1006 yılı 6 cylCıl sabahı 371 sene evvel 
bugUn Kanuni Stileyman Macaristan lı;lcrin
de ordusunun muhteşem harblnln zafer babc 
rlnl beklerken gözlerini hayata yumdu. 

Yeni kanunlar ve nizamlar vazettiği fı;ln 

"Kanunı .. adını alan SUleyman, Avrupa ta. 
rfhçlleri tarafından "bUyUk., ve "muhte§em., 
diye anılırdı. O devirlerde her hldlse bazı 
dini sebeblere ntfedlldlği gibi bir çolç mu. 
vatfaklyeUere de muhtelit uğurlar izafe e. 

dlllrdl. 
SUleymanm ölUmUndcn rıonra ondan bahse 

denler bUyUk padi§ahın hayatında •• ıo ade. 
dinin oynadığı rolü tebartız etUrdller. Kanu. 
nt onuncu padl§ahtı. Zamanının onuncu bU. 
ytik hükümdarı ve on evlAt baballıydı. Salta. 
natı zamanında 10 sadrazam, ıo defterdar 
ve nlpncı, 10 fıkıh ve Alim, 10 bUyUk şair 
gelmlşU. BUtün bunlardan başka da Süley. 
man on evsafa sahlpU: 

ı - lsUkamet, 2 - Şecaat, 3 - Merdane 
hissiyat, 4 - LAtlt, ıs - Şairlik, 6 - BelA. 
gat. 1 - BUnye kuvveti, 8 - Mızrak kullan 
makta maharet, 9 - Kılıç kullanmakta ma. 
baret, ıo - Ok atmakta maharet. 

Kanuni zanıanında SWeymanlye cam!Jnden 
başka altı bUUyk camı daha yapılmııtı. Bun 
lardan ba§ka bugUn muslukları kurumuş o. 
lan kırkçeşme sularr da onun eseriydi. Yapr. 
lı§ından 300 kUıur sene geçen bu sular, ba. 
lumsızlık yUzUnden vaktiyle ıehlrllye en bU 
ytlk nimet iken baatalık qıılıyacak hale gel • 
dl. Fakat ytizlerce sene İstanbullular bu sıı 
ıle beslendi. Tarih diyor kt: "Kostantanlyeyt 
Inııa eden Kostantın ve bu payıtahtı feth ve 
yeniden imar eden Mehmet istisna olunursa 
bu şehrin. tezylnatmın çoğunda en ziyade 
borçlu olduğu büyUk Jüstınyen ile bUyUk 
Sultan SUleymıındır . ., 

Ko.nun1, fethettiği yerlerde de tnııaat yap. 
tırırdı. Bağdatta Şillcrln yıktıkları lmamı 
azam Ebu Hanif en.in turbealnl imar etUr. 
mi§ ve bu tUrbenin clvannda bir cami ne 
fukaralara yemek dağıtılacak bir imaret yap 
tırmııtı. Gene Bağdatta Kadirlye te.rikatt 
müesstııl §eyh AbdUlkadlr GeylA.nlnin tUrbe. 
aı bftl§lğtndekl camii yeniden yapbrmıı;Kon 
yada MevlAnanm dcrg&.hı yanında ııcı mlna. 
reli bir cami tıe den1ııter için bir ııemahane, 
hücreler ve fuk."·alar için imarethane, se. 
yit Gazi kaaabasında cami, haatane, imaret 
kurdurmuıı ve hepsini kurounıa örtlUrmll§tU. 

Kanuni, fethettiği her yerde yeni bir e • 
ser vücuda getirirdi. Radosta kaleler, Ku. 
dUste muazzam knle duvarları, yaptırdı ve 
her fethettiği yerde rll!tladı~ı harap olmak. 
ta bulunan tarihi eserleri tamir ettirirdi. 

Mekkede mUthlş de.rece susuzluk vardı.Bir 
nı&§raba su bir dUkaya satılıyor ve bu yük. 
tek paraya da bulunamıyordu. Halk susuz. 
luktan haııtaıanıyor, füüyordu. SWeyman 
Bedir, He.rnln ve Arafat dağı BU yollarını 
yaptırdı. Bundan ~ka kızı da birçok havuz 
lar ve çqmelcr ın,a ettirdi. 

Süleyman parayı muharebenin ıuıabı sa. 
;}ardı. Sulhde de saadet ve rctahı paranın 
temin edecetlnl söylerdi. Onun lı:tn parasız 
lığın önüne geçmek yolunda çalı§ırdı. Salta. 
re.tının ilk senelerindeki sC:erlerlndc çok 
paraya ihUyacı olmu~ ve halktan biraz ağır 
vergi almı§tı. Fakat sonraları bunu bir daha 
tekrar etUrmemeğe çalı§tr. 

Kanuni son zamanlarda §arabla kahveyi 
de menetti. Kahve lnanbula yeni gtrmıııu. 
I'o.h\'ehanelP.r rağbet görmekteydi. Mil!tU 
EbUssuud efendi, §arabın menedilmesi hak. 
kında fetva verdi, fakat kahvenin menedll. 
ml:'ııi hnkkında fetva vl:'rmedl. 
Kanuninin zabıta nizamnamelerinin çok en. 
lere88Il olanları \•ar. Mesel! bir delikanlı \•e. 
ya bir genç kızın kaçırılması erkeğin mah. 
vl ile cezalandırılırdı. Bir başkasının kansı 
nı yahut kızını tarassut eden veyahut öpen 
ıığır cezalara çarpıldığı g1bf her öpüıı için 
bir akçe nakdi ceza verirdi. Eğer kadın e. 
Bir olursa bu cezanın yarısı alınırdı. 

Niyazi Ahmet 

- ÇünkU sizfn hayata nasıl atıldığınızı 

blllyoruz. KUçUk bir muallimdinlz. Böyle mu 
blm blr vazifeye geçmek için ldm bilir ne 
kuvvet, ne enerji sartedttınlz, ne çalıştınız .• 

- Yok canım .. Ben bu mevkU bir fırçaya 
medyunum. 

· - Ne dediniz? 
- Bir fırçaya. 
Ve anlattı: 
- Yirmi yqlarmda bab3mm ve bUyUk ba 

bamın ısrarfle ufak bir mektebe muallim 
oldum. Az mıı.nşlı, aııQde bir hayat yaıııyor. 
dunı. Belki o §eralt tahtında devam etsey. 
dlm bugUn bir mektep mUdUrU olurdum. Fa. 
kat i§te araya fırça meselesi girdi, vaziyet 
değl~U. 

- Aman Allah 8.§kına .. Bu hlkAyeyl anla.. 
tın. Merakından deli olacağız!... Nedir bu 
!ırça meselcs.1 ? 

- Anlatmak boouma gitmiyor. lndlnlzdo 
IUbanını kaybedeceğim. 

- Yok vallahi hJç klJMeye bir §ey söyle. 
meyiz. Anlatm. 

-Ketumluk ne olduğunu bilirim. Yani } 
cı(ıIIlek latlyorsun113 ki yirmi dört ııaat zar. 
tında ortalığa yayılacağma 8 gUn ııonra ya. 
yılacak .. 

Öm1·üm çocuk'larm vanfclerini tashih 
ile geçi.yordu .... 

"- Evet. Hakkınız var. O ylli:dendir kf, 
ben dalına burada en eski elbisemi giyerim. 

- Yok efendim.. Benim kimseyle görU§tU 
@m yoktur. l§lm gtlcUm vazlfemle meıgul 
olmaktır ... Gazeteye hJklye yazarun..O da ka 
cJar işte .. 

Bilmem bunun manasnıı anlamadı mı: 
- Neyse ..• diye devam ettl. _ Haydi, söy 

llyeylm.. Mektepten çıkınca yukarda söyle. 
dlğtm gibi, ufak bir memur olarak tıe b&§la. 
dım. İçim sıkılıyordu. Bir~. bir mart ayı 
idi zannederim, odamdan içeri, uzun boylu 
bir erkeğin girdiğtnl gördüm. GUler yüzlü 
bir adamdı. Mektebin koridorlarında kaybol. 
duğunu, bir tUrlU yolunu bulamadığını, haf 
mualfim beyi aradığını !lSyledi. Soltafa çık. 
tığını bildirdim, fakat arzusu neyse bana söy 
llyeblleeeğinl ilAve ettim. 

•'- Yazık! • dedi .• Yeni icadım onu her. 
hlde ala.kadar edecekti, Fakat mademki 
yok .. 
"Kapıya doğru yürUdU. 
'•Bir kaç c1aldka tereddtit ettim. Fakat 

eonra gençliğim galebe çaldı. Merakımı ye. 
ııemlyerck sordum: 

"- lcadmız nedir 1 
''Adamcağız hemen cföndü. Ve bUyUk bir 

Co§kunlukla anlatma.ta iıa§ladr. 
"- Beğim! Ben bir fırça icat ettim. Bu, 

C:Unyanm bütün elblııe sanaytcnerinl aıtUst 
ed~cektır. Fabrika ıı&hipleri bunu meydana 
çıkarmamam lçtn, dilnyalar kadar paralar 

. tekllt ettiler. Fakat bende lnsant hllller g&Je. 
be çalar, Böyle bir ke§fi sırt menfaatime 
kurban etmek istemedim. 1yı de etUm. ÇUn 

kU fırı;amm öyle bir hususlyeU var ki. otuz 
c!aklka zarfında en eaklmlş bir elbiııeyf yeni. 
llyor. Mesela. slz.ln gibi bütün oturan insan. 
ların pa.ntaıonıarının bir kısmındaki hav ka. 
çar. Kumnş cilA!r git' parlaınağa başlar .. öy 
lf' değil mi? 

"- GördUnUz mQ? Şimdi sizin bu panta.. 
Jonunuzu yenilemek benim elimde. Haydi ııu 
pencerenin karııısında durun. Biraz 6ne doğ 
ru eğilin. Biraz daha eğilin. B&§hyorum. 

•'Ben bUtUn 88.flyetfmle adamın ııöyledik. 
lerlni yaptım. Pencerenin kenarına çıktım. 

eğildim. Herif. bUtUn CO§kunluguyıa fırça!a.. 
m&g'a koyuldu. Manurayı tuavvur ederal. 
nlz. 

"Tam o mada, kapı aÇlldı.. Ba§muallim 
göründü. 

"Öfkeyle bağırdı: 
"- Remzi! Bu ne rezalet.. Mektep lı;inde 

bHyle alJy olur mu? .. Hoca da olacakam Us. 
tclik.. .Ben burada böyle ıeyJer Uıtemem .. 

''Aramızdakl dil kavgaaı uzadı lstifamı 
verip çıktım. 

"Tabit artık ba§ka tı aramak mecburiye. 
tinde kalmıştım . .Az mUddet zartmda §imdi 
mUdUrU olduğum ııirkette bJr memuriyet 
buldum. Ve tııte orada yavq yavq mevkfle. 
rl, merhaleleri katetUm. GördUğUnUz mevkl
dcyim. 

"Evveıo. fena halde Uz1ıtmuttt.ım. Munta. 
zam ha.yatım bozuldu diye içim ıcıme sığına 
mı§tı. Fakat §alr Tevtlk Fikret: 

"Bazan fclAkcUn de olurmuı hayırlısı,, 
''Der .. 
"Bcnlm vazlyeUm de onun glbJ.. 

- Peki •. _ dedim. _ Bu ııirket.. 
- Evvele. bu §lrket pek saçma, pek uy. 

durmasyon esaslara dayanıyordu Bizim fırça 
cı da onun azasmdanmı:.Fakat g6z boyayı. 
cılık eşyası yapa yapa, sonradan "tlcart ıu. 
barımız bozulmasın., diye kazandığımız i'k 
sermayeyi ciddi l§lere koyduk. Fırçacı büyUk 
patron ve ben genel direktörUm .... 

~ald~en: Hatice SUrey~a 

Dolma bahçede 
açılacak müze 

Tablolar getirildi, Güzel Sanatlar 
Akademisinde tasniflere başladı 

Dolmabahçe sarayının eski veliaht J ga.ler.iye konulması için verilmesi isten-
dairesinde kurulacak büyük serim ga- mıştır. 
lcrisi için hazırlıklar btiyük bir hızla 
ve iki koldan ilerlemektedir. Galeri için Bir taraftan da Dolmabahçe sarayı-

nın bu işe tahsis edilmiş olan kısmında 
Ankararlan devlet dairelerinden toplana , h 

ummalı bir inşaat faaliyeti vardır. rak e etirilen iki vagon tablo ile 1stan-
buldaki müesseselerden toplanan tablo- Sarayın asli mimari tarzına halel gel-

lar Akademı.de bir araya getirilmiştir. memek şartiyle akademi mimari §Ubesi-

Şimdi bu tablolar muhtelif bakımlardan nin nezareti altında tamirat ve tadilat 

bir tasnife tabi tutularak galeriye gire
cekler aynlmaktadır. 

Tasnif işiyle meıgul olan heyet mü
zeleri de gezerek galerinin trihi kısmı
nı teşkil edecek tabloları ayırmıştır. 

Diğer taraftan şimdiye kadar devlete 
tablo satmı§ olan ressamlara maa-

rif vekaletince birer mektup yazılarak 

eğer ellerinde galeriye girmeğe daha 
layık gördükleri tablolar varsa onların 

yapılmaktadır. 

Mübtakil ressamlar birliği resim 
sevgisini ve zevkini yurdun her tara-

fına yaymak için yeni bir program 
hazırlamııtrr. Birlik Halkevled te§kila-

tından da istifade ederek yurdun her 
tarafında sergiler açmak kararındadır. 

Müstakil ressamlar §imdiye kadar 
sırasiyle Zonguldak, Buraa ve Balıke· 

siıjn Halkevlerinde sergiler açmııtardı. 
Şimdi de bu ayın on bqinde Samsunda 
Halkevinin yeni yaptırdığı pavyonda 
bir sergi açmağa hazırlanmaktadırlar. 

Bunu diğer sergiler takip edecektir. 

1 
Göz Hekimi 

Dr. Şükril Ertan 
Cağaloğlu Nurucamanlye cad. No. Jl 

(Cağaloflu Eczanesi yanında) 

1 Telefon. 22566 
.......... .. ...... 1 
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• Sekizinci 
Balkan oyunları 

Dün Bükreşte merasimle açıldı 
ilk günkü kaı~şzlaşmalarda iki Balkan 

rekoru kıı ıldı 
Romanya 30, 

Türkiye 3, 
Sekizinci Balkan oyunlarına dUn Bükreşte 

yağmurlu bir havada başlanmıştır. 
Stadda Romanya l<rnlı Karol veliaht ML 

§el, erk!nı hükQmet ve sefirler bulunmuşl:ı.r. 
dır. 

Saat tam dörtte mUzlkanın çaldığı Balkan 
mıırşlle biltUn aUeUer sahaya çıkmı§lar bu 
sırada m111l marşlar çalınırken sırasile Ar. 
navut, Bulgar, Yunan, Yugoslav, Türk ve 
Rumen bayraklıı.n direklere çekllmi§tlr. 

Sporcular yerlerini aldıktan sonra Rumen 
federasyonu reisi Boersesku ffransızea ve Ru 
mence bir nutuk Irat etmiş, bunu, Bulgar, 
Yugoslav ve Türk murahhaslarının hitabeleri 
takip etml§tlr. 

Bu arada Romanya kralı locasından inerek 
mikrofonun başına gelml§ ve "sekizinci Bal 
kan oyunlarını,. o.ı;tığını ll!n etmiştir. 

Rumen sporcularından Kristonnun Balkan 
atletleri namına yemin etmesinden sonra 
nıUsabakalııra b:ı.şlanmıştır. 

l 00 l\IETR E: 

Yunanlılar sürat koşularına genç atleUc. 
rile JşUrak et;-ılş olduklarından bu yarışta da 
puvan alamamı§lar Uk seçmelerde elem.lne 
olmu§lardır •• 

1 - Lltesku (Rumen) 10,9 
2 - Lltz (Rumen) 10,0 
3 - Bauer (Yugoslav) 11,1 
4 - Katallnlç (Yugoslav) 11~ 
fi - Melih (Türk) ll,S 
Bu mUsabakada .Raif 6 mcı gelebllml§ fa. 

kat pu\·an alamamıştcr. 
UZUN A'.I'LAMA: 
l - Lambrakls {Yunan) 7,05) 
2 - Solcresku (Rumen) 6,85 
3 - Elefteryadla (Yunnn) G,71 
4 - Çaklanl (Ruman) 6,60) 
5 - Mlçlç {Yugoslav) 6,56 
Bu mUsabakaya giren Faik 6,25 den yu. 

kan çıkamadığı için tasfiyeye uğramıştİr. 
800 i\IETn E: 
l - Gor§ek (Yugoslav) l ,l'i7,4 (rekor) 
2 - Yorgakopulo (Yunan) l,58,3 
3 - Meme§ (Rumen) 1,t>S,ll 
4 - Lapuson (Rumen) ı,:19,4 

5 - Velkopulos (Yunan) l,59,8 
Bizim atletlerden bu yarıoa giren Galip ve 

Recep derece alamamı§lardır... Yugoslav 
Gorşek fevkalft.dc bir kO§U yapmağa muvat. 
!ak olmuştur. 

ClRtT AT31A: 
Bu mUsnbakada de bizden Melih \'e Rasih 

gene derece almağa muvaffak olamamışlar. 
dır. 

l - Papayorgin (Yunan) 58.21 
2 - Vamanu (Rumen) 56,29 
3 - Hugl (Rumen) 54,69 

4 - Markuşlç (Yugoslav) 54,29 
~ - :Mastovas (Yunan) 53,22 
4x400 UAl'ltAK: 

1 - Yugoslav takımı. 3,27,3 (yeni rekor), 
2 - Yunan talumı 3,30,4 

3 - Rumen takım,ı 3,32,R 

4 - Türk takımı 3,35,- l Yeni Türkiye re 
koru), 

5 - Bulgar takımı -
Bu koşuda Yugoslavlar llmiJin fevklnrle 

bir muvaffakıyet elde Ltmı,..lcr kU\ \ e tli ra. 

Rorıımıya Afle.U::m Fcdcrasyo:ııı l:c·sı 
N. Docrcsl.-a 

Yunanistan 
Bulgaristan 

23, 
1 

Yugoslavya 
puvan c?ldırar 

18, 

Ne milthi§ bir cmıauar 
a.slmdan 

1/lecaldı, tet&iklu 

• go11irı 
llayır! Sadece u:r ~e7.:ır 
biiyiH: fotoğrof ı ... 

• 
Yavrulari'na ninnı 

Deniz mahliıklarına dair türlü türlü 

söyliyen bahkla~,uı"'' 
Ç.. k"" h ·· · anlar su yu ıa eÔ" 

garabetler rivayet edenlerin birçokları 
mübalağa hatta yalancılıkla itham olun 

maktadırlar. Halbuki bu hikayelerin 

un u enuz ıns hafa .,. 
1 v nı ınu eııı' ıslanınca yapışkan ıgı k şfedelll rt'' 

_ ekserisi doğru ve hiç de mübalagah 
kipleri Yunanlıları ve Rumenleri geçerek ye 1 Müsabakalar sonunda blrlncl, ikinci ve tL değildir. 

cek kudrette bir m~dde elık yı.ılflıı~ııı 
!erdir. Ninniyi söyJıyen b\15111a de ıııll 
lan patlayıncaya kadar ş~r uyüP 1'' 6I 

ni blr Balkan rekoru tesis etmişlerdir. çUncU olanlara aıtm, gümU§ ve bronz madal Latince adı Porichthys Notatus olan bir 
Bizim ekip ancak Bulgarları geçebilmiş yelerl dağltılmı§t,r. • balığın şarkı söylediğine belki en saf in· 

• v. 'b" tarı buY d'' ettıgı gı ı yavru a ıca ı 

başlarının çaresine bakındc.ıy :su b'~..ıo 
kte ır. .rt:J' 

ninnisine devam etme k sını d~ 
. şar ı 

kumru sesine benzıyen · d çıka 
olmasına rağmen yeni bir Türkiye rekoru Kar§ılaşmalara çarııamba gUnU devam e. sanlar bile inanmakta tereddüt edecek· 
kırmıştır. dllccektlr. 
--------------------------------- , !erdir. Fakat bunda en ufak bir müba- üstünde bulunan ve patırk 1 kayı1<1' 

ıÇl!:RIDE: 
• Muhafaza teşkllAtının motl>rlcştlrllmesl 

etrafında verilen kararın tatbikine geçil. 
nılştlr. Cenup te§kllAtı için otomobil, moto. 
Blklct ve bisikletler gctlrllmi!illr. 

• Beıgrad ve Alemdağı ormanlarının mu. 
t afnza~ı için orman umum muhafaza ku. 
nıandıı.nlığına mensup lıir lusım kıtaat gel. 
nıl§tlr. 

• Şehir operetinin lm!dırılması üzerine or. 
tr.da yalnız Halk opereti kalmıştır. Şehir 

bUtı;esinden bu operete yardım edllmcsl dil. 
~ilnülmektq<llr. 

• Havayollarma ait Can ismindeki tayyare 
rUkreae gitmiştir. Profesör Afeti getirecek. 
Ur. 

• İstanbulda boru fabrikası tesisi etrnfm. 
da yapılan tetkikat ilerlemektedir. 

• DUn nkşam Van elektrik motörlerl, civar 
da bulunan mazotla l§lctllmi§, şehir bundan 
dolayı hayranı yapmıştır. Bulunan petrol 
miktarda mahduttur. Fakat o mıntakanm 
lhtlyncına yetmektedir. 

• Buglın Musevilerin Roşa§ana bayram. 
larırlır. Bu bayram Musevltlerin sene ba§ıdır. 
Mıısc•11er dUn akşam 5 97 inci ~nelerini bl. 
tlrmişlcrdlr. 

• Devlet Denılryotıan umum mUdürU Ali 
Rıza şehrimize ge:mıştır. 

• lktlsnt vekAJctı siyasi müsteşarı Ali Rıza 
tzmlre gitmiştir. 

• Ge:;cn hafta yağmur dolayısile yapılamı. 
yan Beylerbeyi tayyare cemiyeti mllMmcresl 
bu perşembe akşamı Beylerbeyi tiyatrosunda 
'·erilrcckUr. 

• SntılıA-n çıkarılan Unkapanı köprllııllntin 

demir aksamına d::ıhlldcn mUşterl çıkmamış. 

tn-. Hariçten 1-:tıvenlcr vardır. Ancak harice 
ihracat için de hUkOmctten mllsaade almak 
ltızımgelmekte•lir . 

• Adapnznrınn tabi Akyıızı nahiyesinde 

oturan M yqmda Yusuf 20 yqmda Mehmet 
tarafmdan öldUrUlml13tür. Yusufun oğlu 115 
yaoında İdris de bab&mlm intikamını almak 
ı~ın Mehmedln babası 60 y&§mda Aliyi ağır 
surette yaralamııtır. 

• Suriye _ TUrklye hudut JhtııAfmm mllza.. 
keresine bu ay sonunda başlanacaktır. 

• ŞlkAyetıer üzerine bclecilye muhacir ara. 
balarının tekerleklerine 11.stlk takılması me. 
selesini tetkike başlamıştır. 

• 1kt1Bat vekili CclAl Bayar Ankaradan 
Zon~ulde.ğa gitmiştir. 

• tzrn.lrde bulunan Maarif yeklll, köy mu. 
alllm mektebi yapılacak olan Amerikan kol. 
Jej binasını gezmiştir. 1zmlrde ortamektep 
açılacaktır •• 

• lzmlt mıntakasmda 937 yılı tUttln mah.. 
sulU 2 mllyon kilo tahmin edilmektedir. 

• Samatya çocuk esirgeme kurumu 18 ey. 
un cumartesi a~amı 150 çocuğu sünnet et. 
Urecektir. 

• Nazmı kurtuluş bayramını dün bUyUk 
bir heyecanla kullulamıttır. Merulme Nazil 
lllerden başka ba8ma ta.brikasmm bUtUn me 
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Bıldırcın fırtınası 

GUnr.,ın dofu,u Ollnetln batı,ı 
rı,31 18,38 

Vakit Sabah Öğle lklndl ı.k!J&m YAı.tsı lmsal 
4,0:> 12,13 ı~.ııo 18,36 20,11 3,47 

Iaga dahi yoktur. Bu balığın şarkısı de
nizden havaya atlıyarak garip bir ses 
çıkaran balıklarınkine benzemez. Halis 
muhlis ~arkı, yani yavrularına söylediği 
ninniyi kastediyoruz. 

Yavrularına ninni söyliyen balık 
Pasifik Okyanosunda bulunur. Yumur 

taları patlayıp yavruları çıkıncaya ka· 
ar da yumurtalarının yanından şura

dan şuraya kımıldamaz. Dişi balık yu 

murtalarını yumurtlar yumurtlamaz 
bunlar denizin dibinde herhangi bir 
maddeye yapışır ve patlayıncaya kadar 
öylece kalırlar. Bu dahi deniz mahlu
katının garabetine ait masalların başın
da gelmesi iktiza eden bir hakikattir. 

mur ve f§çlleri ve sporcuları da bir alay ha.. 
llnde l§tlrak ethıl§lcrdir. 

DIŞARIDA: 
• Lehistanın Berlin elçL~i Lehistan hakkın 

da küfürle karı§ık bir yazı yazan b'&Zete 
hakkında Alman hllk(ımetl nezdinde portesto 
cbnlş, protesto dikkate alınarak gazeteye 
tenblhatta bulunulmuştur. 

• Amerlkadakı ''Mllletler cemiyeti misakı 
na müzaheret .. cemiyeti, bir toplantı yııparak 
Amerikanın bltara!lıl,< kanununu tenkit et. 
rnlftir. Cemiyet diğer devletlerle hUkflınetln 
daha fazla Jşl.ıirliğl yapmasını tavsiye et. 
mektcdlr. 

• Bir habere göre Habeş imparatoru, Mll. 
Jetler cemiyetinin bu toplantısına murahhas 
göndermiyecektır. 

• Beynelmilel on ikinci SelAnlk sergisi me 
re.simle açıimqı. açılı§ resminde Yunan veli. 
ahdi prens Pol :l.ılunmu§tur. 

• F.stonya, Letonya, ve F!nlAndiya gibi 
Baltık devletıer'.inin ataşemiııterleri de Lehls 
tanın yakında yapacağı askeri manevralarda 
hazır bulunacaklardır. 

• Baltık ve Balkan deYletlerlnin hava kon 
!eranııt Var§ovada açılmıştır. Konferansa, 
Eulgaristan, Estonya, Flnl!ndiya, Yunanis. 
tan, Romanya, Lehistan murahhasları işti. 
r&k etmektedirler. 

• Milletler cemiyeti ikUııat komitesi, tc§. 
rinlcvvc!ln birinde toplanacaktır. 

• Yunanistan hUkflmeti İngiliz \'csalr es. 
ham hamillerinin yüzde 40 nisbeUnde faizle.. 
rinl almak llzerc ça!'§amba gilnllndcn başlıya 
rnk bankalara mUracat etmesini ilAn etmek 
ledlr. 

h t balı çı sandallardan, ya. u. • ~· 

dan duymak kahı~~ır. ebilrnesiıı:Jı0ııı 
Balığın şarkı soyley •. gaıla ııı· 
·v· h. d mevcut ve ıçı • bil 

mıgı ızasın a d:iir J<ı ııı • 
bir şişkinlik tem:n etınekt kaparırrı'5 t't 
vun bir körük gibi açılıp. • 1..8ııııt 

. • nınııı J 
dan miitevellit ıhtızaz. b t 

kının esas sebebidir. ·ıeıı diğ'' oe 
• w • • verı 11,ııı Çekırge balıgı ısmı iz de 10,11 

deniz mahllıku da hem d~n balık· bt b~ 
.. k mı bır ·y·e karada yaşar. on ıs v benıı 0r 

aşağısı ise bir kur~~ay~i.r ıcısııı1~~ 
mahluk senenin muhırtı be~ uı 1• • öt! I• • ,. • 
niz kenarında böcek ve h şerefi a 
la, daha doğrusu uçan a . i>l' 
makta geçirir. .. ··nüş jtıb3rsıP

Çeklrge balığı goru e karıııd~ et' 
komik bir mahlUktur. rf elJ duğU jçıl1 

b .. ük o ftıf· 
!ayışı ve gözleri uy .. tu1ı8 11' 

k gaye• 1<•>1 
rafına alık alık ha ışı 05ıarı t13' 

Hind ve Pasifik OkY30 
rel<irl' ô'I 

ıanan :1 g~aç 
rında mebzulen rasta dur a 

8 
Jc' 

lığı kiıçük kayalıkların. bO 1111!<'8111 ııtıl' 
balıta d·ııJe 

lannın arasında da sa daf1, 1 

dar bir avcı gibi ldurına b$ftcJ 
den dolaşır. yaşıya11 ,ıcır

Karada uzun mii:ide:t bllııtar ç,
1
,-at 

balıklar da vardrr. F;ık değil. } ıcate 
ge balığı gibi zrplama~la rrıesBfe 

.. .. k uretıle ·rı 
yavaş yurumc s rirıı 

·rlt 11 derler. ııel1 1 

11rıl1 1 

Afrika ve Avustralya batıl< ,ıc • 
d'lef1 sı' . 

yürek balığı tabir c ı )'atıf1 Uı11'1itı1 

da garip itiyatları vardır. 351 il1 •
11 

diP 
• • kuruıtı ,11rı ı.j( 

lar basıp nehırlerın . erini f1 11eı• 
düşünerek bunlar kcndı~ı.ırtır"ıt ğ111d~rı 
çamuruna gömerler. • ıcıtı111l1 bB~ıc 
lcr'n çamuru güııeşın ide yiirt~11 i~~ 
kerpiç haline geldiği 11a raıı1ur e1irıı. 

. .ı:Jar· v ell11 
lan buna hıç aJdırrna riıt g ıer· 
de yağmurlu mevsimle btıcıer ıııı"'' 
derin bir uykuya dalaratc tJ1ı.ırı ya t'dıl' 

Kerpiç haline gele~ ~Je yu01ı.l g11ı' 
. t sırıY 01ıf ııııl 

ların ve rutubetın e 0tt11' 111' ~ 
zaman sanki hiç bir şeY' sı.ıru btl fi".J 

k 1 d an .,e ctal1 • ...ıcr• 
uy u arın an uyan v başlır nd•"' 
maz hemen yüzmege 11yı.ıY'ab balıklarının dört beş aY ~etti$ 
tesbit olunmuşutr. ulcJı1 ~11 ~.tıi 

Balıklar hakkrnda ~da1'İ • Jf,ı~ 
miz garabetler bu sah ırnıftı'· 11~ııırl ,; 
terle meydana çıl:arı hllıde dtctJİ'"~ 
hinler::c kitap yazıldığı iliılde t ~1~ 
llıkatınrn b :r sistem !d~~ bİ! ~ııl'4 

• Almanyada Neuss civarındaki Holzhcin henüz otuz kırk sene? de ıJ 
1
,. ~ 

• e5ıf1 ...:ırtO"' istasyonu yanında bir yolcu treni dün yoldan Bu tetkiklerin netıC • tiıcl~r .. - . 
çıkmış ve 14 kl§inin ölUmUne ve 18 1 vahim 1 k derıll • z 

Yüzlerce kular ı _..,. " . olmak Uzcre bir çok kimsenin yaralanmamna :ıı Il''- ,. 

ııebch olmu1Jtur. Kaza sebcblerl hakkında tah yan deniz mahlCık.ları bit edil 
kikat yapılmaktadır. ne gibi garabetlerı te& 



·re r11uhtelitı 
Dün de çok bozuk bir oyun oynıyan 

Galatasaray - Beşiktaş 
karışığını S - 1 yendi 

~ .. 
Ut ~ehrimizde bulunan Yu-

<. .. llire karışık takımı; ilk 
'~dıılr Be li .o.' şiktnş - Galatasa _ 
'ta ti ıle revanş maçını dün 

11 dyornunda yaptı ve bu de. 
b~ fena teşkil edilmiş, hem 

. ol-"Un oynamakta. ısrar e. 
i1liınfae 3 _ 1 gibi bilyük bir 
~~ gaııp geldi. 
'n CVVeJki oyunda muvaf _ 

tıların tekrar takıma ko -

0 • bilhassa ikinci devrede • 
>'ııııculannın kendi arkadaş. 
~inek isteyişleri, yalntz mil
~arnnızdan değil, birinci 
b·ı gelen on birlerinin bi-
0~kleri misafirlerimize 
, ııın sebeplerindendir. 

Galatasaray • BC§ikta§ nıtthtelfü yegıiııe gılünii böyle kazandı 0runcularımız rakib tara -
~ tehlikeli forveti olan sağ -

tl'k 
~~ eı rnuhacimi hiçbir Yakit 
~~ emek hatasını doksan da
~er an işlemişlerdir. Etye. 

l'l atak ikinci kısma iştirak 
~ e karmakarışık olan mua -

1~ gerilere çekilerek sa • 
11lda kapatılmaz bir gedik 

0l'lında HUsnü ve Hakkı bi
n ayrılmaz olmuşlardır. 
a lhüdafi oynıyan HüsnU 
arkadaşının yanından u • 

ve bu suretle her iki ı;o 
iz sebcb olmuştur. 

baka nasıl oldu ? 
11:. b~ş kala hakem Ahmet 
. "'ll'esınde oyuna bizimkiler 
~ Galatasaray • Beşiktaş 

~l;· ehmet Ali • Hüsnü. Faruk j 
~?· Fuat • Rıdvan, Hakkı, 
~ 1ın. Eşref şeklindeydi, Yu 

l ' ilk iki müsabcı.kadnki tim 
~Len -, da muhafaza etmekteydiler. 

~li ltika kadar karşılıklı ve 
~eııtn.larla geçen müsabaka ol 
Ilı ~nlt geçecek hissini verir -
\ h~Uhtelitin yavaş yavaş bo. 

' ~!adı. Vazos gibi seyyal 
~hı tutacak yerde, müdafile 
~av 

\ 
1nleri de geride bıraka. 

i.ı:ı1 1tnası misafir takım akın. 
., llcı " b J aramış oldu. 

~ıu~ll.ltınıızda Rıd"·anın ve Hak 
'ff 0~nu, sol tarafta nispe. 
~~ak olan Ha.simle Eşrefin 

e~i yU " d b""tU n zunen una. 
d etıccslz kalıyordu. Haşim 

•· · eta nı · af" ··a r·1 · · 'lfla • ıs !r mu n ı erının 

111 l'ırıdan uplryarak kurtu -

~~O~en sürüp getirdiği topu 
da t eUtıerle kaleye havale cL 
llı_•t>Jı: llı''k 
~i u emme! bir oyun çı. 

lta.leci tarafından çelindi. 

~ Hk gol 
~ ~n 21 nci dıikikasında mü 
%~ S. bıraktığı V azos geri -

bır pas aldı, Faruğu ha-

Eülendin ~ücumlanndan biri Yunan kalecisi tamfından çcli>ıirkcn 

fif bir vücut çalımıyla geçti ve ilk Yu ı 
nan golünü kolayca attı. 

Misafirlerin ikinci golii ı 
Bu sayıdan beş dakika kadar sonra 

yine Vazos ofsayd vaziyette topu bek
ledi, kendisine pas verilirken Fuat tac 
çizgisi yanında geri çekilerek Yunan
lı futbolcünün ofsayttan çıkmasına. 

yardım etti, o da birinciden daha ra... 
hat bir pozisyonda ikinci golü yaptı. 
Muhtelitimizin yegane sayısı 

31 nci dakikada soldan bir hücumu. 
muz esnasında Yunan müdafii Eşrefi 
elle tutarak durdurdu. Hakem bu ha. 

rekeli penaltı ile cezalandırdı. Eşre -
fin güzel ve sıkı bir vuruşu ile rnuh. 
telitimiz ilk ve son sayısını kazanını§ 

oldu. 

ikinci devre 
İkinci haftayma takımımız, ilk kı

sımda sakatlanan Etyenin yerine Hnk 
kıyı, merkez muavine, HüsnUyU sağ i. 
çe, sağ müdafie de Envcri koyarak 
başladı. Bu devrenin ba§larında Gala. 
tasaray • Beşiktaş karışık takımının 

hafif bir üstünlüğü görülüyordu. 
Yunanlıların ü~iincu golil 

Dördüncü dakikada misafirler sağ
dan bir akın yaptılar, sağ açıkları Fu
adı atlattıktan sonra topu ortaya gön-

derdi; kalemizin önünde duran Enver 
topu çevirmek isterken muvaffak ola.. 
madı ve sıkı bir ı;ıütle kendi kalesine 
soktu. Kendi kendimize yaptığımız bu 
gol çocukları çalı~ıya sevketti, oyun 
on dakika kadar misafir takım saha. 

sına g~ti, Hüsnü geçen haftaki gibi 

topu yakalıyarak Yunan kalesine so. 
kuldu, çektiği şüt kaleci tarafından 

yine çelindi. Bu arada Hakkı da mu -

hacim hattına geçti, şimdiye kadar 
sol açıkta, arasıra da orta muhacim. 
de gördliğilmüz Bülendi merkez mua. 

vine getirdiler. Bu garib dcğiızik1ik de 
netice vermedi. Ha.kının topu ayağın. 

da fazla tutması yUzündcn yüzde yüz 

bir gol fırsatı kaçırdık. Bundan sonra 

da Bülend yine eski yerine geldi, Hak. 
kı da gerilere çekildi. 

Müsabakanın sonlarına doğru Eş -

fak da sakatlanarak oyundan çıktı. 

Top misafir takım oyuncularının a • 

yaklarmda dolaşırken maç muhtelitL 
mizin 3 • ı yenilmesiyle bitmiş oldu. 

Pire muhtelitinde kaleci, sol bek, sağ 

açık ve merkez muhacim iyi oynadı -
lar, diğerleri vasattı: 

Bizim takımda ilk dakikalarda Hfı_ 

şim iyi idi. Eşfak bütün takımın en 

~öz<> <'arpan oyuncusu oldu. diğcrlerı 
ro1: f cna oynadılnr. 

n. !11. l\.UTNAI\. 

Pireliler 
Yarın Peru - ~i~ll 

mu hte lili il e 
kar ş ı ıaşı~1 or la r 

Fener - Güneş muhtelitıne yeni -
lcre!t diğer iki maçta da Galatasaray -

Bc~ikta~ !tarı§ık t~ıl:ımını mağll'ıp eden 
Pire futbolcüleri r:ır.nki salı günü saat 

dört buçukta gene Tak~im stadyomun
ciı Pera ve Şişi; gibi ik kuvvetli gavri 
federe klU ün muhleliti ile son bir l 
:ııü;;abaka yapacakla{dır. J 

r- .. ... , . ... , .. ,,1,•.' ' i • •• ,• ••••••••• , , • • • ' 

Modadaki deniz yarış1rmnı1an bir görihıiiş 

Galatasaray 
Mıntaka kürek şampiyonu oldu 
Türk ve lnglllz bahrlyelllerl arasındaki 
heyecanlı yarışları bizimkiler kazandılar 

Türk ve 1ngifü: bahriyelileri arasın- Türk filotillasımn kürekçileri birinci, 
daki ıt-:irek müsabakalarile istanbulun İngiliz Delhi kruvazörünün kürekçileri 
kürek şapmiyonluğu karşılaşmaları dün ikinci, Yavuzun kürekçileri üçüncü ol • 
Moda koyunda büyük bir kalabalık ö- dular. 
nünde yapıldı.. ikinci müsabaka 7 çifte i§kampavya: 

Sabahleyin saat on birde İstanbul lar arasında oldu. Bu teknelerin dördü 
mıntakası birinciilk müsabakalarına de Türk donanmasına aitti. Ve ikisin. 
ba~landı, neticeler şunlardır: de İngilizler kürek çekiyorlardı. Netice 

:MtiPTEDlLER: 
Tek çifte: Birinci Altınordu, ikinci 

Beykoz, üçüncü Galatasaray. 

tKl ÇlFTE: 
Birinci Galatasaray, ikinci Güneş, ü

çüncü Fencrbahçe. 

DöRTI...tlK KLASiK: 
Birinci Galatasaray ,ikinci Güneş, Ü· 

çüncii Anadolu. 
Müptediler müsabakalan netice • 

sinde: 1 t puvanla Galatasaray birinci, 
6 puvanla GünC'~ ikinci, 3 puvanla 
Beykoz üçüncü oldular. 

KIDEMS1ZLER: 
Tek çifte: Birinci Galatasaray, ikinci 

Altınodu. üçüncü Güneş geldi .. 
iKi ÇtFTE: 
Birinci Güneş, ikinci Galatasaray, ü-

çiıncü Beykoz . 

DöRTLUK KLASiK : 
Birinci Güneş. ikinci Galatasaray. 
Krdemsizlerde müsavi puvanla Gü -

neş ve Galatasaray birinci oldular. 
Dört puvanla Altmordu ikinci, bir pu -
vanla Beykoz üçüncü. 

tKt ÇİFTE BAYANLAR : 
Güneş birinci, Fenerbahçe ikincı. 

KIDEML1LER : 
TEK ÇiFTE: 
Fenerbahçe birinci, Beykqz; ikinci, 

Altınordu üçüncü. 

1Ki ÇİFTE: 
Galatasaray birinci, Güne~ ikinci, 

Altınordu ü9:incü . 

DöRTLtlK KLASİK: 
' Galatasaray birinci, Beykoz ikinci, 
Güneş üçüncü. 

Kıdemlilerde Galatasaray 10 puvan 
la birinci, Beykoz altı puvanla ikinci, 
Fenerbahçe 5 puvanla üçüncü oldular. 

Bütt:in müsabakalar sonunda da Ga 
latasaray klübü İstanbul kürek şampi
yonluğunu kazanmış oldu. 

Tiirk - Ingiliz donanma yarışları 
Misafir bahriyelilerle denizcilerimiz 

arasındaki ilk kar§ılaıma be' tek kik 
müsabakası oldu. Bu yarışa dört tekne 
iştirak etti. Bu dört teknenin dördü de 
misafirlere ait idi. Yalnız ikisinde 

Yavuzun efradı birinci, Delhinin efra:iı 
ikinci oldular. 

Biit iin katagori lerdc 
Yunanistan şampiyonu 

Boksör Vas~s 
Şehrim ize davet 

edildi 

Klryako 

Bütün katagorilerde Yunanistan 
boks ~ampiyonu Vasis iki müsabaka 
yapmak üzere gelecek ay ba~ında ~eh
rimize gelecektir. 

Şehrimiz.de güzel müsabakalarını 

seyrettiğimiz Romanyalı yomrukçu Te
odoreskudan sonra bir senedenberi hiç 
bir boks karşılaşması yapılmamıştır. 

Bu defa Yunanistanın en kuvvetli 
boksörünün getirilmesi boks sevenler 

için mühim bir hadisedir. Vasis ilk ma· 
çrru - Melihin boksu bırakması yüzün
den - Türkiye şampiyonlarından Kir
yako ile yapacaktır. 

' 



iki sağır 
Bir sağır otomobil sahibi, otomobilini 

yolun kenarına çekmişti. Derken bir di· • 
ğer sağır otomobil sahibi de onun arka-
51nda durakladı. 

Birinci sağrr sordu: 
- Benzininiz mi bitti? 
- Hayır benzinim bitti. 
- Ya. Ben de sizin benzininiz. b'itti 

sanmışt~ 

Bozuk asansör 
Asansör bozulmuştu; yıldırım hı.zile 

düşüyordu. 

içerdekilerden, vaziyetin farkında ol
mayan ihtiyar bir kadın, :ısansörcü ço
cuğa hitaben: 

- Oğlum, deldi, benim çıkacağım kat
ta neden durmadın? Boyuna iniyoruz. 

- Merak etmeyin bayan. Şimdi bu 
asansör dibe vurunca tekrar yukarı zıp
layacaktır. O zaman belki bir icabına 
bakarız. 

Buhran 
- Hastalığımın bu ldevreainde ani bir 

buhran gelmesi ihtimali var mıdır dok
tor? 

- Elbette .. Hem pek ıiddetli bir bub 
rana uğrııyabüirsiniz. 

- 'Aman rica ederim, öyleyse hcsabt· 
mzı hazırlarken bunu hatmnızda tutu
nuz. 

övünme 
Bir Amerikalı seyyahla bir İngiliz sey 

yahı İtalyanın V ezüv yanardağı kaflı&m 
da durmuşlarldz. 

İngiliz seyyah, Atmrikalıya dedi ki: 
- Sizin memleketinizde buna benzer 

bir ıey bulunabileceğini zannetmem. 

- Evet, belki yoktur. Fakat bizim 
NeVY.,orkta bir itfaiyemiz var ki, gelse 
bu yanar dağını söndürür! 

Peşin para ile mi ? 
Müşteri - Bu radyo makinesini be

ğendim; peşin para ile satın almak iste
rim. 

Mafaza aahfbi P~in ~ra ile mi? 
Böyle gayri mutat bir ah§ veriş 'dolayı
sile hakkınızda tahkikat yaptırmağa ken 
dimi mecbur gördüğüm için beni aff edi
niz ! 

Meıhamet 
İki iyi kalpli altiam yolda giderken, 

gözünün biri mosmor çürümüş ve diş
lerinden biri kırılmış birine rastladılar. 
Adam yere düşmüş 1bir vaziyetteydi. İki 

yolcu ona acıdı. Kaldırarak; 
- Haydi, dediler. Seni evine götür~ 

lim. Karının müşfik elleri seni tedavi 
eder, iyi olursun. 

Aldam !birdenbire itiraz etti: 
- Hayır, bayır .. Ben evden geliyo

rum. 

Rakı şişesi 
Kırida yemek yemek üzere gelmişler

di. Lütfünün karısı, yemek çantalannı 
açarken içerde büyücek ve dolu bir rakı 
şişesine rastladı. Derhal kocasına gös
tererek. 

- Bu nedir? dedi. Bunu neye getir
din? 

Lütfü istifini bozmayarak: 

- Hiç karıcığım, diye cevap verdi. 
Bir şey değil.. Boşaldıktan sonra içersi
ne mwn dikecektim. 

Ev salıibi - Yanlı~ malıin111t almı§ 
olaca1;.<nm::; garaj yandaki bina ... 

- Brı§ır yaurum, ağl,a. Radyolu kom 
şudan babaıım intikamını al! 

~ 

Patron - Beni budala mı sanıyorsu 
nuz! 

Yeni da1."tilo - Bilmem. cf cııdim,, bu 
raya daha dün geldim. 

Kadın (gümrük muayene memı r:!. 
na) - Pariste yeni yaptırdığım eZ?Ji. 
sclcre bakmadınız! 

ineklerin vantilalöı ü 
Züppe bir şehirli, ilk defa olarak bir 

köye gelmişti, bir değirmeni köyl:iye 
göstererek eordu: 

- Nedir bu? Neye yarar? 
Köylü alay etti: 

- Bu, bir vantilatördür ve yazın 
inekleri seriııletmeğe yarar. 

Bir gaf 
İki arka.daş arasında: 
- Şu şişman genç kızla hala nişanlı 

mıaın?. 

- Hayrr .. 

- Memnun oldum, bana hiç te 
sempatik gelmiyordu. Nişanı bozmağa 
nasıl muvaffak oldun?. 

- Evlenmek suretiyle .• 

Polis hafiyesinin 
dehası 

Şarlok Holmes, sabahleyin me~hur 
muavini Vahonu görür görmez gi!!:im 
siyerek: 

- Bugü.1 siyah renkli iç pant:ıbr.u 
giydiğinize bahse girerim. 

Vc:tson şaşırdı: 

- Dehanızın hayranıyım üstad 1 Bu
nu nasıl keşfettiniz?. 

- Pantalonu giymeği unuttuğunuz 
için pek kolaylıkla t.. 

HABER - J\Iişam postam 

Garip adetler ve itikatlar 

Binaların duvarlarına 
Uğur getirsinler diye 

Gömülen esirler 
- ve 

Zengibarda şereflerine arasıra tavuk, keçı ıar ı 
inek kurban edilmek suretile teskin olu~..U.! ... l>"ıı:: 

Bundan bir mUddet evvel, Aıyada blr 
11?yahate çıkını§ olan, Franaanın tanın-

mıı kadm muharrirlerinden Mlryam 
Herrl, bazı Aıyn.lı kavtıillerde gördtlğtl 

~arlp anane ve ldetıeri, §&yanı dikkat 
macera ve \'akalan, ne§l'etmiıtlr. 

Tercüme ettiğimiz bu yazı Miryam 
Hcrrlnln Zengibar ıeyahatl intıbalarm. 
dan almmı§tır: 

• •• 
Yirmi senedenberi Zcngibar da ika

met eden. Fransız dostum, yan şaka ya
n ciddi sözlerim üzerine şu cevabı ver-
di: 

- Oteliniz tekin değil mi? Hiç de 
zannetmiyorum. Eğer öyle olmuş olsay
dı, onu herkes bilirdi. Tekin olmayan 
bütün evler bellidir, hem de bunlar, 
burada o kadar çok ki! Ben bile ilk ge· 
lişimde böyle evlerin birisinde yaşaıdım. 

Bu, güzel eski bir Arap eviydi. 
Ve arkadaşım anlatmağ:ı başladı: 

- Kocamın, adanın içinde teftişte 

bulunduğu ve yerli uşakların da yat
mak üzere evlerine gittiklc-ri bir gece, 
birdenbire iki garip sesin çıkardığı gü
rültüyle yatağımdan fırladım. Bu sesler 
den biri tara?dan geliyordu. Hakim ve 
çınlayıcı idi, diğeri ise dışarıdan geli

yor<iu ve bundan bir inilti ve şikayet ifa 
desi vardı. Kendi kendime: "Herhalde 
uşakalrdan biri diğerini zehirlddi - bu 
işi sık sık yaparlar - ve şimdi yukarıdan 
onu seyrederek zevk duyuyor.,, diyerek 
dışarıya çıktını, fakat hiçbri şey görme
dim. 

Ortalıkta derin bir sükOnet vardı. Yal-
nız, kedim, tüyleri diken diken olmuı, 
bir vaziyette, çılgın gözlerle omuzuma 
atla.':lı. Bunun üzerine tekrar odama dön 
düm. Bu defa, insan seslerini duyma
dım. Buna mukabil, merdivenlerden 
koşarak inip çıkan ayak sesleri kulağı
ma çalındı. Kocamın tabancasını aldım 
ve titriyerek dıprrya çıkttm. 

- Kaynan.anızı d.alga alıp götürdü! 
- Deme! BiZ.seydim ben buraya ge. 

çen sene gelirdim. 

- Senin. içiıı çıldırıyorum J!elıınet. 
çiğiııı! 

- Mehmet mi, 
- Ah, ne dalgıııım, bugilıı pavırie. 

si sıamyordıım! 

Zengibarlı bir kadın 

Bu defa, bir elbise etekliğinin merdi
venlerin arkasına saptığını gördüm. Bü
Kin kuvvetimi toplayarak aşağıya indim 
ve bahçd:fe, havuzun yanında ne görsem 
beğenirsiniz? Kesik 'bir baş .• 

- Kesik bir baş mı? 
- Evet 1 Kesik bir baş, başka bir şey 

görmedim, çünkü bayılmıştım. 
Kendime geldiğim zaman, büyük bir 

Hindistan cevizi gordüm, öyle bir Hin
distan cevirl ki, tam manasile bir insan 
çehresine benziyorc!:.ı. Hatta tüylerinin 
bile, insan saçlarından farkı yoktu. 

Kesik başlı bir cariye 
· Fakat ertesi günü, uıaklarım, bunun 
sabahleyin Hindistan cevizi haline gelen 

büyülü bir kafa olduğunu söylediler ve 
hana, bütün mahallenin inandığı bir hi
kaye anlattılar. 

"Evim, filhakika tekin değil miş f. 
Eskiden bu evde, zengin bir Arap ika 

met etmekteymi~. Bir gün, bu zalim 
adam, havuzda yıkanmakta olan, güzel 
cariyesini çağırmış ve genç, ktz bu dave-

te biraz geç icabet etini§o Sevgilisinin, 
kendisine bu kadar fena itaat ettiğine 

son derece kızan adam, hançerini çıkar
mış ve gt:.izel ktzın kafasını keserek vü

cl!i':iunu havuzun altına gömmüş. O za

mandanberi, bazı geceler, Arap zavallı 
kızcağızı hatırlayarak onu çağırır, genç 
kız da derhal, gömüldüğü yerden kalka
rak ve başmı ellerile tutarak merdiven
lerden yukanya çıkarını§. Bazan, ace
leyle çıkarken kafası bir yere takılır ve 
düşermi~!.. 

''Kocam bana, geceki hadisenin, bir 
Hindistan cevizi için kavga eden iki 
maymunun gürültiisünden ibaret oldu
ğunu, ısrarlarla temin ettiyse de, hiçbir 
şey dinlemedim ve hemen ertesi ıünü 

başka bir eve taşındık. 

''Benim evimdeki hayalet diğerlerine 

nızaran bir ey değil, öyle evler vardır 
ki, icinde ö!üler bağırır, hısktnr, kapı
ları ~~ar, duvarları sarsarlar. Bunlar, 

diri diri, evlerin altına gömülen veya 
duvarlar arasına konan esirlerdir. Bun
ların miktan, binanın ehe:nmiyetine ve 

sahibinin zenginliğine bağlıdır. Yol aç· 
mak için yıkılan eski ve harap bir sara
yın altından ve duvarları arasından yir

mi i kelet çıkmıştır. Bu, evde ikamet 
edenlere saadet getirir itikadr vardır. 

Moab kralları ~de esirlerini değil, ye

ni doğan kendi çocuklarını bile, şehirle
rinin temeli altına gömerlerdi. Ve bun
dan bir müıddet evvel, İngilizler, jeriko 
duvarları altında, büyük küpler içine 
kapanmış birçok çocuk iskeletleri bul
muşlardır. Esasen bu işler Paristc de 
yapıhrdı .. 

Bu ıualle beraber, ynatlP o"J"1' 
yalctler yü21anden aklını 0 ınalt ıuıuıııll 

. k dine sor 
madığmı ken.dı en du • 
nu duydum. O anlatıyor ·ıcediıtrl g'6' 

~ ·1 fakat ~.a· 
- Çocukları degı ' darı daha ' .... 

b 'r asır '""' merlerdi. Hern de 1 DöşeıtıCYe erı diil' 
kın zamanlara kadar.. ..vvel· 

den ... it 
lata tahtasını çılvilenıe a canlı b 

. ·n oraY .• kJı-
ger "uğur getirmek ıç~ ~ eski lfl"'ie-

. . salı · d · parısiJ1 .• ,ııı kedıyı venr ı. bU ıca• 
terindeki evler yıkılırken, dana çııct1' 

. keletli nıeY • ttit• dilerin yüzlerce ıs ndaltt 
araları etti 

Kocamda, tıpkı duvar allı kedile.'.ruı;· 
ler gibi buruşmuş bu rdzavr 13unu go , 

a ı . , ,.o•• 
birisinin mumyası v. diken olUı 6• . .. 1 ri dıken A\c g ce, ınsanm tuy e d·ri ola•" 11r 

Burada bazan esirler,vv~la bOğar 
mülmezlermiş. Onları e \f\jcutl•(ltl' 

ıarın _,1 tt' ve ilk temel taşını on J bu kail' ,. 
.. 1 . z gibarh ar oll" gomer ennı~. en ,.~,,Jc .,. 

aP1".,.. ıti&' 
mel taşının. yapılan v~ Y eğine ı.a 
b .. .. .. hl aff•ttırec utun guna arı '" 

ler. k içil1 .... 
O··ı··ı · teskin etme . · u en . udur• eril' 

yerli halkın kanaatı ' nıar, ye:1 o· 
Eskiden b:.itün bu ıcurba eSBretit' 

Fakat .ıs• 
de rahat dururlaıldı. a "''•· 

da isyan · il1 1 

gasın.dan sonra, .onlar h .. riyetlerill tıı"~ 
yarak, mütemadıyen, ur kiı1 t , 

O Jarı tes oırıte desini istiyorlar! n . k öldıı 
. . . ,_ .. ttfi ıne 
ıçın, tavuk, keçı ve 110 ~ 

lazımdır. dı öliil~ı,,f 
_:,_ · bazlar (,'?'. 

Diğer taraftan a.u•1r. . gariP V' 
ldışarıya çıkmamala.rı .1Ç~·. lt'ilitl~r\e. ıt<' 
okurlar dö emelerı sibırüı ·p]•rlt fl-ıt.!ı1 

• - "1' ı ... 1'.., 
litlerler, duvarları buyu idef111~ • \tf• 
lar ve üstelik srkıntı1artnı g ~1erıdiı11' fi' 

on]arı eı; flr 
davul ve zurnalarla, . gece tıU' 

. • b yalet1ef1l'l -'-• 
Hulasa dırıler, a ıatt el~ ııf 

tıklan gürültülerden tcat :tıeır~ 
yük gürültüler yaparlar ve 1" 
masma mani olurlar. 1!

1
j esir 

. di 111" 
- Zengibarlda, şun ~t' 

mıdır? bU meıll1edl1r 
- Resmen yok. Fakalt 'lf ;ıgıı. e oJf 

ıco aJ ıc• tc, tsaret öyle kolay t otdu~U ...ı<J 
Ç .. k'· b meden ..,.,. ,,. mez.. un u u, ontıı.ı ..... ôt' 

d . ~ b. · d da BU, _ .. 1c 
ını ır nızam ır •· ye e~ ~· 

zamanda, kadınları h~f enclisil'l ıJotJ' 
mektir. Çünkü, ber est~ek çocul< 
patmasıdır ve ancak er ılt' 

ıur. '1' makla esaretten kurtU :tıürrt L:t rnan ii1 il'". 
Fakat onlar, hiç.bir ı:a un tı it;' 

e bUg • 1cJ 
rini talep etmiyorla~ v esaretı ef'~di· 
kaı1dın, maalmemn.unıye bir defa ııet' 
ediyor. Esasen esıreler, • h~ de Jıl"' 
1 • . 1 . • diler ttı'· rı &Sf' jf 
erının ev erıne gır .. jJede rtll"" 

bath değillerdir. Çün~uj:ti)11r1ııd• dl?ı' 
lar ve zannediyorum ld, ·ıniıdefl ~t· 
birim aylıklı hizmetçiJer~t>arclB· :,, pi' 
az şikayet ederler. z.en!ıc 1ciınsel. şltıll' 
ten kurtulmu§ olan bırÇ _ .... irtert ıet• 

• . ·nin cı·~ eôet 
ra ıstcmeden efendıle':a c)e"a.rı1 ~tel•(!• 
da . tar:aıarda çalışnıag c ıcul ,~r-

ınıu~ dıfll"' 
- Ya parça parsa 0

• :ı JcS eflt 
1 

•• uııc.. n 
her renge buyanan ~uıd doğ• ıı efttl 

- Bunlar haremler e itı1''re1 .ıc11tf datı J{ıl " 11· kızlarıdır ve altı yaşın cfır· 
8

rsS1 

dilerinin kapatmaları ffallc •. se· 
d·yor· çoı< ~ 

asaletlerine delalet e 1 dıl'lıar rıııde 
. . )ca • ı,ele 

da hır zencı kızlar ve. tecril 
vilir. Onları, b=tyattakı oııl•'' 

·r ·til" dolayı takdir ederler. d ....,,ıctı ', n b' 
k ew i.J l) • ıet• Bu.ada hayat aş dsı• ·rdıt 

1 güzelleşmesini herkeste~. ııııılıl ıc ıı• e 
Ç0" • ece p• 

ler ve teshir etmekte git111•Y itfl \_, 
Bu kadınlar, artık hOşa ,et :ıtıill\,r•· ıır 
geldikleri zaman da. ~a> eııÇ "~.ğretirlt'' 
feler görürler. Mesela grırı• 0 

k . ırla " <11' ın ve evlenmenın s , 11ot 

tavsiyelerde bulunurla~;111,t'lıı r 0ııl'fll 
S k k d r. ı.alJ' · .ıe ı sı a gen:s tetı) w 

J k~ -arını, kolaylaştırma ,ı et tiJD 
ıuç ortağı olurlar. ttıl derll ııııııl' 

1
c• 

Fakat yakalandılar ·ra• l1~ıı' ô0
f, 

.... 1 .J<serJ ııır oırl' 
rını goı•Jr er ve ... 11 rıı @"~ı· 
beraber diri diri du"ar ;;a g811' , .. ı 

Prar. eıetıı ... 
meler altına veya to . ııiıcsr 

Bisiklıet mcrakltS't Ô§ık, nişanlı tıe etıli.. 
- Pariate mi? Çocukları diri diri gö

merler miydi? 

Ah! Zengihann evleri 

tabilsele r !., 
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Güvercinlerin 
rekoru 

[ .. F;;~;;~ .... 8a·;;ğ~~;;····~ç;~;·k .. ·24··ğü~"d;···ii52ö'"""kii~·;;t;-; .... ! 
..... kateden güvercin şimdilik şampiyondur i 

b ···············································-····· .. ···· ................................................ 1 

QU sevimli ve icabında kahra-
man ,hayvanlarda bir 

s "altıncı his,, varmı dır ? 
orı te .. b 

~c . cru eler esnasında Fransadaıı 
~- fllen b' .. . . H' d' ç· 'd .,..Y ır guverc:nın ın ı ını e 

gondak' 11,520 . ı yuvasına 24 gün sonra ve 
'ıırcr kılometre Dir mesafe katetmek 

1Yle vas l ld ~ .. ··1 ·· .. !lir .. t o ugu goru muştur . 
~ltyj güvercinin bu kadar uzun bir me 
~ted :.uvaya avdet etmek şartiyle 
~l>ılt ~.11rnesi harikulade addcdilmeğe 

~sıt· ır rneseled · r . 
Pitau 

1 
zamanlarda Yunanlıların Olim

... arda bı' . . 1 l . . . 1 • . "'llhtcr rıncı ge en erın ısım erım 

~'ta ır Şehirler arasında güvercin 
h 

81 ile b'L" d'kl · ı · d <ıı.ınd ı :ıır crı ma um ur. 
ıl\·'la • ~ sonra gitgide güvercinlerı 
l' lvı t b' ı t~dti . er ,,.e sayesinde uçuş mesaf ~ 
1 ı.s20 ~1• olarak artmış ve bugünkü 
tir. ıle>nıetrelik rekor elde edilmiş · 

. C1.i\terc· 1 . 
ti lra, ın erın yuvaya dönüş sebeple 
"-· ınaa ""' . . ı . . .l vllllızılt}a '"~ VC CiVCiV erının yanın•.ıa 

he >'ok le his::inin başta geldiğine şüp-
1\. tur. 

de ncak 
t hı.ı Uzun mesafelerden yuvaya av 

l1td1~llstında bu hissin onlara hiç bi r 

~· 1311 ~0kunamıyacağı da şüphesiz · 
~tı.... gune ka<l .. . . b' 1 
d 

-·llet ar guvercının ın rrct: 
tt· relik ~ ı l'rl mesafelerden yuvaya av -
tİlıjir.a~l.~i bir şekilde izah edilmi~ 
0~talt b uzergahtaki b;ızı yerleri işaret 
>\ııı Cl!ed' ~ ' h ıştı ır;ı akkındaki nazarive de 

ıt~llrlil" r. Çünkü b!r çok defa uzaklara 
ç;.. en .. 

~~--·~t h guvercinler kapalı bir kafes 
aw · 1~ k a bır keresinde de klorofomı 

"lltı~. ıur · ·"ltlıiı etıyle baygın bir halde gö-
~ Şlerdir. 

~)~ bir ~uşun yol üzerindeki işa
~ b:ç t e~esıne maddi imkan olma -

' 4- be izaha muhtaç değildir. 
~ u~ ~r rnesafe dahilinde yapılan şu 

~ ij~ ~·ı e son derece enteresandır: 
tet '- ı onıetrc b' f .... .. 

)ij 41 ııa ır mesa eye goturu -
~a. natıan ke ·1 b' ·· · · 1 tııQ ,..illa .. .. sı en ır guvercının 

:ıır. Yuruye yuruye avdeti görü1 . I 
~tr ~r haıa 
"- c,lllcr e Şurası muhakkaktır ki O'Ü-
"' "- ek o lij ~crd11ll olaylıkla yuvaya avdet i<1in-
bi~· lıo}'I eden bir (altıncı his) mev~ut 
"titr e olrn d 1 . 

t1~ Ce lt'l asav ı on arın bılhassi\ 
" ı:lon °rnetrelik y erlerden yuvala 

ı "U•· ltıeJerı' .. 1 .. ı.ı'r •-re· mumKun olmazdı. 
ı. . • il\) . ''°' ·~t Uı: ~rı muhakkak surette rlii7 

? OJd Crınd , ' t' lığı.ı e uçmazlar. Bora, yahut 
~terek bı:anıanlar uçuş hatlarını de

'i ·~ranı Unlardan kacarlar. 
~l"'I ıkta • 

ı:ı,~ 1~ •on uçtukları ender vakidir. 
t ~:a illı•ttanıanlarda karanlıkta uç . 

trc· y ıf'!Jrn k .. 
t. ~'•~'nlerin • a ~zere aç bırakılan 
"ıiıı ..,. ııı gecelen yem yemek üze . 
l t~ · tsafele .. · d 

tı' ..ııı.... r uzcrın e ucusları te-
d ·•ıış ol<) • · 

~'il e IJc uğundan yakında gece · 
ııı,,,. .an g" • 

""kıa1ttad•r uverc nlerin üretileceği 
r- lJI n" . 
" · ... or" t~ ıı.,crcinı .unen bir nazariye 

"~td}'olund er.ın yuvaya dönüşlerini i-
•· ır '-• il ıleri .. ··1 b' . 'l't ""' akı suru en ır na ?1rıye 

C ~tıdur: a Yakın ve kısmen mantığa 
iı: u.,., 
"{h . tcintcr. 
I~ ~}'le tı ı/~ kulakları teşekkiilat 
tı; da kut kı ınsanlannki gibidir. On
"~"tlbi vaa larıncıa bizimk:lerde ol!lu 

"it • tını d . 
tiı., · ,air . aıre şeklinde ka:talJar 
(ı. trciıııcr iddiaya göre bu ka'1:ıJlar 
'llljı, c bi . 
~ .1iJc k zım anlayamadığımız bir 
tJ:ııva:va ltdr:ti) bahşetmektedir. 1-Jat-
i'Qllt don .... 
t 'lttıek uşun sırf bu kanal':lrm 

llıt.,.,.llltubutdte olduğu b=r (altın. · . his) 
ı. ~llttı.ır llğunu ileri sürenler de 

\ "ııı . 
~ıı;\IJ a1tıar1 tık 
ı,ta irıtıır, andığı yahut ta kulak 
llt11 tU.,.er • zedelendiği takdid~ en 
ı... }' tınler· . 
~ı~ liva.Ya .. ın bıle kısa mesafeler· 
)11~ ~~dutun:oneıned :kleri tesbit edil 
~ır it ltıy an kulak nazariyesine bü 

?net ve rmek lazımgelmekte -

~ ~aşka · . 
~~"".ı" ~ .• , ~-r n~z11~ıye 
"1,lıt ' . uc fruVEi'.:ir:, topra~ 
Cu., \tn"' bf l~ de yuvaya dönme1~ 
'li;.~l\l~ri r §eyler kazanmaktadır. 

tl rı radyo istasyonlarının fı· 
t.ındu-

gu zamanlarda uçuı 
tı }"Oliyle izah edilen bu me 

Otomatik foto9rof 11wkhıcsi taşıyc:ı 
bir "a~l\m'i giiı'arciıı,, 

sele kat'i olarak isbat edilmiş b:r nazari 
ye ad-Oedilemezsc de son derece itina il~ 
terbiye edilmiş kuşların bile radyo m~'1 
cclerinden müteessir oldukları ve }'{>J ~ 

lannı kaybettikleri muhtelif tecrübderle 
isbat edilmiş bulunuyor. 

Radyo istasyonlarının hali faaliyette 
olmadığı zamanlar salıverilen güvercin 
terin tamamiyle tabii olarak u~uş yap -
tıkları, buna mukabil radyo istasyon 
)arı faaliyete geçer ,::eçmez şaşırdıkla · 
rına ve hemen yere inerek uçuştan vaz 
geçtiklerine bakacak olursak bu naza· 
riyey i büsbütün yabana atamayız. Ma 
amaf:h henüz bu husustaki tecrübeler 
eksik olduğundan bu nazariyeyi kat'i
yetlc kabul etmek de doğru değildir. 

GUvcrcin1erden insanlarm 
istifadesi 

Güvercinlerin yuvaya avdet hususun 
daki istidat ve kabiliyetlerinden istifadl" 
mcseles;ne gelince, sebeplerini izah e
dememekle beraber insanlar bundan is 
tifadc etmcği hiç te ihmal etmiş addC'
lunamazlar. 

Büyük harp esnasında güvercinler 
vasıtasiyle haber yollamak usulünden 
büyük istifa.deler edilmiştir. MüthiJ a 
teş ve bombardımanların devam ettif 
sıralarda güvercinler tarafından göste
rilen cesaret ve tahammül hakkında b~r 
çok kahramanlık hikayeleri duyulmuş· 
tur. 

Som cephesinde (Sevgili dost) adlı 

bir güvercinin i7 inci Amerika taburu 
nu tamamiyle imha edilmekten - ~ötiir

düğü haberle - kurtaran bu kuş bilahare 

Verdun ile Rampont arasında on iki se 
fer yaptıktan sonra bir şarapnel par -
çasiylc bacağı kopunca tekaüde sevke· 

dilmişti. Aldığı şarapnel yarasına rağ • 
men sarkık ve kanayan bacağını hava-la 
sallaya sallaya gene muvaffakıyetle dö
nen (Sevgili dost) gerek Fransız, gerek 
se Amerikan ordusunca çok sevilen bir 
(uğur) telakki edilmiştir. 

Avrupa ve Amerika ordularındaki 

güvercin bölükleri çok dikkat ve itina 
ile haberci kuş yet:ştirmektedirlcr. Or
dumuzda da güvercinlerden istifade e
dildiği malumdur. 

Alman ordusu kuşların bacaklarına 
iliştirdiği küçük bir fotoğraf makinesi 
ile düşman karargah ve askeri vaziyet
lerinin resimlerini almağa muvaffak ol 
maktadır. • 

Bundan başka güvercinler balıkçı 

filoları tehlikeye maruz kaldıkları za -
man tehlikeyi karaya haber vermek il· 
zere uçurulmakta ve bundan başka da 
orman yangınLarmı haber vermek Uzere 
kullanılmaktadırlar. 

1ıte böylece, insanlar güvercinlerin 

Memlekette tetkikler 

Dersim dağlarında 
nasıl kaybolduk ? 

Atla seyahati daha eğlenceli 
bulmuştuk, fakat sonra ... ' 

Elazizde (Dersimi atla dolaıaca • 
ğım) dediğim vakit garip garip yüzüme 
baktılar. 

Biri sordu: 
- Siz Hozata gitmediniz mi? 
- Gitfm .. 

Amma otomobille 2ittiniz dee!l 
'? 

mı .. 
Evet .. 

Güldü .. 

- Niçin gülüyor~unuz?. 
- Cesaretinize, dedi ve ilave etti, 

otomobil seyahati size eğlenceli geLdi 
galiba?. 

- Her halde at seyahati daha eğlen
celi gelecek ... 

- Belki istifadeli gelir, fakat eğl,.n
celi olacak diye bu işe gırışıyorsanız 

bu sevdadan vazgeçmenizi tavsiye ede· 
rim. 

Kararımı vermiş, atımı kiralamış ve 
noter mutemedi genç arkadaşım Ga· 
liple de sözleşmiştik .. 

Galip. Elazizin yerlisi olmakla berıı.
ber Dersimi ancak benim kadar biliyor
du. Belki benden fazla bir kaç isim 
duymuşluğu vardı: o kadar .. 

9 Temmuz günü sabah erken hare
ket ederken bir ahpabım bana şunları 
söyledi: 

- Yoldan ayrılmayın .. Hele geceye 
hiç kalmayın .. 

Tavsiye manasızdı. Çünkü biz ne 
yol biliyorduk, ne de geceleyeceğimiz 
yerleri.. Yol bilenlere .orarak bir harita 
hazrrlamııtık. Fakat bir kaç ıaatlik yol 
culuktan sonra haritaya boşuboıu:ıa 
emek verdiğimiz anlaşıldı. Çizgilerde, 

bir şey anlamaz olduk. Çıplak tepeler, 
korkunç uçurumlu patikalarda bir kal( 
çizgiye bakarak yolu tayin etmek bizim 

için muhakkak. ki Okyanos denizinde 
yıldızlara bakarak kara aramaktan daha 
faydasız! . . ,,. 

Pertek köprüsü komiseri, hüviyetimi 
tetkik ettikten sonra seyahatimin gaye
sine inanmadı: 

- Her halde yeni Perte~e gidiycr· 
sunuz ... dedi. 

- Evet, dedim, eğer vakit bulursam 
yakın köylerine kadar da g:tmek i~ti-
~rum. 

• • • 
Güneı o kadar ıiddetli ve hava oka· 

dar bunaltıcı idi ki saat 17 ye kadar 
mola verdikten sonra Mazgirdi yarıla· 
yacak bir mıntakayı tutmak karan ile 
yola çıktJc. 

Arkadaşım Galip, daha iyi binici ol
duğu halde, tesadüfen benim atım dah:ı 
ziyade koşucu idi. Onun için dört nala 
yürüyüşle fena halde sarsılıyordum, ha
zan belkemiğim, hazan karnım VI" her 
an azamın bir yeri ağrıyordu. Şunu d3 
itiraf edeyim ki hayatımda atla ilk uzun 
yolculuğu yapıyordum . . . .. 

Büyük dut ağaçları ve sayısız de 
ğirmenleri ile önümilze çıkan köyd,. bir 
kaç dakika dinlendikten sonra yola çı· 
karken bir çoban: 

- Ağalar, dedi, yolu bilmiyorsanız, 

kaybolursunuz! 
- Niçin kaybolacağız?. 
- Çünkü bundan &<>nra köy bubmaz 

sınız. Hava kararıyor. 

- Köy yok mu? 

- Var, amma çok uzak .. Atlan sil· 
reraeniz vanrsınız. 

Galiple bakıttık. Eaasen dört nala gi
diyorduk ... 

- D,ört nala gideceğiz .. 

yuvaya dönüş hislerini henüz izahtan 
çok uzak olmalarına rağmen onlann bu 
hislerinden azami istifade etmekte ve 
bu gilzel kuşları kendi arzularına ram 
etmektedirler , 

• • 

Yazan : Niyazi Ahmet 

Uzaktan gördüklerimizin devriye jandarmaları olduğunu yaklaımca 
anladık; bize yolu taril ettiler, fakat-... 

Pertek komiseri hüviyetimi tetkik etti. 

- Öyle ise bu akşam Vaskirde va -
rırsınız. 

• -\4 • 

Düz, yokuş, iniş bakmıyor atlarımm 
dört nala silrü}'{>rduk. Fakat gözün a1a 
bildiği en uzak noktalarda köye benzi
yen bir alamet bile yoktu. Yol bomboş 
tu ve boşluk ıssız .. 

Kararmak üzere olan tepelere '1\ir -
bünle bakıyordum. Uzak tepelerin bi
rinde bir kımıldanı§ gördüm. 

- Galip beni takip et ... diye bağır· 
dım ve atımı koşturdum .. 

Tarlalardan, patikalardan tepeye 
doğru yarım saatten (azla at sürdük .. 
U raktan gördüğüm jandarma devriyesi 
imiş:ı .. 

- Aman, dedik, bize en yakın köy 
yolunu gösterin ... 

Kartımızdaki tepeyi işaret ettiler 
ve: 

- O tepenin arkasında Vaskird var 
dır • 

- Vaskird mi?. 
- Evet .... 

T~krar atlan dört nala kaldırdık .. 
Demek Margirdi yarıhyorduk. 

işaret edilen tepeyi uzaktan yakın 
görmüştük. Fakat taşlı, uçurumlu yol -
!ardan atı sürmek mümkün olmadıeı 
için ancak bir saatte gelebildik. Havô 
tamamiyle kararmıştı. 

Tepeye çıkar çıkmaz önümüzde bit 
iki kulübe bir ka~ çadır belirdi. Arka· 
dqnna: 

- Yahut bu Vaskird olamaz .. Dc<Um.' 
- Niçin olamasın? . 

- Çünkü Vaskird nahiyedir. Bura'C!& 
nahiye binasını andıran bir yer yok. 

Güldü: 

- Elbette olmaz.. Buraların biltün 
e~leri böyle.. ı 

Çadırların önünde bizi ilk kUJilryan 
kocaman çoban köpekleri oldu • 

Onlar kadar çevik ve cesur olan k8Y. 
lüler yetişmeseymişler atlarımızı bile 
köpeklerin elin.den kurtaramazmııır:. 

- Burası Vazkird mi? diye ıord~ . ''\ -Yok .. 

- Peki Vaskird nerede?. 

Tepenin arkasını iıaret ederek: 
- Arkada, dediler... · 

- Bu ne köyli?. 

- Bu ( .... ) ağanın yaylasıdır. 
- Siz onun adamları mısınız?. 

- Beli .. 

Konutanlara 'dikkat ettim. Çadırlara, 
evlere baktım. Bilinmiyen bir yerde 
kalmak mı, yoksa gitmek mi lbımdı? 

Ben burada kalmayı tercih ettim. Ar· 
kadaşım: f 

- Olmaz, dedi. Bu akşam Vazgird~ · 
de kalmalıyız.. 1 

Şunu da söyliyeyim, ki Galip te, ben 
de silahlı idik. Bir şey yapacağımızdan 
değil, fakat hiç olmazsa bize cesaret 
versin diye birer tabanca ve hayli fişek 
almış, her ihtimale karşı da üç yüz 
metre kadar da ilerisini aydınlatan bil· 
yük bir elektrik fenerini heybeye yer
leştirmiştik. 1 

Galip V ~a katmamakta israr edin 
ce: 

- Peki gidelim, dedim.- . 
Köylü Hasan ağa bizi tepeye ka'dar 

çıkardı. Eline bir yirmi beşlik sıkıttr • 
rınca tarlaların sonuna kadar götürdü~ 
ten sonra yolu tarif etti: 

- 20 dakikada gidersiniz, dedi. .. 
Korkmayın .. Ben burada oturur, bekle· 
rim. 

Hasan ağa neyi bekliyeeekti, ıorll'a
dım bile. Karanlıkta atları sür'atle tek· 
rar sürmeğe başladık. 

On, on beş dakika kadar ilerlemiştik .• 
Önde giden Galip: 

- Artık yol seçilmiyor, feneri yaka· 
lım ,dedi. Ve bir dakika sonra haykırdı: 

- Mahvolduk! 

- Aman ne oldu?. 
- Fener, heybe ile beraber düşmü~I 
Yapılacak i5 yoktu .. 

- Z!yanı yok, dedim. Yirmi dakika

lık yolumuz vardı. On beş dakikaııını 
yürüdük, beş d:ıkika kalmıştır. 

Atlarımızdan indik. Tarlanın içinde 

yol arıyarak yürümeğe başladık. Fakat 

beş dakika sonra yol izini tamamile kav 
bettik. İki, üç saat, sağa, sola; ileri, 

geri ne tarafa gitt:ğimizi bilmeden do
laştık. Gece yarısı olmuştu. 

Kımıldanamıyacak kadar yorulmuı • 
tuk. Gündüz cehennem gibi kaynıyan 

tepeler şimdi bizi titretecek kadar Ü§Ü• 

tüyordu. 

Niyazi Ahmet 
(YARIN: lJk atef, yangın ve Denim
lilerle tepeden tepeye bir miin• .. l 
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Hamparsum arkadaşa yazdığım mahrem 
mektupta kendisini buraya davet ettim . 

1 nuşuruz .. Şimdi sizin vaziyetinizi müna 

bir 

Beş dakika sonra siz de daima açık bu
lunan sokak kapısından içeriye girer -
siniz. Kapıcı birinci kattaki Cağada • 
mard gazetesi idarehanesine gideceği • 
nizi zannederek bir §ey sormaz .. Fakat 
ikinci kata çıkacağınız zaman muhak
kak kar§ınıza biri çıkar ve nereye git -
mek istediğinizi sorar.. Bu takdirde 
di§çiye gideceğinizi SÖY,lersiniz. Artık 
kimse sizi rahatsız etmez .. üçüncü ka
ta kadar çıkınız, ben orada merdiven 
bııında sizi bekliyeceğim. 

Bu izahattan sonra Garo benden ay • 
nldı ve bir milddet Altıncı daireye dol 
ru ilerledikten sonra billdenbire kartı 

tarafa geçti ve geri dönerek seri adım
larla Fransız klüb:lnün önünden geçti, 
yanıbaşındaki 37 numaralı binanın ka· 
pısından içeri fırladı. 

Ben de Perapalasa doğru yoluma 
'devam ettim ve biraz sonra kaqı tarafa 
geçerek 37 numaralı binaya girdim .. 
Kapıdan girince yaılıca bir adam dikkat 
le yüzüme baktı. Fakat hiç bir ıey sor
madı. 

Mermer merdivenlerden çıkarak bi
rinci kata çıktım •. Garonun dediği gibi 
orada karşıma bir delikanlı çıktı ve kimi 
istediğimi sordu. Dişçiye gideceğimi 

•Öyleyince, bu delikanlı da dikkatle 
beni süzdü ve "yukardadır, buyurun,, 
diyerek üst katlara çıkan merdivenfcri 
gösterdi. 

üçüncü kata çıkınca Garoyu merdi
ven başında nöbet bekler vaziyette bul 
dum. Beni görünce, bir fevkaladenk 
var mı? diye sordu. Verdiğim menfice· 
vap üzerine: 

~ - Çok güzel.. Artık arkadaş Hraçı 
'ziyaret edebiliriz.ı dedi .. 

Biraz sonra dördüncü katta bulunu 
yorduk. Merdivenin tam kat"§111ndaki 
çifte kanatlı büyük kapıya yaklaştık ..• 
Kapıda 1, 2, 3, 4 rakamlarını ta,ıyan 

dört adet elektrik döğmesi vardı. ilk ~na 
zarda içerde dört daire mevcut oldu
ğunu zannetmittim. 

Halbuki, Garo Tatul bir parmağını 
2, diğer parmağını da 4 numaralı dilğ
meye basıyor, ayni zamanda iki zili bir 
aen çalıyordu. Aradan bir dakika geçti
ği halde kapı açılmıyordu. Garo bu se-

fer 2 ve 4 numaralı zillere ikiıer defa 
daha bastı. Bu sefer kapı açıldı. Esra -

rengiz{ bir salona girmiş bulunuyorduk. 

Komitanın yuvasında 
Bulunduğumuz oda oldukça genig 

bir salona benziyordu. Pencereler kalın 
perdelerle kapalı bulunduğundan, sa -
lon yarı karanlık bir haldeydi. tik da-

kikalarda bir şey göremiyordum. Fakat 
gözlerim karanlığa alışınca etrafımı ıeç 
meğe ba§ladım. 

Salonun ortasında büyük bir masa, 
masanın Üzerinde de iri bir kartal hey

keli duruyordu. Karşımı.ıdaki duvarda 
b:.iyük bir Ermcnistan haritası, onun 

karşısındaki duvarda da Tatnak fırka
sı erkanının tabloları asılmıştı.. Garo 

Tatul beni salonda yanlız bırakarak or 
tadan kaybolmuştu. Beş dakika sonra 
yanıma geldi ve: 

- Buyurun, arkadaş Hraç sizi bek
liyor, diyerek. beni içiçe açılan ve 'ler 
ikisi de çok güzel eşyalarla tefriş edil • 
miş iki odadan geçirerek bir kapıyı ya
vaşça vurdu. !çerden ''giriniz .. diye bir 

ae.s duyuldu. Garo kapıyı açarak bana 
yol gösterdi ve arkamdan kendisi de 
içeriye gidi. 

Geniş b·r salonun tam ortasında genç 

bir adam ayakta duruyordu. Kendisine 
yaklaştığımız zaman elini bana uıattı 
ve: 

- Hoş geldiniz, diyerek salonun bir 
köşesinde yuvarlak bir masanın etra • 
fındaki koltuklardan birini gösterdi ve 
Garoya hitaben: 

- Arkadaş Garo, gidebilirsiniz .• Dun 
dtonberi fazla yonı1dunuz, size teşekkür 

ederim .. Yaruı 
dedi, 

GaroT 

bir şeyler söyledi. Hraç yerinden kalk
tı, masasına doğru giderek evrakı ka
rııtırdı ve: 

- Henüz gelmemiş .. Ben meşgul o
lur, size haber veririm .. 

1 ~·=u~~=;: .... ::::d:, k:::~n ••::::: 
Garo Tatul her ikimizi selamlıyarak 

salonu terketti. 

Artık Taınak fırkasının İstanbul 

meıul murahhaıı ile baı başa bulunu 
yorduk. Mevcudiyetinden ancak bir kaç 
kitinin haberdar olduğu genç diktatör, 
uzun boylu, aarı,ın, mavi gözlü, temiz' 
giyinmi!, çok yakıtıklı bir adamdı. Ta· 
bakasından bir cigara ikram ederek ıöze 
batladı: 

- Buraya geleceğinizden beni haber 
dar etmem~klc hata ettiniz, dedi .. 

- Hareketim ani oldu, haber vere -
cek vakit bulamadık. Hamparsum ar· 
kadaş "sen merak etme, ben arkandan 
mektup yetigtiririm., dedi. 

- Dün sabah kendisinden bir telgraf 
aldık. 

- Telgrafı gördüm. 
- Evet Garoya vermiştim .. Anlatın 

bakalım arkadaglar nasıldır, itleri iyi 
gidiyor mu?. 

- Arkadagların hepıi de iyidir. Bil· 
hassa arkadaş Hamparaumun çok, çok 
selamı vardrr. Yalnız işler galiba pek 
iyi gitmiyor .. 

- Ben de o kanaatteyim. Ben bu va 
ziyetin sonunu iyi görmüyorum .. Kaf· 
kasyadaki vaziyetimiz emin değildir. 

Bu ıebeple Hamparaum arkadaşa yaz
dığım mahrem bir mektupta kendisini 
burayı davet ettim. Acaba bundan size 

bahsetti mi? 
- Hayır, bö.yle bir ıe ds:ı bahsetme r 

~ 
- Neise,benim kanaatime göre, fır • 

kının merkezini İltanbula nakletmek 
lbımdır. Bir defa iıgal kuvvetleri bu
radadır. Derhal ve günü gününe t emas 
temini imkanı vardır. Ondan sonra ica 
hında kolylıkla Avrupaya geçmek imki 
nı vardır. Halbuki Kafkasyada ufak 
bir kanııklık zühurunda arkadatları -
mızın orada mahpus kalmuı muhakkak 
tır. Bu hususta ileride daha etcaflı ko-

kimseyi tanımıyorum. 

- Güzel, bu vaziyet lehinizdedir ... 
O hal:le evvela otelden ayrılıp bir ev 
tutmalısınız .. Nerede ise sizin 1stanbu 
la geldiğiniz duyulacak, sizinle alakadar 

olanlar çoğalacaktır .. Henüz kimsenin 
haberi yok iken biz tedbirlerimizi almak 
mecburiyetindeyiz. Esasen bugün ar· 
kadaş Hamparsumdan yeni bir telgraf 
aldım, bakınız ne diyor, diyerek, Hraç 
masasının üztrinde duran bir telgrafı 
getirdi ve şu satırları okudu: 

"Sogomonun muvasalatını bildiriniz. 
Huıuıi evinde ikamet ehin.. Havaya 
a1ışmcl''ll kadar ıokağa çıkmasın .. Sıh
hatine dikat ediniz, ~ahsen meşgul olu
nuz. lhtiyaçlannı temin ediniz.. Mek
tup postada .. ,, 

Hamparıum 

Telgrafı Hraçın elinden alarak bir 
defa da ben okudum ve Hraça sordum: 

- Siz bundan ne anlıyorsunuz?. 
- Sokağa çıkmanızı istemeo:liğine 

göre. sizin burada tanıtmanızı istemiyor 
demektir. 

- Sıhhatine dikkat ediniz demekle 
acaba bir tehlikeyi mi kastediyor? 

- Doğrusunu söylemek lazımsa, ben 
de ayni manayı çıkardım. Her halde 
tedbirli hareket etmek lazımdır •• 

- Evet, derhal oteli terketmeliyim .. 

- Ben bütün bunları düşündüm. 
Siz bir daha otele dönmezsiniz. Biraz· 
dan otele birisini gönderir, eıyalarınızı 
aldrrırız. Siz de otele telefon C'der, bir 

kaç gün için Adaya gideceğinizi, eıya
larrnızı göndereceğiniz adama teslim 
etmelerini söylersiniz. Göndereceğimiz 

adam hesabınızı da temizler, bu iş bu 
suretle halledilir. 

- Pek iyi, odayı nerede bulacağız? .. 
- Siz merak etmeyin, ben onu da 

halletmeğe ve akşama kadar size m:.i • 

nasip bir pansiyon bulmıya çalışacağım. 

(Arkası ııar.) 

Güzel TOrkDyedeın Manzaııra D aır 

Bolıt • Zonguldak yolu 

ÇökD~ tü ifil 
t a ~ a O a ır o lf u o ~. el1 

Adams isimli odacı bu yuıd 
milyarder oldu . . edildi. ıca.~ik•· 

lspanyol kumandanı Kortez, ıs 19 kan adeti olarak telakkı 1 <ıa ıuıllll 
· esna ar ' 1-en 

da maksikaya gelip orayı fethettiği za· türlerde, tiyatro ve sın 'k)et çiğner" 
man bu memlekette Aztekler gibi nıe· her yerde. Amerikalı çı , 

· · · d·ı· bu,,.uk deni bir kavim bulunca hayret etnmtı tasvır e ı ır. ·ıgide / .. 
Fütuhatçılar bilhassa. Aztek genç ingilterede de. çiklet. gı ~. çunkiJ 

• başlau-· as· 
kızlarının dişlerinin beyazlıklarına hcay· bir rağbet kazanmaga Artleril<Bl'I 
ran kalmışl:ır ve Meksikahlann, eski 'Jlr harbi umumi esnasında.' bU adeti aşı· 
adet mucibİ'lce, sakız çiğnedikleri ;._i:ı kederi İngiliz askerlcrınc 

·11111• 
böyle güzel di!lere malik oklukhrın: ladılar. ı'lerİ· bt 

d k ü~ter C'\I" 
anlamı,ıardı. Çikletin en sa 1 rrı r rı spor 

· • tara ~ . · ıe· 
Aradan birçok asırlar geçtikten son· sa cocuklardır. Dıger ·yet1erırı1 

p • ·k· vazı · ter· 
ra, general Don Antonio adında bir tar da, çikletin, fızı ·ı ··ıtefiktır 
d 'k .. M · b · k" "I · d . •. f'krinde rt1U ıeyre· ı tator ekııkanın aşına geçtı; gene· amu ettır ıgı : ları 

. . d sporcu (Jel1 
ral birçok defalar ıürüldü. Nüyork ci· Esasen, seyırcıler e. . . · 5eyre . geı:ışıııı ,1ıı 
varındaki bu zoraki ikameti eınaıında derken, tıpkı trenıo / (13\1 > 

. t'ririer. ae· 
general Dor: Antonio'nun en kıymetlı 
eıyası, yanından hiç b:r zaman ayırma· 
dığı "Çiklet,, ıtokuydu. 

Meksika diktatörü tekrar mcmleke· 
tinin baıına ceçirildiği zaman. Ameri
kalılar onun çekmeceleri içinde bu 
"Çiklet .. ıtokunun bir kıımını buldular. 
Generalin Odıcııı olan Tomaa Adomı a
dındaki Amerikalı, onları kavuçuğa ben 
zetti ve hatta bir arılık bunları kavuçuk 
yerine kullanma"' bile düşündü. 

Adams evvt"ı çiklet'i 10ğuktan -
ııcaktan mütee11ir olmaz bir vaziyete 
ıokmağa teıebbüs etti, ıonra ditlcri dol 
durmak için kullanmayı dü,ündü. Niha 
yet , bunu Mekıikalı general cibi. yani 
"Çiklet, olaıak kullınmağa karar verdi. 

Bu münasebetle, kendisine, eırarı

engiz bir madde çiğnediklerinden dola
yı Meksikalıların gayet güzel dişlere 

malik olduklapnı anlatıldığını hatırladı. 
Adams biraz ''Çiklet., haşla<h, son

ra çiğnedi. Amerikan sakızı (Chewing • 
Gum) keşfeditm=şti. 

Adams, bWtdan sonra, biraz daha 
''Çiklet., başladı, bunu bir kağıda sar
dı ve Nüyorktaki bir şekerleme mağa
zasına gönderdi. 

Sa~ki btıtÜ~ .,Amerik'a bunu bekli· 
yormuş gi.bi rağbet çok büyük ve ani 
oldu. 18 71 de Adams icadının beraeti· 
ni aldı, çiklete şeker ve meyve tatı ilave 
edilince de, rağbet büsbütün arttı. 

Birçok rakip fabrikalar "Amerikan 

çikleti,, imal etmeğe başladılar. l 89'l 
da bir tek şirket bu fabrikaları bir ara· 
ya topladı, Adams da ihtiyarladığı için, 
istirahate çekildi. 

Çiklet sanayii, işte böylece doğ-
muştu. O zamandanberi çiklet çiğnemek 
adeti, bütün dünyada, tam bir Ameri· 

Denizyolları 
Vapurlarında 

Yatak bu1ab~lmek için 

On gOn evvel 
mUracaat IAzım ! 
B u ay başından beri, devlet deniz 

yolları idaresinin muhtelif hatlara i§Iİ· 
yen vapurların ıeyrüsefer tarifelerinde 
tadilat yaptığını yazmıştık. Fakat !U 
birkaç gün içinde yeni şeklin de ihtiyacı 

karıılamaktan çok uzak olduğu J:ÖrÜl· 
müşttir. 

Son zamanlarda deniıyolları idare· 
ıinin vapurlariyle ıeyahat etmek öyle 
sıkışık bir vaziyet almıştır ki bu halden 
halk büyük mütkülat çekmektedir. lz. 
m:re gitmek için üıtüste üç vapurda bir 
t ek yatak arayıp bulamıyan yolcular 
vardır. Şu vaziyetten de anlaplmakta
dır ki deniayollan idaresinin bazı hat· 
lara itli yen vapurlarında yer bulabilmek 
için dört sefer, yani alelekser on gün 
evvelden acenteye haber vermek icap 
etm-:ktedir. 

Körfez hattına işliyen vapurla~daki 
vaziyet ise daha kötüdür. Burada bir 
kamaranın iki yolcuya satıldığı sık sık 
ıörülen hadiselerden olmuştur. 

Son değitiklikltrden ıonra Mudan
ya hattında kaldırılan pazar ve cumarte· 
ıi karşılıklı poıtaları da Bursalıları 

müşkülata sokmuştur. 

Bandırma hattı postaları iıe ihtiyacı 

kar~ılamaktan çok uı:ak bulunmakta· 
dır. 

Karadeniz sahili yolculannın vazi
yetine elan bir çare bulunamamı§tır. , 
B u hatta yaz mevıinıinde her gün bir 
vapur kalkıa az ıelecektir. 

inekler gibi gevış ge 1 b'r bizirtl 
• . . ta ı ki ıarı terci.ime oldugu ıçın, rtlera 1 

ğildir. Çiklet çiğniycn spor 

kusura bakmasınlar!) tu"tcriik jfr• 
· · ve JcO" Çiklet mide usaresıoı ı...,..,.rtli 

b .. lece,,,...... W 
zatını fazlalaştırır ve oy d'şteri de . 

. nda 1 ·ı rııı laylaştırır. Aynı zaına yarect e 
"tün taY ıa· mizler ve nihayet, bu d 0 de arı 

ve kaşiflerin şehadetlerin k~O eder, ııı• 
~ h'l . . }eri tes ı 

şıldıgı veç ı e sınır 
. ''5'' suzluk ve açlığı gi<ierır. etişen 

Çiklet, Meksikada ela y dilİf 'le I>~ 
· f hsal e · tıı• potilla .. ağacından ıs ı .k 1ı1arıt'I i11 

ag~ actan i!.tihsalat Amerı a . ~-
sarı altındadır. 'kletin rfl 

Amerikada kullanılan çı rt1 blf11~ 
tarr, çok fazladır. 1914 te, adtı:oekte>'ÔI· 

· bet e ,.,_ya senede 39 parça ısa 9 parr 
ı 929 da ise, bu miktar, 1 O 
··k ı · · ııcd• yu se mıştır. • atılar, ıe l· 

Vasati olarak, Arrı~nk k çiklet ~ 
iki yüz milyon Türk ]ıralı 
!anmaktadırlar. trıgiJterf' 

Bundan başka Kanada ve a) faili 
de de (adam başına kırk parÇ tol'" 
çiklet kullnılmaktadır. Bun~Jer· .> 
Japonya ve Fransa gelmekte tan 'j. 

Almanlar, çiklete karşı 0 ~,.-.. 
beti na .. arr dikkate alarak. ~e~ ·,nal ıt" 

.. 'isını 1 ıı· 
duğu gibi bunun da sun ~bet kal' 
mişlerse de, bu, fazla rag 

mamaktad:r. 

.,,.,
i ç inde bLll~1ar: tuP 
Hocaya bir gün sor,'°;kell tab~ 
- Hocam. cenaze gıd rdJJld• 011 ~, 

önünde mi bulunmalt, 3 ceviP 
Hoca hiç düşünnıedell bııJ\I 
. • dt 

mış: eresııı f 
- İçinde bulunma da 

11
t çıı~ 

nursan bulun! şe;:kCI 1 ııJ": 
ı k i rn ı • . ,orö t 

_ı.jbıne . "' 
Sa vfiycdeki otelin sıı.ı• ~e1'il 
- . Burada günler ıor1' 

mi? z? çu~~u 
· rsurı0 ı· - Şaka mı cdıyo ... ruJl'I· uıi "' 

- Hayır, ciddi söylu~o pıratı• 
§Chirdc bir giiıılük O~} rslJ!lıl .. 
radır siz dört lira ist•Y0 ~:'.~ • .,,ıco.Y 
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lsrar ve sebatı sayesinde 

Meşhur ve zengin 
~ olan çocuk 

L . ttddi B 
~ bır .. artholomev, iki şenelik 

tıı lllUddet içinde, sinema alemİ
~tt ııı~ıh~r simalarından biri oldu. 
bıı 1924 de Londrada doğmuş o

~ıcı,:n iic yaşındaki büyük adam 
ıııuazzam bir servetin sahibi· 

'" ti~ -ı l!ıcrteb . . . . h' 
.~ }' eye er şmesı ıçın, ona ıç 

bir hltdırn etmemişti. Vücutç:1 da 
•u.. tıııusi · ~Ilı b· Yetı yoktu. Onda sadeoce 
~ b'ır sarnimiyet ve isine iyice yer 
Jı ır tn ·ıı h . . ttdd' gı. ı aysıyetı vardı. 

'· h ide hıç bir şey ,içir.deki bu 
ıı... .'telll •Yret cevheri müjdelemiyor
,~, ıtı Ut olan b:ıbuı. ise bir köy a
~ lorıd cnauptu. Anr.eııinin ebeveyni 

.ı.. ra sos . d •• "'· yetesın e ıyı tannıyor-

~r'ddin · 
~lllllttı ın ilk çocukluğu Lon.drada 

~ oıd:lu ~a:et zayıf ve nahif bir ço
~"d' tçın, annes'yle babasına 

~.;.,?'en cndiıe veriyordu. T.nnd
>t 0~ ~.ozu ve rütubeti esasen 

' hunyeıini büsbütün tehlike
b }'ordıı 
'1tfı ıjz " • 
~ "'Ç v~~ ·-::a ,,~ -ma-'1 n k•r..ııı. 

•rııı· • • "' •t h·ınster' de ikamet etmekte 
a1· 

•il ... ; a t'rada ikamet eden baba· 
""zri"e rö,"crniler. 

". •ev11111 ha•ası 
h... - l"ted(j· . 
~ ' ı ıçni, bambaşka bir ha-
"tıa,.~ flc:ı oldu. Çocuğun yanak
"-ı~ zı renk almağa ve bünyesi 
•- ' l!ıafa başladı. Bilihare kendi 
"'lıı.:C'tc g" .. 
~l t~. B ~turen ilhamı içte bu yer-
~ ~ u ılhaını gayet kibar ve gU 

,~:~n °.~~. ve bu küçük §ehrin 
~ buyuk bir hürmet kaza-

Milisen Barthomev'den al-

L ~ P:ed~iyi son deme seviyor 
'-' Yuk bır ihtimam gösterdi. 
,~ Pt~ arz~ ve niyetlerini anla-

\' lllahırdi ve Freddi ona iti-
~tğine daha ilk günlerde ka-

~ ttıı. 
>,~, ~ç .a:tist. mektebe g=tm"mi.,. 
et ll'r'd t~lı halası hocalık ediyordu. 

t {~trrrı dı. bu işte büyük bir ciddi
ltı..• e~ ~kteydi. Kıtın soğuk günle
:.~ •ıı r,Ya, halasiyle baıbap. sa· 
~-·~~an calr•ırlardı. Ve kısa 
•~ıc· • ,. '1; ~'ttf .,.,. Frrdcfi: h2lııısının , hpk 

'~1 .. ~'::·ı ;,, f ... ~iliz edebiyatını 
· ";r .... di. 

ı •rtdd· aa,ıangıç 
1 la 

~de na~ hayatına aile dostla-
~ Oıı 'ltrilen bir çay esnasında 
~'· ~n bir §iir ıöytemesini riSi idtta Yu o kadar küçüktü ki, 
' l'tdtıı ı~rla çıkarılmıı okluğu 

it llıtcbu . düırnemesi iç:n onu tut· 
~ tedcli rı~ttinde kaldı. 
tt~ o~~~ıat kendisinin yazdığı 
~ htı .~: "Muvaffakıyet,, adını 
~bir :·r o kadar beklemediği 

~\ tal\ı"1"•ffaloyet kazandı ki, §eh 
~ _•t t0p1"d:ı, bütün husuıi ziyaret 

''· il 1-ntıtara onu çağırmağa 
~\lıt~tddi de bu davetlere dai-

~~tbğ1 1~.etle icabet etti. 
\ • te~lb~tlc~, aydan aya fazlala

'~tıl d edıyordu. Diğer taraf· 
~ tte iy~' onun Werminster'de 
~~ıi;•lcit geçirdiğini ve ellen 
~ h.! tebir ıbare alarak, Londraya 
~~dil etti nihayet bu avdet 

'liç~k ,,~'~ bile oldu ve Freddi, 
~~ldi. rın, büyük bir töhreti 

t 'il h. on Ya 
~ ""q-\ctin ı·na. vurmadan, Şeks 
!\..' 't\ ötre~n . hır _çok parçalarını 

... ~'l'llt tnıı. Dıkens'in roman
~..., n h·p .. "•ti - ıını okumuştu. En 

h.. '•er ''David Koperfild" 
,-~d·· 

· •n hctb 

'
~ r 'd' ahtıığr onu son drrt"ce 
•) 1Yor r' ddi ve halası okurken 

"'-- •c:ı göz ı -'"k" ---~olt yaş tn uo uyor· 
\ı....~ Ottu doatlarınm ısrarı üzeri-
t ~ ,.. londray .... d" tu. ~ "''l't 1 c. ~otur u ve o-
iıı.~~ ttttı~ trJe ~ir iki filmde !tU- ı 

Ut tttı. Bu teşebbüsler 
elde edemedi ve hala-

Freddy Barthowmew'in bir portresi 
va küçük artist "Anna Karenin" d~ 

Greta GGrbo ile beraber ... 

siyle küçük Freddi cesaretleri krnlmıt 

vaziyette geriye döndüler. 

"Davfd Koperllfd,, 
aranıyor 

1934 senesinin yaz mevaimi bat
langıcında, 1nıiliz gazeteleri "Metro 
- Goldvin - Meyer,, ıinema tirketinin 
"David Koperfild" rolilnü yapabilecek 

bir çocuk aramak üzere David O. Selz
nik'i tngiltereye gönderdiğini yazdılar. 

Birkaç gün sonra da, gene ayni ga
zeteler me~hur rejisörün, aradığı çocu
ğu bulmakta güçlük çekfğini bildirdi
ler. 

Freddi bu havadisleri büyük bir dik
katle takip ediyordu. Bir akpm hala
sının gözleri içine baktı ve her zamanki 
samlmivetle ona, şeyle dedi: 

- Bana öyle geliyor ki "David 
Koperfild .. roliinü yapabilirim. 

Ailesi bu iddiayı ciddi tellkki etme 
di; fakat ertesi sabah, kahvaltı esna· 
ıında Fre.:idi meseleyi tekrar ortaya at
tı ve mütemadiyen ısrar etti. 

Nefsine son derece itimadı vardı ve 
ona öyle geliyordu ki. dünyanın bütün 
çocukları arasında, •'David Koperfi!d,, 1 
oynamak ona mukadderdir. 

Bu kadar ısrar ve nefse itimadın 
teriıi altında kalan halası, nihayet onu 
Londraya götürmeğe karar verdi. Fa
lcat m-ıatteesaüf e:eç kalmıtlardı. Meş
hur rej isör bir 1'11ç gün evyel Ameri 
kaya avdet etmişti. Fakat ne çıkar 

mademki. çocuk kendisine bu kadar 
itimat ediyordu. rejisörün peıine takı· 
lacaklardı. Hezimete uğrasalar bile, 
Freddi ne de olsa. bu ~üzel ve uzun ıe
yah'!\tten bir hayli ist'fade edecekti. 

Bu kararı mnkii fiile koydular. 
Nevvorka geldikleri zaman. rejisö· 

rün birkaç saat evvel ıehirden avntdı
ğını öfrer.diler. Artık buraya kadar 
gelmişken geri dönemezlerdi ya ... Holi
vudun yolunu tl•ttutar. Freddl, kaMıkla 
rı ıe~irlerde. kabil oldukça. tiyatrntar
da küçük rollet' iıtivor"u ve bu i4i ı>a· 
rasız ya.,tığı icin t'lbiatiyle tiyatrolar 
esuen ehemm=vetsiz otan bu ricasını 
kct b .. 1 ,..-tviortardı . 

Halası onun .. büvük bir mukave
le.. imzalıyabilece~ine · nek de futa 
ihtimal vcrmhmrdu ve hic olmazsa bir 
az ke.,disini vöııt .. rebil,...•ıi ir=n. on:t bu 
rnl' •• :., tenı: .. ;.,,:ı,. ••ııırd•..., ~d;yordu. 

Nihavct Holivucla ~etditer. Frecldi 
mUt .. ma-:!i"•" h•1""'"t ınkıttırrvor ve 

r 11-'t 'i Fre...tA: .. ;., .. nııvid JC' ,..,ftrfitd .. ro
'ı'\nU va•"'ftft '· ,,ftı.:ı:,,ette olduğunu, yaz 
masnu sövlilyord•t. · 

Bu mc'dup. "M. G. M .. , tirketi di-

ı 

FfABER -1\l;aın poefan 

Koca bu o nıti1 cak. 
Sanatını öğreniniz ! 

Asri bir genç kız için ·bu 
mühim bir iş olmuştur 

Ao&#ıdakl yazıyı bir Amerikan gazete. 
ıılnden &Idık. MUphedelerl, mUtalea Vf 

tavsiyeleri tablaUle Amerikaya. Amerl. 
kan genç kızlanna göredir; genç kızlan. 
mızın bu tavııtyelert aynen tatbik etmele. 
rl mevzuubahıı olamaz. Fakat bunların 

çok makul taraflan olduğu da lnk!r edl 
ıemez, bu IUbarla allkaya değer buluyo. 
ruz:. 

"Koca bulmak., devrimizde bir geçn 
kız için ciddi surette ittiğal edilecek bir 
mevzui olmuıtur. Eskiden bu kendi1i -
ğinden halledilirdi. Bu İIJ~, meseli bir 
meslek intihabı kadar ehemmiyet veren 
genç kızlardır ki çabuk koca buluyor ve 
mes'ut bir aile yuvası kurabiliyorlar. 

Koca bulmayı bazı genç bayanlar 
kendileri için bir tenezzül ve bu yo11daki 
mesaiyi de botuna sarf edilen bir emek 
tetikki etmektedirelr. . 

Halbuki kadın için eninde sonunda 
izdivacın herhangi bir meslek kadar e
hemmiyetli bulunduğuna evlilik haya
tında - bittabi kendine uygun ep scç
mit olmak §Clrtiyle - meslek hayatın 

dan kat kat daha mes'ut ve rahat yap. 
mak kabil olduğuna göre bu mühim 
mevzua bayanların layık olduğu ehem· 
miveti vermeleri lazımdır. 

Bu yold:ı ~ir genç kızın herıeyden 
evvel kendince erkekler arasından inti· 
hap ettiği tipteki delikanlılara hot gö. 
rünmek ve bu tipleri kendine cezbede
bilmek üzere hazırlanması prttır. Ay-
ni zamanda ho.şa giden tip delikanlıyı 
kendine bağlama:ıın da yolunu öğren. 
mek ~arttır . 

Erkekleri kadına eezbdden. en mü 
him müessirlerden biri hiç ıüphc yok 
ki ''c:nsi cazibe., dir Ancak bu cinsi ca-. 
zibe normal otmaİıdır. Aklı batında hiç 
bir erkeği cinsi cazib~s'ni hcrıeyin 

fevkinde tutan bir genç kızla evlenmek 
istemez. 

Evlenmek istiyen genç kız ikinci mü
lahaza olarak züppeliği ve hoppalığı 

terketmelidir. Erkekler bir çocukla , ya. 
hut henüz mektepli halini terketmemiı 
ıenç kızlarla evlenmek istemezler. He
yecanlannı henüz bir erkekle paytaı

masını bilmiyen, belki de böyle bir pay 
laımadan çek:nen genç kız koca bulmak 
hususunda son derece müıkülata uğrar. 

Evtenmeği aklına koyan delikanlıla • 
rın, en korktukları ıey evlenecekleri 
kızların keridilerine itimatsızlık göster
me.sidir. Bundan genç kızlar son de • 
rece ihtiraz etmelidirler. Erkek kendi. 
ne :timat etmiyen kadır..a çok zor alı -
ıır. · 

Ayni zamanda sokulgan olmıyan ve 
tabiri mahausunca ''ıoğuk., telakki e
dilen genç kız tipleri de çok gUç koca 
bulurlar. 

Bekir kızlar, evlenmek hususunda 
tahsillerine ve mektep phadetna~sine 
fazla gUvenmmıelidirler .• ÇünkU erkek 
~adııida taba.ilden ziyade sevgi: b:lgiç. 
lıktcn f aıla da tatlı buy. ve iyi geçim 
arar. Bunlann ise mektep diploması ile 
hiç alakası yoktur. 250 den fazla meı • 
ut çift arasında yapılan bir anket neti
cesi kocaların mJttef:kan zevceterin • 

rektörlerinin ve rejisörlerin, artık Da
vid Koperfild rolünü yapabilecek bir 

çocuk bulamadıkları için, bu filmi çe
virmekten vazgeçmek üzere bulunduk
ları bir sırada. stüdyoya geldi. 
Davld Kperf 'ld bulundu 

Mis Bartolomev, Freddiyi stüdyoya 
getirmeıi için, meıhur rej:aörden bir 
mektup aldı. 

Kıvırcık saçlı, nahif, rakat ateıin 

çocuk sinema ileminde bu büyük şah
sın bilroeuna girerek. kartısında dikildi 
ve emin bir tavırla töyle dedi: 

- Ben "David Koperf!ld,, im!. 
Birkaç saat sonra, stüdyo §u haber

le çalkandı: 
- "David Koperfild •• bulundu! 
Bugün. sinerrı:ı al~minin en meş

hur ıimatarmdan biri o':ıı., 13 vaıımda'·i 
Freddi Bartolomev, ıöhretini, büvük 
bir muvaffakıyetle çevirdi ği bu filmle 
kazandı. 

Kadınm erkeii cezhetmek üaere İfYe w neıe .. çmaaı çok eaki devirlere dayan· 
maktadır. Busün için dahi YUİyet deiitmit addolunamaz. 

daha büyük erkeklerle dostluk tesisine 
bakmalıdırlar. Kendi yaşlarındaki de • 
likanhlar ekseriyetle biraz eğlence,· 

biraz lda hoşça vakit g~irmek sevda:ın
dadırtar. 

Halbuki otuz yaıındaki erkek daha 
ciddi ve daha olgunlaımış bir insan sa
yılır ve bu itibarla bunlar arasından 
koca bulmak daha gençler arasından 

koca bulmakla mukayese edilemiyecek 
~e~cede kolaytaımıı olur • 

" Ukala ,, olmayınız t 
tzdivac meselesinde ıu mühim nokta 

da su götürmez blP hakikattir. Erkek -
!erin çoğu kendilerinden daha az tahıil 
ve mektep görmüı kızları terclh ederler. 

Fazla bilgiç, bele "ukali,, takımından 
kızlar koca bulmakta herkesten fazla 
güslük çekerler. Böyle olmuaydı çir
kin kızlann koca bulmalarına imkln o
lur mu idi? 

Ne yaparsanız yapınız, hiç bir vakit 
erkekten ldaha akıllı, erkekten daha bil-
giç olduğunuzu ona ihsas emeyiniz. 

Bir kızm erkete ilim •tketmeai ~ünkü !:u takd;rde ·koca bulmak mc. 
bir mahzur telakki edilemezse de, bu te· selesini yüz kat daha güçleştirmit otur
kilde hareket belki u pek fena neticeler sunuz. 

veri~. Sek~ m.e~e fazla •ııtc oldutunu Çok erkekle ahbaplık etmeyiniz 
zu hinettınneyınız. E 1 k . . b' k '--ki hb 

deki en büyük vasfın iyi geçimlilik ve 
iyi huyluluk olduğunu ıöylediklerini 
düşünecek olursak bu ince noktanın iz
d ' vaçta ne kadar mühim bir rol oyna
dığını anlarız. 

Bir zevce olarak. hop gitmek isti • 
yen genç kadının kocasının heyecan -
tarını okpmasını bilmesi lazırridır. Ko
casındaki benliği ve bithaasa onun ıah. 
siyetini tenmiye etmeği bir katlın vazife 
edinmelidir. 

Erkeklerin bu ince noktayı an!ayan 
ve onları bu hususta tatrr.in eden ~'dı-
na karşı 10nsuz bir hürm~t ve muhabbet 

· bağb.yaC'aktan muhakkaktır. 

Yaş meselesi 
tzc;ivaç meselesinde g~nç kızlaı t . 

~ilı.kal etmeleri lazrmgelen bir nokta ~a 
yaş meaelesid:r. Lise ve üniversi~e tah
ıilini ikmal edeyim derken yaşı yirmi 
Genç kızlann yüıJcletj7 eh eta etaoi eta 
beti bulan bayanların evlenmesi bir•z 
ev.tenme itinde yaıın bü)ıJk 'rolü var • 
dır. 

Genç kızların yüzde doksanı 20 yaıı
na kadar evlenmiı olurlar. 

Ehemmiyetli bir nokta da 25 yaşın -
daki bir delikanlının 22 yahut ta kendi 
ya -.ınlaki bir kızla izd~vaçta tereddüt 
etmesine mukabil otuz bet yaıında 

bir erftğin mutlak surette 25 yahut 
en fazla 28 yaıında bir kızla evlenmek 
istemesidir . 

Ko: a bulmak istiyen kızlar bunu 
hoş görmelidirler. Esasen erkeğin ka. 
dına nazaran on yaı farklı olmasında 
bir mahzur da mevzuu· bahsolamaz. 
Hatta evltnecek kızlar kolay koca bul 
mak istiyorlır.aa kendilerinden yatça 

~v enme ıçın ır ço erac e a ap 
olmağa hacet yoktur. Mutlak surette 
yüzlerce erkek tanımak ve müstak
bel zevci bunlar arasından seçmek diye 
bir manevra mevzuu bahsolamaz. Bili. 
kis "fazla erkek tanıyor,, diye sizinle 
evlenmek ihtimali olan erkekleri de eli
l';zden kasırmış olursunuz. Esas mesele 
hayaliniz de beliren müstakbel zevç tip
lerini tanımak ve hayat arkadaıını da 
bunlar arasından seçebilmektir. 

Gens kızlar şuna lda dikkat etmel:dir 
ler ki, gözüne kestirdikleri erkeğe kartı 
fazla bir inhimak, yahut ta belli olacak 
şekilde fazla kompliman yapmamalıdır· 
tar. 

Çünk>'j kadının erkeği teshir etmek il 
zere mümkün olduğu kadar cazip ve 
şuh bir mahluk olarak oyr.adığı rol ci· 
han kadar eski bir roldür. Bundan inhi
raf için bugüa dahi bir sebep mevzuu 
bahis değildir . 

Ne ide olsa erkek kadının arkasından 
koşmaktan zevk alan bir mahlQktur. 
Erkeği lüzumundan fazla yormadan 
arkasından koıturmağr bilen genç kiz. 
tar çok g~rmden izdivaç teklifleri kar
ıısında bulunurlar. 

Kadının bir erkeğin üıtüne fazlı 

dütmeai ne kadar münasebetsiz ise, 
bir delikanlının da kadınlara «arıı ti • 
kaydisi o kaldar çekilmez bir şeydir. Bu. 
nun için de kibirli ve likayt delikanlı • 
tarla evlenmemek bütün genç kızlann 

kulaklarında küpe olması tizımgelen bir 
tavsiyedir. 

işte görülüyor ki koca bulmak akıl 
ve bas:retle hareket edildiği takdirde 
ne o kadar güç. ne de o kadar sıkıcı 

bir iştir. Elverir kt "Manevra., eına • · 
sın da bir hata itlenınemiı olsun!. r 



HABER - Ak§am postası 
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Meşhur elmasların tarihi 

papaslarının 
zladığı elmas 

Beş hükümdarın ve bir çok 
prens erin lıayatına mal oldu! 

En feci maceralar geçiren elmaslar- yorlar. Bu parlak ta~lar, çocuklarını eğ 
dan biri de "Orlof,, tur. Bu adından ev- lendirebilir ! .. 
ve\ki adı "Brahmanın gö::ü,, ydü ve Tam bu sırada, yanlarından geçen 
Hindistanda bu mabudun heykelinde kendileri gibi cahil ve fakir bir rahip 
göz vazifesini görüyordu. bu parlak taşlar için pazarlığa girişiyor 

Fakat bir gün Hindistana ecnebiler ve en büyüğünü bir flore'ne yani iki 
geldiler ve mabedi ziyaret ettiler. Bun- kuru§a satın ahyor. 
ların arasında Dupleksin ordusuna Bugün iki küsur milyon lira kıyme-
mensup bir de asker vardı. Mabudun tinde olan bu ta§ı iki kuruşa almak hiç 
yüzündeki bu alevden gözü gören as - te fena !değildi. Maamafih zavallı cahil 
ker, her ne pahasına olursa olsun onu rahip bu ticaretten hiç te memnun gö-
ele geçirmeğe karar verdi. rünmüyor ve darhal elması satmak, da 

Bu iş kolay !değildi. Çünkü mabet bir ha doğnısu ondan kurtulmak istiyor. 
çok rahip ve hademeler tarafından mu- Fakat bu koly bir 'iş değildir. Alıcı 

hafauı ediliyordu. Fakat asker, onların yok. Etrafındaki insanlar bu §effaf ta-
itimadınt kazanmağa ve nihayet bir şa b3kınağa bile tenezzül etmiyorlar. 
glin, yalnız başına mabede girerek el- Bunu satmak için, ordunun, nisbeten 
ması çalmağa muvaffak oldu. medeni olan halk arasına dönmesini 

işte asıl, feci hadiseler de bundan beklemek lazım. Nihayet, bir mücevhe-
sonra bıışladı. Çünkü Brahmanlar, el - r.at meraklısı, bu işter. çok iyi anlıyan 

masın salındığını görılliıce, hırsıza ve bi:"isi, elmasın alındığı fiyatın en aıağı 
elmasın bütün müstakbel sahiplerine, iki misli kıymetinde o1ır\uğunu söyliye-
lanetler okumağa başladılar. rek bunu filhakika dört kuruşa satın 

Garip 'değil mi? Aşağıda görüleceği alıyor ve güzel bir ticaret yaptığına 
veçhile "Brahmanın gözü., kimin eline kani bulunan zavallı rahibi memnun e-

Papas~ ~'Har7.ey'' elma.nnı iki k"Uru-wr. geçtiyse uğursuzluk gclirdi. :.~ diyor • 
almış oo sonra verdiği para'N1 aetm1.cıh B d · ba ı 'h• Oıdudan kaçarak, Hindistanı terke- ;;1·· -s u an an ıti ren e mas tarı ı mace-

den askerin, elması ne yaptığı, hiç bir ralarına ba~lryor ve elden ele geçiyor. 
zaman anlaşılmadı. Taıın, Dük dö Burgon'dan evvel, 

"Brah.-na.run gözü,, 1747 de ırana kime ait olduğu maliım d:ğildir. Yega-
girerek Nadir Şahın eline geçti. Fakat ne malum olan cihet, onun da o devrin 
ona uğursuzluk getirdiğine inanmak elmas membaı oliln Golvooo madenin 
lazımdır, çünkü Nadir Şah, ayni sene den çıktığıdır. Diğerleri gibi onun da 
katledildi. Katiller onun bütün mücev- Arap tüccarları tarafından satın alına -
herleriyle beraber meşhur elması da a- rak, Garbe getirildikten sonra, bu nevi 
tarak zengin bir Ermeni kuyumcuya sat itlerde ihtisas kesbetmiş olan yahudi 
tılar. mücevheratçılar vasıtasiyle Dük dö 

Kuyumcu bu kıymetli elması asıl fi- Burgonun eline geçmiş olması kuvvet-
yatınldan yüz misli aşağıya aldığı için le tahmin edilebilir. 
seviniyordu. Fakat anlaşılan, Hintlile • O zaman beyzi bir tekilde ve 33 kıı-
rin laneti burada da tesirini gösterdi. rat büyüklüğünde olan bu kıymetli taş, 
Çünkü son derece zengin olan Ermeni, eU:len ele geçerek ve her defasında kıy-
o gündenberi, her i§te para kaybetme- metini arttırarak. on •Jç senelik bir se-
ğe başladı. Y.ahatten sonra, tsveçre-den Portekize 

Gayet kısa bir zaman içinde, ~deta geliyor ve kralın eline geçiyor. Fakat 
bir dilenci gibi Türkiycyc geldi ve bu- kısa bir müddet sonra tekrar .satılıyor 
ra:ia uzun müddet serseriyane dolaş - ve bu defa gene tüccarların eline geçe-
tıktan sonra, İspanya, Fransa ve tngil- rek izini kaybediyor. 

tereye geçti. Yırtık elbiselerinin içinde, Bir asır sonra, tekrar meydana çıkı-
takriben 20 milyon Türk lirası kıyme- yor, bu defa, Fransa kralı üçüncü Han-

tindeki mahut elmas vardır. EfsaneıJe göre Rus Çarı Birinci Piye. rinin maiyet erkanından olan Harlay 
Buna rağmen kendisi bir dilim ek - rin katli "Orlof" elması yüzündendir dö Sansinin malıdır. 

meğe bile muhtaçtı. Çünkü elması de- Sansi bütün r~mikabullerde bu par-
ğeri fiyatma hiç kimse almak istemi - lümünJ ise burada tekrar etmeğe lü- lak tlşı göğsüne takıyor ve ona kendi 
yor. o lda aşağıya satnuyordu. zum yoktur. Brahmarun intikamı ıo- ismini, yani ''Harlay,. adını veriyor. 

Binbir maceradan sonra zavallı ku- nuna kadar 'devam etti 1 Fakat o \devride, Fransanm mali va-
yumcu Rusyaya geliyor ve tam açlık Bugün, "Orlof,, Moskovadaki kışlık ziyeti çok berbattı ve tlçüncü Hanri 
ve sefaletten öleceği bir sırada, vatan- sarayda bir vitrin içerisinde durm"k - bir gün, dostu Harlay'e. kıymetli taşı 

• daşlarmdan bazıları onun imdadına ye- tadır. Bir şahsın, değil, fakat ri.r toplu rehine yatırdıkları takdirde, devlet ha-
tişiyor ve elmasın saraya satılmasına luğun malı olduğu içln, orada, yeni zinesinin, kend:ı;'ni biraz \oparlıyabile-
vasıta oluyorlar. Nihayet Katrina, on _ kurbanlar vermeden, rahat rahat duru- ceğini imayla anlatıyor. O devrin ne-

dan elması Satın alıyor. 0 aru:ian iti- /Or, t;:! ~ f . t dimJcri bu imaları kolaylıkla 2n1amağa 
haren talih, kuyumcuya yeniden gü • alışkın oldukları için Harlay rehine yat 

leryüz gösteriyor. Nakit olarak aldığı 

500.000 rubleden başka. kendisine se
nevi 5000 rublelik blr gelir ve asalet 
Unvanları veriliyor. 

Maceraları esnasında ismini deği1!ti
rerek "Dağların ayı .. adını alan elmas, 
şimdi üçüncü Piyeriıı malıdır. 1762 de 
Piyer Amiral Orlof tarafından katledil:-
yor. 

Bunun üzerine, diğer bir çok heı:li -
yeterle beraber, elmas ta katilin karde
şi ve imparatorisenin gözdesi olan 
prens Orlofa verildi ve artık "Orlof .. 
ismini aldı. 

Fakat her şeye rağmen, yine uğur -
suzluk getirmekte devam etti, çünkü 
kısa bir müddet sonra. prens gözden 
düştü ve çıldırarak öldü. 

Elmas, birinci Pol'ün hükümdarlığı 
esnasında · tekrar s:ıraya avl:iet etti ve 
birinci Tagarck Pol da katledildi. Da
ha sonra ikinci Alcksandr da ayni aki
bete uğradı. 

Nihayet, meş'um elmas. ikinci Niko
laya miras olarak kaldı. O da, taç ~iy
me merasiminde. tam bu el:nası taktı

ğı zaman. 6000 kişİ!lin ~UlmJyle neti -
cclcnen korkunç bir k3za vukubuldu. 
Son Rus imparatoriyle ailesinin feci ö 

Haı ley elması mak üzere yo1a koyuluyor. 

Şimdi tekrar geriye avdet ddelim: Elmas Metz ş:hrine gidecektir ve o-
1476 senesinin 3 mart günü, bviç- nu emniyetli ve sadık bir nbit oraya 

renin Vaucl mıntakasınc!a, korkunç bir gö~üreccktir. 
muharebe sona ermek üzeredir. Bir Fak::ıt ne kıymetli taş. ne de :ı:abit 
tarafta Dük dö Burgon'un, o zamana "menz11i mabut .. !arına varamadılar. 
kadar görülmemiş derecede kuvvetli · - - .. ı: .. tlcrinden b:r müac1ct sonra za -

4-0.000 kişilik ordusu: diğer tarafta, fa- vallı zab't!n ct-t.cdi bulundu, "f:arlay,. 
kir, yarı vahşi, fakat vatanperverlik ve meydanda yoktu. 

hürriyet duygularından kuvvet alarak Kral, dostuna. adamını intihap ede-
dôvtiçen 20.000 dağlı: zaferi kazananlar mediğini söyliyerek azzrladı ve hatta, 
işte bunlardır. onun kendi elmasını tekrar ele geçir -

Dük dö Burgon: yakalanmamak ve mek için, bir oyun oynadığından bile 
öldürülmemek i~in derhal kaçmak mec şüphe etti. 

buriyetinde kalıyor ve efsanevi lüks eş- Bu azarlanma asil ad3mın fena hal-
y<:lan d:ı dahil olmak üzere herşeyini de izzetinefsine dokundu ve hüsnüni -
meydanda bırakıyor yet:nden olduğu gibi nda:n·nd"n da c-

Dağlılar, büyük bir emniyetle çadır
lara yıgılmı§ olan bu göz kamil§tmcı 

eşyayı görünce, bunların kıymetlerini 

takdir et!nekten a:iz kalıyorlar. En na
dide kumaşlar ve halılar kesilerek tak
sim ediliyor, altını bakır, mücevberatı 

adi taş telakki ediyorlar . 

Maamafih, içlerinden barrları, par -
Jaklıklariyle bu yarı vahşi aldamlrm na
zan dikkatlerini celbcdiyor. En b:iyük 
terini toplıyarak ar.alarında taksim odi· 
yor, diğerlerini de olduğu gibi bırakı • 

min bulunduğunu söyliyerek bunu is
hat edebileceğini iddia etti. Ve hiç te
reddüt etmeden, zavallı zab:ti mezarın 
dan çıkararak karnını deşmeleri tavsi
yesinde btılundu. 

Bu tavsiye derhal yerine getirildi .. 
Ve filhakika, kıymetli taş bu emin sığı
nağından çıkarıldı. Sadık zabitin, kat
ledileceğini anlayıncl, taşı yutacak ka
dar sadakat gösterdiği böylece anlaşıl
mış oldu, 

Tabii elmas, bu defa mfühiş bir mu -

Haberiniz ola ki ... 

Kendim muhtacı hif'll'" 
mel bir dedeyim ! 

Yazan : Osman Cemal Kanu1't ıını~ 
Vaktiyle ve galiba, e~lki yılın orta

larında bu meseleyi bir daha yazmıştım. 
Fakat kime anlatırsın, kime dinletirsin! 
El alem sanıyor ki ben mantar atıyorum! 

Bu meseleyi bugün tekrar tazeleme -
min sebebi şudur: 

Son, on, on beş gün içinde yine yol
larda, şurada. burada, bizim gazete 

idarehane1erinlde, sabahleyin erkenden, 

akşam, geç vakit evimin kapısında ya· 
kama sanlan sarılana .. 

)cta ka 
Kendisinden. nedense açı ve ut3kt811 

olduğu müessese ile yakın . bildiği11l 
h:çbir alakam ve orada hiçbır 
olmadığını bilen bu adarn: d bitdiğil1 

. . du ora a fa• 
- Z.yanı yokıdıyor ' ('lan veya 

C•lınasın, yeter ki sen bana 
1 

1 
lan zattan bir mektup alı~er tlarla da 

di"'• ıa . • 
Halbuki onun o de g olda kend1• 

benim muarefem, yatnıı y karaııe b•' 
1 • • .. d .. k et bünnet ktln 
erını gor u çe gay ıaı:nlaJllll 

surette onları şapkamla se 

ibaretti. lle blJ ıa • 
Diyeceksiniz. Ne ise, uzatmıyalrrn. gUçha .... ıihnitıl 

[>aktiu" 

- Kim bunlar, alacaklılar mı? 

Hayır 1 Keşke alacaklılar olsa-. On- valhyı savduktan sonra tandı~ıtıl 

1 '-d .. 1 1 ·· 1 ıya hazır sı• ar, yine bir dereceye l\l,2 ar soz an ar, a tust o muş. yazın canrl11 

laf dinler ve nihayet kendilerine: mevzuun tadı, tuzu kaç~f~~ b'r U.lill1 

- Yok be yahu, canımı mı alacak - kılarak oradan kalktrın- , k bir ba§~a 
' V · M b 1 · M 1 d ğ' · k · · yaıac ·ıı'"ııı sın. ermeyınce a ut, ney esın a l· e ıştırme ıçm yazı . u aksı li 

mut 1 Dua et: Allah bana, ben de aa- yere doğru yollarldırn. sız. şd k3~ 
a ı '-·1·-· bakı k' bu sefer e n ... a~~• ıgıne n ı 

Denilidi mi: 

- L~net olsun! 

Der, çekilir , gider ve hiç olmazsa 
sizi bir milddet için rahat bırakırlar. Fa 
kat berikiler öyle mi ya? Bunlara ıiz: 

- Yok yahu, yok, benim elimden 
bir ıeyc 'kler gelmez! .. 

Dedikçe onlar muttaaıl asılırlar: 

- Filana söyleııen, falana yalvarsan, 
feşmekana bir mektup yazsan 1 

Ne demek istediğimi daha anlayama
dınız mı? Kendilerine it arayanlardan 
bahsediyorum .. Sanki ben büyük bir 
müessesenin i§ büroeu ıefiyim 1 Yahut, 
btanbulun dört köşes'.nde fabrikalarım. 
imatathanelerim, depolarım, mağazala 

rım var! .. ! 

Böyle bir şeylerim değil, koskoca ts
tanbulda iki ddalı bir evim bile yok ol
duğun\! onlar da biliyorlar. Biliyorlar 
amma yine Tanrınm günü beni yakala· 
yıp ara nağmesini tutturuyorlar: 

- Aman b:Ze bir iş ı .. 
Bunlardan en müz'içi, en yapıtkanı 

ki bir hayli parası da vardır ve vaktiyle 

bir hayli de gaddarane faizcilik yap • 
mıştır. Son günlerde bunun şerrinden 

yolda bir hatun çıktı. fatlı o\aıt 
Kılığı, kıyafeti oldukça §adtaen ıanr~ıf' 

.. nce d !\ bu hatunla sekiz, on yıl 0 rın' • 
soruştu 

cltk. Biraz hal ve hatır da ıutttl• 
nra o 1 re ve pekaz ho' beşten so . rnese e 

lafı döndürüp dolaştırıp ayn~ 11eı:ıı 
• · 'nın - e 

getirdi. Çocuklarından ~1•51.n _ ge' 
d b. · · · _.J -·1 d jkiSJ:U ""' e ımnnın ıuegı e .. in uı. 

. ·ımesı ı; ğ • 
yatılı bir yere yerleştırı banl d0 

şıyormuş .. Fakat, bu hatun 
1 

rodan doğruya: . ardıtıl et 
A . n de bir Y ._.ft~ - rnan, şu ışe se getır"' 

d su ıciJ1l' dem1:di. Seksen dere en b' çok 
bu gibi işleri yapabilecek ır dO~O. 

. un saytP ~· 
selerın adlarını uzun uz ıusnıü•S1• 

Bunların kimi yakından . • caııdl11 

ki.J111 ., .. 
mi uzaktan akrabaları, 1 rı iıt11' 

'f . ahbap a • .ide 
ldostlan, kimi teklı sız hang' • 
Ve bu hayırlı iş için bu.nl'mıı rrııY' ııt 
gitrni• olsa hepsi de bu i§i yap . 

1 
• ....ıı~ 

:ı ' a bihr .,,,,-,~ 
raşır ve her halde de Y pa ibi ıJf 
Lakin, muhterem bayan bu g rab'ısıJ 

• • . 'eli o zatları tefek 1 ! ışler ıçın gı P st 
etmek istemiyormuş... • • "i ra 

in1di ıyt rr 
Bundan dolayı bana ş i )ere le' 

gelmiş, benim her halde bu_:,
1
., ııe ~ 

va.ı•--:J -'"' şan bir takım ahbaplarını ti tctlY" 
kurtulmak için matbaanın hademeleri Jurmuş, şu kadarc.ık bir.~=~ .. 
ona: !erinden esirgememeli ıltl § ·şti·· 

- Aradığın adam buraıdan çıktı, bu- Hikayenin tam sırası gelrn• 
/ 

ra ile alakası kesildi 1 _Hangi hikayenin? 
1
•

11 
ola 

. hika:;en .~ "' Ded'klcri halde şimdi k.aç ~:.indür Diyeceksiniz. Hangı. kltal Jııl'")!J11 
geçtiğim yollarda karşıma çıkarak fe- cak: Hani şu mcşhı~.- bir ba. • batclcll 

haıd S ktad · 'f. b1r1, na e ırnaşma ır. si vardır: Hani berı '11 

Benim bu mes:leye dair bu ikinci ya
zıvı yazacağım yoktu. Fakat, tam de
min, bu civardaki kıraathanelerden bi-

·,..,in •cnha bir köşesinde başka bir ya· 
zıya başlamak üzere iken b!r başkı.Jsı 

yanım'! gel'p: 

' - Ben d: seni arıyordum! 

Diye söz açtı ve aa taııafını bu me
seleye dayadı: 

b.. _jar ~ 
:nne : kllı" .. 11 

' _1~ bU rP 
- Be adam, madernıv duru>'0 , 

r ne ı1ıt• 
kerin, unun, yağın ~ ' -i}r0rS ,,,. 

p ye•" 11' ... 
da bunlardan helva yapı n bil 

. . hatunu ---'ifl'I: ' 
Demiş .. Onun gıbı abı verv . ,. 

tekilfine kartı ona şu cC'/ hCrf1 berı1~,. 
t ahu, ve 

- Bana ne haee Y ell11eı: (.1• 

li:nden k.;fiyyen bir §e'f g ııur lı151~0• 
d r rneŞ r.z;tii' 

- Kaç ay var ki b!n boştayım. 
man blna bir iş! 

demki sen'n bu ka a 
118

r. v ıııP 
A- akraban, ahp3b:n, do.stıın. Jlerf1en ° 

•. et, ıŞ 

ha faza sltında ! tetz ~e~1rine götürüle
rek m:.ıklclcler o1an rehine yattı. 

Tahmin d:lildiği veçhile, Üçüncü 
Hanri !a;;:i mütemadiyen artan bu pa
rayı hiç bir zaman ödeyemedi ve ta, 
tekrar elden ele dolaşarak tngiltercye 

geldi ve İkinci Jakın hükümdarlığı za
mı:una kadar İngiliz tacının üzerinde 

kaldı. İkinci Jak bunu b'lahare On Dör 
düncü Luiye sattığı için taş tekrar 
Fransaya avJet etti. 

Sonra ihtilal zamanında Kont d'Ar
tuayla beraber ldışarıya çıktı, tekrar ge 

ri geldi, kral ailesine mensup ,ahsiyet

ler arasında, elden ele geçti, ve niha -
yet yeni mali bir buhran ı:snasmda tak 

riben üç milyon Türk lirasına Rus pren 
si Demidofa satıldı. 

Bundan sonra, kıymetli taşın mace
raları da bitti; 'çünkü §İmdi nerede ve 
kimde olduğu malüm değil~ 

Dünyada, böyle maceralar geçiren, 
ldaha bir çok elmaslar vardır ki, en me§ 
hurları Hind Mihracelerinin ve bilhas 
sa Haydarabııt nizamının elindeki (Ni-
zaml elmasıdır. - -

cukları onlara tcs.ım ii!\' 
bitsin vesselam!.. dıt1 bJP',,,ıı· 

• ka il" 
Ne yalan söyliyefıtn.rnlarınd1111 ' rıtı • 

ce o kadar meşhur bısı 
8

11baP18 dİ • 
ndııtı· ıcen balarından, dostları l>Crı 

dan bahsederken az ı.aısıfl• tıt ~ 
sine yalvaracaktım. • ciğiı11• si> ıe 

~1re 51ıa • 
- Aman bayan hefll biri \'' ynıc 

lur, sevaptır, bunlardan. at cııııs 
ba • d'k" • . den bır • na §lm ı ı ış-m ıµıt 

sekçe bir iş!.. . iJe 1§ 11d~ ıcarn• ıct • 
Geçen gün de Yen ıcart ~e f'1'ıı 

kası arasında kar§ırnB .~:arı bir 1>'>"11 
le eskiden teşehhüt mı b:lşıca d0ııı• 

• bir p.ıtl .;C 
luk yapmış oldugurn dllı;u ç•'e 
kendinin bir yıldır bu1ıırı nderı 

· · in bC ıet• dan buraya naklı ı~ e'/ 
şefaıat istiyordu. ı:;orle .~ >'°" 

· urrı: iy1 
' ı•'' İtte tekrar edıyor §eY'1er 1131aıı 

yani bu gibi olmıyaca~tarı 
yere benim başınu a ııı' 

baylar: . "'' 
ki•• d• ~ 

Haberiniz olsun · ıceıt def a' 
Kelin tırnağı olaaYclı' .. ,11scl1' ~· 

. tııv· btl 
\,;>aşırdı! Ben kendune 10r. • 

1 
dayanacak payanda arı 1vıv 
rum., ~ 

o.ınanc--1 
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Madem şimdi burada, elimdedir, bu 

kapıdan sağ olarak çıkmamasr lazım.. 
dır. O, ölmelidir; öyle icab ediyor. 

h ... '":" Ben mi? Ne zaman, nerede ... Bu 
-...ıı olur?. 
atu&ir an tereddütten sonra hakikati 

lt gibi olarak: 
; Yoksa ... bittesadüf. 

&rdayan tekrar güldü: hah Yanılmıyorsunuz madam. Bu sa. 
ha l{onçini ile olan muhaverenizde 

ıırdını. 

l'e ll':usta ke11dini toplamıştı. Şövalye. 
bir aYretıe baktı. Bu bakışta büyük 
~canlılık ve takdir görülüyordu. 

ası eeklsi gibi tatlılaşarak: di; lialbuki, daha dün Paristen gel. 
~d ıı. Elbette siz de bilirsiniz ki, ne . 
8o~ Olduğunuzu gelir gelmez sorup 

§tUrdu.m. 
ita; Ev:t madam, buna eminim. Fa -

ll' arıse bu sabah geldim. 
~ll austa, şövalyenln yüzüne ayni hay 

e bakıyordu. 
i" liarikulade... diye fısıl dadı. 

tlını U bir tek kelimenin böyle bir ka. 
ç0k ~ ~.~ndan çıkması Pardayan icin 
leıı. .?Yük bir komplimandı. Bunu bi. 
lttlr §öv~lye hürmetle iğilerek teşek _ 
tıU\> ettı, Fausta kendi kendine dUşü. 

.rol'du: 

QJ~ 'Ne. adam yarabbi!.. Yaşlanmrş 
kara l btle çalışmasına. zekasına. ani 
la h t'l Verip derhal tatb'k etmrs'ne as
~en a el getirmemiş. Velhasıl tama
gelrn·eski halinde. Bu sabah buraya 
l'tıı kış 0lnıasına rağmen bütün sırları 
ltena~~f~tti; karşıma dikildi. Ege>r 
'1a d' .. ını serbest bırakırsam bu defa 
"elıt·ıgerıeri gibi olacaktır. Bundan ev 
1.irn.\

1
her karşıla~mamızda yenilm;ş -

C)}e.~a~ll sefer de muhakkak ki mağliip 
~\ ~ld~~~- Hem helki bu müca<lt>le be. 
1'\ak .tui.ir de. Şimdiye kadar ona kıy. 

ıste · ~tını, nuyordum, fakat artık hata 
Olduiuznu anlıyorum. 

Fausta bu kararı verdikten sonra 
gülümsedi. Artık inkara !Uzum yoktu. 
Yalnız ehemmiyetli bulduğu bir nok
tayı aydınlatmak için sordu: 

- Demek ki Konçininin böyle bir 
piçi olduğunu biliyordunuz, öyle mi? 

- Asla madam. Bunu siz Konçiniye 
s.nlatırken işittiğim için biliyorum. 

- O halde nasıl oluyor da, yaşıyan 
bu çocuğun İnci çiçeği olduğunu bili .. 
yorsunuz. onun ismini de mi ben söy .. 
led~m? Konçini kızı ölmli§ biliyordu, 
binaenaleyh onu dü§üncelerinden cay • 
dırınağa lüzum görmedim. 

- Doğrudur madam. Hakikatte ço. 
cuğun sağ olusu sabahleyin hatırıma 
gelmemişti. Fakat biraz evvel Mösyö 
lö dük Dangolemin yanında çiçekçi 
kızdan bahsettiniz. Öyle bir suretle 
bahsettiniz ki, onun Konçininin kızı 
olduğunu anıamak için falcı olmak 13.
zım deği'di. 

Fa usta dedi ki: 
- Evet. sözlerinizi tasdik ediyo -

rum. Size bu kada.r tafsilat veren ben 
miş'm. Bana başka bir söyliyeceğiniz 
daha var mı şövalye?. 

- Vardır madam. Küçük kral on il .. 
çüncü Luiye yardım etmeye ne~len 
ihtiyaç duyduğumu size anlatacağım. 

- Şüphesiz ona karşı muhabbet bes 
liyorsunuz da ondan. 

- Hayır madam. Bu çocuğu ne ı;e. 
verim. ne de sevmem. Onunla hıçoir 
rabıtam yoktur. Kendisini tanımam, 

tanımak da istemem. Fakat babası 

;ı.11b::bımrlı. B"ma kar~ı muhabbet gös 
Lr"r::U Şimdi babası dördüncü Hanri. 

Fausta Pa.rdayanın sözünü kesti: 
- Kral dördüncü Hanrinin, on Ü • 
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dük Dangolemin tarafını tutuyorum, o 
da sizin dostunuzdur. Böyle olduğu 
halde yine aleyhimizdesiniz. 

Pardayan tebessüm etti: 
- Neticede neden aleyhinizde oldu- J 

ğu mu soruyorsunuz değil mi? Bunun ! 
sebebi bir değil ki. Birçoktur. İster • 
seniz bunları gelişigüzel si?.e anlata -

Fausta dikkatle şövalyeyi dinleme. 
yun. 
ğe ha.zırlanırken dedi ki: 

- Sizin dinliyorum. 
- Evvela şunu iddia ederim ki. 

maksadınız kat'iyyen dük Dangole • 
min şerefini temin etmek değildir. 
Prenses Fausta, siz kendi şerefinizi 
yükseltmek için uğraşıyorsunuz. 

- Ne garib iddia!. 
- Bunu size ispat ederim. 
O ana kadar dinlemekten başka bir 

şey yapmamış olan Dangoleme döne • 
rek dedi ki: 

- Mösyö, biraz evvel madama taç 
giyeceğiniz gün onun istediği her §e

yi vermek için vaitte bulunduğunuzu 
duymuştum. :Madamın ne istediğini 
şimdiden söylemesine lutfen müsaade 
eder misiniz? 
Dangolem gayriihtiyari mükalemeye 
karıştı ve dedi ki: 

- İşitiyor musunuz madam? 
Fausta itiraz etmekteydi: 
- DUk ... Vakti geldiği zaman iste. 

cl 'ğimi bildireceğimi size evvelce de 
söylememiş miydim? 

Pardayan: 
-Müs(\ade ederseniz prenses cenap~ 

ları, sizin istediğinizi ben şimdiden 
soyliyebilirim. 

Fa usta hemen müsaade etti: 
- B lirsiniz ki, §Övalye her ne is. 

terse. yanmıya mezundur. 
- Binlerce t.c-~c:tki.ir ederim madam. 

O halde söyliyebilirim: Dük cenap. 

hırı, siz taç giyeceğiniz gün, yani bU.. 
tün kuvveti elinizde zannettiğiniz za.. 
m.an madam size diyecek ki: 

"Taksim edelim. Tac giymeden ev .. 
vel bir izdivac aktedelim.. Prenses Fa. 
usta dük Dangolemin karısı olsun.,. 

Şarl birdenbire bağırdı: 
- Fakat ben evliyim. 
- Yani madam Faustaya böyle di. 

yeceksiniz, değil mi? Adam sen de ... 
Madam Fausta zevcenizle ayrılmıı ol .. 
duğunuza dair ortaya bir emirname 
çıkarıverir, iş de böylece olur biter. 

- Fakat ben Viyoletayı hlla sevi • 
yorum. 

- Evet, böyle söyliyerek itiraz et. 
mek istiyeceksiniz, fakat madam Fa us .. 
ta si.re aşkın uzun zaman devam et.. 
miyen bir hastalık olduğunu ispat ede 
cektir. 

- Bu olamaz. 
- Olur mösyö. madam sizi bir ha.. 

reketle yere atabilir, buna emin olu. 
nuz. Kazandığınızı kaybedeceğinizi si. 
ze güzelce anlatacak ve yalan da. söy .. 
lemiş olmıya.caktır. Siz bu tahtın 

basamakları üzerinde Madamın emirle 
rine hazır bir vaziyette yükseleceksi • 
niz. İsyan ettiğiniz dakikada param.. 
parça oldunuz demektir!. 
Pardayanın gayet ciddi olarak söyle .. 

diği bu sözlere karşı Fausta ve Dan.. 
golem susmuşlardr. Fausta içinden 
hiddeti arttıkça artıyor ve kendi ken.. 
dine: 

- Ah §eytan mahluk, bütün düşün.. 
celerimi nasıl da. keşfedebiliyor, diyor. 

1 

d~ 1 

Odadaki sessizlik bir iki saniye sUr .. 
dükten sonra bu sükiıtu ilk bozan yine 
Pardavan oldu: 

- Madam Fausta. si?.e ikram ettiği 
Fransa tacını kendisiyle taksim et.. 
meniz şartiyle elinize verecektir. An. 
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lıyor musunuz niçin, İspanya kralını 
yalnız bir dostluk ittifakiyle bu işe 

ikna etti? 
Faustaya dönerek: 
- Şimdi madam, söylediklerimin 

yanlış olduğunu söyliyebilir misiniz? 
Sizin hiç yalan söylemediğinizi bilirim. 
Binaena.lcyh sözünüze inanacağım ve 
eğer yanlış düşünmüş ve söylemişsem 
tarziye vereceğim. 

Fausta evvela Pardayanın yanıldığı 
nı söylemek istemişti. Onun yüzüne 
bakınca ııövalyeniıı keskin nazarlarile 
karşılaştı ve doğru söylemek mecburL 
yetinde kaldı. 

- Yımılm:ıdınız. Bu tahtı kendisi
ne verdiğim acfamla taksim etmek be_ 
nim hakkım değil midir? 

Pard:ı.yan da Faustanm bu sualine 
cevab vermedi. Tekrar düke dönerek 
alaycı tavriyle sunları söyledi: 

- Görüyorsunuz ya mösyö. Ben si. 
zinle mücadele etmek istemiyorum. 
Sizin düşmanınız değilim. İyice düşü_ 
ne~ok olursanız sadık bir dostunuz ol
duğumu. siz. kendini1.c layık olmıya • 
c:ı ı, dala n·relerc iştirakten menetmek 
i .. in çalıştığımı anlarsınız. Bu gibi 
i ·le:-e de :n sizin .g-ibi kral oğlunun, 
hattiı namuslu herhangi bir insanın 
t-ıl 0 ir; irak edcmiyeceğ"ne eminim. Siz 
ele böyle clüşıinmüyor musunuz? 

Şart Dnngol<>m de ce\•ab veremcmi§
li. Bns:nı öniinc iğdi. Bu sükut pek 
rrıı,nlıydı. Pardayan kaı::larını çattı. 

r l1 tanın dıı-laklarmdaysa hissedilmi 
y .... · •, lrn ':lar hafif bir giilme belirdi. 
J"'l.d•n Vl' 'ıvalyc 51ınıı düşiinmiişler

d : dükün sı·sması hırsın vicdanı bas. 
tırma~n dl':l'C!tl: BÜ vaziyet bir hayli 
uzun sürdiikten sonra söze yine Par -
d:ıyarı basladı : 

- İşte madam, aleyhinizde bulun-

maklığıma scbeb olan meselelerden bi. 
ri budur. Ben kuvvetin kullanılmasına 
tahammül edemem. Mesela haydudun 
bir köşe başını sinerek . zavallı bir 
yolcuya. hUcum etmelerini görmek be. 
nim için büyük bir azaptır. Hemen ben 
de o haydutların üzerine atılmak için 
içimden gelen arzuya boyun iğmiyo 

mecbur kalırım. 
Bu misaliro pek nazikane olmadı a.. 

ma, doğrusu budur. 
Faustanın rengi solmu§tu. Soğuk 

bir gülüşle şu sözleri söyledi: 

- Yalnız bu defa, zavallı bir yolcu 
dediğiniz adamm bir kral olduğunu u.. 
nutmayınız. 

Pardayan hemen bu sözleri doğrult. 
tu: 

- Mad:ım, bu bir çocuktur. Zayıf, 

terkedilmiş, ih:ınet görmüş, ba§ta an
nesi olmak üzere herkesin hücumuna. 
maruz kalmış bctbaht bir çocuk. İşte 
on üçüncü Luiyi ben böyle görüyorum. 

- Demek ki kendini koruyabilccclc 
bir yaşta ve halde bir adam olsaydı, 
kendisine yardım etmiycccktiniz öyle 
mi? 

- Mad:ım, iyi :ınlaşalrm. Eğer bu 
mücadele namuslu bir !iekilde doğru
dan doğruya. bir gaye için ve hiçbir 

dcsiscyn b:ı.~vnnılmadan yapılırsa hiç 
şüphe yok ki karıııımam . Fakat bu mc. 
sele öyle değil. Si!!in giriştiğiniz müca.. 
dele karanlık ve hileli bir kavgadır. 

S'zin hareketinize sebcb de sefil ve yliz 
kızartıcıdır. Size biraz evvel gösterdi. 

ğim haydud gibi siz de arkadan vur. 
mnk ve keseyi çalmak istiyorsunuz. 
Yegane fark çalınacak !5('yin bir kese 
olmayıp bir hükümdarlık tacı olma. 
trıdır. Bu çalma işinden başka haydut, 
ne yapar. ancak bir kama atar değil 
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mi? Madam sizin bu tac ıçin müraca- lamak arzusundadır. İşte, madan bil 
at ettiğiniz vasıta gayet çirkindir. ustanın düşündüklerini size l<I58.1re .. 

Pard:ı.yan tarafından söylenen son dirdim. Tafs'latını kendisinden ° r:.eY 
sözler Faustanın ııazarı dikkatini cet . nebilirsiniz. Maamafih daha fa~a ~l .. 
betmişti. Artık korkmıya başlıyordu. ler bildiğimi madama ispat etrnı.ş r.Ja
Fakat bu hissini saklamıya çalışarak mak için şunu da söyliyeyim ki· ııla
dedi ki: ri dö Mc<liçi ile Konçininin kızı .. ?

1
air• 

- Yapacağım hareketi bilmediğiniz rın zannettikleri gibi ölmüş d~~ı ta
halde nasıl oluyor da güzel veya çir- Parisliler bu kızı İnci Çiçeği ~ı)r~'"s.1' 
kın olduğunu söylüyorsunuz. gı "" 

nırlar. Fa usta bu kızı evine ça ~ tu , 
- Peki yapacağım nedir? -u 
Fausta ne harikulade bir adam kar- kendisine bağlamıştır. Kurdu~ J1lleye 

şısında bulunduğunu bir an unutmuş- 7.akta ona da müthiş bir rol ,e diYO" 
hazırlanmıştır. Fakat öyle zanne r<iiıl tu. Yalan söylemek ve kendini methet- y~ 

mek gibi tabiatları olmıyan §Övalye _ rum ki, muvaffak olamıyacaktır· 8dıı" 
nin Faustanın projelerini bildiğini söy- kü benim bildiğime göre bu }<ız: ae.
lemesi hakikaten bunlara vakıf oldu- mm her istediğini yapacak ruh • 
ğunu ispat ederdi. Maamafih Pardaya. ğildir. 11'1{}" 

nın bu kadar malumat sahibi olması Size gelince mösyö: vicdanıııtıB 010s
Faustayı hayrete düşürmekteydi, her racaat ediniz. şu muhakl;ak ki ": et • 
ikisi de biribirlerini iyi tanırlardı. ?\in. lu bir adamın namusunu bcrba gğıJll 
amafih prenses Pardayanın bu Ialmdı- meden böyle bir iı;e karışmıyııc 
larına pek itimat edemedi. Bunu an- tasd'k edersiniz. dC. 
hyan Pardayan: Bundan sonra Faustaya ~_lts:d;: 

- Şimdi size ne yapmak istediğini. re!{ sert bir sesle şunları s0Y1 proje• 
zi anlatacağım- dedi Ye Şarl Dango- - Görüyorsunuz ya mada.Jll· ıııarıı. 
fom'e dönerek sözlerine şöylece de - nizl mükemmelen biliyorum. J3tl rııl< 
vam etti: yalnız çirkin kelimesini kU.1~~;~ tıS 

- Bunları iyi dinleyiniz mösyö. Ma. büyük bir müsamaha gösterdıgı 
ri dö Mediçi henüz gençken bir aşıkı dik edersiniz değil mi? .. ıı) .. 

Jll<> 
varmış, bu aşık Konçini imiş. Mari Fausta 13övalyenin bu kadar 1rıı11Ş 
ila bu adamın münasebe~lerinden bir mat sahibi olmasına karşı ş~ pıır
kız C\'lalları olmuB. Çocuk doğduğu kalmıştı. Gözleri garib bir eaıre~811d•· 
aırada onu öldlirmek istemişler. lştc tarlı. Boğuk bir sada ile hoJllU pııı:;ıl 
mııdam Fausta bu meseleyi ke~fe mu- - Ah mel'un ~eytan! Bunları 1 ~cŞ 
V<lffak olmu~tur. Ç'cuğun doğum ka- öğrendi, kafamdan geçenleri ıınsı 
ğıdını elde etti, bu kağıdı değistirc - fedebiliyor. 'birb:.lı" 
rek anne~inin ismini yuzdırdı. Elinde - Ah madam. hu i6tc ne sı J31.1 ({tı• 
bu de:il \'C iki şahit te bulunduğu ıçiıı lık, ne de kcrarret mevcuttur._ıill fi• 
kendisine gU\'C'niyor. Bu ic;i meydana chr c•ok şevlrri h lmcm yine f'l ıı b1• 

çıkar.ıra!c bu sayede ortada dönccc·k ziinüzdendir. Bütiin hu tafsiJnı s 
dedikodulardan istifadn etmek, bu su. na lfıtfettiniz. sardıı: 
retle küçük kralın ailesini yere yuvar_ l"austa büsbütün şaşırmıştı. 

,, 
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l!lllgünkü 
\,,~&dyo 

t ~Pi~ 
~ a daıııı nıuııikis!, 19,30 Afrika 
~ ~ S. Sallhadclin Cihanoğlu tara_ 
~ı:at ve arkadaşları tara!mdao 
ltl\f111d \•e halk tarkılan, 20,30 Ömer 
~ltr a.ıı arapça söylev, 20,45 Safiye 
l\rltııa 1 tarafından Tilrk musikisi ve 

~·~ -r"' lSaat ayarı), 21,15 orkeıılTa 
ııt:' 22 ~borsa haberleri ve ertesi gUnU 
~~·30 Pltı.kıa sololar, opera ve ope-
ı.~.\. '23 eon. . .. ~. 
~ )\ ~onu 
~ 20~1lla, 18,10 piyano, 19,15 karp. 
~.ı~ ha o opera yayını, Figaronun tz. 

~:~ki. lıcrıer, h:ı.va Ycsalrc, 23,25 eğ. 

~ktı lton 
~ ltl>tıs serı, 18,35 konferanıı, lll,05 
~ r, ~2 o~r, 20,20 konferans, gramofon, 

~~~d t~~Onlk konser, 23,05 hava 
tt .... """ -cuını, 24,05 hava, 24.,10 çln 

q~ : • ı.ıo haberler. 

~'Por 19 
\~ ~ ,25 orkestra konseri, 20,20 

'§~:"'ttı, 22 ~Of on, konuşma, 21,40 musiki 
~. 23~5 karııık yayın, 2:!,50 eğlen_ 
~ 1 haberler. 

~~~do, 19,55 inpt, ulusal ya. 
~:'trı 

23 
' 21,05 senfonik konaer. 

~t~ ,05 haberler, halk §arkılan, 
\°' 1 

~' Ottı~tr ~.Ot(.~ ;onserf, 19,45 gramofon, 20, 
~ itı-a.ı o,a:s karışık yayın, 21.05 
t
4
.:'.'. 22.i3 ' 21•45 konu§m&, 22,05 radyo 
\ 23.a:Çık hava konseri, 23,25 danıı 
' karışık yayın, 

~~--t \.~~~ ~e konu§ma. 19,Q5 §arkılar, 
~ 'Q 9•85 gramofon, sergi haber ,. 'Of baııkı;ılarının hayatı, 23,85 
~ on, havL 

~~e 
\""'ı,: ~· karı§ık muıılki, 19, karI§ık 
'-~ot\ krtfık lrı.Uatk1, 22,05 orkeııtra 
~ ~. 2~DU§ına, 23,15 konser, 23,50 
~ 

1
/5 Orkestra konseri, 23,05 ,naer, 23,GO dana muııiklııi, 

\ı rler, hava vesaire 
'l , 
~ 06~. 
\' ~I eczaneler 

~brı 'n muhtelit semtlerinde 
( eler §Unlardır: 

~ .ı., ~~aq~naa.son), Beyazıtta (Ce
' ıq.', ~<la IYorgi), EyUpte !Hik_ 
~~"ııat) lıremınınde (Hamdi), Karıı. 

) t.. '~u." Akaarayda (Sarım), Şch 
~l:ta<llata Hamdi), Alemdarda 

~ °tııı '1tır1t() a (Erofılos). Fenerde ( E. 
~ \ lı..tl!ıetın l'<le ı Merltez), 
\ ~ .. "flııl!a <le1<ııer· 
~ ''>ıııı <At • 

~~~~loı, C 8 lkovfçl. Yllksekkııldmm 
~· 'taıt a!atada Topçular caddeııin 
\~!t) ı~~llıde (Kemal Rebtll), Şl§ll 

ı~"ı ~k!J lferkcz), Kasımpa§t1da 
,_ ~ ~ltı Yde (Nesim Asco). BeDlk 
"~ ~~ ~ltÖ Sarıyerde (Nuri), 
~~1' ~ Y ve Adalardakiler: 
~ ~dt ~hboYunda (Ömer Kenan) 

• 
1
• ~U:ttı~Uç~ıne caddesinde (Ar. 

8 dada ıHalk), Heybelide 

Yapı lşlerl llAnı 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmey.! konulan ~f: Ankarada Mahmutpa§Cl Bedastıanımn tamir ve 

takviye inşaatıdu. 
Keşif 'ı>edeli: 55803 lira 7 5 kuruştur. 
2 - Eksiltme 27-9-1937 pazartesi gtünU ıaıat 15 te Nafıa Veldleti Yapı İt 

leri Umum Müdürlüğü Ekciltme Komisyonu odasında kapalı zarf uıuliyle ya
pılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mü teferri evrak 280 kuru§ bedel mukabilin.. 
de Yapı işleri Umum Müdüdüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmey~ girebilmek için istek lilcrin 4040 lira 20 kurut muvakkat temi 
nat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmış yapr müteahhitliği vesikasiyle dip • 
lomalı Yüksek Mühendis veya Yüksek mimar olması ve lbu gibi abidat işleri ya
pabileceğine daif Nafia Vekiletiriden ve alakadar ldairelerden alınnuı ehliyet 
vesikası ibraz etmesi lazımdır. 

S - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir eaat ev
veline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir • 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3155) • (5844) 

GUmrUk Muhafaza Genel Komutanlığı 
lstanbul Satınalma Komisyon~ndan: 

1 - Deniz eratı için 99 takım yazlık ve 99 takım da kıglık elbisenin l 1-9--
937 cumartesi günil saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasın]anan tutan 1221 lira 66 kuruştur. 
3 - Şartname ve evsaf Komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin ilk teminat olarak 92 liralık vezne makbuzu veya ~ 

m:ktuplariyle birlikte o gün Galatada Eski İthalat Gümrüğü binasındaki Ko -
mutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (5901) 

Haley 
SAF 

SABlJN 
KAR GİBİ 

8EVA'1LA· 
TIR.' 

lstanbul Belediyesi ilanları 

Senelik !Nllwo++iftl 

Y~ halde kiralık 4!i numaralı yanhane 
(Uç sene) 240 lira 54 ma 

Yeni halde kiralık 61 numaralı 1obnta 
(tki RDe) 480 Jira 7% Jira 

Yukanda 9C!Dti, 1enelilc mııhamrnen kiralan yudı alan mahaDer ayn ayn ki
raya verilmek ÜZt'rc açık arttmnaya lmnalmlJ! ise de belli ihale &ikaande circn 
bulunmadığından pazarbğa çenilmittir. Şartnameleri Le.azmı lliicfiirtiiiiinde cö 
rülebilir. İstekliler hizıılramda ıö-teri1e 1 ilk teminat makl-.u -.cya. mektuhile be
nber 7-9--937 sah günil mt 14 'de )aimi Enclmeude i alamnıUdlrltt. 

(B.) "( 5671) 

J3 Bıı.nkıun a~ul ~ llrll mevduatı bulunan bUtUn kumbara eahlplerlne 8eMde kul'& lle I0,000 ltr& mtıtfht dağıtmaktadır~ 
19ST !onuna kadar keelde tarihleri: Blrlncl Tetrln ve Birlno.l Klnun ay!armm llk gıttnlerl. 
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fta_------··----·1 •ı~~Çarşamba günüakş~ı 4-• 
NEVR O ZiN i Be di ahçesi de 

Bütün ağrıların panzehiridir. 
i • 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz, emani Necati Tokyayın 
avıu 118 DncD sanat yıldönQmQ ıstanbuOun s &<il• 

Sir tek kaşe 

NEVROZIN 

En müannid ba§ ve diı ağnlarmı 
sür'atle izaleye kafidir. Romatizma 
evcaı, sinir, mafsal ve adele ısbrab· 
lan ~"EVROZIN'le tedavi edilir. 

Nezle, Grip ve Bronşite karşı 
en müessir ilaç: 

NE V R O Z i N' dlr. 

ZiNi Tercih 
ediniz 

Büyük Elbise Ma§azasında 

Her yerden UCUZ ve TEMINA TLI alabilirsiniz. 

Şu cedvelden bir fikir edinebilirsin.iz. 

ERKEKLERE 

1 PARDESULER. 
1 PAROESULER 
1 MUŞAMBALAR Her renkte 
Ji TRENÇKOTLAR a katlı 
JIKADINLA RA 
1 MANTOLAR 
~ PARDESilLER 
~ MUŞAMBALAR 
~ MUŞAMBALAR 

-
Yllnlll 

Gabardin 

Her renkte 

ipekli her renkte 

IÇOCUKL ARA -
Gabardin PARDESULER 

MUŞAMBALAR Her renkte 

ıo 112 

15 1/2 

10 1/2 

23 

7 
6 1/2 

--c; Erkekle e ısmarlama KOSTUMLERI 
28 112 . . en iyi kuma,ıardan iki prova ile 

Haftalık ve Aylık tediyatla dahi 
muamele vardır. 

ve maıruf sanat aırkadaşDaıronon nştnra 
kutluUanaca&:tnr • ını l 

Programı çok zengJn olan bu gece için masalarınızın ten'I iiııll 
rıca olunur • Telefon 23703 ~· 

·;;-~~~~~~~~~,~-~~~~~~-~~~~~~~~ -~ 

-
lstiklô.l isesi Direktörlüfünde " • 

l - nk, Orta ve Lise kısımlarına gündüz ve yatı, kız ve erkek talebe lta.y dma baştan.mıştrr. elidirlet· 
2 - Bu yıl yeniden az talebe ahn~cağından mektebe girmek isteyenler bir an evvel müracaat etıxl yeııilt 
3 - Eski talebe eylülün onuncu g:.inüne kadar gerek mektupla, gerek mektebe başvurarak k.:ıydlnı 

melidir. Eski talebenin eylUlün .·mund.ın sonra yapacakları müracaat kabul edilmiyecektir. eyıülilD 
4 - Sekizinci ve on birinci smıD.ırın bütünleme ve engel smavlan eylüWn birinde, diğer sınif1arl1l 

yedisinde başlıyacaktır. 

5" ..:._ 4nteyenlere mektebin kayıt şartla.mu bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı polis karakoluarkası. Telefon: 22534. 

~ ....................................... . 
BAŞINDA HORHOR CADDESiNDE SARAÇHANE 

biflsd' 
Erkekler kısmı : Münir Paşa konağında • Kızlar kısmı ile ilk kısmı Yeni yapılan 

Koz H • L • 1 . vatoDI 
Eırkek a Y r 1 Y e 1 S e e r 1 yatıS'~ı 

. • n ecııebl u~ 
Ana - tık - orta lise kısımlarını havidir. Fen ve edebiyat kolları vardır. tık sınıflardan ıtıb~ olsll bttd' 

mecburidir. Münirpaşa konağı erkekler kısmına. Milnirpaşa konağı karşısında leyli bir Jis~y: Hı.zırııkısnııııdJ, 
müştemilatı havi büyük bahçeli yeni yapılan binada kız lisesi ile ilk kısma tahsis edilmiştir. Kızlar l{ yıd J!I 
risat tamamiyle ayrıdır. Nehari talebeden arzu edenler mektebin hususi otobüsiyle naklolunurlar-

53
; 

lesine başlanmııtır. Hergün sabah, ııaatlO dan akşam 5 e kadar müracaat kabul olunur. Telefo•:: t 15 ::-1 
, Eski FEVZIA Ti 

• 
Yatıll 1 .. 

11 
1 

• • her gu 
Kı~ ve erblcler için ayn bölüklerde: Ana - ilk - Orta - Liıe amıflıın talebe kaydı ıÇJJ' ~ 

mektebe müracaat edilebilir. İıtiyenlere tarihuıme ıönderilir. -~ / 

Arnavutlcöy tramvay caddesi: Çifteaaraylar. Telefon - 36.210. & 

Beşiktaş: Yıldız - E'skf ŞemsOlmekAtlp z 

Gecaıı OKULLAR GÜNEŞİ 
~iZ-ERKEK 

Yuva • Dk • Orta kısımlan havidir. Almanca - lngilizce - Fransııcdıt I t\l ·-
Ta 8 ebe kaydoına başBanmoştoır. AceDer ;e-~~ 

Kayıt muamelesi her gUn yapahr. Telefon: 42282 • 

Kız-Erkek 

GECE L-G D N SEL;;~;;---~_, 
VUCA CILKC iSELER• orıs·"' 

G A L A T A D A 

1 
(Eski : ı N K ı L A a > ti 

m K s E T s y 'o- p Kuranı, DlrektlrD: INebDc~llUI Hamdi OOklÜI,,,. erııere 
İü .l:J L Resmt Okulkra muadeleti tasdiklidir. Kayıt için hergün müracaat oluoabili•·:ı~y 
~ M A G A Z A S 1 N O A - l'~--~m:ur:a:ss:al~~ta:r~if~n:am=e~g~ö:n:d:er~il~ir~. ~Ç~a:r:ş•:k:ap:ı., ~T~iy~a~tr~o~ca:d~d~e:si~. ~T~e~le~ro:n~:·2~~~ 
~ Telefon : 43503 ,,,.~ ~· 
~nımnımı ıımnımı ııwınn11~ımıımıııa~ A D E M i i K T i D A ~ 4~ 

ıı<.A~f' 

ldaresin~e Yunan Operet temsilleri bu akşam matine 
Saat 18 suare 21,30 da Amerikan piyesi 

DELi SERGÜZEŞT 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
1 - Okulumuz fizik laboratuvarı için ltizumu olan 4998 lira tahm~n be. 1 

delli 223 kalem fizik aletleri şartnamesine göre ihalesi yapılmak UT.ere 10.9. 
937 tarihine rastlıyan cuma günü saat 14 de Gümüşsuyunda Yüksek MUhen. 

dis Mektebinde toplanacak olan komisyonumuzda açık eksiltemsi yapılacak- 1 
tır. 

2 - İlk temınat :.;74 lira 85 kuruştur. Mektebimizden alınacak irsaliye 
ile yüksek mühendis mektebi muhasebesine yatırılır. İsteklilerin §artnameye 
görmek Uzere her gün mektcbimize ve belli gün ve saatte ilk teminatlarını 

yatırmıı olarak ve fabrika mümessili olduklarını bildirir vesikalarla ve bu 
gibi işleri yaptıklarına dair ticaret odası belgesi ile birlikte komisyonumuza 
başvurmalan, .(5512) - · · · · · - - ~ · · 

ve IB lE L GIEVŞEKLIGBNIE 

Bı ~~ 
.,.,, J ,,.......... ~ 

·- Tabletleri • Ker eczanede arayınız. ~ ~oata kulusu t255 Horrno ;r 
. , ~b. 

or.0~~~EH'' ;rv~ARJ :mmn•m 
Umumi cerrahi v~ sinir, dimağ 1 1 

Nefis ve leziz makama yemek iıte~senlS · p. il 
Her Yet 

cP.rrahisl mUteha.ssısı 1 
Paris Tıp F akülteıi S. Asistan. 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 

estetik - "Yüz. meme, karın bu
ruşuklukları,. Nisaiye ve doğum 

Yiiw.Dfı 
mütehassısı ~ 

Muayene: Sabahlan M e c c 1 nen 
8 den 10 a kadar U 

öğleden eonra ücretlidir 

Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Ran 
No. 1 Telefon: 44086 

MARKA GLUTEN MAKARNASINI tsTEYIN~ııt· 

1 
Başhca bakkaliye mağazalarında ~61 ~ı 
Fabrikası: Galata Necatibey caddesi N~ ıefoll: 

U 
MAKARNACILIK TORK L TD. ŞiRKETİ 1 e -.. ----·===sm:··----·· .. ··--· ...... ..---···--:::::::.-S: Wiııiıııiiıiiit' ........... wc ............ -.--


