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Sovyet 
tehlikesi 

- Japon 
şir11dilik 

harbi 
kalr11adı 

. JJ @ı~©liilY@ı ~ 
Çin harbile meşgulken 

Sovyetlerle harbı 
göze alamıyor 

Japon ordusunuıı harbe razı 
to olmadığı resme.n bildirildi 

ve bndra, 23 - Tokyo Ye Moskovadan tilafm bir harbe sebeb olmadan halledile 
~h tlha~ Tokyodan gelen haberlerden ceği anlaşılmaktadır. 

--n~u .. 
la~ 

1
,, rı ıle Sovyet Husya arasında pay- Filhakika Japonya şu sıralarda askeri 

ta:1 ~ınıyan bir tepenin Sovyet askerleri ve iktisadi bütün kuvvetlerini Çin harbi 
~dan i5gali üzerine çıkan Yahim ih- ~ Devamı 12 incide 

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

))ahili ye Vekilinin 
yeni polislere 

t a vsiye ve hitabı 
~ğer kendinizi halka sevdirmek, onu 

~endlolze müzahir yapmak ist i yorsanız 
'CIZifentzehr'= daima ciddi, vakur, 

dürüst ve nazik olunuz 
~ara, 22 (A. A.) - le parlak bir tören yapılmıştır. 

tlıe lıgUn Ankara polis mektebinin ilk Merasime polis mektebindc.>n bu sene 

~diploma tevzii münasebeti- W'" Deı:amı 4 üncüde 

Mareşal Fevzi 
Çakmak Izmirde 
teftişler yapıyor 

llugün Çeşmeye gidecek, yarın 
~le be kamplarını tef fiş edecek 

~i C kır, 22 (Hususi) - Mareşal Fev. Çalışlar, general Kerameddin, general 
~t ll'lak 18,55 te hususi trenle şeh. Muzaffer Muğlalı, hava müsteşarı al· 
laıı.d~ &eldi. Parlak merasimle karşL bay Şefik refakat etmektedir. 
tur( ·~~ametıerine tahsis edilen Ata. Mareşal yarın teftiş i~in Çeşmeye 
~arş OŞkünde istirahat etti. Gece gidecek, pazar günü talebe kamplarını 
~ b~Yakada serefine verilen ziyafet. görecek, pazartesi günü de 1zmirden 
~· Mareşala General lzrettin ayrılacaktır. 

~ 
11t 3 ~ttrr nıaTtar sergisi dı'2n merasim le açıldı. Buna dair malama! ve diğer 1e-

Q say.famızdadır. 'Bu resimler diinkli kıişat merasiminden muhtelif saf
----~------...wıı.ilıl!...!rı~tes bit cdi ·or. 

ltıg:liz kral ve kraliçesi rariste Konkord meydamndan gcçerlerl~cn ... '(Kralın bulun auğıt otomobil ok işaretile gösteıilmiştir.) 

Fransız ve lngiliz 

Genel kurnlay 
reisleri görüştüler 
Mltdı ~aıkeıreoeır<dle n~n ©ırduvlYI aıo~~adaıır e<dleını 

sce~~tYJD <eevş meseBeD<eır 'lt~ttlkDIK @lllYllFi)~lYI 

••••••••1••············ * _ ................... . • 
Paris 22 - İngiliz imparatorluğu 

umumi erkanı harbiye reisi Gor ,.~ 
İngiliz Hava Nazırı Her - Belişa, 

Villel:Ieki Avustralya abidesinin açıl
ma merasiminde bulunmak üzere 
Fransaya gelmişlerdir. 

Fransa Başkumandanlık Genel 
Kurmay reisi General Gamelin, Vil
le hava meydanında kendilerine bir 
ziyafet vermiştir. 

Pari - Midi gazetesinin haber ver
diğine göre, iki ldevlet askeri mü
messilleri hususi konuşmalar yaJ>
mrş1ar ve iki orduyu alakadar eden 
sevkulceyş meseleleri tet'kik etmiş
lerdir. . )••••••• ............................................... . 

ltaıyan 
bahriyelileri 

l rlandada halkın 
tecavüzüne uğradılar 

Dublen, 23 (A.A.) - Halihazırda iki 
ltalran mektep gemisinin şehri ziraret 
etmekte olan birçok talebesi, evvelki gece 

W'"' Devamı 12 i'1cide 

lııgiliz kral ve kraliçesinin bulıuıdukları )at Fransoya giderken lılanş denizinde 
(Y'fıta iki mıılırip ve bir lıava filosu refakat etmektedir). 

Londraliliır, Fransadan dönen 

Hükümdarlarını 
sevinçle karşıladılar 

İngil iz Kra lı, Löbröne gönderdiği bir 
telgrafla, Fransada gördükleri büyük 
hüsnü kabulden dolayı teşekkür etti 

r Paris 23 - İngiliz hüldimdarları dün, , Fransadan a~'rılmışlar ve Londraya dön 
istikballerindeki kadar büyük mera imle mü~lerdir. ~ Devamı 12 ıncide 

Hariciye Vekili 
.Romanyaya gitti 

Tevfik Rüştü Arasın riyasetindeki heyet 
bu sabah "Zafer,, torı>ltosil e ha r e ke t elti 

Romanya valide kraliçesinin cenaze 
merasimine htikumetimiz namma işti-

rak <'d<'"'<'k olnn hariciye \'C'kilimiz Tev

fik RUştU Aras yı:ımnJa, Blikreş clı:imiz 

Hamdullah Suphl Tnnrılh·er, Cumhurre
isliği yaverlerinden Naşid ve diğer ze-

vat bulunduğu halde bu gün saat 11,20 

de Znfer torpitosu ile limanımızdan 

Köstc>nceye hareket etmi~lcrdir. 

Tevfik Rti,tu Aras ve yanındaki he

yet cenaze m<'rnsimindC'n sonra Zafer 
torpitosuyl:ı. döneceklerdir. 
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1/aB.ana qii~le 
Jngilter~ 

ve Fransa 
(lngiltere krnl v kraliçesinin Pn

riı 2iyaretlerine tekaddüm eden 
günlerde Fransa ve İngiltere Başkı· 
kıınlan ~aırnda tcnti cd.ilmi§ olan 
mektuplar türlü tefsirlere uğramıı· 

tı. Tercüme ettiğimiz 18 Teımnuz 
tarihli Lö Tanın baımakalcıinde 

bu hadisenin mahiyeti izah olun· 
maktadır.) 

Fransız hük\ımeti reisi, Daladiyc 
ite İngiltere Başbakanı Nevi! Çember
liyn arasında bir mektup teatisi vuku
kubulmuş olduğunun resmi mahfillerce 
teyit edildiğini bildiren Londra haber· 
leri hayreti mucip olamaz. Fransa ile 
İngiltere arasındaki bağlann her za-

mankinden sıkı olduğu ve iki devlet bey· 
nindeki münasebetlerin beynelmilel 
güçlüklerle bozulmıyacak l:aı:lar &ami
miyet ve itimat izleri taşıdığı şu anda, 
İngilizlerce de israrla beyan edildiği Ü· 

zere, iki hükumet reisinin şahsi muha· 
bercleriRde ancak normal bir val:ıadan 
başka bir şey görülemez. Fransız hü
kUmet reisi ile İngiltere başbakanı ara
sındaki bu mektup teatisi, herhalde, in· 
giliz kralı ve kraliçesi taraflarından 

Parise yapılacak ve Avrupa için bu
gün en emin sulh inancası olan sami· 
mane itilafın parlak bir teyidini teşkil 
edecek olan ziyaret arifesinde, (Lö 

Tan'ın makalesi 18 Temmuz tarihli· 
dir.) o ziyaretin mes'ut bir başlangıcı 
suretinde tefsir edilmekte bulunmak 
lazımdır. Daladiye ile Nevil Çember -
layn arasında teati edilen mektupların 
muhteviyatı hakkında, pek tabii olarak, 
çok ketum davranılıyorsa da İngiliz ga
zeteleri, gene bu mektupların en mü· 
sait havayı yaratmış olduğunu yazmak
ta da tereddüt göstermiyorlnr. 

Bazılarının tahır.inlerinin aksine o
larak iki hükumet reisinin böyle bir 
inisiyatifi, iki devlerin tamamiyle ımü
vazi olan ve Parisle Londrn tarafından 
tam tesanütle tatbik edilen dış politi -
kalannın gidişinde her hangi değişikli· 
ğin ihbarı mahiyetinde tefsir edilemez. 
Fransız - Ingiliz mutabakati, Daladiyc 
ile Bonenin geçen nisanda Londrayı zi
yaretlerinde, Nevil Çemberlayn ve 
Lord Halifaks ile yapmış oldukları gö· 
rüşmeler'de sağlam surette tekarrür et
miştir, ve bu görüşmeler neticesinde de 
müşterek beyanat mahiyetinde bir teb
liğ neşredilmiştir. 

Mallım olduğu üzere bu tebliği.den 

anlaşılıyordu ki Fransız nazırları 1 Ci 

nisan tarihli İtalya - İngiltere anlaş · 
masınr tamamiyle tasvip ediyorlar, İn· 
giliz nazırlan ise • Akdenizde süku
nun avdeti için İspanyada harbeden 
yabancı gönüllülerin geri çekilmelerine 
ait planının tatbikini kolaylaştırmak 

iktiza ettiğinden - Parisle Roma arasın
da cereyan etmekte olan görüşmelerin 

de memnuniyet verici bir neticeye bağ
lanacağı ümidini açıkça izhar ediyor
lardı .• 

Çekoslovakya meselesine gelince, 
tebliğt:le deniliyordu ki, merkzi Avru
pada bahse konmakta olan meselelerin 
sulhçü ve adaletçi bir görüşle hallinı 

temin maksadiyle en münasip tarzda 
yapılabilecek faaliyet hususunda Fran
sız ve İngiliz nazırları umumi surette 
mutabık kalmışlardır. Nihayet, bu 
tebliğde, hiç bir yanlış anlayış:ı maha1 
vermiyecek §ekilde şu cihet de tasrih 
ediliycrdu ki hük\ımet, 19 mart 1938 
tarihli I,.ondra mukavelesi mucibince 
tesbit edilmi§ olan genel kurmaylar 
temasına icabı veçhile devama kat'f 
1&1rctte karar vermi§lerdir, ve çok sa· 
mimf, çok kamil münakaşalardan son
ra, Ingiltere ile Fransanın birlbirine 

_.- Dıvamı 4 üncüde 

'All h, kralı 
muhafaza etsin!,, 

D li"1l ~ n o ü~ In1 lYı ~ lYı m<dla ırua ırı Ölr"\1 lYı n <dl <a l'ö> lYJ eseri m yva'\F'\Fa 0 

11<1'1'®\ÇOe cyınayalnl aırtnst, bDır kaç saaıt öaııce 
l}(@tecSSDlfi'ıO !K©ı~l9>e~mD$~D 

Fransanın meş· ' Rene Sen Sirin kocası tayyareci Hu- · ~~---•iiiiiiiii!iiiiiilii;;;;;;;;;;~ 
bur artistlerin- bert Lautner pazartesi güniJ kazay.3 
den Rene Sen Sir 
tngiliz kral ve 

kraliçesinin Paris-
1 te geçirdikleri il'k 

gece, onl:ınn önün 
de bir temsil ver
miştir. Artist, İn· 

gilizlerin milii • marşlarının ilk 
cümlesi olan "Al lah kralı korusun,, 

başlığını taşıyan bu eseri temsil eder

ken içinde büyük bir acı taşıyor ve göz 

yaşlannı zor tutuyordu. Çünkü, ondan 
bir kaç ıSaat evvel kocasını mezara bı· 
rakmış, dönmüştü •• 

Milyarder Kar, 
necz nzn to1 unu 
Mütevazi bir avukatla 

evlendi! 
Aslen 1skoçyalı bir İngiliz olup Ame

rikada milyonlar kazanan Andriyu Knr _ 
nccinin torunu Mis Luiz evlenmiştir. 

· Henüz pek genç olan bu milyarder 
varisi kız lngilteredc uzun müddet ken
disinden b:ı.hsettlrmiştir. Milyarderin 

servetine bUyUk mikyasta varis olacak
lardan biri eayılnn Luizin talil, Barbara 

Hutton'un baıınn r; · nlerlo mukayese
ye imkan vermişti. Ayni şekilde, Ameri-

kanın en büyük milyonerlerinden biri • 
nfn kw olan Barbara Hutton'un da uzun 

müddet kiminle evleneceği bir mesele 
teşkil etmiştj. Barbara, 1:::.basından kala

cak altınların ziyası ile gözleri parlar -
kcn, kocasının da zPngfo bir adnm o!mn

smı istiyordu. Nihayet böyle biriqiyle, 

bir prensle evlendi .•. 

Genç kız, para vo aS!lletle saadetin 
temin olunamıyacafnu ancnk e\•lendik • 
ten sonra anladı. Kocası ile geçinemedi 
ve boşandı. 

Fakat ondan sonra tekııır "astl" birlsi 
ile evlenmesi herkesi hayrete dilşUrdü: 

Barbara Hutton bu sefer Danimarkalı 

kont Reventlovla evlenmi§ti. Bu adam· 

la olan macerası da malUmdur: bugUn 

kocasından ayn bulunuyor .•. !ki yaşın -

daki çocukları yUzUnden mahkemelere 
gidiyorlar, hattA kadın, kocasının çocu

ğu kr -:ırmnsı tehlikesi iginde blr an rn-
hat edemiyor. 

a, ı ;;.. 

uğramış ve ölmüştü. Cenaze merasimi 

salt günU yapılmış, fakat bu matem, 
o gün İngiliz kral ve kraliçesini karşı· 

layan Parisin sevinci içinlde unutul
muştu. 

Artist te, evvelce tesbit edilen prc:g· 
ramı bozmak istememış, memleketin 

bu misafirleri karşısına çıkmıya tees -
sürünün mani olnuyacağını eöylemiş-

tir. Piyes temsil edilmiş ve Rene Sen' 
Sir teessürünü yenmiye muvaffak ola· 

raka rolünü umulduğundan fazla bir 
muvaffakıyetle başarmı§tır. 

Kördüğüm 
çözülüyor 

Genç kadını kimin 
öldüı düğü anlaşıldı 

İngilte,.cde ımehtaph bir gecede iş· 
lenen ve bir sevda cinayeti olmasına 

ihtimal verilen bir cinayetten bahset • 
tik: 

30 yaşlarında esmer bir kadın, şehir 
harici bir yolda şişe kınğı gibi birşeyle 
öldürUlmüş olarak bulunuyor. Civarda
kilerin anlattığına göre, o kaşam o ta· 
rafa doğru iki üç otomobil gitmiş, son
ra döndüğü görülmemiştir. 

Kadının hüviyeti evveli anlaşılamı· 
yor. Sonradan Q,ğrenildiğinc göre, ka
dın o civarda yol kesme· ·e tanınmış, 

Roz isminde biddir. Ge~ vakit, şehir 

dışr yollarında otomobillerin önüne 
çıkan bu kadın şimdiye kadar daha bir 
Çôk maceralnnn kahramanı olmuştur. 

Kadını tanıyan kocası oluyor. Atkim 
ismindeki bu adam kansının, kendisini 
ve iki çocuğunu bırakarak bundan iki 
sene evvel kaçağım, o vakittenberi 
kendisiyle görüşmediğini ve bir haber 
de almadığım söylüyor. 

Kadının hUviyeti anlaşılınca katilin 
kim olduğunu öğrenmek te kclay ol
muştur. Katil olduğuna ldair en kuvvet· 
li delillerle ele geçirilen bu adam Corc 
Breyn ismindedir ve 27 yaçındadır. 

Corc Breyn, henüz bulunmamış, fa
kat şiddetle takibe başlanmıştır. Cina
yetin sebebi ide henüz anlaşılmış değil
dir. 

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

SUBAY'ın 
Milyarder bir bilyükbabanın torunu O· • 

lan Lulz Kamecl 'Mltlcr ise Barbara Hut 
ton misalinden ders almııı gibi, zengin ve 
meşhur blr adamla. evlenmek hevesine ı 
knpılmamts ve mUtovazı bir avukatla 
evlenmiştir. 

~aı(:o ır(Çj) n@o ika~ 
Her genç kızın, her kadının 

her sevenin okuyacağı ince, 

içli bir aık :romanı 

Yakında HABER'de 1 . ....................................................... . 

' -
Deni2e 

yuvarlandılar ı 
iki genç, bir tayyare 
kazasına kurban gitti 
lngilterede feci bir tayyare kazası 

olmuş, bir kızla bir genç kurban git -
mişlerdir. 

Martet şehrinde, Karnaval kraliçeli· 
ği müsabakası için seçilen kızlardan 

biri Marcori Vok genç tayyareci Corc 
Bets ile havalanmıştır. Kendisi 16 ya
şm:iadır, tayyareci de henUı: 19 yaşın
da bulunmaktadır. Bundan evvelki u
çuşlarında büyük muvaffakıyet göster
miş olan delikanlı, kızı havada fazla 
dolaştırmak istemiş olacak ki, denize 
kadar açılmışlartdır. 

Kaza burada vukua geliyor. Snhild~· 
ler uzaktan bir tayyarenin denize yu • 
varlandığmr görilyorlar. Koştukları za. 
man, tayyareyi sahildeki kayalara çar
parak parçalanmış bir halde buluyor
lar. Tayyareci de ölü olarak bulunuyor. 
Yalnız kızın cesedi henüz bulunamamı' 
trr. 

Ailesinin söylediğine ' göre, Marcori 
ilk defa olarak tayyareye biniyormuş .• 

Meşhur komik 
Eddi Rantor 

A vustuı ya ve Almanya
dan l<oğulan Yahudilere 

yardım ediyor 
Meşhur komik Eddl Kantor aslen ya

hudidir ve bu gUn binlerce lira kazanan 
bir sinema artisti olmakla ı~kdaglanm 
un·ıtmue değildir: 

Avı:lturya ve Almanyndan kc,;ulan 
yıı.hudilero nasıl yardım edileceği mil
letlernrası konferanslarda. mUnakaıa o. 
lunurken o da servetinin bUyUk bir kıs
mını bu uğurda sarfa karar vermiştir. 

BugUn yazı geçirmek Uzere ailesi ile 
beraber Londraya gelmiş bulunan Eddl 
Kant.or evvelfı kendi.si ortaya 35 bin tn
glllz. liıvsı koyarak blr iane listesi aç. 
mı~tır. Bugün, bu inno listesi 50 bin in
gillz lirnsmı gcçmi~ bulunuyor. 
Diğer tnraftan, Eddl Kant.or "tatll,, 

esnasında Londrada kazandıklarını da 
ynhı•-"lll'r3 tahsis etml ,c... Artist lrı.

dn radyosunda sık sık söz söylemekte-] 
dir. On dakika sUren bu konuşma için 
kendisine 150 lngifiz lirası verilmekte-

/ 2~ TEMMUZ - !9~ 

~~ 
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Yeraltı servetimiz 
ff ASAN Kum,auı uauuor: 

kte d~ 
"Bir buçuk yıl evvel Karabü ı ,.,. 

ve celik fabrikasının tcmclatma töre~,cP 
pılctığı zııınan bu fabrikada ıı.uU~"·ıecdl 
demir ce,•herinln Avrupadon getırırı>-ot' 
sözü birçok kimselerin keyfini ~~f1dtıll~r 
du. Aradan çok geçmedi. Dlvrık I dtdli! 
madeni keşfedildi. Meller bu Dlvrlk ıerıııd' 
madeni Annclolunun en eski tarl~1 şert' 
bile işlenilmiş. Hatıft Evliya Çele ıııd~ 
hııtnıınıc_<;lnde buradaki demir rnııde~dir ~ 
h ::ı r:ı rcııe hatısetm l 5. Garip dc#il ı11 oıst 
meşhur h,·eçli klışif Doktor OrJa~·ı. vr 
de "\rzın fclhl .. adındaki ollı cll~ 1 ıu~o' 
riııi n birinci eildinde Orta Al111 0ıı5ıs" 
c<>kldcn C:ıppadoce krallıftı denilen 

119 
d 

.sinde • ki Sh-oo; ve Dfvrikl tnraflardı ıtc ~ 
· ol 1 

• şer - demir madeni işletllmış -rrt• 
söyHlyor. Sonra b:11.1 eski kitaplar ır rd~ 

t \'5 yayı ":'\inden memleketi,, diye a 
yorlnr. ıtıı'' 

Demek ki Türkiye topraklarının tif•6' 
ria eski insanların bildikleri ve 159~ııt' 
ctılkleri hlr takım t:ıblt sen·et J<a)'tl p ft 
tnriht h1\rtl~eler nelir.e~inde unntıılıtır öt• 
nıi5. E,·lfyn Çelclıinin Te İsveçli 1'A~i~ıerl 
jan Olsenln kitaplarında baMt~ıı\111,ı 
Divriki demir madenini yeniden .. 11 nıı ~ fcln ~fadcn Araştırma F.nsuınsıı tlllliı' 
ma•foni :rcnfba~ınn keşfetmcc:I JJlz:ııfl~tı~ 

7.anncıllyorıız ki Türk Dili /.rf ~ııllf 
Kurumu na<ı:ıl eskiden öil!mlıde rft'f 
nılılı~ı halrte ıamıın ile unııtulrıııJ' .,ı,r· 

,,. J;ll~r~!. 
krllmrlerl derlrme usulü ile e.s,;ı tfP't-

rfon ,.e hnlk ıı;tıınıiıın toııtıyor<ı:n f11tl~ 
ketimiıln tnprnklıırı ııltında ııııt<lı 

10 
fi~ 

,.c :ı:nmıın ile nnııtıılmıış bııltınnn tOr b ~ 
~ 

rtr-ı!rri rlr ı.!l'nc c~kl ldtııııtnrdan 
1
d 

nrn~ınri:ı vnnıl:ır-nk anketlerden ttıt!rf.1 ti 
r•l,nrnınlt kin hir hare.ket uyon°1 

llıtivoç var.,, 

~ 
Ankara radyosu ~ 

N 
,\lJ/U NADi başmakale ıutıJtl 
yazıyor: r'df4 

"Köylere, mepteplere, kışlalara Jı'fıf 
temini çarelerini ararken işleıncAc r''# 
cak olan Ankara radyosunun proS dl~ 
rını da yalnız şehirlilere bllaP e eli· 
muş gibi hazırlamamaAa dikkat etl1l ,'rl. 
Radyosu olan köylerimiı hcrbald,:;..JI 
Bi.ı, her köy Ankarayı dinliyor orf f 
hareket eımek, progrnmlan ona g "e 1 
zırlamakta milkellefiz. Köylll na~ıl 1~oD~ 
lerle tatmin edilir? Onun yorı;u"ıeııd 
nasıl dinlendirmeli, onu nasıl d ııı•' ol 
mel!? Kültürünün 'fe bilgisinin srl 
ne türlü çalı,malı '1 Ara,tırmalı~'JZ:• r''l 

RacJyodon edilecek istifadeler 9 ıdt f 
g:ırp mıı~ikisinln metodik bir şekl <'rJı' 
yılm:ı:-ıı Ye öğrclilmesl b:ıhsl de 111i 
Her mcklcptc bir rarlyo buhınur~ll ıl 
yen sa:ıllerdf", Ankara merkednclC~ ,ı P' 

crlilınck şnrtilc, mu:ıllimln ncıarct~ırtı'I 
<la çok faydalı neticeler elde ed• ti 
Bu rlersleri halk cin i5tlfnrle ile ıııJılPr,ltl' 

Ru \•c hunn benzer birçok J11CS lıll 
hallettiğimiz znman radyorlıın 19tıt11,ar" 
zin fü;trınrte faydalar görecelJfrniz: • 
sl:rrlir. J"'1 

Değerli Ali Çetinlrnyanın, rnd''0ııır' 
kamız için milnenerler arMtınd9 )Ciİ 
ket lmknnı hazırlnmıısı memleket 
rüne büYiik bir hizmet ol:ıc:ıklır. 

. TA~ 
.:..:.;..--: 

İnkilap hareketıerı 
ve Belediye 

M ZEKERH'A Serle/ ua:ı11or: f 
• ııt' , 

"Hük<ımetimtz, gazino, plAJ, Jok• 111 • 

bi yerlerde !i~·allnrın ucuzlatılnıP~1

01.' 
rar veriyor. Beledi yelle bir ıcrcd 111 

zlycti tetkik edelim. İçtimal:ır, fi!11ııı 
]erinin tetkiki vesaire derken, ıŞ 1 ,~ 
ve hükumetin bu mühim dOşilncc~,ı; 
kalmak tehlikesi 1-teı;lrlyor. JJAllı ~J-' 
lar, lokantalar, plajlar sınıflara a' fi 
fiyatlar tesblt edllccek ve karara f 

.cek. ,., f 
HOkOmet kıınun çıkararak peralt" ; 

tışların maktu fiyatla yapılması111 rı•~ 
diyor. Belediyede bir tereddüt. pi:<' 
lık devrl, bir tetkik deni gecirnte 

1 
,a• 

nunıı tedrlren tatbik etmek rıkr .f 
oluyor. ll'J" 

Snnkl hnkömf'l başka, belediye dllfV' 
dır. Biri lnkılftpçı, hlrl lnkıtAb• 
mıytt memur bir kuv,·et. ıı•" I 

Ticledive hfikômet ıclbf aılnıll· ,ıJ 
enerjik '~e inkılôpçı olmnzsn, hOtiltı ti' 
cak rıı rtlknl teclhlrlcr akim kolrııır' A 
kömrhır.,, -A 

'°''I dir. Eddl Kantor bu parayı alaıl> ., 
da diğer bir iane listesine se~ 
rak koyuyor. ,,, 

Toplanan bu parıı.larla, .A1tll~ıt1J 
A vusturyadan knçm13 olan )·ııl!ll~ ... 
çocuklan Amerika veya tngiltj , 
mekteplere verilecek ve tahsiJl 
mal ttlrilecektlr. 



~3 TEMMUZ - :g3g 

~~llat~ daü: 
}' abancı mill~tler 
a l~ milleti SC\IDCmck, onu l)iCC 
llı'lllakt annn:ırnak demcıktlr. "IUç tanı· 
)aJıı ır,, demedim: meseli Patagon. 

ar \'c. 
ba~ka h ~ n l~sklmolar gibi adl:ırmdan 
tn~ lıısa cnıcn hi!:bir 5eylerinl bllmediğl
&öyıh· hn~nru ne muha,bbetlmiz olduğunu 

• c ilırt· 
Sat•lıi b z, ne de husumetimiz. An<"ak 
&<ı,._ d Ir surette t:ınıdıg· uruz mlllctıerl 

•uc ı·· 
tlııı gınıtzı söyliycblllrlz meseliı. hl· 

lllcnııek u trl.ı:ı~ e mlzdo çok t~sn.dtif edilen, 
'era '?ca okudukları itin Almanlardan 
1 alanı arda ancn okuduklıın için 1-,ransız-
llıı ~ nefret edenler gibi. Bunların her 
&İilün 1 (le, hiç şiiphc - iz ki son derece 
%ı A~ insanlardır. l'ransa'da okuduğu 

lama ı 8UJi n arı semtlyen adam Alarruın 
lld('n r 

ti alın ' elscfosinden, ilminden habe-
da11 b atlıf;ını lliin cıllyor demektir; bun
~tna :ıska kenifl Info, her ne duysalar 
" n, hiızat hU · • "llln

11 
küm ,·ermekten i.<'iz ol-

ı .... lf 
"ÜııtJ ın b:ışknlarmm verdikleri hü-

cre ı-~ "k 
'lldtıı.ıa •ortı ôrUne uyan insanlardan 
... rını l t 
'<llıhar 

1 
Pn ederler. Frnn a'da bazı 

batb r rler \'e fikir ndamlnrı, bilha sa 
laınanı llı ha arında ,·eyn hıırh 7.amanlan-
1.ırl:ın1 k 

lııl'rıı a nıııksadlyle halka Alıımnn-
l'alnız k"t" 

• bir hn . 0 u vo gülünç taraflarını 
\·<' f'-' l il de kf'ndl karlhalanndan iliı
ıt_ "ereıı 
"4 }'rıı • anlatmışlardır. Alamanlarm 
1 nsızla 1 1 etıl'rln · r ç n yaptıkları ~bl. O mll-
kııuer kendi adamlarmm bu gibi t~l
tt c kapı! kta ııtabıu ına birtalnm mcnCaatle-
l'l'ıı.ıısızı r, bizim lcln ayıbdır. \'alnrz 
"e saıı ar, Alamanlar gibi şanlı bfr IUm 
cblllyc~t. tarihi olan mllletlerl değil, me
ııı:, 01 alenılncle onlar kadar iş görme-
g anlan b 
t'tl'tıcı ile smmcdli,>imlzden bah· 
~· 1 doğru dc-ğtıdir. 
l'rdı<.'r 

8:iııı11 k r.e, lilr, \'cya se,ilmcz. Bir in-
i tı ;oııtendı rntııetlnclen başka bir mil
li!\aı," an ennesl de ne demektir? 

SJ>f':ır 
a?rtdı e dUnyanm belki en büyük 
ıllırıı .. :. diye City'<lc i 1 gü<"ü para dil. 
\' ,.°' Ol f 
-tıııı hl an ngillz b:ıngerlnin de se-
~? 1 r lld:ırn oldnğuno mu iddia cde
la... .:ı.ndr hl -.q~ . u lmcm kaç kadını parça-
la '""n · llı:ı t · ~akmış diye bütiin Fransız-

fiii 1Ynet1 J'lll'ı.' ndc vahşet bulunduğunu mu 
1~dru}!ın? hiç §iiphcslz Bergson gibi 
diır: h c Fran ız ccmi\'(~flnln mahsulU-h• e,. • 

'Ilı d «'ernlyct hem büyük \'O lrl 
li l' a • • ' tir: h Sağılık \'C kötu lns:ınlnr vcfü;. 
~ unu "' " llıtı~ n için - kendi mcnsub oldo-
14:ı sl',cc•l'll!yctt<-n başka - hltbirinl top. 
l~ ıı ınek . 

"~idi 'cya t-Optnn SC\'1Demek ca-
:~. oıııa~~ İl1 \'O hUyiik fcrdlerlnl ~c,·e-
~t't r•t1er1 narnl:ırma, e erlerine hür
~~ lerı~ 7., kötiUcrlnc olan nefretimizi 
01aıı hli~-u?-i<" ili, ne de ki.ltii denehileck 
~ıııı<' 3.~ k kütıPyo gelince, hu arz li7c-
&ah.... ~:ırn:ık ıı 
1 ""•:ı.~.11 g ıl mUşJ.iil 'azlfc:rl lıa-
<ıtı iç~ ı::ı1ı nn birer insan oğlu ~lduk-
l • ..,fı 

ll!l<ı rnetıcrtnl (llleriz. 

~1Ueıe ~u~abbet \'eya nefretimiz bir 
U bUıu ğıı, bir ırka tcvec<"üh edince 

l!J~. n tuhaf 
d I! lıı,. n oluyor. V~ü de Latindir 
~e ~•ragııa 0.~anyatı3,, bir Fran ızr, blr 

btr ı . l hyı bir tutup bunlan mcse-
~ 'l'çlh.· k ı ~ır in "' 0 ·arşı r.ıkarmal<, yirmln-
etf !ilanlar 

~lil ~ıı gur· •nrn ta an"Ur edebilecek. 
&lJı "1iiy0 r dunç harekeUlr. Bunlar da ~ö
(IJ 1arı ela .e~ıı. Latin \'Cya Cerman a· 

~tııt.. 'ardır· ı aı "il Rlbt • 5 malcller, cennhcular 
lll · Runı rı41 °r: bir k arın tok bliyük fenalığı 
~ • tarı1ıı ~re hnzı mlllctlcrln eserle-

tııı erı nı hl 
Ilı aıı rıı ç merak etmiyoruz. 
tt ~ı;I!~ hı u~abbctıno kapıldıkları için 
tiııd r Fra ' 

'IJı. l'tı b .. ı. ~ız ''eya thlyan muhar-
t1l,.., .... 1 l'dilı]i<;.ı 

hır "· "Ada 0 ' znman hemen omuz 
ltıı hal'tr ı;e~ sende! Uıtfn değil mi! 

tııı11~1t "<'y d:~.z,, dlycnlcrl bile ~ördük. 
hl't tı ııe\'dikı!•I, huılanmız da falan 
~ l>l~·a • rl lçln onun ortan atfağt 

~ .. ı aktcıcı,·1 h im • 
ı ~oıııu • <'n slyor, bize de 
'\l'I• r diye " 

~ı, a >\laın gostermcyc kalkıyor. 
'ıı lila...,,; ıın de,·Jetınln hu günkü ide-

\ bı 0
• tnnıa ı J ltı~~ t Şe\'dir· nı Ye Alamnnlara mah-

~tı a ""lk · bir Türkün llltlcr'l'l ol
>-.. tltl<tn htnaııı, "ahsi menfaati icabı 
'"t'u lr 

' llrrna c;'Ydlr: o da değihH'. doğ-
. rtlk bir haldir. 

Nnıllah ATAÇ 

flurs l Ö 
~ a 1 ğretmenler 

ı_ lırgad 
'lqfıı • an ao k. . . 
'~ ı k" .. ışılık bir öğretmen 
b ~anı .. ultur direktö .. F h · · 
~l ıgınd ru a rının 
~ ıı.ınaıc Ü a Trakya tetkik gezisine 

'"'klerdir zere bugün şehrimize ge. 
"l\ . 

,,,~}, l'p Sah 
~"~ ~t ~ asım, mezarlıkları ve 
~~ l\-0\ra ~VU13 abidesini ziyaret ede. 

le iııceıeazı alanmı ve okullan ge. 
lllelerde bulunacaklardır. 

- -- -- - - -- - ---- ---

• Ommm yerli mallar sergisi 'dün Galatasaray lisesi binasınaa 
Şakir Kesebir tarafından merasimle açıldı. Merasime sanayi birliği um.mni kôti. 
bi llalit Güleryüzün bir nutkile başlandı. On sene evvelki sergi ile bugünkü sergi 
arasında bir mukayese yapan umumi katip bilhassa dedi ki: 

''Birinci yerli mallar sergisile onuncu arasındaki fark, yalnız sanayiimizin inki
şafını. ifade eden bir sergi değildir. Onuneıt sergi bizde sergicililin ilerleyişini gös
teren ve yerli malına karşı olan umumi kanaatlerin değitşiğini gösteren bir sergidir.,. 

llalit Güleryüzden soma iktisat vekili bir nutuk söyledi ve bilhassa sözlerinde 
şıı noktaları tebarüz ettirdi: 

'' - llükumet, başvekilimin gıçen seneki vaadini bu sene tahakkuk ettirmek 

$ IE IHI ii I~ ID IE VIE 

l18ftindedir. 
''Bu azim, lstanbulu, yakmda. güzel ve-'dainıi bir sergi binası;; kavrıştÜracalı 

şüplıesizdir. 
"Bu sergilerin her sene teş1ıir ettikleri eserler, memleketimizin sanayi saTıasında

ki terakki ve inkişafını gösteren birer nii nııme sayılabilir. 
"Bıt )'Olda devamımızın, memlekete gctirdifi refah 'Ve inkişafı yakından 'takip 

etmek hususundaki azmimiz katidir.,, 
Müteakiben sergi gezildi. Resimde. sergi kapısına biriken kalabalık görülüyor. 
• Dcnizbatık tarafından Almanyada yaptırılan su tanklarından ikincisi de dü11 

gelmiştir. 

iMi IE iMi iL IE I~ IE i __ JJE~ 
Cumhuriyetin 

15 inci yıh 
Ankara radyosunun Sahra Jandar

ma teşkilatı 
programı hazırlandı Seferberlikte ne gibi Başarılan işleri 

anlatan eserler 
hazırlanıyor 

Cümhuriyetin on beşinci yılında - o -
nuncu yılda da olduğu gibi - rejimin her 
sahada vücuda getirdiği inkılapları, ileri 
hamleleri, kurulan eserleri ve alınan 

neticeleri tebarüz ettirecek kitablann, 
tabloların ve istatistiklerin ba3tırılması 

için faaliyete geçilmiştir. Bu io için bü
tün alakadar makamlar ayrı ayn faali
yette bulunmaktadırlar. Bütün vekalet. 
ler kendi anhnlannda on beş yılın faa. 
liyelinl canlandıran eserler hazırlamak· 
ta olduğu gibi Sümerbank, Elibank, De
nizbank, Ziraat ve lş bankaları, devlet 
ziraat işletmeleri kurumlan da ayrıca 

büyük eserler hazırlamaktadırlar. 

Diğer taraftan cumhuriyet hnlk parti
si tarnfmd'ln hnlkevlerinln faaliyetini 
de içine alan ve rejimin bütiln işlerde 
umumi olarak muvaffakıyetin! gösteren 
bir eser hazırlandığı gibi, ayrıca parti -
nin şubPleri tarafm:tan da eeerler ha
zırlanlllllktndır. 

BiitUn bu eserler de,•let matbaası ta
rafından basılacaktır. 

--<>--

Madenlerlmfzln 
işletilme vaziyeti 
Etibank ~mum müdlirU İlhami Pamir 

bulunduğu bir beyanatta bankanın vazi
yetini anlatarak şu malUmatı vermiştir: 

"- lngilteredcn alınan 16 milyon kre 
dinin 6 milyonu madenlerimizin işletil-

me~üno tahsis eri;(ccektir. Madenlerin 
işletilmesini Etibank üzerine aldığından 

beri l:ıtihsnlllt mtitemadiyen artmıştır. 

1931 de 4.131.802 liralık maden istihsal 
olunduğu halde 1937 de islihı:ıalat 7 mil
yon 791,146 liralıktır. 

lngiltcreye 6 milyonun memleketimiz 
istihsalatı ile ödeneceği kaydı bizim le. 
himize olan şeraitten biridir. 

Kuarshan bakır madeni geçen sene
denbcri işletilmeye başlanmıştır. Ergani 

madeni sene sonuna kndar istihsaliıta 

başlıyacaktır. Nurgul madeni de bu se
ne i~lemeye açılacaktır. 

--0-

Sa hll!eri mizdekl 
iskele iht•.vacı 

Denizbank, sahillerimizdeki i~kelc ih
tiyacı üzerinde esaslı bir tetkik yap
maktadır. Yeniden inşası lfızıgmelen is
kelelerle tamir ve tadil edile<"ek i.cıke • 
leler teshil olunmaktadır. BütUn yurd
daki iskelelerin esaslı bir programla 
mükemmel bir ş~kle getirilmesi için be
lediyE'lcrle temasa geçi]· 'c \'O banka 
tarafından yaptırılması lazımgelen iske
leler de yaptırılacaktır. 

llk olarak lzmirde Mordoğanda bir 
isk<'le yapılacaktır. 

N · t l d · "' 1 k hizmetler görecek? 
eşrıya program aflll} alffi} Ü ara Ankara, 22 (Hususi). - Dahiliye 

b• k • İ t• d k Vekfiletince hazırlanan sahra jandar. 
ır omısyon er ıp e ece ma hizmeti hakkındaki talimatname. 

Yeni Ankara radyo istasyonunun va- yosunun neşriyatını daimi olarak bu ko. vekiller heyetince kabul edilmiştir. 
ziyeti ve işletme işleri hakkında izahat misyon idare edecek.tir. Talimatnamenin birinci maddesine 
verib direktif almak üzere şehrimize 

gelen ve nafia vekili Ali Çetinkaya ta. 
rafından kabul edilen yeni istasyonun 
müdürü Hayreddin Ankaraya dönmUş • 
tUr. 

Yeni lstaeyonı·n daimi kadrosu tama
men taayyün etmiştir. Yalnız kadroda 
bulunan bazı mUnh:ıUer için imtihanla 
yeni elemanlar alınacaktır. Ezcümle 
studyonun radyo diffüzyan kısmında ça
lışacak makinisti seçmek Uzere salı gU
nU İstanbul ve Ankarada bir imtihan ya. 
pılacaktır. 

Yeni istasyonun programlarını tesbit 
edecek olı:m heyet de teşekkül etmiştir. 
Bu hf!yet, muhtelif komitlcr halinde is
tasyonun alaturka, alafrnnga, temsil vo 
konferans ve propaganda servisleri pro
gramlannr hazırlayacaktır. Ankara rad. 

Bey neJ milel 

Tahsil 
bürosunda 
Pr. Afet ikinci 
reisliğe seçlldl 

Cenevre 22 (A.A.) - Anadolu 
ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Beynelmilel tahsil bürosunun yedin-

ci senelik konferansı açılmı§tır. Kon
feransa 43 hükümct iştirak etmekte
dir. Bunlar Afganistan, Almanya, Ar
navutluk, Arjantin, Avustrnlya, Belçi-

ka, Brezilya, Bulgaristan, Çin, Kolom· 
biya, Küba, Danimarka, Mısır, Ekva
tör, ispanya, Estonya, Amerika, Fin
landiya, Fransa, Guatemala, Macaris
tan. İran, lrlan:ia, İtalya, Japonya, Le· 

tonya, Litvanya, Lüksemburg, Mek
sika, Norveç, Belan da, Polonya, Ro
manya, İngiltere, İsveç, İsviçre, Tür
kiye. Çekoslovakya ve Dorr.iniken cum
huriyeti hükümetl..:ridir. 

Konferans açıldıktan sonra reis se
çimine başlandı. Alman murahhasının 

teklifi üzerine riyasete Fransız murah
hası intihap edildi. Uç ikinci reislikler
den birisine de profesör bayan Afet in
tihap edildi. Profesör bayan Afetin 
ikinci reisliklerden birisine intihabı 

konferans muhitinde gayet iyi tesirler 
uyandırmaktan hali kalmamıştır. Ba
yan Afet önümüzdeki toplantılardan 

birisine riyaset edecektir. 
Konferans, ilk mektep hocalarının 

maaşları, Iatin ve eski Yunancanın tah 
ııili gibi meselerle meşgul olacaktır,. 

İstasyonda ilk devrede çalışacak ar -
tistlerle daimi olıırak muavenetlerinden 

istünde edilecek zevat bu günlerde se
çilecektir. Artistler fasılalı devrelerle 
değişcccklerdir. 

İstanbul radyosu ayrıca neşriyatta bu
lunmakla beraber sık sık Ankara istas -
yonuyla faaliyetini birleştirecektir. 

Yılan hikayesi! 

Adliye sarayı 
mo~ozları 

26 bin lira harcana
rak Ahırkapıya 

dökülecek 
Gelen malümata göre maliye vekale

ti, İstanbul mllU emlak müdürlüğünlln 
mütcahhid Hikmet Üstündağ hesabına 

eski adliye sarayı molozlarının kaldınln

rak denize dökUlmesini tasvib etmiştir. 
Evvelce yapılıın hesaplara nazaran bu 
iş için 26.000 lira sarfolunacaktır. 

Hazırlanan projeye göre adliye sara
yının enkazının deniz kenarına bosal -

lılması için Sultanalunctten Yenikapı i· 

le Alurkapı arasındaki sahil kısmına ka. 
dar dekovil hattı döşenecektir. Bu hat
tan istüadc edilerek molozlar esasen 
manz:ırnsı pek de iyi olmıyan surların 

önündeki sahil parçasına dökül('ccktir. 
Bu suretle hem burada sahil kısmı tes· 
bit edilecek, hem de ilerde bir rıhtım 

yapılabilmesi için imkiUı .hazırlanmış o

lacaktır. 

Milli emlfık idaresi mllteahhitten bu 
parayı bilfıhare almaya çalışacaktır. 

--o-

Dördüncü yan
gından sonra ... 

Kimya Enstitüsünde 
tedbir ahnıyor 

E\"\'elki gece Cağaloğlunda üniversite 
kimya enstitüsünde çıkan y:ın~nm se. 
bebi henllz meydana çıkarılamamıştır. 

Üniversite, profesör Arnd ve Pr. 
Gross ile doçentlerden Baha ErdemJ 
yangının scbcblerini aroştırmnğa metrur 
etmiştir. 

Ayni zamanda bu heyet, enstitüdeki 
parlayıcı madde!eri tasnif edecek ve bir 
yangın tehlikesine mani olmak üzere bi· 
nanın hodrum katma yerleştirilecektir. 

göre sahra jandarması, seferberlikte 
ordu cephesi gerisinde ve manevrada 
disiplini temin, dağıtma yerlerinde, 
ambarlarda, parklarda, istasyonlar, 
caddeler üzerinde intizamı muhafa • 
za, gidiş, gelişi tanzim, kıtasından ge. 
ri kalan, .kaybolanların toplanar.ak 
sevki; bulaşık hastalıklara karşı mü. 
cadele bakımından verilmiş olan tali. 
mata göre ve diğer bakımlardan aha.. 
liyi göz altında bulundurmak, salfı.hi. 
yeti olmıyanların tekalifi h.arbiye 
yapmalarına ve yağmacılığa mani ol. 
mak, sivil halkı her türlü tecavüz ve 
yağmaya kar51 korumak, casusluğa 

mani olmakla mUkelleftir. 
Bu ödevleri ne suretle yapacağı 

talimatnamede gösterilmiştir. Diğer 
bir maddeye göre de talep vukuunda 
sahra jandarmasma yardım ebnek, 
orduya mensup her ferdin vazifesi. 
dir. 

Bira şişesile .. 
Bir adam ağır 

yaralandı 
Dün şehrimizde gene iki ağır yarala. 

rna vakası olmuştur. Bunlardan biri ge
ce yarısı saat 24 te Beyoğlunda köfteci 
Halilin dükkfuıında vukua gelmiştir. 
Dükfuıda bulaşıkçılık eden Ahmetle, gar 
sonluk yapan Mehmet gece dük.Mnda 
müşteri kalmadığı sırada biribirlerile şa. 
ka etmeğe başlamışlar~r. Bu sırada ~aka 
birdenbire kızışmış ve kavgaya dökülmüş 
tür. d ü k k fl n d a da kimse bulun
madığından J'Jımetlc l\lehrnet biribirle
rine girmişler ve bu sırada Ahmet raf ta 
duran bir bira şişesini kaparak olan kuv 
vctile Mehmedin kafasına yerleştirmiş

tir. 
Vuruş o kadar şiddetli olmuştur ki ka. 

hn bira şişesi parçalanmış ve cam kırık. 
lan Mehmcdin kafasına saplanmıştır. 

Kanlar içinde yere yuvarlanan arkada
şım gören Ahmet şa~ırrnış ve kaçmak 
istemişse de yetişen polisler tarafından 
yakalanmıştır. Mehmet derhal hastane.. 
ye kaldmlmıştır. 
Diğer yaralama vakası $anyerde iki 

arabacı arasında olmuştur. 

Sarıyer maden mahallesinde oturan 
araba sürücüsü Hüseyin ile a~'ni mahal
lede oturan Mehmet dün öğleden sonra 
araba durak yerinde srra almak yüzün
den kavgaya tutuşmuşlar ve Mehmet 
koynundaki bıçağım çekerek Hüseyinin 
ı;ö~cüne ve diğer birkaç yerine saplamış
tır. Etraftan yetişenler elindeki bıçağile 
Mehmetli yakalamışlar ve yaralıyı da 
tedavi altına almışlarnrr. 



IÇE!U)E: 
• Ortaol.-ullarda çifte tedrisat için orta 

tedrisat umum müdürii ile kültür direk.. 
törü şehirde mektepleri dolaşarak tetkikat 
yapmaktadır. 

• Ornınn fakültesinin imtihanları bitmiş 
,.e 20 gene mezun olmuştur. 

• Muamele '·ergisindc son yapılan deği. 
şiklikten dolayı mnkarnacılardan mürek 
kep bir heyet, şikAyctlcrini bildirmek üze
re Ankara)-a gitmiştir. 

• İnhisar maddelerinin son bir sene için 
deki s:ıtışı, geçen senenin 3 milyon faz.la
siJc, 57 milyon liradır. 

• Ha,·ası m!isnit olan yerlerde snnator
) Omlar açılm:ısına karar verilmiştir. Bu 
orada, hamsı bu bnkımd:ın en iyi bir yer 
olan ı:cevHle de bir snnntoryom nçılacnk
tır. 

• SJYnst:ı hir akşam kız sanat okulu ncı
lacnk, Edirnedeki kız enstitüsü haline ko
nul:ıcaktır. 

• Hendese kitabı için Maarif vekı11eti

nin :ıctığı müsnbaka neticelenmiş "e birin.. 
ciliği Ankıım Gazi lisesi riyaziye öğretme
ni Arif k:ızanmı~tır. 

• Apartımanların 3 sınıfa ayrılmasına 

karar verilmiştir. On ikiden f:ızla dairesi 
olanlar birinci, sekizden fa7.la olanlar i
kinci, daha aşağı olnnlnr üçüncü sınıf sn. 
yılacaktır. 

• Belediyede bir istimlôk müdürlü~ü 

kurulmasına karar verilmiştir. Bu idare, 
ımar işleri münasc:betile şehirde yapılan 
istimlıiklcrle meşgul olacaktır. 

• Fınclıklıctn Mimar sinanın escrlcrin
d"'n l\lotla Çelebi camisinin nvlusu odun 
deposu olmnkt:ın kurlnrılrnış ve tamirine 
Hh:um gösterilmiştir. Etrafıııdaki meydan 
park yapılacaktır. Nişnntnşındaki Teşviki
ye cnmisi de tamir edilmeldedir. 

• lktisnt VC'..knleli tornfından, Anknrnda 
bir bez kongrcı>i toplnnmasınn k:ırnr \'eril 
mlştir. Kongrede mcmlekelin muhtelif yer 
Jerincle dokunan bezlerin cinsi tesbit edi. 
Iecektir. 

• Belçikada toplnnnC'ak olan heyet ilmi 
kongresine memleketimiz namına ra~at
hnnc doccnllcrinden Nüzhet Toydemlr1c 
Tevfik Oky:ıy gideceklerdir. 

• r.ccen hir harta lcincle gümrük mu
hafaza te,kil!ıtı, birl!ii ölü kırk kaçakçı 

dört yüz kırk altı kilo gümrük kac:ıltı, 
iki 'YiİZ dol.uz kilo inhlsnr knca~ı, dört kn
yık. yjrml ikl.knt"nkt"ı ha;vnnı ile otuz iki 
fişek ele geçirmiştir. 

• ltnlynn sefirinin tekaüt ynşı geldiği 
ve yl'rine hariciye erkl'ınınd:ın Depnppe' 
nln tayin edllece~i s8ylenmcktedlr. 

• Hnlic şirketinin v:ızfyetini tayin etmek 
6zere belediye ile fklis.ıt veklileti arasında 
temoslJra bn~lnnmıştır. Karar yakında ve
rileceklir. 

• Sebze ve ml''.\-VC fiynllnrınd:ı muln'\'as
s:tların tcc;lrlnl tetkik etmek üzere alaka. 
d:ırl:ırn belediye tnrofındıın emir veril
miştir. Alın:ıcnk tedbirlerlr fiyatlar ucuz
latılaC'aktır. 

• Edirnck:ıpı - Eyüp yolunun esaslı su
retle tamirine karar vl'rilmiştir. Yol cum
huriyet bnyramınd:ı nçılncaktır. 

• Şlrkc!lhnyri:renln 76 numaralı yeni 
"Sarıyer,, vopurıı pıızorlesi günü d:ıvelli
lerlc ilk seferini yap:ıcaktır. Erte~i g!in
'den itib:ıren seferlerine başlıyocnktır. 

• Pliıjlar:ı kedi ve köpeklerin sokulması 
y:ısak edilmiştir. 

• fzmir sergisine hariçten iştirak eden 
firmaların mnll rını da teşhir etmelerine 
müsaade olunmuştur. 

Eski Fas 
sultanı 

Romu ve 
ziyaret 

Berllnl 
edecek 

Cebelilttarık, 22 (A.A.) - Eski Fas 
Sultanı Mollai Abdülaziz, beraberinde 
haremi clduğu hale Napoliye hareket 
etmiştir. 

Eski sultanın Roma ve Berline gide
ceği tahmin edilmektedir. Sultanın ka
tibi, matbuat mümessillerine beyanat -
t a bulunarak müşarünileyhin bu seya 
bati sıhhi eshaptan dolayı yapmakta 
olduğunu söylemiştir. 

\Gökten 
düşen 

kocal 
Aaş, macera ve his 

romanı ........................ ._,_....,.._,_.. ... 

DIŞARDA: 

• Amerikı:ı maliye nazın Morgen Th~u 
yanında refikası ve üç çocuğu oldu"u 
halde bugün 'Pnristc beklenmektedir. Aıııe 
rjk:ı maliye nnzırı p:ızar günü reisicumlıur 
tarafından kabul olunnc:ık ve Framı7. 

ricalile temaslarda bulunacaktır. Salı f. -
nü de mezuniyet müddetini geçirmek ü
zere Fransanın cenubuna gidecektir. 

• Dün Marsilyadn maskeli ,.e siliıhh 

beş şak!, memurların maaşlarını vennnk 
üzere bankadan para almış ol:ın Nafin i"le 
rine ait bir idarehaneyi basarak yüı; lıiıı 
frank clmış ve otomobille kaçmışlardır. 

• İki kruvazör ve dört torpidodan n.iı 
rekkcp hir ltnlyan filosu Yugoslavya ı ı n 
hnşlıca limonlarını .ziyaret etmek fiz, re 
Toranldan hareket etmiştir. Filonun lm 
'Zi}·aretini "Yugoslavya ile ltnlya arııs•n. 
daki tesanüdü tak.,.iye itin,. bizzat Mu·o. 
tini isi em iştir. 

• Dugün Yugo lavyada hnş.,.ekil SlO\..ı

dino' ic, ellinci yaşını fdrlık edişi n: uı a
sehelile merasim yapılmaktadır. 

• Hiller, Alm:ın deniz tc7.g:ıhlnrını td: i71 
etmek üzere d!in Kiele gitmişlir. 

• Avusturynnın eski Londra elçisi r,. 
ron Frankcstein İngiliz tabiiyetine girr ·ş 
ve f ngifü: dahiliye nazırı kendisine bu !•. b 
taki ,•csikaları tevdi eylemiştir. 

0 Dün Bulgar mebusan meclisinde ~ 'il 
16 da hnş,·el<ll meclisin 24 üncü fevı.ar le 
fctim:ıının t:ıtill hnkkıncln kralın tezlı<' e
sini okumuşhır. Meclis, onnynsa mucibi!' ·e 
önümüzdeki 2R flkleşrinde acıl:ıcaklır. 

• Kudüstc üç yahudl muhacirinin JıQ. 
cum:> uj'.iradı~ı ,.c rlört kişinin l\lrlü~ü '·ll
dirilmeklcdlr. Schitforıle gerginlik şid•'" 
tini mulıafnza etmektedir. 

• J.ondroda Yalrndi ajansı .,.e Nevyo;·k<l. 
da yahudi bülteninin 1tnly:ıdaki muhahıı 
Klcinlerer llalyndan tardolunmuştur. 

• ı.ondrnda Alman h!iyük elçisi dıı. 

Çemberlnynla görüşmfiştür. Bilyük elci bıı 

1 

gün Almanyaya hareket edecektir. 
• İngiliz Avam kamarası, ücretli mew 

niyet k:ınununu Qcüncü kıraatinde dıııı 
katı olarak kııbul etmiştir. 

• f rnnın Moskovn büyük cicisi Sepıılıh • 
di Parls b0y6k elclli~ine tayin edllmiştiı 

HABER - Ak~am oostas> 

Evelki geceki 
zelzele 

İstanbul, 22 (A. A.) - Dün gece E a 
23 n 27 dakika. 4 saniye geçe şiddetli im 

zelzele kaydedilmiştir. Ucrkez üstünün 
lstanbuldan mesafesi 440 kilom€ :-o 
tahmin edilmektedir. 

Aksaray (Konya) 22 (A. A.) - Du 
gece saat 14 de ~imal cenub isti.kamet.n
de ve Uç saniye devam eden orta ı;:d
dette bir harekclinrz hissedilmiştir. Bi
na ve nüfusça. zayiat yoktur. 

Çankm, 2 2(A. A.) - Bu gece saat 
12 de zelzele oldu. Hnsarat yoktur. 

'IJaSana qijrıiiqk 
lngiltere 

v e Fransa 
(Bat tarafı 2 incide) 

pek sıkı bir menfaat birliği ile bağlr ol· 
ldukları da bir 'kere daha teslim edil -
miştir. 

Beynelmilel vaziyetin bugünkü in
kişafı karşısında, Fransız - İngiliz rr.1-
nasebetlerinin şimdiki halini sıhhatle 

tesbit için 29 nisan müşterek bcyamı -
tının esaslarını hatırlatmak elbette f&:y
dalıdır. 

İki hükumetin mütemadi elbirliği ~u 
şartlar içinlde tesis olunmuş ve zamr..1-
danberi de bu esaslara göre inkişaf et-

miş, Nevil Çemberlaynin Avrupa öl -
çüsünde geniş bir yaklaşma ve anla~r ıa 
:-:>litikasr lehindeki teşebbüsleri de .u 
esaslar dairesinde alınmıştır. 

Kral ve 'kraliçeye karşı Parisin ve 
:Tansanm göstereceği iyi kabul dün -
ııya anlatacaktır ki iki büyük liberal 
!vletin dostluğu yalnız siyasi sebep

cre tekabül etmekte olmayıp bilhassa, 
. ·ç bir siyasi entrikanın, hariçten ge-

:ek hiç bir manevranın şaşırtıp .za
. flatamıyacağı harp ve harp 6onrası 

t·crübelerinden doğma derin hislere de 
~ .kabül etmektedir • 

Dahiliye Vekilinin 
ye ni olislere 

t a vsiye ve hitabı 
~ llaştarolı 1 inciılı 

çıkan emniyet memurlarmımn zafer a
bidesine çelenk koymalarıyla başlar; :aıa 

ve burada mızıkanın iştirakiyle söyla • 
nen l.stikliil marşını milteakip mektebin 
birincisi heyecanlı bir hitnbedo buluna
rak nrkada§larıı:u and içmeye davet et
miştir. 

Zafer l'ıbidcsl önündeki bu merasim
den sonra emniyet anıtına giden mezun 
lar bu :ınıt önünde de tezahilratta bu
lunduktan sonra mekteplerine dönmU§
lerdir. 

Mektebin bahçesinde yer alan genç 
emniyet unsurları genel kurmay asbq
kanı orgeneral Asını GUndüz ''e onu ta
kiben de dahiliye vekili ve parti genel 

sekreteri ŞilkrU Kaya tarafından tefti§ 
edildikten sonra mektebin salonuna ge -
çllnılş, ''e islikUil mal'§ını mütealdb mek

teb mUdüril pollsin meslek ve memle • 

ket bakımından hizmetlerini tebarüz et

tiren bir hitabede bulunmuş ve mekteb 
birincisi buna karşılık olarak verdiği ce
vapta, kendilerinden beklenen vazifeyi 
ifada, arkadaşlarının hiçbir zaman te
reddlld göstermlycceğini teyid etmiştir. 

Bu hitabeleri, dahiliye vekili ve par
ti genel sekreteri ŞilkrU Kayanın nut
ku takip eylemiş vo bundan sonra da, 
yUksek, orta ve ilk emıflardan mezun o
lan birincilere Asını Gilndilz ve jandar
ma kumandanı Naci tarafından diploma
lar tevzi edilmiştir. 

Dahiliye vekili ezcilmle aunları söyle
miştir: 

"- Sayın generaller, aziz arkada§. 
lar; 

Mektebin mUdürU ve genç talebenin 
polis hakkındaki güzel sözlerini dıkkatle 
ve zevkle dinledim. Bunlara ilAve edile
cek bilyük bir gey olmadığını tahmin e-

' diyorum. Fakat, zabıta kuvvetlerinin en 
1 son mes'ul Amiri olmak sıfatiyle bunla-

l ra müsaadenizle, ben do birkaç söz lla
ve edeyim. 

~ Bir memleketin emniyeti mevzuu bahs 
1 olurken evvelemirde ve ön safta ak-

la ordusu gelmek lizımdır. Bir meml~-

ordusudur. Dışta sulhUn, içte silkiınun 

ilk ve son koruyucusu odur. Ttlrk ordu
sunun vazifesini na.sıl ve ne kadar iyi 
yapbğmı cihan bilir ve icabında nekadar 
iyi yapacağına da milletçe sonsuz emni
yetimiz vardır. Yilkeek lmdretli ve yük
sek kıymetli ordumuzu her \'akit ve her 
vesile ile hUrmetlo ve minnetle yadet. 
mek, onu sevmek ve onunla öğilnmek 

bizim için hem eerefli bir vntlfe ve hem 
de zevkli bir şereftir. 

Memleketin dış ve iç sulh ve silkunu
nu liyakatle temin eden ordunun yanın
da da bilhassa iç emniyet için akla gelen 
diğer asli unsur da zabıta kuvvetidir. 
Siz pollıılor, bu kuvvetin mühim bir cU

zilnU teşkil ediyorsunuz. Diğer milhim 
bir cüzU de jandarmalarrmı:iır. İkisi dl' 
bir bU,tilnUn, birlbirindcn nynlmaz ve bi
ribirini tamanıhyan kıymetli ve asli par
çalardır. Diğer zabıta kU\'\'etleri de bu 

asıllara inzımnm eder. Hepsinin hizmet
leri bUyUk, vaıifeleri ağır ve şerefleri 
yUksekUr. 

Tilrk rollsl bugtlne kadar mr,slek ve ı 
insanlık şan ve şerefini muhafaza et -
miş şan ıseref onun derin, kuvvetli bir 
an'a.nesi haline gelmiştir. 

Esasen unutulmamak lazungolir ki, 
Türk milleti vakur, ciddi, sakin, naz k '\o 

ağırbqh bir camiadır. Bu camianın bariz 

vasıflarından biri de, §ercfine, haysiye
tine ve izzetinefsine bağlı olması, şahst 
ve milli şerefini ve gururunu şuurla ve 
hassasiyetle taşımasıdır. Kendisinin ya
pılacak taarruzlara derhal ve ftİddotlo 

covab vermesi bu duygularının, bu his. 
lerlnin bir aksülamclldlr. Türk polisi ev
vela, Tilrk olmak itibarile bizatihi bu 
evsafın hepsine sahiptir. Sonra da mes
leld terbiyesi icabı ile bu milli ve fıtri ı 
vıısifhrmı ilimle, tali.ın ve terbiye ile 
arttırmış olmaları lcab eder. Bu millete 
Ui.yık bir polis olmak kolay bir dava de
ğUdır. Milletin stzfn için yaptığı biltUn 
fcdakurlıklnr sizi kendisine layık bir 
vazi.·ete getirmek ic;hıdlr. Milletin bu 
emeğini ve Umldlnl bo§a çıkarmryaca

ğnuza emniyetimiz vardır. 
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Alman, A vustury a ve 'l'ürkiye imparııtor 
luklarıoıo parçalanışından 

ltalya kendine niçi~ 
iy_i bir pay a lamad~· 

Bunun sebebi ltalyan Haricı~e 
Nazırının siyasetidir. 

Nihayet biribirimizle daha iyi anlaş. 
maya başladık. Aramızdaki anane, ma. 
zi, tabiat ve muhit farklarını gözönünde 
tutmaya başladık. Bu suretle biribirimi
ze karşı gösterdiğimiz mütekabil müsa
maha arkadaşlık şeklini aldı. 

Yalnız İtalya bundan hariç kalıyordu. 
Vilsonla İtalyan murahhasları arasında
ki soğukluk büyük bir uçurum şeklinde 
tezahür ediyordu. 

İtalyan mümessilleri olan ba~·ekil Or
lando ile hariciye nazın Baron Sonnino' 
nun ikisi de değerli ve kabiliyetli şahsi
yetlerdi. Fakat aralarındaki fikir aın. 
lığı az sonra büyük bir ihtiUlf halini al. 
dı. Orlando çok okumuş, kültürlü ve 
değerli bir hukukçu idi; ayni zamanda j_ 

yi bir hatipti. Müzakerelerimiz frans· ·ca 
olduğu için onun bu hitabet kun•e~ni 
tarnamile göremiyorduk. Fakat gereh İ
talyan parlamentosunda, gerek diğer~ ar
lerde söz söylediği zaman dinliyeıhri 

son derece bir tesir altına ak:ığmı a ua
tıyorlardı. Bu ve buna inzimam eden 1.uv 
vetli vatanperverliği onun nüfuzunu teş. 

kil eden baslıca iki amildi. 

Kendisi çok sevimli ve cazibeli bir rat. 
tı, bunun için insan onunla konu~mal:tan 
bilyük bir zevk alıyordu. Müzakerele:-de 
o söz söylemeye başladı mı derhal he·1:es 
dikkatle dinlerdi. 

Orlandonun görüşleri liberal ve demok 
rattr. Bu noktadan Vilsonla araları~da 
büyük bir fark yoktu. Bana öyle gdir, 
ki Vilson onunla münakaşaları biraz raz 
la dostça yapmaya dikkat etseydi Firme 
üzerinde açılan - ve halledilemiyen -
ihtilaflar ortadan kalkardı. 

mensup bulunuyorlardr. ,jl_ 
Fakat, aslı ne olursa olsun si~~ 

ve vatanperverliğinde gene lf2·)\-e 
Ona göre harp milletlerarası ba}(,~ 
san hürriyeti için yapılan bir t11~ 
değildi. Bu iki mefktire ile 01311 udŞ 
hiç gibiydi. Ona göre zafer, h .:.J t . ·eıv· 
genişletmek ve ltalyanm ernn~ · 
hemmiyetini ve nüfuzunu artU 
bir fırsattan ibaretti. 1, 

Baron Sonino bu fikirle ücle! ~~ 
sından ayrılmış ve ltaıyayı itila A~ 
leri arasına dahil etmişti. Ort~s' 
devletlerine karşı bitaraf ka bif f 
onlarla birleşmekle de 1talyanı11 ~ 4-

kazanamıyacağmı derhal an!a. ~ 
vusturya, kendi menfaatlerını .I:_ 
ltalyan hesabına mühim şehirl~" 
limanlarından ve askerl fü,lerinde~ 
kftrhkta bulunamazdı. Alman1'1• r~ f 
ycyi Anadolu sahillerinden ttah~ ti 
vermeye razı edemezdi. Alın3~ct#. 
sen, İtalyanın Afrikada yeni ın~" 
keler ele geçirmesine yardım~ 
kendi müstemlekelerini kurta aJ1 f 

Bunun için, iyi bir diplomat ol ~ 
nino İtalya için asıl faydayı garı> 
leri ile birleşmekte buluyor<lll· ~ 

Baron Sonnino konferans ıns- "ı/i.. 
mütemadiyen, kendisini aıakacıı; ~ ~ 
meselenin ortaya çıkmasını bdd1~ t'I 
adam vaziyetindeydi. Bu da, . ~j ~ 
İtalyanın alacağı hisse meselssı.ı: aJ'~ 
ka meselelerde söz söylediği zart!~ F 
lalmdrvı dönüp dolaştırıp bu bıll ~ 
meye çalışıyordu. ~ .. J. 

Çok sinirli ve hareketli bir ltc;>.& ~ 
vardr. Konuşurken de müte:n~ 1 u!el. 
]erini, kollanm salhr. sağ elı~ı :~! "ıi 
diyen, sanki bir makine kolu ı~ 1 

Ü· ıt" 
ltalyan mur11hhasları drnr gibi göğs!lne getirir g0türtırd tV' 
Diğer taraf tan Baron Sonnino sert tabi kia~ten. bir m.akine • işletiyordıl• İ 

atli bir adamdı. Ne aslen ne ırkan I tal- görunmıyen bır makıne... '>"J4 ~ 
Sebatk~r bir adamdı. fakat :1.eıer 

yan değildi. Babası Yahudi idi, anaı:ı:un 
da Gollü olduğunu söylemiştir. Bunl<>nn 
ikisı de, kolayca ikna edilemiyen ırh.l:.ıra 

mak için insana !azım olan ,.azı~~te ~ 
re deği~mek hassası onda yokttl· ıJÔ.ş 
nun içindir ki. Alman. A>ıl51 #.I 
Türkiye imparatorluklarının P~ b~ 

dirmek, millete beğendirmek ve halkı ... ğ (,•el" ç_ 
masmda dogrudan do ruya dell ~-.J 

kendinize mUzahir görmek istiyorst:uz, sıta) İtalyanın oynadığı r~l de t6I' 
vazifenizde ciddi, vnkur, dürilst ve nn- • ufa 

memleketine kafi derecede ıs ! 
zik olunuz. 

Mektepte gördüğilnüz ve öğrendit i.niz 
dersler, ynptığmız talimler ve size ö_.re
tilen meslek ve disiplin nizamını le ba
eında tatbik ediniz. Diplomalarınızı al. 
makin zaten mensub olduğunuz eerefli 
mesleğinlzı daha bUyUk kıymetlçr mı.ve 
edeceksiuiz. Şunu da hatırlatmak iste -
rim ki, §Cref ve kıymetiniz arttığı nis
pette vic fanmıza ve irfanınıza yüklenen 
mos'uliyetlcr do ağırlaşıyor. Vazifeniz 
de bu vicdani mcs'uliyeti daima derhatır 

edememişti. .. ~~.d 
Bazı talepleri vardı ki mut jtal>il" 

onlar üzerinde ısrar ediyordu- bile~ 
menfaati için daha faydalı olsa .ıı 
ka hiçbir şey kabul etmiyordu·~ ~ 

Hülfisa, ltalyan murahhasları 0,., 
de, kendilerine göre, mü tesrıa .• bi'" 
kabiliyetli kimselerdi. faka~ ikl~il e~ 
da iyi bir murahhas he)etı te rP'',J 
yorlardı. Ortaya bir ihtilfif çılct~ısıııı 14 

lando lüzumundan fazla hcyeea ~id' 
şiddetle hareket edemiyordu; So 1 

etmek sizin için en emin bir muvaffa- çok sert davranıyordu. -""' "1 
kıyet yoludur. (DC',..... ;? 
DUşmanla yapılan bir savaşta kanını ===========:=. ~vıe ıJı ( 

dökmek ve canını vermek çok ~erefli lar, bu memleketin bilnyesıne uıı~~ r/ 
bir vazifedir. Fakat sulh zamanmdn vıı- cına en muvafık olan Ye en ııı1,. ,.,f . ·ıı •• ~ 
tandaıılnrm huzur ve emniyetini temin lan knidelerdir. B. M. Mecli.S• clC!Jll 
etmek için yapılacak kan ve can feda- kanunlar, Türk milletinin ltıı bit' ~ 
karlığının şcrcfı de bundan aşağı değil- fadesidir. Hiçbir mlilahaza .. birt ccl ~ <' 
dir. Bir polis için hazan vııtandaşlarm len bunların kudslyetini ılılii erde 
huzur ve istirahati uğrunda onların ır- TUrk rr.llletlnin iradesi hCr 'ıııl'' >~~ 
zını, Mirriyetini, canuıı, malmı korumak herkese karsr ancak tatbik oı;il<çejt 
yolunda kötü huylu, köt.ü ruhlu betbaht ldarl vo şlımdi de sırası gri eli ' ~ 
aflamlarla u~raşmak, Ba\'llı;l meydanında şehre teemil edeceğimiz bete < 
çarpışmak kadar fedakarlık ister. Bazı Ierinlzdc rehberiniz her ycrd

0 l.d 
kere karanlık bir sokağın loş bir köşesi kese karşı yalnız kanunıardıt· ıııı?ll,'. 
bir polis için bir muharebe meydanı ma- BilyUk Kurtarıcı AtntUrk y.11r'-I,. 
hiyet ini ıılır. Orada polis tek başına da istiladan \'O milleti csarettef11crıı' '/_. 
olsa, bütün muzır \'O menfi elcmanlar.:ı ğı, kurtarmaya basladığı gU:~ /., 
karşı Tilrk kanunlarını tatbikle mükeJ. dasındnn sonuna kadar ve d ~" ;J.'. 
leftir. Hatta canı pahasına da olsa, po- inkıl"'ıbın hrr t<ıf' ~smdıı knıı tılel · ef 
lis tarihimizde böyle vazife baemda şe- ket etti vo rejime kanunu tc '(ilr~1/ 
hit dü"en mcslck6aşlnnmızın sayısı çok Her hareketini, h"r işaretini 11 ~ ıl 
dc.stanları pek uzundur. Onları burada timi~ için, milletimiz için reg1110e~ f 
hürmetle yadctmek isterim. det l'ımlli bildiğimiz BUyilk (lııtl 

fekkilr ve icra usullerini ıcen tı Vazifenizi )'nparkcn size en doğru 

l"Olu g5stere<'ek olan kaide ve oııas 

Türk knmınlnrıdır. Türki •e B. M. Mecli-

intiıde nek yapart1ak, \'t'zifeler 1' 
çln mııvaffnkıyt"t dalma ıtııl 



~EMMUZ - :.938 

~&ec· den 1AU:ilıe 

Çeki 
laiitinı.,rge~.e -~ağlı bahçeli bir evde mi-
ttra!ınd l(u~ciik mermer şadırvanın 
1't diıiJ a. fesliğen ve sardunya saksıla
llırıı Pc illi~ ... Bahçe taş döşeli... Oda
~y nı:ereleri yer ile bir... Hatta 
!ar .. 0 e Pencereden sıkmak daha ko
ltsi d danın etrafına çepçevre yer şil
~Crin~enıniş ... Üzerinde temiz, beyaz 

~ Pe:d~ı°r kafesli örtüler .. Ayni bu 
b,ı_l'ı . er ... Bu evde bir mektep ar
b~ tn ıle "h • ~~ .. ı -~ıyar anası ve on beş yaş 
~ d kuçük kardeşi oturur. Arka
~ d _ede Otağının yalnız yapısını 
Stı 0§cınesini dayamasını da boz
~b bo;· /u·k~daşmun devrinde bu o
n bir ttdboı k~tap, elektrik ve terbiye
~lilctıd' Yo gtrnıiştir. Küçük sevgili 
h ordcke ~e~ce, şadırvanda yeşil baş
~ '°nragı~ çırpma sırpına yıkandık
~ • Uzcrine pantalon paçalan 
lltı ko~ ayaklarında takunye, sı
~ob:ıta La ıld lağım kovası asılmış, 
~ vrence'e ne kadar güzel bir 

Çocuk . 
ll' " llıodelı olur. 

~~t ~n bu satırlan, Çekirgede 
~tc:cıo ~uğulll bt.ğlI bahçeli evin 
>er illin erı Yer ile bir odasında ve bir 
P~,·1,, ~:~inin üstünde .değil, Çelik
dil... •• ""'ll • 
~ lih· Çeaınde yazıyorum. DU~:in 
~ oıan ~~ ı_oso yılında Bursaya gel
~~ &İtti~· vlıya Çelebinin misafir ola
~llttı bağ~ı evler, benim bugün oturdu
~l ~· 1 

bahçeli evden pek farklı de
·~lar1 ~tekirn, Çekirgenin tarihi kap
t•bı dı.ı: a Evliya Çelebinin bıraktığı 
C!Qeı § U}'or. Evliya Çelebi her yeni ve 
!'1lıhcs?ke .hayran olan bir adamdı. Hiç 
\il•' 2 1 ç l"k • ·~ • e ı palası görm:iş olsay-
(11~ evzcnı • . 
"ll;ı!tu erı bıllfu-lar ile müzeyyen 

l'ttİııi ~· Duvarlarında üstad var kud
tb,..,. tfcdip k • "' . . .. _~tir ki na şı manı ıle tezyin 
~htnı " cihan ressamı cemolr.alar 

<tt.'l ita ege kadir olamazlar. Bunda 
~ Plrca1 b. d •t11ıqtrı a: ır yerde yoktur. Mer-
~tr iti, iç~n hır havuzu müdevveri var 

hı t'..ıJ lltde kabuğu soyulmuş badem 
~Crler: Pcrnbe dilberler balık gibi yU-

~~atha_ 
rı kadr •.. b d- • k e ıru un gıce ben ap-

~İt .. lıcada 
tı.ııtı .. 

U§den yapılı servi hiraman 

?:ı • gördüm 
'"t>-ır 

hlıı 1 buras · · .. . . ,. ar ,, . 1 ıçın soylenmıştır. Sey-
'or "'~ryuz··ncı 
~ ~dik . u e bu kaplıcanın eşini 

llırııtı. dıyorlar vesselam,. derdi 

~ t;>akat b 
~ıı ~hı" e~, eski tarihi kaphcalarımı-
"C( c çırk" ~ ~tc;i ın olmadıklarını kaydet-
~_ ... kat et rn. Temizliklerine fevkalade 
-~lı.... rnek §artiyl K ""l ·· dl"" y · tı~ .... 'ie ~ . e u 'ur u, enı 
~ rak, ec kı kaplıca bir Türk ılrcnııı 

'
;~klcr t nebiler tarafından değil biz 
'laı 8tafınd ' 1 haıtıa an seve seve gidilecek 

'b rnlardır 
~vı· · 

\ır. 1Ytnın ta •• 
· svırı ne kadar parlak-

S 
htı 01\bthar 
tt t ltbi zamanı yaranı bA dft ile 
~ llıu'blar ~~ldA'da kapl~.:aları kifu-
1-. ttı;r1.1 ,_.1 e donanıp herkes eşiyle 

lı • ıı:ırnı t 
tıp 8 b avus kimi kcbuter tak-

~U a ahlar-:ı kadar eğlenmek .. 
~d ~Uk S• 
~i a taıti kj'yah, on yedinci asır orta-
lı.a.t kubhei a~Iıcayı şöyle anlatıyor: 
ıı.a~~dtır a~ırnin o:-tasında büyUk bir 

~l'ı • Dort l il~ Vardır ~an arın.da hanebi kur 
~il tirin · İkı halveti var idi ki a
te~. ktılağı~ taze cesaret bulur. Vücu
" lııi,, ·· memesi gibi yumuşar El 
"lı •• uıı:ı:ın · • 
'ııı-'lt.~lt B~·ade~ ~~bun gibi kayar. Su-
~ilt 1l'idir. n~ ıç.ıhrse yürek oynama
ltı ıı lif ılıcaya girmenin şartını 

ttiıı a buı 
~ • c tık ur. Bilmiyen zatülcenp 

'l> &rar 1 t"da 
'ıc~t 'hcıesı · P 1 havuz kenarına 
'ıı •uy1a alrnatı. Sonra başını hayli 
~, doıcup h .Yıkalllalı. Sonra vücuduna 

ah'- abcrd . 
\oiıc ~ıarı11 ar etmclı. Ondan son-
~t 11diıe h 1 

havuz içine sokup biltıün 
'~Ço~ ka~Vuza dalıp safa tmcli. Fa
!;ıc( "c çıp~:Yıp dışarı camekana çık-
~~al'ltıdır du:.mayıp he:men örtün
~ 

0 
~sar bi~ Kı.ıkürdlüye gelince: 

~t. lilahlar ıkalr bir ıl.•.:adır. Kızıl u
~e.. aı,,.ct· Y anınca faydasını görür-

·•t ınc · · S t le olsu gırıp yarım saat sabre-
-._ 8() ~ -.Uctıd n. Uyuzlar bir giln bir 
a,.._~an z,rıun.u? kara derisi kara ka-

-"t., gıbı so ulu ilmfi e . 

HABER - Akşam postaın 

Arramoz(dla 
doUaŞanuardan 

Nevyork sergisindeki 3 _ bj;~:~z-
pavyon um uz neyi anlatmalı qan adam 

Bu seraide -en mühim hünerimiz Şimali VazRn: Hara Davut 
O Güniln biltün yorgunluğu henüz üstüm 

Amerikaga kendimizi tanıtmak ve d~i~d~azetccidüşününüzkisabahınonun 
bea en d lf m ek 0 / Q CQ k f zr dan akşamın dokuzuna kadar Mdiseler 

.O diyarında durmadan kulaç atmıştır. Bir 

Nevyork sergisin.de Türk pavyonu 
r.asıl olmalı? Nasıl tanzim edilmeli? Ve 

neleri t~şhir etmeli? 
Bir gazeteci arkadaş bu mevzu etra

fında hazırladığı ankete benim de ce
vap vermemi istemişti. Bir kaç kere 
geldi, gitti. Fakat bilmem nasıl oldu; 
onunla baş b ... şa verip konuşacak ?"a• 
rım saati bir türlü bulamadım. Halbu
ki Nevyork sergisi etrah:.ldaki düşün· 
celerimi söylemek için o fırsattan Ça 

istifa.de etmeğe karar vermiş bulunu· 
yordum. Bu her şeyden evvel bir mem
leket işiydi; bir münevverin ihmal ede· 
mij·::eği bir vazifeydi. 

Bütün bo:.isnü niyetime rağmen yapa
madığım bu vazifeyi şimdi, burada ba
şarmağa çalışacağım. 

Sanıyorum ki ilk işimiz: gu suale 
bir cevap aramak olmahdır: 

"Bir Cenubu Şarki Avrupa devleti, 
Akdenizi ve Atlas Okyanusl'nu aşıp 

binlerce mil uzakta Amerikada, kuru
lacak bir sergiye niçin iştirak eder?,. 

Bence bu sebep, "Gidilecek Ameri
kaya,, göre değişir. Eğer serginin açı
lacağı yer, Cenubi Amerika olsaydı, 
yapacağımız propagandaAia ticari ci 
hetlere fazla yer ayırmak doğru olur· 
du. Cenubi Amerika memleketlerinden 
bir çoğu zeytinlerimizin, zeytinyağla
rımızın, kuru yemişlerimizin ve daha 
bir çok zirai mahsullerimizin iyi alıcı
larındandır. Brezilya ve Arjantin baş
ta gelir. Fakat bu memleketler, bizim 
mallarımızı peşin parayla alıp bol bol 
istihl!k ettikleri halde bu mallan bitim 
yetiştirdiğimizin farkında değillerdir. 
Onlar, k('ndilerini, en fazla Almanya
nın ve bir parça da diğer devletlerin 
miişterisi farzederler ve Almanyanın 
kendilerine sattığı mallan bizden to
parladığını bilmezler bile. Türk malla
nnı, bir kaç el dolaştıktan sonra aldık
ları için pahalı satın al:nağa da alış· 
nuşlardır tabii. Binaenaleyh, sergi, bu 
memleketlerden birinde açılmış olsay
dı, yukarda da söylediğimiz gibi, ilk 
tavsiye edilecek ıey "Mahsullerimiz 
etrafında ziyaretçileri tenvir etmek, is
tihlSk ettikleri maddelerden bir çoğu
nu daha nefis ve temiz olarak, daha u
cuza ve çok daha müsait §llrtlarla sa
tabileceğimizi kendilerine bildirmek,, 
olurc~u. Fakat sergi h" j te böyle bir 
yerde açılmıyor. Şimali Amerika dahi 
belki bir çok mallarımızın, ikinci ve U· 
çünoll eller vasıtasiyle alıcısıdır. 

Belki bu müşterlmiu de, tarafımız
dan istihsal edildiğini bilmiyerek istih
lak ettiği bazı mallarımız hakkında fi
kirler vermek doğru olacaktır. Belki de 
Bu Amerikaya, idhal ettiği bir çok 
malların en temizini daha faydalı bir 
S!ırette bizim temin edebileceğimizi 

öğretmekten bekliyebileceğimiz fayda
lar vardır. Ama biz, bu sergiden umu
lacak ekonomik menfaatleri "ticari., 

..................... .,_, ... __. ................. 
Amerikı.lı bizim için şliylc dilşiinilyoı. 
''Türkler için yapılan fena propagan .. 
dalaraın yalan oldulımu söylediler i. 
tıandık. Fakat dotrunun ne oldutunu 
da söylediyer. Nasıl adamlar bunlar? 
Ne yapıyorlar? NO$ıl çall§ıyorlar? mu
vafakiyctler/inin ve tarihl<!rinin eseri 
nelerdir? 

olmaktan ziyade "malt,. manada istih
daf etmemizi tavaiye edeceğiz. 

Denilecektir ki: 
.,_ Sergi Şimali Amerika.da yapılı

yor ama, bu sergiye dünyanın her ta
rafından ve bilhassa, yukarda bahset· 
tiğiniz Cenubi Amerika memleketlerin 
den de bir çok ıeyirci gelecektir. Bina
enaleyh sergi, Cenup milletlerine de 
hitap edebilecek bir gekilde yapılmalı
dır. Gelenler arasında, Brezilyalılar, 

Arjantinliler gibi mallarımızın yüklü 
ve pegin paralı mUgterileri de buluna
cak oluduktan kelli, bunlan ihmal et
mek doğru olur mu?,, 

Olmaz 1Uphcsiz. Hele, hfi.diselerin 
son Paris sergisinden rakiplerimiz gi
bi bol bol istifa.de etmemize imkan bı
rakmamış olduğu dü~Unülüncc, bunu 
büyücek bir hata gibi de görebiliriz. 

Paris sergisine iştirak etmemekle 
doğru bir harekette bulunmadık mı? 
Bulunduk tabii. Siyasal şerefimiz ve 
bir milli davamız: mevzuu bahsolduğu 
zaman bazirg!nlığr ikinci pUina atmak, 
hattS. büsbütün unutmak bizim çok a· 
sil bir itiyadımızdır. Fakat bu yüzden 
milyonlarca alıcı karıısında, çok fay
dalı olabilecek nasıl bir propaganda 
imkanından kendi kendimizi mahrum 
ettiğimizi de bilmez değiliz. . 

Bu itibarla Nevyork aergisinde, hem 
bu ciheti tamir etmek, hem de cenubi 

Amerika memleketlerine kendimizi ta-
nıtmak için bir kısım ayırabiliriz. 

Lakin asla unutmamalıyu: ki, Nev
york sergisinde en mlihim hedefimiz 
Şimali Amerikalıya kendimizi tanıt

mak ve beğendirmek olacaktır. 

Bence bunun ehemmiyeti o derece 
büyiiktlir ki, icap ederse, bahsettiğim 

faydalı taraflarına rağmen Cenubi A
merikayı ihmale kadar bile gidebilirim. 

* • .. 
Son yıllarda Metropol Amerikada 

TUrkiyeye karşı büyük ve mUsbet bir 
alaka baş gösterdi. Bu alakayı Atatür· 
kün şahsına borçlu olduğumuzu müna
kaşasız kabul etmeliyiz. Atatürk, ' 1tam
pcraman,. ı itibarile tam Amerikalıların 
anladığı aAiamdır. Şimali Amerikalı yı

ğın halinde realist, fakat ferd halinde 
santim:ıntal ve romantiktir. Kahrama
na derhal \TUrulur. Ama dört yüz dir
hem olması ~artiyle. 

AtatıJrk bu m~hariyete de erdi. 100 
milyonluk bir milletin münevver sınıf
larının sempatisini kazandı. Bizim, At
lantil: ötesindeki siyasamızın belkemi-

ği bence bu sempatinin hudutlarını 

genişletmek ve bunu bir parça da istis
mar ederek bir Türk - Amerikan dost
luğu ve işbirliği kurmak olmalıdır. 

AmerikaAia bize karşı belirmiı bir de 
merak var: 

TUrkiye, Tilrkiye deni~r, ,,nasıl bir 
yer bu Tilrkiye? Eskiden bu memle
kette beli yataganlı adamların önUn~ 
~rkanı öldürciJğünil duyardık. Meğer 

bu ta§n kların yaptığı bir propaganda 
imiş. Yalan olduğunu söylediler inan· 
dık? Fakat doğrunun ne olduğunu da 
söylemediler. Nasıl adamlar bunlar? 
Ne yapıyorlar? Nasıl çalı§ıyorlar? Me· 
de11iyetlerinin ve tarihlerinin eserleri 
neler? 

Sergideki pavyonumuz, i§te evvela 
bu merakı eyice kargılıyabilmelidir. 

Pavyonumuza gelenler hayal kırık

lığına uğraınamahdırJar. 

1 - Bugüne kadar seyyah bazirga
m acentaların yalan yanlış tanıttıkları 
turistik Türkiyeyi bir defa da biz, iste

diğimiz gibi bütün zekamızı kullana
rak lanse etmeliyiz. 

2 - Yeni TUrkiyenin çahtma iıti
yakını ve en asgari sermayeye bahşet

tiği yaratma imkS.nlarını göre vurma
lıyız. 

Bu iki esası iyice ifade etmek, sanı
rım, hem turistik Türkiyeyi daha kıy
metli bir hale sokmak için, hem en
düstrileşme planımız için bu "BUy'Jk 
endüstri., ve 11YUksek maliye,, mUkem 
meliyetiyle de bir ekonomik dostluk ve 
gUzel bir işbirliği kurmamızı milmklin 
kılar. 

Emari BUlend 

Kencdlftne çclk emim IEDe~~ırn~o~ lQ)aDak avu 
(b)Bır pDOct 

P 1TENBAHER kardeuler Maearlstanrn en mcohur pllot
landrr. Bunlar l1d spor tayyarulyle Budapeetcnln 

tam orta yerinde olan evlerinin Uzcrlndcn hemen her gUn 
uçarlar. 

Bu kardeolerden bUyllğU geçen gUn balkondan kendisine 
mendil sallıyan genç karısını ve kız kardeşlerini daha iyi 

görmek için çok alçaktan uçuyormua. Birdenbire yanlış bir 

manevra yUzUnden tayyara hızını kaybetmiş, ve korkunç btr 
glirUltüylo evinin damı üzerine dliemUştUr. Dam tayyarenin 

ağırlığıyla çökmUş ve tayyare, pilotun annesinin hasta yattı. 
ğı odnya inmiştir. 

H ER ueyi doğİ3tircn fen, nihayet balıkçılı{ia. da karıştı. 
Şimdi elektrik vnsıtasiyle balık avlanıyor. Balık dal

yanlarının bulunduğu yerlerin yakınına, akar su istikametine 
bir set yapıyorlar, bu soddon hafif voltajlı bir elektrik cere
yanı geçiriliyor. Su elektriği gayet i;i nakleder. Onun iı:in 

sed civarına gelen balıklar cle.ktrik ceroynnmı hisseder et
mez 5aşınyorlnr ... Orndan kaçıyorlar ve doğru dnlyanın içer
eine. 

arasından bin mil§kUIAtla çıko.rılmıe, o da hayatından Umitsiz 
bir halde hastaneye götnrUlmUgtUr. 

Tayyarocinin genç karısı, bu feci manzara karvısmda çıl
dırmıştır. Tayyarcslnden bu feci manzarayı gören kUçllk 

esrar tekkesini işletenlerin tutuluşuna 

sevinmiş, heriflerin resmini fotoğrafçı ge.. 
tirdiği zaman. en sinirli mzıbat funirle.. 
dne ta.ıı çıkartacak bir hiddetle. her bi
rine ayn yan homurdanmıştır. Serserinin 
birisi hiç yoktan bir bedbahtın kanı 

na girmiştir. Maktulün ailesi bir bcl:idan 
kurtulduk di)'e belki sevinmektedir. Fa
kat o mutlaka sinirlenmiştir. Bilmem 
hangi vilayetimizin hanıi köyünde bir 
heyelan olmuştur; ölenlere gene o acımış, 
gene o sinirlenmi~tir. Bilmem hangi ma
hallenin bir evinde bir yangın başlangıcı 
olmuş, tutuşan döşeme tahtalarının alev· 
leri arasında belki dört beş tahtakurusu 
bile yanmamıştır. Fakat)culeden yangın 
haberini ula~tıran telefon başında o, gene 
heyecandan zangır zangır titremiştir. 

Velhasıl kuranderli bir dehlizde Sicak 
sudan so~'\lk suya, so~ sudan Sicak su
ya mütemadiyen sokulup çıkarılan bir in
san nasıl hastalanırsa, o da sevinçden 
hiddete hiddeten sevince gire gire lSyle 

ce hastalanıvermiştir. Zatilrreeye tutulan 
bir insan nasıl beş dakikada tedavi edi 
lemezse o da masasının başından kalkar 
kal!,maz sinırlerlnl düzeltemez. Cereyanı 
kesilmis fakat hızını alamamış bir motör 
gibi bu sinirlilik bir milddet daha, kendi 
kendine işler. 

lşte, dUn gece Sirkeci dilkldlnlanndan 
birinde bir limonata i~erken böyle bir 
halde idim. Birden, göıüme. az ötede 
tramvay durak yerinde dolaşan bir pa
n:::ma espknlı illştJ. 

Tamdan: 
Çok eski bir arkndn~. Küçüklük arka

d<ı~I. Bir leyli mektepte beş yıl yanyana 
ya~dı~m bir dost. Onu görmiyeli bir 
haıli zaman olmustu. Gürültülü sokakta. 
sesimi du)•uramıyacak kadar uzakta bu. 
lunduğu için dül:Mndan fırladım; koş

twn yanına: 
- Nac:ılsm yahu? Ne ~lemdesin? 
Cali olmıyan bir sevinçle elimi stk1:ı. 

Bu muhakkak. Fakat acı acı güldü: 
- Fena değilim .. - dedi - fakat senin 

kadar iyi de değilim şüphesiz. 
- Niçin benim kadar ve neden bir ba~ 

kası kadar değil? 
- Senden daha iyi bir vaziyette bulu.. 

nan bir basım dostumu birdenbire hatır
hyamar11~ım için. Bununla beraber Mi
zim çckıyorsun şüphesiz tahsisatı mes_ 
tureden paraları. 

Birdenbire ne olduğumu anlıyamadnn. 
Kanım be}'llirne fırladı. Hani kaldır to 
kah bas ağzma. 

Fakat bir yabancı değil ki.. Bir dost. 
Hiç istemediğim halde, kendimi zorla. 
dem, fakaya vurdum: 

- Aman yahu .. Neler söylüyorsun sen 
böyle? 

- Doğruyu söylüyorum sanırım ..• de 
di - yazılannı takip ediyorum. Bir zaman 
bir Hataydır tutturdun. Ne oldu? Aldık 
mı bu Hatayı? 

- Davamızı kazandık §Üphesiı. 

- Sonra pazarlık musibetinden k~u-
lacağımızı yazdm. 

- Bu da takarrür etti. 

... nc11amı 15 incld• 
Kara DAVUD 

1 Gökte~ 
düşen 

kocal 
Aaş, macera ve his 
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- Müsaade eder misinz kapiten ben 
de bakayım. 

- Buyurun! 
Palmer, Brodeyin a}Tıldığı alete sarıl

dı. Objektifte tamamen tecessüm eden 
gemiye uzun uzun baktı. Ba~ taraftaki 
yazıyı okudu: 

- Yelkenlinin ismi ''Sancaktar .. ! 
-Ne demek o .. 
- Bayrak taşıyan, bayrağı muhafaza 

eden demek .. Türkçe bir kelime! 
Güvertede bir tayfa vardı .. Görebiliyor 

musunuz mister Palrner .. 
- Evet.. Ufku tarassut ediyor .. 
- Tayfanın dikkatle suya baktığına 

göre bizi beklediğine hükmetmek lfizım. 
- Öyle kapiten .. 
Tahtelbahir yelkenliye doğru kaydı. 

İyice yanına şokuldu .. Brodey çok yakın 
dan bir defa daha baktıktan sonra emri 
bastırdı: 

- Donkiler işlesin! .. Yukarı çıkacağız! 
Hava depçlanm çarçabuk bosaltan 

donkiler hızla çahnmağa ba~laddar. E 
13 ağır ağır bulunduğu noktada, deni. 
zin üzerinde hareketsiz bekliyen yelkenli 
nin 10 metre iskele bordası açığında su
yun üzerine çıktı. 

Yelkenlinin baş güvertesindeki tayfa 
tahtelbahirin evvela sudan yükselen pres
kopunu, sonra screnini gördü&rü halde 
hiç telaşa kapılmadı. Bulunduğu yerden 
bir şeyler bağırdı .. Bu bağırmağı mütea
kip yelkenlinin anbar kapağ'ından temiz 
kıyafetli, ma\i denizci kostümü giymiş, 
genç ve güzel bir delikanlı çıktı.. Arka
sından 4 tayfa daha güverteye fırladılar. 
"Sancak1ar,.m iskele bordasına dizildi

ler .. Denizaltının sudan çıkmasını bekle. 
diler. E 13 çıkışını tamamlar tamam. 
lamaz kasara kapağı açıldı.. Brodeyle 
Palmerin yarıya kadar yükselen vücut. 
lan görüldü. İki İngiliz kapiteni karşıla
rında dizili duran adamları selamladılar. 
Yelkenlide bulunan bahriye kostümlü, 
aenç ve güzel delikanlı onlara seslendi: 

- Kimlerle tanışıyorum?. 
Brodey ile Palmer birihiri ardına ce

vap verdiler: 
- Kapiten Teodor Brodey E 13 sn. 

varisi .. 
- Yedek yüzbaşı Palmer.ı Eski Çanak 

kale konsolosu .. 
Suali soran genç de kendini tanıttı: 
- Ben, Da\ist kaptan .. Eski bir İngi

liz gemicisi, halen İstanbul limanına men 
sup ''Çanakkale,. Transporunun kaptanı, 
yım .. Şimdiki ismim Abdullah!. 

tik karşıla~mayı bu tanışma. tam~mayı 
da hoşnutluk sözleri takip etti. 
Mannaranın g{izel nisan sabahlarında 

ki fo\·kalMeliği, etrafın sessizliğine daha 
başka cazibe \eriyor; ıs_<;ızhğın, yalmzlı. 

ğın verdiği cesaretle tahtelbahird~<ilerle 
yelkenlideki karşılayıcıları etrafı seyre. 
diyor, ve konuşmalarım uzun sürdOrüyor 
tardı. Palmer, ilk tanışmadan sonra he. 
men kamarasına inmiş, üstünü değiştir
miş. basit bir lftcivert pantalonla şayak 
bir gemici ceketi giymiş:: gözlüklerirıi çı 
karmış. bavullarını eline alını;, tekrar 
kac;ara kapağımı dönmüştü. 

E 13 :;imdi "Sancaktar,,a aborda etmiş 
ti. Iki küçük tayfa mister Palmerin, yeni 
kaptanlarının bavullarım aldılar .. Palmer 
Brodeye veda etti. Ay~lmadan önce tek
rar bulu~mağı şöylece kararlaştırdılar .. : 
Palmer, yelkenli ile hareket edecek. Da
vistin hazırladığı yere varacak. Orayı tet 
kik edecek. Inşaat için adam ve malzeme 
temine çalışacak .. Gizli üs meydana geti
recek ve.. bugünkü noktada yani Biga. 
dos sahilinde 4 gün sonra 21 nisanda 
Brodeyle tekrar bulusulacak. Ona gizli 
Os gösterilecek, ondan sonra Palmerin 
kendi çalışması başlıyacaktı. 

Da\ist, Palmerin ' 1Sancaktar,.a çıkma. 
smı bekliyordu. Eski konsolos bir defa 
daha arkadaşlarile vedalaştı. El sıktı .. Ge 
miye geçti.. E 13 harekete geJ;llleden ön. 
ce. biraz c\·lerdeki kapı arası sohbetini 
andıran yeni bir konuşmaya geçildi.. Bu l 

armasında tarassut yapan tayfa aşağıya 
haykırdı:" 

- Bir harp gemisi görünüyor! 
Bu haykırış herkesi olduğu yerde don

durdu. Da\ist direğin altına koşarken 

Brodey acele kasarada kayboldu. Çok 
geçmeden El3 suyun içine çekildi.. U
zaktan dumanı farkedilen destroyer de 
yavas yavaş seçilmeğe haşlandı .. Davist, 
dOrbünOne sanlmış, gemiye bakıyor; ya
nı ba;ında dürbününü ayni noktaya çe
viren konsolos Palmer de heyecanla ayni 
hedefi süziiyordu. Davist söylendi: 

- Bu, Çanakkaleden posta getiren bir 
destroyer olacak! 

Palmer arkadasmın sözlerini ka~ıladı: 
- Gemiyi tanıyor musunuz? 
- Dsetroyer azmam bir şey .. Ama 

uzaktan farkedilmiyor. Hele biraz daha 
yakınlaşsın da!. 

- Harp münasebetile Mannarada sık 
sık destroyer devriyelerine rasthyacak mı 
yız dersiniz? 

- Oo .. şüphesiz. Ama bu çekinilecek 
bir sebeh değildir ki.. Sonra. size ait ev. 
rak ta tamam .. Şimdi bunu bırakalım da 
size e\·rakımzı vereyim. 

-Buyurun .. 
Davist önde Palmer arkada aşağı an. 

bara indiler .. Anbar, derli toplu bir hale 
konulmus. bir sandalye ile bir de masa i. 
lave edilerek insan oturacak bir vaziyete 
sokulmuştu. 

Davist masanın ba~ına geçti. Oturdu. 
Palmer de karşısında yer aldı. Genç a
dam, masanın yanı başında duran bir 
zarfı açtı; içinden meşin bir evrak çan· 
tasım aldı. Açtı .. Çıkardığı bir sürü mü
hürlü ve türkçe yazılı kağıtları masanın 
üzerine döktü. Karşısında oturan, yalnız 
arkadaşının hareketlerine bakan Palmere 
bu kağıdı gözden geçirdikten sonra uzat
tı: 

- Bu, ünvan tezkereniz.. Tezkereye 
göre şimdiki adınız Ünyeli Mahmut oğ. 
lu Yakup reisdir. Sancaktar gernısının 

sahibisiniz .. Yelkenliniz 140 tonluk yeni 
)•apı hir gemidir. 

- Teşekkür ederim dostum .. 
Davist ikinci bir kağıdı alıp Palmcre u. 

zatırken ilave etti: 
- Bu da hüviyet cüzdanınız. 
- Yani nüfus kağıdı ! 

- Evet.. ayni şekilde doldurulmuş .. 
Daha doğrusu bu nüfus kağıdına göre 
ünvan tezkeresi çıkanlmı~tır. 
Delikanlı birer birer kağıtları da Pal 

mere verdi.. Her kağıdı uzatırken de i. 
zahatı unutmuyor; her şeyi tamamile an 
\atıyordu. Sırasile Palmer evrakını Da
vic:tten aldı .. Artık, bu dakiakdan itiba· 
ren sabık konsolos Palmer Ünyeli Ya
kup kaptan olmuş, kıt ve acaip telftffuzlu 
türkçesile de bu iddiayı teyit edecek 
delillere sahip bulunmuştu. 
Evrakların teslim \'e tesellümü işi bit

tikten sonra sıra diğer detaylara ıı:eldi. 
Palmerin sorguc:ôle bu işin müzaker~ine 

geçildi. 
- Siz, üs için bir yer aradınız mı? 
- Aradım değil tesbit bile ettim. 
- Ne taraflarda acaba; uzakta mı? 
- Yok .. Hemen yakınlarda .. Erdeğin 

biraz cenubuna düşüyor. 
- lyi.. Bari hazırlıklarınız. 
Palmer sözünü tamamhyamadı .. Bu an 

da duyulan şidedtli bir infilak iki lngi. 
lizi de yerlerinden sıçrattı. Heyecanla bi 
ribirlerine bakıp gC>zlerile hu patlayışm 
sebebini araştırırlarken güvertede bir ko 
şuşma oldu. hunu top sesleri takip etti. 

Davist tek kelime söylemeden anbar. 
dan fırladı. gÜ\·erteye çıktı. Palmer de 
onu takip ediyordu. 

Güverteye çıkar çıkmaz bir tayfa ile 
karşılaştılar. Tayfa izahat verdi: 

- Demin sizin de baktığınız g~mi, iler 
de, hizamıza geldiği sırada bir patlama ol 
du .. Sefine kara duman içinde kaldı, şim 
di rac;t~ele ateşe bm;ladı .. Bütün toplarile 
sağa sola ölüm saçıyor .. Mermilerin bize 
gelmek ihtimali de var. 

Bornnva'da Seyahat notları 

Bir haşere 
keşfedildi 4 Sene içinde---

Akşehirde ilk 10 seneliklen ço~ 
fazla 'iş başarıldı 

Pdmuklara musallat olan bu 
haşere beynelmilel nebatat 
alemini nlakalandıracak bir 

muvatfakiyettir 

İzmir, (Hususi) - Ziraat vekaleti 
te§kilatının en faal ve verimli müesse
selerinden biri olan Bornovadaki haşe
ratla mücadele istasyonu mühim bir ha. 
şere keşfetmi§tir. Nebatat li.leminde 
beynelmilel bir muvaffakıyet olan bu 
ke§if, mevcut haşeratla mücadele ensti
tülerinin başlıca çnlışmalarmdan birini 
teşkil ediyordu. 

Pamukçuluğumuzu yakından alakadar. 
edecek olan bu hadise üzerinde, enstitü 
çah§malannı genişletecektir. Bulunan 
haşere, pamuk yeşil kozasına arız olan 
ve yeşil kozanın içinde yumurta bırakan 
bir haşeredir. Henilz adı bile yoktur. 
Haşerenin familyası anlaşılmış ve bulu
nan yumurtaları beslenmeğe başlanmıa
tır. 

Şimdiye kadar yapılan tecrübelerde, 
pamuk kozasının çUrUklilğüne bir sebeb 
bulunamıyordu. Neticede yumurtaları 

elde edilince işin mahiyeti anlaşılmış -
tır. Her sene pamuklarmııza yilzde on -
on beş nispetinde zarar veren bu haşe
renin parazitleri meydana getirilince 
mücadele imkanları da elde edilecek -
tir. 

.............................................................. 
·ı :: Ü Yurttan manz:ı ra in r n ......................... ·-································· 

Konyanm tarihi kazalarından Kara
manı i§itmiyen yoktur. Birçok eski eser
lerin hazinesi olan bu güzel şehirde bil-

hassa Karamanoğullarına ait eserler 
pek çoktur. Yukardaki resimde bir za
manlar Osmanlı sultanlığını kendisiyle 
hayli meşgul etmiş olan Karamaoğul

larının türbesi görülmektedir. 

5 bin lira bütçeli, radyolu 
ve telefonlu köyler munta· 
zam yollar ve yeni köprü· 
lerle biribirine bağlanmış 
bulunuyor. Bir halkevi bi · 
--.~;le stadyum yapılıyor. - ------------·-ttKşehir, (Anadolu muhabirimiz-

den) - Akşehiri bu defa biraz daha 
güzelleşmiş buldum. Gece yarısı istas
yondan şehre girerken takip ettiğimiz 
üç kilometrelik yolun ışık içinde y üz
düğünü gördüm. Bunu kaymaltam Bay 
Mehmet Belek yaptırmış. Şehrin için
de de istasyon caddesindeki değişiklik 
gibi bir çok yenilikler göze çarpıyor .• 
Ayni zamanda belediye reisi olduğu i
çin bu işleri de kaymakamın yaptırdı
ğını söylediler. Akşehirde muhakkak 
ki ı.:i.ddi adımlar atılıyor. Yeni bir Hal
kevi inşa edilecekmiş. Bunun için bir 
arsa satın alınını§. Tahsisatın bir kıs
mı partiden verilecek. Bir kısmını da 
belediye ödeyecek. 

Akşehirin genç kaymakamı şehirde, 
gençliği de harekete getirmeyi pek iyi 
bilmiştir. Daima hareket halin.de bulu
nan Akşehir gençliğinin yeni bir iht i
yacına el konuyor : ~ •adyom. 

Belediyece bu işe tahsis edilmek ü
zere ayrılan paradan iki bin lirası bu 
sene h arcanacak stadyomun ilk kısmı 
tamamlanacaktır. 

.. 
Köylerin vaziyeti 

Kazanın 92 köyünün hepsinde köy 
kanunu tatbik edildiğine bakılırsa Ak
şehir köylüsünün vaziyeti huzur vere
cek haldedir. 

Bunlar arasında beş bin lira bütçeli 
köyler bulunduğunu yazarsam hayret 
etmemelidir. Kazanın 84 köyüne tele
fon işliyor. Şebeke ve tesisat konuşma 
ihtiyc:ı;ını mükemmelen cevaplıyor. 

Köylerde kaymakam köy tarlaları 
ihdas etmiş. Böylece köylü salma der
dinden mümkün olduğu kadar kurta
rılmış. 

Bu köylerin vaziyeti hakkında de
ğerli ilçcbaydan rakamlar istel!im. Ma
sasından çıkardığı bir cetvele bakarak 
malCımat verdi: 

- CJmhuriyetin onuncu yıl dönü
müne kadar köylerde 13 n:ektep yap
tırılmıştır. Bu mektepler için 58 bin li
ra kaclar para &arfolunmuştur. Gene 
ayni yıla kadar beş tane köy konağı, 
144 kilometre köy yolu yaptırılmış, 

(65) a.det köprü ve menfez inşa ve ta
mir edilmiştir. Rıınlanfan başka 52 
~~:-r.eyc su getirtilmiştir. Su işlerine 

Bergama, (Haber) - Ege mm takasın m en güzel ve bilytlk nahiyelerinden biri 
olan Kmıkta gürı geçtikçe artan bir cazibe var. Nüfusu beş hine yaklll§an bu nahi
ye r;ıirin bir kasaba gibi dalına hareket halindedir. Şükrü Köyman isminde iyi bir 
nahiye müdürünün kısa bir zamanda Kınığı bugi.inkU sevimli hale getirmesi Kınık

lılar kadar Bergamalıları da memnun etmiştir. Kaymakam Vasfi Bagatur da Kınık 

nahiyesine imar ve in§a yardımları yapmakta, nahiye müdUrlinUn mesaisini teevik 
ve takviye etmektedir. Bu resimde Kmığın geniş ve ye§il caddelerinden birini gör-

ı. 

. . fll 
Akşehir kaymakamı Melzntel ~ 
(solda) Konya ı•alisi ve alay kıl"' 

ile beraber 

harcanan para miktarı da 
raya yakındır . 

Onuncu yıldan sonra ,ıı 'ti 
Cümhuriyet in onuncu yıtırtd 

1
,f. 

güne kadar yapılan işleri de ı;afoli 
Yeniden 13 mektep; buna sar 
para 50 bin lira kadardır. 

12 köy konağı yaptırdık. 1 3 ~,ıı· 
metre köy yolu onardık. gS 'r el~ 
menfez ve köp11:.i inşa ve ta'111 • rr. 
dik. Bunlardan maada 16 köye flrıe 
yo,, aldık. Bu radyolar birer ; 
akümülatörlü.dür. ,ıı 

Köylerimize bu sene içinde 1 
15 kadar daha radyo alacağıtt1~~r 
Kaymakamın bu izaha:ı fitcİ' 1 

köyleri hakkında bize iyi bır ;,ıe~ 
rebileceği için ben müşahe 4111" 
ait bir şey ilave ctmiycceği~· /. ( 
diyebilirim ki, bütün köylürı"';ı:,ffr .tft 
hir köylüsü gibi yakın alaka go. r· 
ya-.:ağımız sevin~ her halde dalı 
ve daha şiimullü olurdu. __/ 

DursunbeY 
orman tarı 
işletiliyor o 

"''cııi Balıkesir, (Hususi) - ;,. ,ıı 

kanunu ile . kurulan devlet oı111 !• 'i 
me tl'ııkilatı tarafından ille dC 1,rt9', 
yete geçirilen Karabük orJllıııı ~ .,J 

sonra Dursunbe;in Alaçaın °rı:,11·; 
da da yakında faaliyete ba.ıılııfl 1,j 

td8 t" 
Scnelcrdcnberl bakir bir b8 i~e f 

bu zengin ve kesif ormanları ç#) 
için hazırlıklar başlamıştır. ftl• fJ",J 
!etme teşkilatı mühendisliğin~ fi 
dak orman başmühendisi ınus f 
tayin edilmiştir. Teşkilfıtın il<i ,ııd' 
rcısı DursunbeyP. giderek oı111 
kikatta bulunmuşlardır. cÇ~ 

Keşifler bitinco faaliyete.~/ 
ve bu yüzden Dursunbeylo ct" a,P 
hiye ve köyler iktısadl bal<rıtl .1 
fnydalanacaklardır. 0~ 
İşletme faaliyetinden önce ~r',.' 

dahilinde yollar, barakalar ' ~J 
kesilen ağaçları kereste ]lal~~ 1 
mek ve işlemek için de bil} a,t 
kurulacaktır. Bu i§lerde bin l<'&t· 
le çah~acağı tahmin edilıneıcte ,,ı 

Bir çocuk kerde~ 
öJdilrdll cıs 

Balıkesir, (Hususi) - ~o~~ ~/ 
yesinde feci bir kaza oınıu§t;,f'J. 
emda Mehmet, babasmm tJJ i~ 
oynarken, karşısında bulunaJl şrl 
daki kardeşi MusWayı vurıtltl 
çük Mustafa hastaneye kal 
mllftllr. 



~k&ve: 
, '-\i(L~ HAV C. UT 
Oldı.ıt l{anı~}' 
~"'1! haıcı • şımaıe donmuş 
Hıo an k e tozbulutu ı~ınde 

~"r'dı~ord oea ınm otomobılini 
ı }'\ilt hır eu. Sonra, nazarları 
~111 3'ıış ndıŞe il~. St} ah bulut 
ıı. ~a ı ettıl,lerı sema} a kalk 
""~~Oılerı sert bir ifade al
~'le l'ıtırıı~tıldı \e genç kndın 
, ~ andı: 

!ara ~~ kuru 
J.'alta alın~}'dı ot haı;adı anbar 

da ı,,~ ~lat, oldu~~lbe }'Oktu. 
dı.... ~ı b ..,.u Rı ı tarlalar 
_,"illa • 1 rn c 
ltı....")'lp, halA 0? da buna al 
~:~ına ıandartl"a ku-
.""'llllti Yard tıııı ç ftlık ıma gıdiyor. 

''ltıfesı onun de~il de .. BU 
~ tibjı ' haydut rakalamak-

J.' .. 
ili akat Co 

lıltıtde dn Ramsay hıç de ay. S 1 cf:ıldı. Jandarma ku 
~· . o ıiabah 
~ ı~ ve onu görmeğe 
~ ettı .. ın~ı bir haydudu ta-

ne Lo ; lemışti. Bunun ü 
ııı "'· n. aıeı· 
81 •11trnuo; • acele kah,·altısı. 

rıı ~l " otomat k l!ıa ın ta• ı tabanca-
t !lanı rn ıı:rnı~. jandanna ku-

ua, ıni . . 
~ <ıne ılı t ışaretıni de 

ıı fırıa~ 1 ırd kten sonra, he
llıl:ıa ,P gıtmı~ti. 
'l . t.: •rar ..,... dtta lardut " 1ınldandı: 

ha tal k ko, al:ımak onda a 
~.~ot k 

1 halinı aldı. 
~ adın bö 
ta lartaıa Ylece duşum.ir-
ttı ııı ~ena rıo ona ından geçen 
"'--d tıı rr rından bır adamın 
'""Pll'I !\Ordu 13 
liv "ll\aıcı · u adam hafifçe 
. ord a berabe C ı.ı. r, hızla iler 
bı_ c'. t · 
. "lllt, il Ve 

ı.ır.~ Şapka1:ızdı 'e pan 
~~ ve ~ur 1tleri \•ardı. 
~~hır }'or Uk çehre1:inde, bu. 

u. &unluk ıfade i okunu 
'D ıı--M urıdenbe . 

~ıı: Ilı. derti. l rı hiçbı.r şey ye-
li erııı. -Cıtfen bıraz yi}·e. 

~ ·~ Patat 
~ • ilen e · ::;ucuk ve Utlu 
~ ~l\ı}or~ ma~nırı kenarın. 
Ilı 1 ıbı b u. Adam, aç bır 
li Unların üzerıne atıl· 

ııcıa. ..... . 
a... ~er ...,.du ecı~n geJi . 
~d · l\darn }orsunuz? dıre 

t ee., da ka . 
, 1.: ap "erdı: çamak bır şe 

ı.'U la 
't'\ raftan 
' l're}e . 

~ .. : llır ,, gıdıyordunuz' 
"llt1t ,,erıerd h . 
)Or~ b r ar b e. erhaldz Dri 
, % a aya binmek isti-

llıi!i t\raba 
'~? kullanma rnı bilır 
.... <lbit 11..ı ... y . hıç 
~~~ lltdııncı ın SOrdunuz? 
~d it·<1a b Ya ıhtıracım var 
ta ~ ııaıbukır ha1tı kuru o~ 

ol\~ ı ner""' 
~c::ait, ~eyse ka ır· 

"tı:ı \ ıtı u lehz 
' tdı, ı bır tavırla ce. 

iti ... Sııe 
-~ ttı Yardım 
~~ lıhterern etmek i ter. 
fllı.ı"' l<Qırn madam. fak at 
k ,"i\ 01 · Her n b 
"\it~ Un t e aha ır.a 

t h.ı rene 'et 
~ "1.1e}·ırn ı,m~k mec 

!+;~kadın . 
' ı~: }'alvaran bır 'le-

dı & le~ 
~. Utuıı P dolar veririm de 

ı. ··ı~ aral'l1 b k · -
~ bq Cı! ad u ad ardır. 
.... ırı al'l1. rne r· b ·11 }' ı ~il n ı ır Ce\'ap 

\trıı.ı actı ve k 
ı. 'ıvrıı •ıu. apı~ a doğ-
"<! Ya 
ıj,~ ı 111 ~eld•ğı 
·11}1 kf\~.ı zarnan. genç 

tı ·ıı ıne 
~ı.ı c;~lendığini 

~, ~le 
'" ~arıp b ~ ... lt l'!'l rtn ı1 ır ılade var. 

• "'<it ıı1an1n ü O zaman göz. 
ıt... · "~ h '\ert b k ~-·~ ita ~Y'retı r -~ ı~larına ta 
~hı 11rırıı eıı ~ rnde kalarak 

' l'\-rırrı tcht'~ ara1:ında, bir 
"' .,,.ı!tı ıiıtkAr namı 
\.l~l L U· 

ı.,.~ 
~hıbeı;, h' 
~21QlnıQ ıç de heye.. 

Yordu. Gayet na. 

zık \'e ~akın bır se le ~oyle dedi: 
- Bu şekilde hareket etme:.

mecburıyetınde kaldığım ıçin 

cıdden mütcesmim. Fakat bu 
hasadın her ne baha~ına olur
~a olsun anbarlara alrnmac:ı in-
zım. 

- Haydi muhterem madam .. 
Bıraz makul olun~ 

Ve sonra, çıhıp gıdccekmiş gi
bi. ilariye doğru bir hareket ya
parak elini cebine doğru götür. 
dü. 

Karabı.ıa patladı. Topal, sağ 
ayağının altında şiddetlı bir dar -
be hıssettı. Darbe ona muvazene 
sini kaybettirdiğı için, düştü. A • 
yakabı ... ının topuğu parçalanmış 

tı. 

Hilda amirane bir tavırla ona 
şu emrı ,·erdı: 

- Yüzü kO}'tın yere yatıp ta· 
bancanızı arkanıza atın, aksi 
ta!-i:dirde ateş ediyorum! 

Hayret \'e şa5kınlıktan henüz 
kurtulamıyan meçhul adam. en 
küçük bir mukavemet dahi gös
termeğe teşebblis ctmedı ve kcn 
disine \'erilen emri yerine getir. 
di. Genç kadın da onun attığı 
tabancayı rerden kaldırarak he
lme taktı ve adamı hep karabi
nasının tehdidi altında bulun. 
durarak: 

- Hardil dedi, ayağa kalkın! 
Ot demetlerini içeriye taşıyaca. 
iız. 

llilda, silllhı yam ba~ında ol
duğu halde, ot yığınlarının üze;. 
rinde çph~ıyor. Aşağıda da meç. 
hul topal, ot demetlerini teker 
teker arabaya yükHiyordu. 

Son ot )ığını da içerıye alın

dığı zaman ışi tam zamamc!a 
bitirmişlerdi. Çünkü tam bu sı
rada, ilk büyük \'e sert dolu dam 
talara düşmeğe başlamıştı. lş 
tamamile bıttiği zaman. lırtına 

da bütün şiddetile koptu. 
O zaman genç kadın şôyle de

di: 
- Sizt vaadettiğım beş dolarla 

beraber, sıcak yemek ve ü~üme. 
meniz için de kocamın eski kalın 
pal tosunu vereceğ ım. .Kocamın 
atını da alabilirsınız. J ta yona 
gelince, onu Dri Krıkdeki hana 
bırakırsınız. Böylelikle burada · 
kaybettiğiniz zamanı telafi etmış 
olursunuz. 

Adam çıkıp ~ıttikten bir hay
li müddet sonra. Ililda mutlak 
ta kocası Coni gördü. 

Con sırsıklam olmuş elbısele-
rini ocağın kenarına asıyoı ve 
fırtınayla beraber. bır türlü ele 
geçemiyen haydutlara ağız dolu 
su lanetler 53\'Uruyordu. 

Genç kadının dudaklarında 

müstehzi bir tebe süm dol~tı. 
Con da onu görünce şöyle dedi: 

- Herif elimizden :rnrtuldu. 
Aradığımız hardut topal Hadok 
muş .. 

- Topal mı'. Ne dı>din? 
Genç kadın, hu uallerle Meta 

bağırarak sormuc:tu. 
Con cevap ,•erdı: 
- Topal Madok dedim .. E

ğ;!?' bu kadar merak ettin ise al 
resmine de bak .. 

Ve Con cebınden bir resim 
çıkararak kan"1na uzattı. son. 
ra hikavec:ine devam etti: 

- Bu herifin çetesi üç zen· 
gınin e\'ini hastı. Jandarma ku
mandanı onları tam trene atlı. 

yacaklan sırada yakııladı. Hep· 
sini yakalatıp hapishaneye at
tırdı. Fakat 'ili topal bir türlii 
ele geçmPdi. 

Con. yemekten sonra ~rdu: 
- Peki ot demttlerini 

\ - - ~ca~ Fo~ıraoaı ır 1 ------- \ 
Tahrir mudü 
ni, ıçert) e gi-

r en muhl>ıre 

:;orar: 
- Mevzuu -

ba.ı.:ı ~ .... .ı mula~;at yap:ıb1l -
dınız mı? 

l\1uhbir ce\ ap 'erir: 
- Şu gozumun <.tıafındaki 

simsı} al1 :.ı~kııılıge bal.ın .. '\ ap. 
tığım mala.katın değ.!rını anlar-

' 
:;ınız. 

- Gazete} e bu etrafı siyah 
g0zlcrmızı ko) acak değilım ya!. 
Uana go:.terece.k ba~ka bır şeyi
nıt var mı? 

- ı\lnımdakı kocaman şişe ba 

km! 
- Bu beni alakadar etmez! 

Bana lazım olan şey yazıdır .. 
!\Hila.kat yapmanızı söyledi~im 
adamdan birkaç kelıme alabildi 
niz mi? 

- Tabii.. Ona bir çok kelime
ler söylettim. Fakat maalesef on 

lan da gazeteye koyamazsı-

nız! 

/rn~ Küçük Hasan ( !J., \ ), - şu güver • 

( i\;~ _,) \'ercinlere bak. 
'/ Bazılarının a. 
~ -- yaklannda ne 

den halkalar \'ar? 
Küçük Jale - Evlenmişlerdir 

de. ondan! 

ra anlıyo. um! 

Bayan - Se-
nin ne kadar 
aptal olduğu -
nu seninle ev -
lendikten son-

Bay - Bunu. sana evlenmek 
tc!dif •nde bulunduğum gün an· 
laman icap ederdi. 

al -
1 ugiltcrede bir 
sinema salo -
nunda, seyir • 
t•ıler. bir ara · 
lık beyaz per 

dede şu satırları okudular: ''Sa
londa bir adet on liralık kağıt 
para bulunmuştur. Bu parayı 
kaybeden herkes müdüriyet o. 
dasına müracaat edebilir. 

Olur şey de 
ğil. ı ler şey ne 
kadar da pa · 
hahlaşıyor. 

Mesedfı bir vit 
rinde bır gomlek görüyorsun. 
üzerinde 3 lira diye yazıyor. Bir 
de yaklaşıyorsun .. Ve görüyor
sun ki bu ... kravatın fiyatıymış. 

- Böyle devam ederse. yakın 
da bu, bir yaka düğmesinin fi. 
y:'itı olacaktır. 

. --~---------------------------------------_,,,, __________ _ 
TABLO 

Rakamlarla ışaret edilen yer 

leri aşağıda gösterilen renklere 

boyayın . 

' 'Güneş banyosu .• adı verebile 

ceğiniz bir tablo yapmış olursu
nuz. 

O: Beyaz. 1: Çok açık mavi, 
2: 1\favi, 3: Gri. 4: Kall\'e rengi, 
5: San. ----- ________________________ ... ___ .... -----------

ne yaptın? Herhalde berbat ol
muştur. 

Genç kadın soğuk bir sesle 
te\'Clp \'erdi: 

- Hepsini anbarlara doldur-

dum. 
Con hayretler içinde: 
- Yalnız başına mı? dedi. 

Bı;na imkan yok! 
Karısı: 

- Yalnız başıma daği].. Yol
dan geçen bir kod:ıoy bana 
yardrm etti.. 

De1i \'e biraz evvel kendi~ine 
verilen resmi koca o;ına gö tere
rek iH\ve etti: 

- Eğer bu yardımcıyı merak 
ettinse, işte re<:mi! 

Con. beyninden ''urulmuş gibi 
bağırdı: 

- l\1adok mu? 
- Evet, Madok .. Onun saye-

sinde hu yıl sıkıntıya gtrmiyece· 
~iz .. Bunun için ona daima şük
ran borcu besliyeceğim.. Senin 
atına binerek itti! .• 

Yukariki şekilde kaç adet mü. 

selles bulunduğu söyliyebilir mi 

siniz. Sayarken çok dikkat edi. 

niz. Çünkil yanılabilirsiniz. 

Bu bilmecemizi doğru halleden 

)erden birinciye altın uçlu bir 

dolma kalem. ikinciye bir pergel 

takımı. üçüncüye iki şişe esans. 

ve aynca 200 okuyucumuza muh 

telif hediyeler vereceğiz. 

Bilıyo r musunu z ? 

18 inci asırdaki zarif erkekler, 
si.is olarak dantelalar ve koca. 
man garip düğmeler ta~ırlardı 
ki. bu moda, re~imden de anla
şıldığı \'eçhile. hiç hoş bir şey 
değildi. 

• • • 

Bugün gazetelerde gördüğü • 
nüz ve aktüalite resimleri., na -
mı verilen resimlerin birinci. 

' . si 1607 de. lngıltcrede \"Ukubu· 
lan büyük bir c:eyl8p münasebc
tile )'apılnuştır. 

• * • 

En büyük kaplombağalann 
sikleti. en küçüklerinin siklet in
den 1500-2000 kere fazladır. Gö 
rü\·orsunuz ki kamlumbağa var 
kaplumbağacık var .. 

Tabii kemanlardan tam yüz 

misli küçük olan bu mini mini 

keman, bir Viyanalı kemancı ta

raf mdan yapılmıştır. 

Kemancı bu eseri vücuda getir 

mek için, iki sene uğraşmıştır. 

• • * 

Brezilyada yaşıyan bu garip 
kuşun kafasında bir boynuzu, 

kanatlarında da, gayet kec;kin 

iki "mahmuzu .. u ''ardrr • 

• • * 

-
Dünyanın en eski mihanik o 

yuncağı hiç şüphesiz, bundan 

·1.000 sene ewel yapılmış olan, 

resmini gördüğünüz bu oyuncak 

tır. Karagözü andıran bu oyun. 

cak, bir ip sayesinde hareket et

mekteydi. 

Hintli fakirlerden birçokları garıb bir böğürtlen yatağı üzerinde 

~·atarlar. Ve bunu gayet rahat bulurlar. 

• • • 

Resmini gördüğünüz bu ta

rihten ewelki devirlere ait geyi. 

ğin iki değil, dört boynuzu var. 

dı. 

* * * 

örümceğin iki çift göze ma. 
lik olduğunu biliyor muydunuz? 
Bu gözlerden bir çiftti gündü
zün ı~ığı. diğer çifti de, geceleri 
şikftn g5rebilmek içindir. Hatta 
bazı cins örümceklerin dört çift 
gözleri vardır . 

HABER 
ÇOCUK SAYFASI 

Bilmece lıapona 
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Yarınki spor 
hareketleri 

Yarın §ehrimlzin muhtelif semtlerin
de yine birçok spor müsabakaları var
dır. Bakırköyde Velicfendi koşu mn -
hallinde senenin ilk nt yarışları, Kadı
köyde lstnnbul atletizm birinciliği mU
aabakalan, Modada da yilzme müsaba -
kalan, Bebekte, Robert kollej saha
ıımda da Rumelihisar klUbünün atletizm 
bayramı yapılacaktır. 

Deniz şenlikleri 
On be' glln sonra 
Modada yapılacak 

Modada yapılan büyük deniz şenlikle
ri bu yıl da 7 Ai;"Ustos günü icra edile. 
cektir. Moda deniz klilbU §imdiden ha
zırlıklara bnglamıştır. Bu seneki deniz 
yanşlannın çok mükemmel olması için 
hazırhklcı.rla Denizbank da bizzat meş
gul olmaktadır. 

Yarışlara bütün klllblerle donanma ve 
profesyonel sandal ve yelkenciler de iş
tirak edecektir. 

Moda koyunda sabahtan başlamak U
zere yüzme, kilrek, yelken, motör ya
rışlariyle muhtelif mUsabakalar yapı

lacaktır. Halk yarışları koyda demirli
yecek vapur ve motörlerden seyrede
cektir. 

Gece de deniz klUbUnde büyük bir ba
lo verilecektir. 

--0-

~ iF ~<O> ifil (çjJ aı 
BUyllk b:r stadyum 

Afyonda büyük bir stadyom inşasına 
başlanmıştır. 

Futbol sahnsı, koşu pisti ve hinodro
mu ihtiva e.:lecek olan bu sahanın tir an 
f'vel tamamlanması için çalışılmakta • 
dır. 

--0-

Yen<en 
birincil]ği 

Bu sene de İzmirdemi 
yapılacak ? 

Türkiye yelken birinciliği müsabaka
larının • geçen sene olduğu gibi - bu 
defa da İzmlrde yapılması için su spor
lan federasyonuna müracaat edilmiştir. 

Bu müracaatin kabul olunacağı ve 938 
ııenesi Türkiye yelken §ampiyonluğu 

karşılaşmalarının fuar esnasında 1zmir
de yapılacağı ilmid edilmektedir. 

Halkevi futbol 
lik maçları 

Eminönü Halkevinden: 
Evimize bağlı klüpler arasındaki 

futbol lik maçlarının dömifinali 24-7-
938 pazar günü Karagümrük stadında 
aşağıdaki fikstüre göre yapılacaktır. 

Halıcıoğlu - Rami İdman saat 9,30 
hakem B. 

Altıok - Alcmdarspor saat 12 ha
kem A. 

Haııcıoğlu - Rami İdman saat 10 
hakem A 

Hakemler: 
Halıcıoğlu - Rami Mustafa 
Altıok - Rami. Kamil Kaynak. 

At 
Senenin ilk yarışları yarın 

yapılıyor Veliefendide 
Pazar günleri, altı hafta müddetle de

vam edecek olnn lstanbul at koşularına 
yarın başlanacaktır. 

Cumhuriyet rejiminin atçılığa verdiği 
ehemmiyet herkesçe maliımdur. 

Nete kim, sayın başbakan Celal Ba
yar, meclisin son toplantısında, hükfl -
metin, at neslinin ıslahına ve atlı 

sporların inkişafına verdiği ehemmi
yeti bir defa daha tebarüz ettirmiştir. 

At yarı§ları, sadece at neslinin ısla
hında başlıca amil olarak kalmamış, ay
ni zamanda, dünyanın bütün medeni 
memleketlerinde, en nezih tema§a vo 
spor mahiyetini almıştır. 

Bilhassa İngiltere ve Fransada, kadın 
modalarının at yarı:ilarında "lanse" e -
dildiğini ve bil~istisna her gün yapılan 
bu yar.ışlara fı.di günlerde vasati olarak 
20 - 25 bin, pazar günleri de 80 - 100 
hatüı. 120 bin seyirci geldiğini söylersek 
at yarışlarının gördüğü büyük rağbet 

kendiliğinden tebarüz etmiş olur. 
Memleketimizde, ancak inkılaptan 

sonra inkişafına gayret edilen bu yarış
lar, hiç §Üphesiz, yuk!rda zikrettiğimiz 

memleketlerdekilerle kabili kıyas de -
ğildir. 

Bununla beraber, bu sahada, son se
neler zarfında gösterilen terakki de in
kar edilemez. 

Bilhassa, Ankarada yapılan yarışlarda 
yeni ipodromun tıklım tıklım doluşu ,.e 
birçok gilzcl' kadın tuvaletlerinin nazarı 
dikkati cclbcdişi, at yarışlarının hüku -
met merkezimize, bütUn gayesi ve vuzu
hu ile yerleştiğini, pek Iı.lfı. göstermek -

tedir. 
Şehrimizdeki o.t k(JIJU}armm ayni de • 

r ecede rağbet görmemesi, şüphesiz, yn. 
rış 1snhnsının uzak oluşundandır. 

Maamafih, tertib heyeti, halkın Ba
kırköyüne rahatça gidip gelmesini ve i
podromdaki istirahatini temin etmek i
çin, elinden gelen her §l?~i yaptığı için, 
bu seneki at yarışlarının diğer senelere 
nispeten daha büyük bir rağbet görece
ğini tahmin etmek mümkündür. 

Fakat, hiç §Üphcsiz, bütün bu tedbir
ler kafi değildir. 

!stanbulda, en yakın bir yerde, asga
ri 50 bin seyirci istiab edecek büyük bir 
ipotlromun inşası elzemdir. 

Böyle bir ipodromun inşası, halkın at 
yarışlarına olan rağbetini arttırmakla 

kalmıyacak, Tilrkiyedc at neslinin ısla

hında da en mühim rolü oynıyacaktır. 

Yarınki at koşuları 

Sütunlarında, atlı sporlara ve atçılığa, 
ötedcnberi mUhim bir yer veren Haber 
gazetesi, her zaman olduğu gibi, bu se
ne de, at yarışlarını muntazaman takip 
edecek ve bahsimüştereklero giren ka
rilerine kazanması muhtemel atları gös. 
termeye çalışacaktır. 

Geçen seneki at yarışlarında gazete
mizi takip edenler, altı hafta müddetle 
devam eden koşulan kazanan atların 

kısmı azamını favorimiz olarak göster
diğimizi ve bu meyanda 1 liraya muka
bil 37 lira yapnn Andrebudin adındaki 

atı da başfıı.,•ori olarak verdiğimizi pek 
al{l hahrlarlar. 

Habc>r, bu srnrı d<', hc-r rumartcsi gil

nU, koşacak atların lis tesini neşredecPk 

ve liızımgelen izahatla beraber favorile
rini do verecektir. 

Birinci ko~u 
Vç yaşındaki yarımk!ın lngillzlere 

mahsus. 
(400 liraya) satış koşusu. 
~lcsafe: 1200 metre, mül•il.fatı: J.200 

Hm. 
1'arz:ın (~c,·ket Kırgül). 

llk günün bu ilk yarışına maatecssüf 
bir tek at iştirak ettiği için, buna bitta
bi yarış denemez ... Muhayyel bir orman
lar hakiminin ismini alan bu at yalnız 

başına koşacak ve en küçUk bir alaka te
min etmiyccek olan bu koşudan sonra 
400 lira ı;ibi ehemmiyetsiz bir fiata, mü
zayedeyle satılacaktır. 

Akıl hocalığı yapmak gibi olmasın a. 
ma, ıslah encilmeninin bu salı§ ko§usu-

lJalısinııişlerel.-i kam nnnlnrıln mem nıınlyet 

nu hiç de beğenmedik. 400 liraya satıla
cak atlar eğer işe yarar şeylerse, hiçbir 
at sahibi, böyle bir atı 400 liraya sat

mak istemez. Yok eğer at hiçbir §eye 
yaramıyorsa, o zaman da bu atı, bö~ le 
bir fiatn kimse almaz. Binaenaleyh, bu 
satış koşusunun en küçük manası dahi 
)'oktur. 

Netckim yanşa bir tek atın girmesi 
de bu kanaatimizi takviye etmektedir. 

ikinci koşu 
Kazanı;ları 938 a;enesindc 500 lirayı 

doldurmıyan iiç \'O daha yukarı ya~ta 

hallskan İngili:r.lerc mahsus ko5u. 
.IUesarc: rnoo metre; mühafat: 230 

lira. 

Ta<ıpınar (Salih Temel). 
Samolup (Asım Sorgun). 
Şipka (Lfıtri Knraosman). 
l'arl ta (Doktor Sefcrof). 
7.arnda (Hurhan 1 ıl). 

Beş atın iştirak edeceği bu yanştn 

Taşpınarla Şipka nazarı dikkati celbet
rnekte ve biraz da "dekliı.se" yani klas
larının aşağısında olan atlarla koşuyor 
gibi görilnmektedirlcr. 

Taşprnar, geçen sene Atatürk koşusu

nu kazanmış, Şipka da, bu seneki Ata
türk koııusunda, Romans gibi bir "Cra
ck" rn arkasından üçüncü olmuştur. 

Maamafih, yarı~lnrda her zaman muh
temel olan sllrprizleri de unutmamak la. 
zımdır. 

HABER'in favorileri: Taşpınar ve Şip
HABERlN FAVORİLER!: TAŞPI

NAR ve ŞtPKA. 

Oçürıcii koşu 
938 scm•sinde hiç ko~u kazanmamış 

~ört 'c• daha ~·ulmn yaşta halislmn 'c 
yarıınl<an Arah!nr:ı mahsus ko~u. 

1\1' afc: 1403 metre•; nıiil>fıfat; 155 JI. 
ru. 

<'etin (Hcn•b Atlı). 
Ccl Hin \'il ( Rr<'cb Oıçclik\ 
Ceyliın (Uurhnn l~ıl). 

lclırıık (Alım et Co lmn). 

l>o~nıı (Alıın l"t Sa ~d ·ç). 

\rel<' <Cemil Hcrg-.on}. 
llamdnnl (Cemil Erltırd). 
Ccllüıı (Tc \.i'< llculm). 
Uc:ar ( 11.ıl,lu liorkut). 

Çifte bahse dahil olan bu ko~u bir 
hayli karışıktır. ÜylP ki, bu Itoc:uyla son 
koıunun birincilerini tahmin edf'bile l.'ck 
bir oyuncu, çifte bahse girdi mi, bir li
raya mukabil bir hayli para alabilir. 

Bu yarışın birincisini bulmak bir hayli 
talie mütevakkıftır. Maamafih, her yn
nşta olduğu gibi, bunda da, karilerimi
ze, kazanması ihtimali fnzla olan atları 
veriyoruz. 

HABERiN FAVORlLERl: UÇAR ve 
CEYLAN. 

Döı düncü koşu (Han lılrnı>) 
Uç \'C daha yukarı ya~ta lıa!hkarı ln-

gilit.lcre mah!>tı'> ko~u. 
Mesafe: 1800 metre; miil.afat: 255 

lira. 
Sonander (Prens Halim) iO 
111·0,is (Prcn Halim) 68. 
DnndS (Asım <'ırpan) 6 ı. 
Uoman (Pren~ Halim) Gl. 
Tomru (Asım ('ırımn) :;1. 
Springboarıl (Salih Temel) 51. 
Uaylan (Akif ,\k-;on) 49. 

Bu çok enteresan yarışa, memleketi. 
mizin en kuvvetli hayvanları iştirak et
mektedir. Yarışın çok heyecanlı olacağı 
nekadnr muhakkaksa, A tatilrk koşusu

nun kahramanı olan Romans'ın da, bu 
koşunun favorisi (gözdesi) olacağı aşl. 

kur ve bedihidir. 
Maamafih, Romans'ın §imdiye kadar 

yalnız kendi yaşında (3 yaşında) ki at
larla koştuğunu ve ilk defa olarak böy
le kuvvetli rakiplerle karşılaştığını u
nutmamak lazımdır. 
Diğer tar~ftan, bahsımüşterck oyun

larında henüz yeni olan karilerimize şu
nu da hatırlatalım ki, bir yarışa, ayni 
at sahibine ait birkaç at girdi mi, bun
lardan hangi:o:in~ oynanırsa oynansın, ya 
rışı hu at sahibinin atı kazandı mı, ka-

\11karaclnld ynrışlnrr mrralda tnkip rdr11l~r 

zanmıyan diğer atları üzerine de gan
yan bileti alanlar para kazanırlar. 

HABERtN FAVORİLER!: PRENS 

HALİMİN ATLAHI ve DANDl. 

Beşinci koşu (Handikap) 
Dört ve tlnlıa ~·uknrı ya5ta yeril y:ı. 

rımknnlnra malı"ll" koşu. 

!\le afo: 1800 metre; mlikiifat: 255 
lira. 

Cclliuı (Fahri Ataçerl) 63. 
l\lahmure (Salih Temel) 61. 
O!ga (l\lehmc•t Çt•lcbi > 60. 
l\fa\7.İka CN. Atnh<'~') 57. 
Ayhan (l\I. Atlı) !H. 
1''on:ı (11. Çolal•) 51. 

Biltün handiknplarda olduğu gibi, bu 
handiknpta da, atın üzerindeki sıklet 

mühim bir rol oynamaktadır. 
Az kilolu hayvanlar içinde en fazla a

vantajı ohn Aylıandır. Ağır kilolular i
çind(I en iyileri Cc>vliin. Mahmure ve 01-
ı;a-:Iır. fnnmafih. tabii şartlar dahilinde, 
i\Iahmurrnin Cc>ylfını vurnbileccğıni zan
nrdıroruz. Olg'l da Jstanbuldıı birkaç 
gıizf'l koşu ynpmıştı. 

Çifte bahsin, 3 üncU koşudan, bu ko
su üz<'rinf' y'lpılarn ~ını tekrar hatırlata 

lım. 

HAD1RlN FAVOI!lLEP..1: 'MAHMU
RE vP. OLC:A. 

A. Fuat 

Pro?esyonel 
güreş 

Dünga 
ıl~ 

şampiqonl~J~1 
Ciın Londos birin~1 • 1j0 
Saraııdos da ikinct o 

1 

oftS 
D:.inyanın en kuvvetli pr ,rı 

serbest gureş pehlivanları rı 
'd" b . . . .. baltıılll ' unya ınncı.ıgı,, musa 

clradJ yapılmıştır. J. 
Cim Londos, Miço Sarand05'rı 

ba, ivan Rober ve Didelta!l 'ıışrf, 
çok heyecanlı ve çetin olan b~ 
malar neticesinde meşhur cıı11of 
bütün rakiplerini yenerek d~aı' 
best güreş şampıyonluğ~nu ıııtt~ 
tır. Bu Unvanın kuvvetlı na Si~ 
den İstanbullu pehlivan :Miço .. rtf 
da Londostan maada diğer g~ıır· 
mağll'ıp etmiş ve ikinci oıınıış eıııı< 

Bu enteresan güreşler:de l' dit: 
o"M . 

farın aldıkları dereceler Ş ı ıııitlcı 

Birinci - Cim L-;ndos, ·f'l'lld' 
Ü .. µI C1 

Miço Sarandos . çüncu :13eşiil 

Dördüncü - Ali Baba.. 1 
ivan Rober. olf 

Dünya ikinciliğini kazt:.,~ ~jl 
tanbullu güreşçi Miço bu titt1 f 
.-uak için bir çok müsabaka~a~ıe~ 
tır ~bu müsabakaların netıC 
f:>rd•r : 11. ~ 

·ıcaV"" 
Ali Babayı 1 saat 20 dakı bııl 

Amerika şampiyonu ve fs~a~da• 
tanıdığı Bul Kuman 8 dakılc be 
deltan'ı 16 dakikada, ivan F0

6~ııı 
dakikad<1, Palaky'yi ıde 4S 
yenmiştir. 

11
ao! 

Miço Sarandos ile Cirn ~ .-•ı 
sındaki final maçı ise taın ilci rJif 
dakika sürmi.iş ise de neticede 

"'A±l1;t i ~ iı1 
Hohert KolleJ 
müsatıakal~r~, 

l{umclihisar idman birliğt ,~c 
dan her sene yapılmakta ola~ ..... 

··ıı .. J.J" ~ 
müsabakaları bu defa da 0 rt 
pazar günü saat 3 de Robt 

sahasında yapılacaktır. ~ 

Barutgü~as11109 

rnaçlar ~o' 
Bakırköyde Barutgücü sııll~,ıı 

rınki paznr günü yapılncalc 0 
1 

maçlan şunlardır: 1'ıııı' 
Saat 14: BarutgücU gcnÇ t.ıl ıııı' '~ 

çırspor. 16: Barutgücü B ta~ ~ ' 
spor B. 17,30 dadarutgilC 
Halk evi. 

.. - -
CasııJ,~ 

<e~~alilıttırcuV % 
,ıııl' , 

Abdülhamid zaınııll 1jı!ıt ıt~ 
llınçak ihtilal kof1l t11' 
lfıl tcscbbiisü nıı"11 ot 

\C ~ 

!'"" Abdullıamıdm casıtsıı cc J 
ılıtıldl tcşcbbiisünil bftlİ1'1 J 1f 
ortaya çıkardığı Jıalde tıf 
kılm oldu? ,-e 
Yirmiye yakın kişinin id:l(l'I ce 

l 
bet kürek, sürgün cezaıarılcf,~ 
rılmalarına sebeb oJ::ın bll tı1' 
hin en heyecanlı ihtilfil 
I l \BEif de okuyacakSJnıZ· -- .___....... 



~Voıaı Daır ınıaısı ı"' 
t~mn:i:tteınnr 

t Butanınış, iyi göstermiyen aynaları 
k:~lzleınek için bir parça üstübeci s~r
bu çersinde eziniz. Bir gUderi parçasır.ı 
u·na batınnız ve aynayı bu güderi ile 
,;unuz. Sonra, kuru bir gUderi parçasi-

aYnayı kuru kuruya siliniz. Aynanız 
:.kısinden çok iyi parlıyacak ve terte-

12 olacaktır. 

RUtub 
llıd et aynalann en bilyi.lk dilşma -

ır. RUt İb 
a}'n:ı u etli bir duvara asılı olan bir 
aı}'ah ı;:abucnk bozulur. üzerinde siyah 
n;,ı... lckl'ciklcr meydana çıkar ve ay-

. ın ınUccı1a sathı karanr. 

'tuka d 
bo%uJ r a Yazdığımız tcrtib bu suretle 
rar. ınuş oynı:ılı:ırı da düzcltmeğe ya -

Aynalar bir do arkalarından bozulur. 

lıı l sır d diğimiz açık veya ko· 
al'n tenkil tı:ıbaka inccleşir ve nihayet 
llıiy~ hayal gösterme kabiliyetini tama. 

e kaybed 
nliı er. Aynanın Slrını bozan fi.. 
ı~"riÇl'rçevenin kenarlarından süzülerek 

ITTrcn hava tabakasıdır. 
Sırı bo 

tok k zulmuş aynaların evde tamiri 
yh.

1 
olaydır. Bunun için terkibi aşağıda 

...,, an b. 
ao lr cila kullanılır: 

gr. Biturn • 
öo er B . 
6'J • eyaz balmumu. 

1
, gr, 'l'PrPbantin esansı. 
~~ . 

doıu bluınu ve Bltum'u, içi kaynamış su 
bir k. r tencerenin ortasına koyarak 
leQ•,. ase içcrsinde eritiniz. Sonra a-

"'"n Çok 
"aş l'e> uzağa naklederek yavaş ya. 
ııı 1, 1 r<'bantın esansı ilüve ediniz. Hep

ce Pr-ıv· Olan b ., ıncc <'nli bir fırça alarak ılık 
u c·ı· 

'ta1n
1 

1 ayı aynanın arkasına sürünüz. 
l'rrıe z ayna arkasındaki tabakanın bazı 

rde k 1 tnasına d' a ın, bazı yerlerde ince olma-
~ •kkat etmek lazımdır. 

tı, her 
luh ll sene yaz başlarken, kışın ri.1-
ll:ılaraı ve soğuk günlerini geçirmiş ay
~lrnası üızımgelen bir iştir. 

I~ ~.~.~~!?e~mz 1 
Bc•a 

:t\.ıa., (it· Bayan ihsan Demirkan: -
ll'la ..... Yaparken ütünün çamaşıra yapıı-

... as1 • . 
ı>eı.: ba .1Çın çare arıyor .. Aradığı çare 
\te ka 1

5~ttir. Kolanın içerisine bir kah· 
atrrıa: gının ucuyla bir parça adi tuz 

kafi ' bu mahzurun önüne geçmeğc 
gelir. 

F'atihtc 
Yom t • Bayan E. M .• - Alömin-
. encereı . • 
ıstiyor. E er~~ ~abuk kararmamasını 
aa..,i . ğer alomınyom tencereleri mü 

ll'lıktard · 
Yağı;·ıa s·r a ıspırto ile karışık zeytin 
tarrrı 1 ınccek olursa kararmaz, ka. 

ış ise b'I . v 

tar alı 1 e eskı parlaklıgını tek· 
'd r. :Su .. h 
eğil 1i ışı eT gün yapmak lazım 

r. Ayd b' a a ır defa kafi gelir. 
n e.vazıt s v 

Oncuıc. oganağa, r :·an Eleoi 
tiltirUe • "":- Apartıman içerisinde ye· 
dan ik~ çıçeklerin parlak olmadığın -
b· ş ayetı-'d· Iraz :r1 ır. Saksııun toprağına 
l cıgara k"t" . ~ . 
erin d u u ılave ederse çıçek. 

l'tcck··aha Parlak renkli olduğunu ı;ö· 
~r 

ı._ 8q~lar 1 
"<lıt~ ster ur.un 
beı 1ll en tab" · '. isterse kısa olsun 
bı e kadar ıı zıl netıdir. Ôrglihırln 

Uzandığı ..ıı 
r (.'rk t;unlcrde olduğu gi-

,1 e>k ba b' 
Ilı arda da 

1 ıçiminde kesildiği za-
teıuı kadın saçı'-·la 

lltt Olınu ., uzun uzun 
~tin· §, tuvaletin' 

ta'- ı 8ar:ta ın en uzun sa-
~ it r.ına ayı 

dı... llıJınıar nnıştır. Fakat bir-
~ hlı dn tnbintı k . . 
lııtı Q~ n endılerınP ver 

ar ~ nh~ız •U 
E3a,. ~'.'\rlıır •-g ~c:>lliği fena kulla • 

-ıarı "- ' \.Uhrıb ederler vuzan • 
en mUhiın scbeb yıka-

, 

Saçlarınıza 
dikkat 
ediniz 

mn tarzmıır.dır. EskidC'n bizim kadınla • ı 
nmız, ha.lada, olmazsa on bf'ş günde 

bir defa hamama giderİcr, gıcır gıcır 

saçlarını sabunlarlar ve bol bol sıcak su 
dökerek saçlarda sabun izi bırakmaz -

!ardı. Sonra banyolar meydana çıktı. 

Banyolarda saçlar istenildiği kadar sa

bunlanı:ıbiliyor, ne de sabunlandıktan 

sonra bol bol yıkanabiliyor. Altı aylık 

ondUlfıııyonlar, kadını başını yıkamaktan 

biltiln bUtiln soğuttu. Bu gün Fransada 

kibar cemiyetlere mensup kndmlar bnş
lnrnıı hemen hemen hiç yıkamıyorlar,.. 

Bütün kış yalnız şampuvnn yaptırmakla 
iktifa ediyorlar. Hlabuki, bu, saçları bi
Liriyor. Bakınız niçin: 

Şampuvanla temizlendiği vakit saçlar
daki yağlı maddeler eriyor. Saç diple -
rlndcki mesamat genişliyor, saçlar te -

mizlenlyor. Fakat saçın özU tamamiyle 
açıkta kalıyor. Ve şampuanların terki -
binde bulunan ııotasyum, sodyum ve ka-

W": Devamı 15 incide 

modelini verryoruz. 

Yazın :yakı e ı 

· günlerinde, kadın. 

lar dalgalarla oy • 
namağa bayılırlar. 

Suya girınek, su -
dan çıkmak, sahi • 

· lin ılık dalgalan u. 
zerinde tem b e l 
tembel gerinmek 
çok hoşlarına gider. 
Bu hareketlerini a
yıplamak aklımız

dan bile • ieçme~. 
Kim deniz kıyam
da denize girmek 
arzusundan kendi· 
lerini menedebi • 
lir? 

Denizden çıkan 

' kadınların mayo 
' t.izerine giyecekle
ri elbiselere Silr· 
mayyo derler. Bu 
sayfamızda bunla
rm güzel birkaç 

Kadın, vücuduna tatlı bir serinlik veren, kendisini 8alh
yan dalgalar arasından çıkınca bazan kendisini biraz UşUmUş, 
biraz da fazla çıplak hisseder. O vakit geni~, fakat zarif bir 
rob giymek ihtiyacındadır. 

Bu robların ilk örneği Hind kadınlarının giydikleri enta
rilerden alınmıştır. Bu roblar ekseriya bir etekle, kısa ve ba
sit bir korseden mütceekkildir • 

Bir numaralı örnek bu modellerin en mükemmelidir. E
teklik beyaz lpekli ve siyah çizgili kumaştan yapılmı§tır. Ba§
ta güzel bir örtU vardır. Ayni zamand,!l bu model o kadar ba. 
aittir ki kendiniz bile dikebilirsiniz. 

İki numaralı örnek do bir etekle bir korseden mürekkep.. 
tir. Yalnız bu takım deniz mavisi renginde yUnlil kuına§tan 
yapılmış ve korso tersine takılmış bir önlük şeklinde elbise
yi bağlıyan bir kemer haline inkılA.b etmiştir. 

Bu modeller bazı kadınlara fazla açık görUnebilir. Onlar 
Uç numaralı resimdeki Çin elbiselerine benziyen modeli inti
hab edebilirler. Bu elbise dniz mavisi rnginde yünlü plaj pan
talonu, çiçekli emprimeden yapılmı3 kapalı bir ceketten iba
rettir. Sadelik burada bir sUs ve zarafet olarak kullanılmış
tır. Dört numaralı resimdeki örnek, jerso mayo i.lzerine doğ. 
rudan doğruya giyilecek beyaz . Şantungdan yapılmış plaj 
mantosudur. 

~u ~tYı~eu cau çaıın'\taOaıırolfi1n s~z ~e 
yaı~'lto ıra~n un ırsn 1r11 n~ 

Çantanızı deniz, güneııı ve mevsimle maşın siyah ve beyazından kesilerek 
intıbak ettirmek icab ediyor. Onun için yapı§tınlmış bir balık resmi vardır. 

çantalarınızın rengi ya deniz yahut gök Kulpu bu çantaya kola takılan bir sepet 
rengi olacak, Uzerindeki resimler de )i
ne denize nit bulunacaktır. 

Bu çnntnlnrı yapmak için rutubetten 
mlitccssir olmıyacak kumaşları se!;mek 
işin en esaslı tarafıdır. Tavsiye edilecek 
en iyi kumaşllır, ketenlerle Moleksin -
lrdir. 

Dl'niz otları, <;apalar, balıklar çok ta
bii olarak bu çantaların hem şekillerine 
örnc!t olur, hem de Uzerlerini silsler. 

1 num:ıralı model kırmızı Molcksinden 
yapılmıetır. üzerinde sU8 olarak ayni ku 

manzarasını verir. 
2 nurr.arnh örnek bir balık §eklindeıı 

ilham alınarak, Mi kot<'nc.'Cn yapılmış. 

t1r. üstünden altına doğru geçirilmiş o
lan siyah şerldler balığın yüzgeçlerini 
andınr. Bir numaralı modeldeki çanta· 
dan daha kUçUktUr. 

Üç, dört ve beş numaralı örnekler \'n· 
lizleri hatırlatırlar. ÜçU de beyaz k'"· 
tenden yapılmış. kı0rarlnr: •-1 -·1E'rle 
vo üzı>rleri kumaşları kesilerek dikil -
miş resimlerle süslenmiştir. 
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• 
Yazan: Ş. Rober Düma - 17 - Çeviren: lFD IK. 

Brosilof'la meçlıul kadın gece 
ahbap oldular lJarıszna doğru 

Rönar'ın kadınlarla iyi geçinmesi sa. ı 
yesinde onlardan mesleğine dair kıy -

metli ip uçlan elde ettiği de v~ki olu
yordu. Muvaffnkıyeti funirlerlnin dik
katini çekmiş, tebrik kazanmıgtı. O za
man hem kendi nazarında, hem de !
mirleri nazarında temize çıktığına mem 

kalan bin frangın hepsini veririm. 
- Budala! bin franga o başını bile 

çevirip bakmaz. Kendini Uzmc, bu av bi 
zim için değil. 

nun: 
- lııtc, diyordu, o mahluklarla dUgUp 

kalkıyorum amn, mükifntmı da görüyo
rum. Vazife olmasa ben onlarla bu ka
dar sıktfıkı olur muyum? 

Polise muhbir temin etmekte de pek 
mahirdi. Smoking lfıkabiyle anılnn Bro
silofu da e bulmu§tu; kokain kaçakçıla
rmı takipte ondan çok istifade edillyor. 
du. 

Esmer, çok güzel bir kadm yanların
dan geçiyordu. Smokinge işaret etti. O 
da hemen kadmı tangoya kaldırdı. 

- Ne var ne yok Bertrnnd? 
- Yakında bir §eyler olacak galiba. 

Bu akşam İsvlçreden gelecek bir arka
daşını bekliyor. lkisi birden beni alıp 

göturecekler. Söyle Rönnra i.içUmUzU ta 
klp etsin. 

- Pek lifi. 
- Tangodan sonra benden nynl ve 

tanrm:ız görün. Herif şüphelenmesin. 
- Olur. 
Brosilof, tango bitince hemen Ameri

kan bara dönUp Rönara vaziyeti nnlııttı. 
Yavaş sesle konuşurlarken komiser 
birden yanındakini dirseğiyle dürttü ve 
bara giren biri üzerine onun dikkatini 
çekti. 

Gelen, fevkalade güzel bir kadındı. 
Yalnızdı. Siyah ipekten, uzun, eade, fa
kat çok l)i bir terzi elinden çıktığı belli 

bir rob giymiştl Vücudunun harikulB.de 
Uği bardaki bUtun erkeklerin ihtirasını, 
kadmların hasedini tahrik etmişti. Fn
kat o, etrafına karşı adeta istihfafkfır, 
yilrUdil ve Amerikan barın ynkmmda 
bir masaya oturdu. 

Rönar Smokinge sordu: 
- Tanıyor musun? 
- Hayır. Hiç görmemiştim. Nefis 

mahlük. 

- Orası öyle... Pariain sefahat ma
hallerini görmek isUyen blr ecnebi ol
malı ... Yahu% oluşuna şaştım. 
- Merak etme. Erkek ;}'nkmda ge. 

lir. 
Fakat gelen olmadı. 

Meçhul kadın onlara doğru b:ıkıyordu. 
Sustular. Kadrn Smokfngi tepeden tır -
nağn kadar si.izdU, fakat sonra derhal 
başını çevirmc)ip gene baktı. 
Barın dansörlerlnden biri bu esnada 
meı;hul kadını dansa davet ctnıisti, red
dedildi. Müşterilerden ikisi de gene rö
filze oldular. 

RBnar fısıldadı : 
- Kadın sana pek dikkatle baktı. 
- Belki de bir vatandaştır. 
- Dansa davet et. Reddetmez. 
- Teşekkijr ederim. Ötekiler gibi ağ-

zmım paymı alayını diye söylüyorsun 
değil mi? 

Genç kadm, gene Smokinge bakıyor
du. R<5nnr Brosilofu dilrttU. 

- Budala! haydi gitsene_, . 
Brosllof itaat etti. Daveti nazik bir 

gülümseyişle kabul edildi. 
Dansın sonunda masaya döndUkleri 

zaman Brosilof: 

- Şampanya emreder misiniz ma
dam? dedi. 

- TeşekkUr ederim. 
Garsonu ç:ı.ğırdı. Şampanya ısmarla • 

dı. 

Rönar belU etmeden oradan uzaklaş
tı. 

Yeniden dansa kalktılar. Geceyarısı
na doğru ahbabca konuşmağa başlamış
lardı. 

Geng kadın gitmekten bahsettiği için 
onu .ltc;ılay kolay elinden k~ırmalı: fate
mfyen Brosilof Monparnasda başka bir 
bara ..gftmeği teklif etti. Bardan çıktı -
lnr. Smoking taksi çağırmağa davranır
ken kadrn: 

- İstemez. Dedi. Benim arabam var. 
Birkaç dakika sonra Erna Flider, 

Smokingle beraber "Bugattl" sile Parfs 
yollarında ilerliyordu. 

Casus kadm Parise goleli beş gi.in ol
muştu. Her gece barları dolaşıyor, Sg. 
45 i arıyordu. O gece onu görllr görmez 
derhal tannnrştı. Brosilof §imdi yUksek
tcn atıp tutuyor, kendini Rus prensi gf. 
bl gösteriyordu. Vaktiyle Çann muhafız 
alayında kolonel ve büyük bir servet sa
hibi olduğunu söyledL 

- Evinize kadar size refakat etme
me mlisaade ediniz. 
Kadın kabul etti. Fakat içerde, Erna 

harekete hazırlandığı sırada Brosilof o
nun ellerinin meşgul bulunmasından is
tifade ederek öpmeğe teeebbüs edince 
kızdı: 

- Geri çekiliniz! 
- Affedersiniz. 
- Orada sakin durun. Yoksa arabayı 

durdurur ve sizi yol ortasında bırnkrrnn. 
Brosilof, kadını kızdırmamak için ote

le gelinceye kadar köşeye bUzUlilp hiç 
sesini çıkarmadı. Erna Şanzelizede 

"Grand Roi" otelinin Bnilndc durduğu 
vakit Smoking arabadan indi, dili dola-
şamk özür dilemeye çalıştı. 

Erna, onu fazla Urkiltmemek için, bir 
az gönlUnU almak IUzumunu hissetti: 

- Unutalım artık onu ve arkadaşça 
aynlalım. Olmaz mı? bundan sonra yal
nız arkadaş olacağız. Vaadediyor musu. 
nuz? 

- Yemin ediyorum. 
- O halde eartunı kabul ettiğiniz ı. 

çln ben de sizin vereceğiniz randevuyu 
kabul ediyorum. Yarın akşam onda be
ni buradan alrrsmız. Fakat beklemeyi 
sevmem, dakikası dakikasına geliniz. 
Geceniz hayrolsun prens! 

Bir hafta içinde Erna Flider, Smokfn. 
gl etrafında dönen bir pervane haline 
getirdi. 

Brosllof ve Rönar otelde yaptıkları 

tahkikat neticesinde ecnebi kadmm zen 
gin bir Lehli olduğunu öğrcnmi§lerdt. 
Fakat sahte prens İvan Brosilof genç 
kadını avlama~a muvaffak olamamış, 
bilakis kendisi kadının ağma dltşmU§, 
fena halde iŞık olmuştu. 

(Devamı var) 

Bir herif qanıma sokuldu: 
kurdu elle" - Delikanlı, bir 

rinle öldürebilir mısin ? • 
- 17 .- JıİÇ 

Telaşsız, sevincimi belli etmeden ya düreyim: fakat kurtlarla güreş?n~ dl 
bancı adama sordum: te hoşuma gitmez. Pe1ı:i bu işin Ll'

1111 

- Yüksek para 1.. iyi, ata, güzel... kaç papel var?. ii~ 

Miktar yok mu? Mesela ne kadar ?. - Sonunda kaç papel mi var? .8 ııı 
- Miktannı ne bileyim ben! .. Yalnız p?.ra ! .. Öyle tuhaf tuhaf yüzüme 1 şu kadarını söyliyeyim ki, sinema işle· bakıyorsun?. Şaştın mr sözüme?· ~'°' 

h · ·· ıeıtı•> rinde çok para kazanılır. Milycn var- ma, ayret etme?. Yaları, 1iOY 11t 
dır bu işte ... Eğer doğru başlarsan he- rum. Evet sonunda büyük bir para 
sapsız para kazanırsın.. Nasıl mı? Dinle işi anlatayım: ·~ 

Milyon 1. Yeni bir film hazırlanıyor. f~~~ 
Bu muhayyel sevgili gözümün önün· kahramanı bir borsacı. Bu adattlt ~ 

de büyüdükçe büyüdü: kıyafetindeki kurdlar tarafından 6~f!Jt 
- 1.000.000.. luyor, zarara uğratılıyor. Nihayet ı sı1 

ediyor. Karısı cebi delik, on P~~80r 
kalmış bir kocayla oturmak isterıv~f· 
zavallıyı tek başIJla bırakıp kaÇı1 sı"' 

Derken: 
- 2.000.000 .. 
Oldu .. Sonra : 

- 3.000.000 a çıktı. 
Ve 'bu sayılar böyle birer birer arttı. 

Gözlerimin önünde heybetli bir rakam 
oııdusu geçit resmi yapmıya başladı ... 

Milyona kavuşuyor muydum? Sapıtı
yor muydum yoksa .. 

Kendimi yokladım .. Şuurum, enerjim 
hepsi yerindeydi.. Hemen kararımı ver
dim 

Filmin mevzuunu tamarnlatt18 

vakit bırakmaıdan: 1<e • 
- ı'eki, dedim .. Kadını bu hare 1 ~ 

tinden dolayı ayıplamıyor musurıtıZ 
Ne yapmalıydı bu kadın? .,er 

Yabancı adam, sorguma cevıaf' iJlill 
medi. Hatta ldinlemedi bile.. Se~ 
eski ahengiyle bir gramcfon gibi o 
e~ ~ 

- Paraları elinden alınan, ye;,.dl 
Ortalıkta bir milyon değil, bir kaç 11 ,.p 

yere vurulan bu borsa adamı, b3 ııet· 
milyon var.. • kal ı.~y 

on parası madığı ve itibarını "1>P. ~, 

Bundan bana ne? Ben ° ka:dar aç tiği için muhitinden uzaklaşrrıak.1:ar. 
gözlü değilim ki .. Ben bu milyon1ann yor, Koloradoya ldoğru yola çıJC'~o!· 
yalnız: Yolda etrafını bir sürü aç kurd sarı 

- 1.000.000 unu istiyorum. Geri- Felaket, şimdi ne yapsın?. rtll' 
ye kalan milyonlar varsın kimin olur- Geri dönemez, çünkü etrafını Jcıl 
sa olsun, hangi talihli faninin eline ge- sarmış 1 • • dllı1 

çerse geçsin. Bunun bence hiç bir e- Silfilıı da yok ki ateı etsin, kLlr 

hcmmiyeti yoktu .. Yeter ~i. bu milyon· kaçırsın! , • 
Iardan biri, bir teki benim olsun 1. Ne yapmalı şimdi?. cet~' 

Bu karar ve istekle, Şikagoya dil· Şöyle etrafına bakıyor; giılel'l ~ 
men kırld.rm. Beni arayan adamla bera. imdat isteyecek bir yer, bir kimse 
ber.... Yalnız homurtular ve scluktarl·· 6.;· 

Talihin açık olsun Tom 1 • Bu homurtular ve soluklar, et~rf 
Size bir hakikati itiraf edeyim: samış, göridükleri canlı mahluk r.r 
Ben sinemacılarla ilk defa İJ yapacak s•nda sert sert soluyan kurtların 

değilim. Bundan evvel de sığır sürüle- feı-leriydi. • 
rinin hakiki filmini çekmek istiyen bir Ölüm muhaı;:kait ! . . sı!'' 

sinema şirketi küçük haramı '.kiralamış- Kurtların sert ve sivri dişleri ar' 
tr. Bu film terbiye prensipleri göz ö- da can verme1d .. Müthiş şeyi. '·oe ~~ 
nünde tutularak yapılmıştı. · Öğretic: Bir aralık, gözüne, biraz iJet1 r1f' 
mahiyetteydi. Ben bu filmde kovboy- kulübe ilişiyor. Kendini güçbel~ ~ç1~ 
larımla beraber mühim bir rol almış· atıyor Fakat kurd rahat veri tJll ti ,l-
tım. Şimdi beni çağıran gene o kum . Bir kere et kokusu, insan eti kolcıl5 

panya idi. ıdılar.. orlP' 
Şikagodaki stüdyoda avare avare do- Burada da kendisini sıkıttırı'/" Ô' 

taşırken herifin birisi, silahsız, yalnız Atlamcağız.ı>akıyor, kurtuluş yo~" 
ellerimle bir kurdu öldürüp öldüremi- lürr. kapının eşiğinde 1 • J.ı' 
yeceğimi sordu. Hemen cevap verdim: Sa: yüzlü, korkunç ötüm. J{•l' ıf. Ecnebi kadın san bağndan zarif taba. 

kasını açarak bir Rus cigarası nlıp yak
tı, içıneğe başladı. Lakayt, etrafını sey
rediyordu. Brosilof, hayran, mırıldandı: 

- Ellerine bak, ne güzel! bacaktan, 

Sabaha kar§ı Uçte biraz cesaretlendi, 
yanındaki kadına sarılmak ister gibi bir 
hareket yaptı. Ema derhal ayağa kalk
tı ve: 

- Artık gidelim. 
Dedi. 

kolları ... şaheser! bu kadınla beş dakika Otomobilin kapıı:rında sarhoş ağızla 

yalnız bir odada kalmak için cebimde yalvardı: 
- Yeni göz dokto1u1111zun tedavisinden 

nıl'mmm musunuz? 

- Hiç tecrübe etmedim amma, kurt- girmeckn: borsacı ilk hamleyi Y;fı, et 

1 

tan daha atik davrarursam, belki de ileri doğru atılıyor. Ortada ke 
9 

ı'l 
gebertirim. Hangi budala, elleriyle bir rafında kurtlarla kanlı ve korkun 
kurdu öldürmek ister?. Eğer işinize ge- boğuşma başlıyor. (111 

lirse kurşunla biribiri arkasından bir işte kurdun birini bacağınclal1 ~l 
sürüyü değil, hatta bir vagon kurdu öl· muş savuruyor. (De,-.Jfl..:;,, 

JIJDll!Dt'JmmtınıBl~Ol!lmt·]~ll:3(3D ~I . -·-
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Madam dö l\lııkumcr'dmı l\ladnm dö l'Estor:ıd'a 

l\lnrt 182t.. 

Çeviren~ INllYlırlYIDDalh 
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11-1111~ E!Jm.Jimt!Jl~~UDl(!X!JlfilrJ[E!lJll~· 
dö Retore, bana UstUn bir mahHik gibi bakmak JUtfuna;"bu;;e; 

Nasıl oldu da kardeşçiğim, üç aydır ne sen bana bir şey yaz
dın, ne de ben sana? ... Biliyorum ki kabahatin büyüğü bende, 
mektubuna cevab yazmadım; fakat benim bildiğim .sen böyle şey. 
l~re pek bakmazdın. Her neyse! susmandnn Makumer de, ben de, 
üstU çocuk resinıleri ile süslü kahvaltı takunını kabul ettiğin ma
n~smı ç~kardık; o cici şeyler hazırlandı, bu sabah Marsilya'ya 
~ondeıilıyor, ressamlar işlerini tam altı ayda bitirdiler. Felipe: 
kuyumcu sandıkları kapamadan bir de sen gelip gör,, deyince 

hayretimden sıçradım: ısmarlıyah o kadar zaman geçti kf artık a
d.:~ unutmuşum. Seninle beraber beninı de kendimi anne hisset. 
tigım mektuptanberi biriblrimize bir §Y yazmamış olduğumuz da 
o znman aklıma geldi. 

Benim ozrüm Paris, bu müth~i Paıis; ya srnfnki? ... bu kibarlar 
Blemi denilen şey bir gayya kuyusu. Sana ewclce de söylemfştım 
ya! insan Paris'in ne olduğunu ancak Parls'te ıı.nlıyor. Burada ki
barlar .alemi bilttin hfsl ri parçalıyor, insanın her ~tini iFgal edi
yor; dıltkat etmesen knll.ıini ye)ip bitlre:cek. Molyer'ln şu for
dlimggiriz'inılekl Selimen yok mu? gerçekten harikulade bir hulus 
b" "" 

Akşamlarımı hep milsamercler, balolar, tiyatrolar işgal ediyor 
ama dönlişte aşkın zevklerine kavuşuyorum, yüreğim açılıyor, gön
lümde kibarlar aleminin bıraktığı di§ yaralan geçiyor. Ancak evi
mize şu dosUar, ahbablar denen insanlar geldiği akşamlar kendi 
soframd!l yemek yiyebiliyorum; evimde, ancak kabul günUmde 
kalabiliyorum. Benim de şimdi bir kabul günüm var: çarşrunballl
n. Madam d'Epar i.:e, madam dö Mofrlnyöz'lc, ihtiyar dUşes dö 
Lönonlmrh rekubcttr-yim, adeta bir mücadele 1 bizim evin eğlcn
celı olduğu söyleniyor. Mu:vaffnkıyetlcrimin Fnlipe'yi memnun· et. 
tığir.I göriınce ben de kendimi modaya bıraktım. Ancak snbnhlan
mı Felipeylc geçirebiliyorum; çUnkil saat dörtten sabahın ikisine 
kadar Pa.rlsle uğraşmak IAznn. 

Askerliğe keyif olsun diye giren kont dB Şoliyö'ye gc .,ıl1' 
nun bana llelcbet bir minnettarlrk beslemesi lazım: babaJ11 rtP ~ 
gitmeden evvel benim bUtUn paramla ona, yılda kırk bin! )!Of'Y. 
tirecek bir toprak aldı; Turen'in en zengin ailelerinden ~ 
lann kızıyla evlenmesi de bugilnlUk, yarınhk bir i§. grıJ, ıılf_8 
kur ve Jivri hanedanlarının adı ve unvanlan sönmesin dlY~I" 
mirnamcyle kardeşime, Lönonkur - Jivri'lerin adla.nnı, tıJll ~ 
nı ve armalarını kullanmak hakkını bah§edecek. O ilci gtıı~r ~ 
nm ve l'arkm sempcr monstramus gibi pek kahramanca b Jf',ı11 
kaybolmasına cidden gönül razı olmazdı! Dlik dö Lönonktl~<I- :~ 
nln torunu ve yegane varisi olan madmazel dö Mostof'a } ı;ıı~11 
bin franktan fazla gelirli bir servet kalacağı söyleniyor· ~~ 
eadcce Lönonkur'ların armasına, Şoliyö'lerin armasının ~ıı'f' 
teşkil ctmE'sinl şart koştu. Bu suretle ağabeyim dük dli (el' 6' 
olacak. Bütün bu s<'n·etin tabii varisi olan genç dö MorSof b~tf' 
den yatıyormuş, hastalrğı son dereceyi bulmu,,5; akşama ssıı ~ 
lilyor diyorlar. Önlimiizdeki kış, mntem müddeti dolduktıı11 ot'°' 
dUğlin olacak. Mlistakbel yengem madınazel Madlcn dö ı.f 
çok lyi, çok sevimli bir kız olduğunu eöylilyorlar. f 

Görüyorsun ki babam, bana çektiği nutuklarda. baklOıtl'~ 
neticeyi öğrenince çok kimseler bana hayran oldu ve ~ ~ 
b<>nim Malmmer'e niçin vardığımı anladılar. Bilyilkanneııı etli { 
mul.ınbbetı dolayısiyle prens dö Taleyran Mtı.kumer'i dll ~,,~e ~ 
yor; yani .artık muv:ıffakTyf'!timiz tamam. Kibarlar {ıleııt1 li ıı'..; 
ni ayıp!amıı;tı ama şimdi pek beğeniyor. Dnha iki yıl ısnc~)'°'"'I 
hemen bir hiç olduğum Paris'de şimdi adetA saltanat sU rl''fl' 
Makumf'r'in saadı:ıtini hPrkı:ı.slcr kıskanıyor, çünkU ben :f'•dlie) 
,;elti ko.clmı'ynn, Bilırsln ki Pari.s'do Parl 'in <?n zeki kııd•111 

ır §aheser. O yalnız XIV üncü Lüi dc>vrinin drğil,, bugünün de, 
yarının da salon kndmrnm Ui kendisi. Çok şUkür ki Felipe'ye olıın 
aşkım beni bir k ikan gibi mUrlnfaı:ı cıdi)'.or: o da olmnsa halim ni
ce olurdu? bu sabah bunları düşünüp kendisine de söyledim: "Sen 
beni kurtardın!,, dedim. 

Makumer fevkalade bir ev efendisi: hem hoşsohbet, hem ağır 
bnşlr; o kadar gerçekten büyük ki, öyle mükemmel bir nezaketi 
var ki kendisine sırf birtakım .menfaat dü§ilncelcri ilo varmış bir 
kadını bile aşık ederdi. 

Babamla annem Madrid'e gittiler: '.h."VIII inci Lui'nin ölümünden 
sonra düşes, pek sevgili §afrini de atnşe sıfatlyle beraberinqe gö
tilrmek için kralımız X uncu Sarl'ı kolayca razı etti. Ağabeyim dük 

miden fazla kadm vardır. " 
(Devamı ,-.r) 



ı:::.- '1 
""' ' - -···Tp~ - 1938 

l e111 • .,._,,_ • • l d. 
eK qemıqen ınsan ar ıyarı 

''Kınakına,~ nasıl 
keşfolunmuş? 

Giiniin birinde susuz kalan yerliler, cfrardaki bataklılın ~ 
Pis ve kokıtlu sıılarına koştular. Ve, o va kit, garip bir 
mucize oldu; şehri kasıp kavman sı!ma durd11! 
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r btın k sağlam 
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l'cır. anıaşıh 
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<15 V en I 1 • Os ' ann 
~n ~a~tr~hnı a. 
er Hiı etil eri gü. 

}'ar le k 
l\~ arşıh _ 

~an taraftan 
r,r Oll'@f !tıaUere bı. 
......_~-'~\lap vermeğe çahşıyor: 

~ ue>·aha 
lca dono>·o timden çok zengın hatıralar. 

ılar &O tum. Fakat bugüne kadar bu 
tııı>'orurn~ bir ~yahat yaptığımı hatırla. 
"etıtıern Bakır onnanlar sırlarını elime 

hassayı veren ağaç kabuklarını kullan
mağa ba5ladılar. Bu suretle ı..~na kına 

keşledilmış oldu. Fakat Avrupalılar kL 
na kınayı daha çok sonra öğrendiler. Çün 

kil yerliler bu sırlarını hiç se\medikleri 
lspanyollardan saklamı~lardı. 1638 de ~ ~·ı~d~k 1!:in her türlü müşkülatı orta

~>"ı &o ar. Öyle dakikalar oldu ki Fran Peru valisi Loksa yerlilerden birisine 
t U neti~~kten ümidimi kestim. Fakat çok büyük bir iyilik etmişti. Yerli bu iyi. 

llıı tın } 1 eldC' edince bütiln çektikle. liğin mukabili olarak valiye biraz kına 
" Ultum kına kabuf:,ru verdi. Ve nasıl kullanacağı-
~ır · 

l\ı.-ı ltazete ..... h m öğretti. Kına kınanın şöhreti A\TU. 
~ıı-.. . ...u arriri seyyaha ~öyle bir 

'"}or: paya 1640 da yayıldı \'e İngiliz Tahbo 
' '!> ııı 1 abıi m" on dördüncü Lüire pahalı olarak bir mik 

~·•ne ve uşahedelerinizi len akade- tar kına kına sattı. Kına kınadan kinin 
~ 'tıcte bi~o_ğrafya cemiyetine bir rapor çıkarılmac:ı daha çok somadır,., 

r '>·~ 'i<ıvıeırtneden evvel gazetecilere 
, ~ tnek ıstemez mı. iniz? 

~ , ıçın ı . 
ııı er a ternıyeyım? Ben kesiflerimi 

dtı.. raı:ına . . ~ 
~·· Bu k . a gızlı kalsın diye rapma-

1" ')ktı\ a~ıfler Yalnız alimleri dc>ğil ga 
nlan rl C,a~ a alakadar eder. 

k ı.... tecııerı 
r. .. ıı~ıl'r e 5e}'\'ah bıı kahveve çe. 
"~ Ve!; • 
d teeııe eyyahın etrafında toplanan 
~ r onu 
~ı!\lerd· n anlattıklannı tatlı tatlı 

' ır· ...... (\ . 
la)j· ına kın 
b 

1 bitrn , anın na ıl keı:.tolunduğunu 
ı ,,,.. ezsını p " b -~ı~ z. eruda ıken Karo ka. 
u ,,1 lllenı:up .h . 

~" ::! V('re I tıyar bir yerli bana 
'.lltı: n nehatın hikfiresini ~öyle 

Yeryüzünde en çok hangi nebata hay 
ret ettim. bılir misiniz? Kola denilen ne
bata. Sır gün Senegalda kola toplayan 
zencilere bakıyordum. Hepsı de sağlam 
adamlardı! Bu müşahedemi orada bir 
çok kola tarlaları ektiren bir Fransız ra· 

hıbine anlattım. fü:ıhıp bana bu nebata 
dair çok meraklı malumat verdi. Kola 

ancak ekıldıkten SE'.kız, on sene sonra 
meyve \'em. Bu ağaç sahillere alışamr. 

yor. i\lutlaka memleketin iç taraflarında 
retiştııilme i icap ediyor. Ekseriyetle, 

yetiştirilen yeılerle sahil arasında hiçbir 
yol yoktur. Mahsul yerlilerin sırtında ta. 

1 ·~ıı şıııır. L kele en az altı günlük yoldur. 
~t k~elllleketımızde yetıı:en bu kalın Yerliler bu uzun yolu durup dinlenmeden 

ltı-~nı a ~ı:ğ~cın kabuğund;kı şıla has- şarkı söylıye söyliye aşarlar. Fazla a~ır-
~ l:tııld n anberı bıliriz. Bunu dede. lık olma m diye bu seyahate çıkarken 
'a\-.~ en dinled'k 
~ · "ilnJa 1 

• Fakaı etrahrnızdakı 
tda rın, oıı 

.h. n kı '· arın .sırrını bevaz inc;an-
'<l~ l\anç b. ~ 
d l'lladık b' ır Hına ile saklanz. U-

yanlarına yıyecek namına hiçbir şey al. 
mazlar. Sırtında altmış kilo yfık. altı 

gün hıçhır şey yemeden yol yürürler. 
Altı gün. altmış kilo yük altında hiçbir ~11~\a ta ır hfıdı.e kına kınayı bütün 

"~~u nttmağa ~beh olmuştur. feY yemeden yürüyen bu insanların yol. 
~!lla da kOçfk . . da sapır sapır döküldüklerini ve i-:keliye 
ı. • ., r RÜn(i 1 bır ~ehırdP oturan in· ·ı:.,. n b .. 
tıırıa~ l:eçen ~rı.nde susuz kaldılar. Şe. 
~ı .. tlarda mını mini ınnak kurudu. 

ııJ Sular k ·ıa· 

yetisenlerın de canlı iskelet haline girdik 
lcrini tahmin edersiniz. Halbuki hakikat 
hiç de böyle değildir. Yerliler bu işin 

'ta flatk e<>ı ı. Ç('Şrneler akmaz 
td'lk· sıısuzı v • sırrım bulmuşlardır. Ara sıra. sırtlarında 

tıa ~ 1 b:ıtak1ır. ugu. gıderrnek için ci. ki kola mervelerinden bir tanesini çiğner ı 
ı~ c. ~ıı () hın pıs Ye kokulu sııraı- 1 

''lrtı Vakit ~a . b. . ler. Ru hem açlı1!r giderir. hem de insa-
111ı F~ııt 1khk _ rıp ır mucıze hu~u. mn kuwetini tamamen muhafaza eder. 

1~ ~·arrıı. Pak ~·~':1rındaki şehirde çok Burabrda, on beş giin. hatta bir ay yer. 
~t~k 1anıaz a u <;udan içmeii;e haş. lılerin günde mi tane kola meyvesi çiğ-
~G~ 11

1'1a hir~~~m::_ du~du O \'<!kit halk nemekle gıdı. ;htiyaçlarını tamamile iza-
~ lltı 'i·kı 3

'"'aç abuklanmn \'iİ7.· le ettikleri h"men hergün görürlür. Onun 
bıı hab~r v::d:tti. Bunu civamaki şehir için buraya j emek yemiyC'n insanlar di· 
~n i~ 1 

Onlar da sıtmayı kesen yarı .. i!;mir" \'ennek yanlı~ bir şey ol. 
eğe ve sonra da suya bu maz.,, 
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Fransızlar ve lngilizler 

Nicin Amerikadan 
~ 

uçak alıyorlar? 
Bu~tYllMlD yaJP)oOaırD JP)ır~~aıgao'1HdlaDcaır llııftO~foırna0 uçakço

ı•ok'lta eın nueırn <Sıncdleli'\ ~evoat şnmaDô AmerDkacd!Yır 

Alman uçakları 
Harp uçuşlarına ve hava 
harbinin zaruretlerine 

ancak iki ay tahammül 
edebıliyor 

~&.ul«.i&I l"U.U~.i ı.oli &.iu !\..!fıJ..n. \J\.. I; ,t;.ı.h .. H 1, U-

çak yarışında geri kalan devletlerin en 
bilyük yardımcısı halini aldı. lspanyada
kı haı b tecrübesinde Almnn ve ltalyan 
uçaklarıyla alınan neticelerden gözU 
korkunca Fransanın ilk işi şimıtli Ame
rika fabrikalnnnn 200 uçak ısmarlamak 
olmuştu. Şimdi de İngiltere hUkümeti -
nin ayni çareye başvurduğunu, Amcrl -
kaya 200 bombardıman uçağı ısmarladı. 

ğmı haber alıyoruz. 
Hitler iktidar mevkline geçtikten son

ra, Almanyanın hava silahlanmasında 

çok ilerlemiş olduğunu söyliycnler 
Fransız ve İngiliz gazetelerinde şöyle 

cevablarla karşılaşıyorlardı: 
"Almanya ~izli ~izli sniihlnnmış olabl. 
lir. Fakat hava silahlanmasında llcrf. 
ye ~ltml olnhllcceği l<ldla edilemez. 
Zira hna sllllhlanma~ı hf'r ~eyden 

C\'YCI motlir ,.e personel lfiidlr. Rarb 
filolarını kullanacak pilotların \"O ku· 
mandanların antrenmanı gizli gizli ya

pılamaz. ltitaf devletleri \'crs:ıy mua
hedesinden aldıklan kontrol salilılyc
tlnl t~·ı kullanamamış olııblllrlcr ama, 

1 

bu iddia yalnız top, tlifcnl<, mitralyöz 
ve cephane iı:in \arlıl olabilir. Kosko

ca uç.ak filolıın kontrol komi~yonları. 
mızın göziindcn ka.çablJlr mi?., 
Eğer o devirde Fransızlar, ve İngiliz-

... 

ler bu cevabı inanarak veriyor idiyseler ı avcı uçaklannm tecrübe sürati saatte 
cidden bUyük bir safdillik göstermiş ol- 140 ve Savoyn tipindeki bombardıman 
duklan söylenebilir. Zira Lufthanya u- uçaklarının tecrübe sUrati saatte 420 ki-
çaklarrndnn ve ticari parklardan Al
manynnm sadece hava nakliyatı için is
tüade etmediğini, bu vasıtalarla mUs
takbel harb uçakçılığmın kadrolarını ye
tiştirdiğini anlıyamamış olduklannı ka
bul etmek lnzrmgelir. 

lşte Almanya, buglin gözümüzün lS. 
nünde. Bu Almanyanın son on sekiz yı
lı asin bo:ı geçirmediği açıkça anlaşılı -
yor. Alman pilotlarmm bu _günkü ma -

nevra kıymetlerine Uç dört yıl içinde u
laşmış olacnklnrmı sanmak mfunkUn o -
lahllfr mi? Bask memleketinin tahribin-

de, Teruel harblerinde ve Franko kuv
vetlerinin her zaferinde bu pilotlarm ne 
bUyUk yardımı olduğu h~rkcsin malft -
mudur. Gelelim motör meselesine: 

İtalyanların çok methedilen Breda 

lometredir. Sovyet avcı uçaklarının sa. 
atte 450 ve bombardıman u~larmm 

420 kilometre yaptıklan sayleniyor. 
Fransızların son sistem avcı uçaktan a
rasmdn 480 - 500 kilometre yapanı var. 
Fakat Almanlnrm en son tecrübe ettik
leri tip saatte tam 640 kilometre yap
tı. Demek ki motör ve karoseri üzerin
deki Alman çalrşmnlan nsla ihmal edi
lebilecek gibi değildir. 

Farkında olmadan Af .. 
!as Okqanusunu qeçmiş 

Filvaki sUrat rekorunu 640 kilomet
reye çıkaran son sistem Alman uçağı 
yalnız rekor kırmak için kullanıldığın • 
dan, bir harb uçağı gibi ekipe edllmlş 
değildi. Ama mitralyöz, top, bomba ve 
diğer lUzumlu lfizumsuz yüklerin ilnvo 

edildiğini fnrzettiğimiz takdime dahi bu 
uçağın sürati yine saatte 540 kilomet
reden aşağı dilşmez. Ve şimdiki halde 
avcı uçaklarında sürat tefevvukunu Al • 

manlnrın elinde addetmek hatalı olmaz. 
Demek kl motör bakunmdnn da Alman
yayı geri addetmek imkansızdır. 

Acaba Amerikan uçaklarmın faiklyctl 
nerede? 

Tay ya reci Korrigan 

Dünyayı dolaşan üç tayyareci gibi 
diğer bir Amerikalı tayyareci de her
kesi hayrette bıraktı: 

r: .:ki Duglas Korrigan ismindeki 
bu tayyarecinin muvaff:l:ıyeti daha 
fazla hayrete şayandır. Çünk:i o, her
kesin "Olmaz!,, de.diği bir şeyi yap
mıs ve sonunda kendisi de hayret et
miştir. 

Hovard Högs dünyayı do:aşmak için 
Amerikadan Avrupaya en son sistem 
bir tayyareyle hareket ederken Duglas 
Korrigan sekiz senelik eski bir tay
yareyle uçmağa kalkmıştı. Tayyarenin 
telsizi bile yoktu... Herkes, kendisini 
bu arzudan vazge~irmeye uğraşmış, 

fakat o, dinlemiyerek bir gün, sabah
leyin erkenden havalanmıştı. 

Ertesi gün tayyaresi yere konduğu 
zaman Duglas, kendisini karşılayan 

ve tayyaresi 

yaban~lara soruyor: 
- Los Ancelos, değil mi, burası 1 
- Hayır, diyorlar. Burası Dublin 

(İrlan.da) ! 
Duglas hayret ediyor: 
- Ben Los Ancelos'a gitmek üzere 

hareket etmiştim... Fakat her halde 
puslam yanlış olaı.:ak .. Bütün yol esna
şrnda da bulutlar üzerinde uçtum, de
nizi görmedim ... 

Los Ancelos diye Dubline gelen tay 
yarcci, bu yolculuğu 28 saatte yapmış
tır. Yanında pasaportu da olmadığı i
çin, kendisini memlekete almakta müş 
külat çıkarmışlardır. 

Fakat, tayyarecinin hüviyeti anla
şılmış ve kendisine İrlandada kalmak 
müsaadesi verilmiştir. 

Duglas Korrigan ayni tayyareyle 

Amcpkaya dönmek niyetindedir. 

lngilizlerin siparişi, uçakçı Hiyugs'un 
üç günde devrifilcın seyahati yapı§lDI ta 
kip ettiğine göre göze ilk vuran haesa
lan şunlar oluyor: 

1 - En uzun seferlere emniyetle gi- • 
rişebllmclerl. 

2 - Vasati süratlcrinin yüksek olma
sı. 

Bir Alman uçağı saatte 500 - 640 ki
lomelre yapabiliyor nma bu suratı kaç 
saat mllddetle muhafaza edebiliyor ve 
kaç saat havada kalabiliyor? Çok olma
sa gerek. llk uçuş saatinde 640 kilomet
re yapan Alman uçağı ikinci saatte 500 

yapabilse bile müteakip saatlerde sürat 
250 yo düşüveriyor. MotörUn her an bo. 

zulma tehlikesine maruz olması ve uça. 
ğm normal şartlar içinde dahi nz zaman
da yıpranması caba. 

İşte FranSizlarm ve İngilizlerin, mü
temadiyen Amerikaya uçak ısmarlama -
larmın mühim sebebi. Birçol: askeri mü
tehassıslar iddia ediyorlar k1; 

"Bir harb vukuunda ilk günlerde ha
va fnikiyeti gerek sürat ve gerek a
drd bnkımmdan Almanlarda olsa bile el
lerindeki materycllcrle Alman uçakçı • 
lannm bu faiklyeti uzun zaman elde bu
lundurabilc>ccklerino inanılamaz.,, 

Alman uçaklan İspanyada mUhim iş

ler başarmışlardır. Fakat bunun sım 
vasıtaların (yani uçaklarm) iki ayda bir 
yenileştirllmcsindedir. Bir Alman uçağı 
harb uçuşlarına ve hava harbinin zaru
retlerine ancnk iki ay tahnmmUI ede -
bilmektedir. Hava km'Vctlerl hükfımct
çi İspanya kuvvetlerinden UsUln bir ha
sım karşısında bu tnhammUl mUddetlnin 
daha aş:ığıya ineceği muhakkaktır. Bi
naenaloylı, bugün, yapılan bütün pro -

pagnndalar hilafına uçakçılıkta en ileri 
giden devletin şimali Amerika oldufuı~" 
kabul etmek doğnı. olur. Sadık DUM~ 
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S t J 48 saat Halayda şapka ovye - apon serbestlik . 

ı• h t ı• ı a.A. f ı Bir sabık•h hapis- buhrft0} Vftr 
haneden çıkar Halayın Suriye hududunda TDrlifer• 

~ Baştarafı 1 incide 
için seferber etmiş bulunmaktadır ve bu 
harp onun ilk zamanlarda zannettiği gibi 
kolay ve basit bir ''askeri cevelan,, ~
linde olmamıştır. Bu itibarla Japonycf şu 
müşkül anlarda başına bir de Sovyet 
Rusya ile harp gailesi açmağa hiç de 
taraftar değildir. Diğer taraftan sulhçu 
siyaseti olan Sovyet Rusyanın da pek 
mecbur kalmadıkça Japonya ile harbe gi 
ri~miyece~ muhakkaktır. SOV}•etler Ja
ponya ile harbe karar vermiş olsalar bile 
bu harbe Çin - Japon harbi bittikten son 
ra başlamaları makul olur. Çünkü o za. 
man galip veya mağJOp Japonya herhaL 
de çok yıpranmış, zayıflamı1 ve düş. 
miif olacaktır. 

Tokyodan gelen haberler Japonların ar 
tık yüksekten atıp tutmadıklarını anla. 
tıyor. Gerçi Litvinof - Japon sefiri mü
llkab etrafında Tas ajansının neşrettiği 
teblilde Japonyanm tehditkh bir tavır 
aldılı bildirilmekte ise de bu mülakatın 
fiç giln evvel yapıldılt ve o zamandan. 
beri vaziyetin değiştiğini unutmamak 
lbmıgetdiği tebarüz ettirilmektedir. 
Bu sebeble Sovyet Rusya - Japonya har
bi tehlikesine bir defa daha atlatılmış 

nazarile bakılabilir. 
Hudutta yeni b'r hadise • 
Moskova, 23 (A.A.} -Habarovsk'dan 

:ras ajansına bildiriliyor: 
21 temmuzda Mançurililerin iki mo

Wrlü bir sandalı Usuri nehrinde dolaşa
rak Vidnoe kasabası civarında hududa 
tecavüz etmişler ve Sovyetlerio. Fengov 
adasına altı asker çıkamuşlardır. Bu as
kerler, o civardan geçen bir Sovyet san. 
~~ateş aÇlllJ§lardır. Sovyet hu
C:lut muhafızları. bu altı askeri yakala. 
mala muvaffak olmuşlardır. Bunlardan 
ikisi yaralannuştn-. 
Japonya yumuşadı! 
Tokyo. 22 (A.A.). - Havas aJansı bil

diriyor: 
Sovyetler kıtaatı Çangufeng dağını tah 

liye etmediği takdirde Japonyanm kuv
vete müracaat edeceli haberleri katt ola
rak sallhiyettar mahafilde tekzip ohm
maktadır. 

Hariciye nezarıtl mOmessili yaptılı 
beyanatta, Japon büyilk elçisi tarafından 
Sovyet hariciye komiseri Litvinofla 20 
temmuz mülAkatmda böyle hiçbir şey 
~ylenmediğini ve ıiyaret maksadının 
bir tam hal bulunması ve bunun itin de 
her şeyden evvel Sovyet krtaatınm geri 
alınması olduğunu, ancak bundan son. 
radır ki, hududun muslihane bir tarzda 
tahdidi derpi_ş edilebileceğini bildirmiŞ

tir. 
Fakat bu teklif Litvinof tarahndan ka. 

tt olarak reddedilmiştir. 
iyi malQmat alan mahafil her iki tara. 

fın da hMisenin hallini temenni ettikle
ri mütaleasmdaclır. 
Japon ordusu Sovyet1erle 
harbı istemiyor 
1'okyo, 22 (A.A.) - Harbiye ne. 

sareti mümessili Havas muhabirine 
apğıdakl beyanatta bulunmu3tur: 

.. Ordu, Sovyetlerle çıkan Çangku. 
feng hidiae8iııln hallini ıimdilik dip. 
lomatlara bırakmı§ bulunuyor. Fakat 
müza,kereler akim kalacak olursa har. 
biye nezareti hidise mahalline vazi. 
yeti tetkik etmek llzere bir aaker sön. 
derecektir. Biz Sovyetlerle harbetmek 
istemiyoruz. BugUn Çinde meggulilz. 
Fakat Mançuko - Sovyet hududunda 
her ttlrlll ihtimale karşı koyabilecek 
kuvvetiuüz vardır. 
lloskovadaki mftl4kat 
lloüova, 22 (A. A.) -Ta.a ajansı bil

diriyor: 
20 Temmuma .Japonya bllyUk elçisi 

Çlgimetsu hariclye halk komiseri Litvi. 
notu ziyaret etm.lt ve qağrdaki beya
utta bulunmt11tur: 

"Bariclye hallı: komiııediği, Sovyet 

lat'alarmm Ha•an "Çançi" gölüntln 
prbia,de Wn tepeyi tahliye etme
leri haklnndald Japon talebini red
deylemiftir. Japon hilkfametl, Mançu 
htlkiUnetinfn elinde bulunan veaaika 
18tlnaden meseleyi 7enlden tetkik 
e7ledlktea 90nra. bu mıntakanın 

Maaçukuo'ya alt oldutu ııetlcealne 

T&rmıttır. 

Bundan baPa Kancu hallo. mn-

tığını bildirmektedir. ) 
Sovyet hükllmeti, ıuıh-arziııunu 

ve hudut mıntakamnda ıtatUkonun 

ldamesl arzusunu dalma izhar eyle· 
mekteydl. Du sebepten, bu statüko· 
nun lhtAll mesullyetl kendisine alt 
bulunmaktadır. Japon htikQmetl, 
hududun hemen derhal sarih suret· 
te çl:allmesinde tarar etmemekte, 
yalnız Sovyet kıtalarının mevzuuba· 
his mmtakadan derhal çekilmesini 
ısrarla talep eylemektedir. Bu, va
ziyete ıilktin getire::ektir." 
Litvınofun cevabı 

Lltvlnor, Japon büyük elçisi Çlgl· 
metsuya şu cevabı vermiştir: 

"Japon maalahatgilzarma, reamt 
vesikalar ve ezcümle Khuncun an· 
laeması ile buna melfuz haritalar 
gösterllmlştl. Bu haritalarda, Has· 
san gölUnlln garbındakl dağlar b~ 
yunca geçmekte olan hudut tam bir 
aarahatla çlzllmlş bulunmaktadır. 

Bu haritalar, eıkl Çin hllkflmetlnln 
mlimessllleri tarafından imzalanmış 
vesikalardır. Bu vesikaların ibrazın
dan sonra meselenin nlhayetlenmlş 
olması tcıbederdi. 

Halbuki .Japon hllk6metl, hiç bir 
suretle reddedilmez mahiyetteki bu 
bilrhanlara karşı, Sovyet htıkftmettne 
blldlrllmeyen gayri sarih malQmat 
ve Anonim Mancu halkının kontrol 
edilemez beyanatını llerl sürmekte· 
dlr. Hassan gölllnün garbındakl tepe· 
nln Sovyet arazisinden bir cilzü teş
kil etmesi keyfiyeti, tamamlyle sa· 
rihtlr. Evvelce de oraya Sovyet 
müfrezeleri gönderllmekte idl. Şlm· 
dl de gönderilmektedir. 

Sovyet arazisi dahlllnde, Sovyet 
kıtalarının harek.A.tını yalnız Sovyet 
makamları tanzim eder. Başka bir 
devletin hiç bir müdahale veyahut 
talebi kabul olunamaz. Sovyet mllf· 
rezelerJnin, bu mıntakada, Sovyet 
hududunda statükonun mUdafaasın· 
dan başka bir hedefi yoktur. Diğer 

devletlerin aksine olarak, Sovyetıer 
Birliği, kendi ordularını, başka dev
letlere yollamak tein değil, fakat yal 
nnı kendi hudutlarını müdafaa için 
idame eylemektedir. Kızıl ordu, 
bu hudutların lhlAl edilmez mahiye· 
U hakkındaki mesultyettnl tamamıy· 
le müdriktir ve harekAtında bu me· 
suliyetten mülhem olmaktadır. 

Hudutta tam bir sUkQn hUkUm sür
mektedir. Bu sllkQn, ancak Japon 
• Manen tarafından lhlA.l olunablllr. 
Bu takdirde neticelerin mesullyeti 
kendisine raci olacaktır. Sovyet tı
talan. her nerede bulunurlarsa bu· 
lunsunlar, yabancıların arazisini 
tehdit etmez. 
Bğer bllA.hare Japon htıktmeti, 

mevzuubahis ettttı mançukuo elln
dekl malilmatı blldirlr ise, Sovyet 
hilkilmetl, bunlan memnuniyetle 
tetkik eyllyecek ve bu husustaki flk· 
rin1 blldlrecelrtir. 

Mukabil cevHp 
Japon btlytık elçlıl Çlgtmetau, ce· 

vaben demiştir Jr.I: 
Hilkilmetlmln, hariciye halk komi· 

serinin cevabından memnun kalmı
yacağını tahmin ediyorum. 

Sovyet tarafı, hiçbir yerde neşre
dilmemiş IAalettayfn haritalara isti
nat eylemektedir. Hudutta sUkQnu 
yeniden tesis etmek ve havayı teskin 
eylemek itin tedbirler almak lA.zım
dır. Aksi takdirde Japonya, kuvvete 
mUracaR.t mecburiyeti neticesine va· 
racaktır.,, 

Çlglmetau, Sovyet kıtalarının ge
ri cekilmesl talebini tekrar eylemiş 
ve bir Japon jandarmasının Sovyet 
askerleri tarafından öldürülmüş ol
masından dolayı protesto eyllyerek 
sijzJerlnJ bitirmiştir. 

I.ıltvlnof, şu cevabı vermiştir: 

Çiglmetau gibi tecrllbell bir dipl~ 
matın, devletler araaında hudutları 
tesbit eden resmi haritalardan, bu 
derece hakfr görerek bahseylemest, 
eayanı hayrettir. Zamanında bu ha.' 
rltaların neşrolunup olunmaması, 

Tesikalantı merlyeUnl ve pyam lh· 
tlcac mahl7etln1 ae u&ltır, ne de 

çıkmaz gene' çıkarılan zorluklar devam ederse 
adliyeye dOştD mukabele edilecek 

lki gün evvel hapishaneden kurtu • 
lan sabıkalılardan Zenci namiyle maruf 
Abdülkadir, dün hem davacı, ve hem 
de suçlu olaralc tekrar müdkleiumumi • 
liie teslim cdilmittir. Elleri kelepçeli 
olan Abdülkadir müddeiumumi tarafın
dan yapılan sorgusunda §unları söyle
mittir: 
"- Ben tevkifhanelde ıslahı hal et· 

mit ve uslu uslu oturuyordum. Bu va
ziyetimi gören tevkifhane idaresi bana 
bir vazife verdi. Ziyaret sırasında mah 
kllmlara zehirli madde getirenleri giz
lice haber verecektim. Bu vazifemi çok 
mükemmel yapıyordum. Günün birinde 
baktım. Mahkumlardan Avni isminde 
birisi de afyon utmağa başladL 

Derhal kendisini göz hapsine aldım. 
Hiç hissetirmeden gizli gizli kimlerl~ 

temas ettiğini ve afyonu nereden aldı
ğını gözlüyordum. Bir gün baktım, Av
nin alcrabalanridan poU. Hasan ismin· 
de birisi kendisini .ziyarete gelmiıti. 

Görüı1melerinden ve bir :·öıeye çekile
rek biribirlerine bir ıeyler verdiğinden 
ıüphelendim. Ve derhal müdüriyete 
ihbar ettim. Sonra ben içeride olldu
ğumdan ne olduğunu bilmiyorum, Yal
Jll% Avni ve polis Hasan b~na çok Ja~
mı~lardı. 

Neyse aradan bir müddet geçti ve 
nihayet iki gün evvel hapisten müddeti
mi !doldurarak çıktım. Yolum Galataya 
düpüştü. Ve Tophaneye doğru gider
ken polis Hasanla kaqılqtım. 

Beni görünce: 
"- Sen beni korkmadan idareye ha

ber verirsin ha .. Şimdi ne yapacaksın, 
gel de karakolda bana hesap ftr baka· 
hm,, dedi. ve beni karakola götüret'ek 
adamakıllı dövdü, her tarafım yara be
re içindedir.,, 

llUddeiumumttik AbdUlkaldirl adliye 
doktoruna muayene ettirdi. Muayene -
de Abdülkadirin muhtelif yerlerinde 
yara bere izleri görülmilttilr. 

Halbuki ldiğer taraftan polis Basanın 
ifadesine g8re, Abdtilkadir 'kendisini. 
yerlere atımı ve bu suretle yaralanmrı· 
tır. Bunun için Abdülkadir zabıtaya ha
karet suçiyle a!dliyeye ıcvkedilmiştir. 

Müddeiumumilik her iki ikidiayr tah
kilc etmektedir. 

maların mecburi surette neşri kaide· 
ıinl hiç de giltmlyen bir hUkQmetln 
mUnıesslllnden bu tarzda sözler işit
mek şaşılacak bir şeydir. Bu hUkO· 
metin, glzll anlaşmalarmı gayri me
rl telAkki eyledltf şllphelldlr. 

Herhangi bir vesikaya istinat et
meyen askerlerin geri alınması tale
bi, kabul edilmez bir mahiyettedir. 
Bu derece eıaaını bir talep neti~ 
ılnde, Japon hllkQmetlntn kendi ıu
talannın vaziyetini değlştlrmele 

muvafakat edecell pek ştıpheltdlr. 
Kuvvet fıtlmallne gellnce, bazı 

devletlerin mutavaat eyledikleri bu 
gibi tehditleri ve korkutma· 
ları eter btıyük elçi iyi bir 
diplomatik vasıta gibi telA.kkl 
edlyoras, bu vafntayı Moskovada mu· 
vaffatıyetle t&tblk edemtyecettnl de 
anlamış olması tcabeder. 

Tokyodaki Sovyet elçtllğioe 

taarruz 
Japon jandarmasına gelince, bu, gir

memesi icab eylediği Sovyet arazisinde 
öldürülmllttllr ... 

Nihayet Litvinof, bilyü:t elçinin naza
n dikkatini aşağıdaki vaka üzerine çe
kerek eözlerini bitirmiştir: 

"19 tcm::ıuzda laal '.!ttayin bir Japon 
çetesi, Tokyodaki Sov;:ı :ıt bUyük elçili
ğine glrmi§ ve tahrikAmiz beyanname • 
ler almı§tır. Sovyet bUyük elçiliği civa
rmda vazife görmekte olan büyUk mik
tarda polia kuvvetleri tarafından tevkif 
olunmadan Sovyet bilyUk elçiliğine had
dimtmda kimae girmemekteyse de, bu 
polis kuvvotleri, büyük elçiliğin bu çe
te tarafınd:ın i§gallne mln.i olmak için 
herhangi bir tetebbüate bile bulunma -
JDJftır. Tokyodaki Sovyet büyük e1ç·uğt. 
nln huzur ve ıükı1nu ve normal surette 
çalışması için, Japon hllkQmeU, mea'ul
leri cezalandırmak için tedbirler almalı 
\19 bu libl h&clil8lerlıı ilttkJ:ıalde teker-

Antakya 22 (A.A.) - Halebe gidip 
gelen Türklere Suriye hududundaki 
jandarma karakolu tarafından göateri
len müşkülat son dereceyi bulmuıtur. 
Bu karakoldaki Suriye memurlarının 

en az yaptıktan iJkcnce otomobil ve 
kamycnların içlerindeki kadın ve ço
cuklara acımayarak cehennem sıcağın
da saatlerce sebepsiz yere bekletmek 
oluyor. Bu hal devam ettiği takdird' 
mukabele bilmiıi1de bulunulmak üze
re ayni yol üzerinde bir Hatay kara
kolu tesisi derpiı edilmektedir. 
Kayıt muamelesi 

evvelki 'kayıttan iki miıli dalı& 
yapılabilmektelclir. 

Şa.pka buhranı ~ 
Antakya 22 (A.A..y - ~~ 

fes ortadan kalkmıı gibidir. Bil ~ 
istihale piyasada ppka buhra!ll i;f: 
etmiıtir. Birçok muhtaç kiınselet 
dilerine birer kasket veritıııeti 
IIaikevine müracaat etmekte "9 

kimseler de baı1açık gezmcği f-1# 
laımağa tercih eylemekteldirlet~ 

Konsoloslar değiş tirildi .4 
Ankara, 22 (Hususi) - ~ 

konsolosumuz Celal Tevfik K~ 
Kudüs konsoloıluğumuza nakl ~ 
yerine İakenderun konsolosunıol 
Denli tayin edilmj§tir. -

takenderu~ konsclosluğuınusa _.v# 
düs konsolosumuzun tayini ~) 
mııtır. J11 

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

Kayıt muamelesi diin bildirilen ıe
kiz büroda bu sabah batlanmııtır. Bü
rolar tamamen Hataylı reis ve azadan 
müteşekkil olduğu için muameleler 
Milletler Cemiyeti delegeleri marifeti
le ve tercümanları deWetile yapılan 

1 n g iliz kralının 
Parls ziyareti 

_.. Btqlara/ı l incide 
Kral ve kraliçe. saat 17 ;ı:T de. refa.. 

katlerinde cumhurreisi ve madam Löb
rön olduğu halde hariciye nezareti bina
SJndan aynlımş1ar. Envalid istasyonuna 
gitmişlerdir. istasyonda Saro ve beledi
ye meclis reisi, kendilerini karşılamıı

lardır. Hükümdarlar, Fransada ikamet
leri sırasında hizmetlerinde bulunmuş 

olan memurlara hararetle t*1ddir etmiş 
lerdir. 

Kral ve kraliçeyi taşıyan hususi tren 
10,30 da, Löbrönün treni 10,35 de ha
reket etmişlerdir. 
Kralın treni 17,16 da Kaleye varmış. 

ve hükümdarlar, başta Fransa hariciye 
nazın Bone olduğu halde hükfunet erki.. 
Dl' tarafından karşı.lanmıştır. 

Veda çok samimi olmuş. kralın yab, 
Fransız filosunun refakatinde, Fransa
nın büyük misafirlerini alarak saat 17, 
30 da Kale'den hareket etmiştir. 

Kral Jorj Löbröne bir telgraf çekerek 
kendi hakkında gösterilmiş olan dostluk 
tan ve misafirperverlikten dolayı hara. 
retle te~ür etmiştir. Kral, bu telgrafın 
da demiştir ki: 

"Kraliçe ile ben. zevkimiz ve istiraha
timiz uğruna gösterilmiş olan ihtimamla
rı takdir içi~ kelime bulmaktan iciziz.,, 

Telgrafnamede şu sözler de vardır: 
''Paris ~rinde yapılmış ofan tezyjna. 

tın letafet ve tenevvüü bizde uzun mü-i-
det tesiri zail olmıyacak bir intiba tevlit 
etmiştir .• , 
lngi lir.fer, hilkftmdarlar1m 
sevinçle karııladtlar 
Londra 23 - Kral ve kraliçe dün ak

pm saat 21 de Londmya dönmüşlerdir. 
Gerek Viktorya istasyonu civarında, 

gerek saraya kadar olan yol üzerinde bi. 
rikmi§ olan halk, 'Paristen dönen kral, 
ve kraliçeyi son derece şiddetle alkışla. 

mıştır. Hatta halk, polis kordonlanm bi
le yarmış olduğundan kral ve kraliçenin 
otomobilleri biran için olduğu yerde kal
mıştır. 

Bukingham sarayı önünde coşkunluk 
azamt haddini bulmuştur. Sarayın öniln 
de ecnebnerden mürekkep bir grup, 
Fransızca olarak ''yasasın kral,, diye ba. 
ğmnış ve marseyyezi terennüm etmi,tir. 
Buna derhal halk ta i~tirak etmiştir. Kral 
ve kraliçe. balkona çıkm'lşlar, bunun üze. 
rine halk kendilerini alkışlamış ve milli 
İngiliz mar§mı söylemiştir. 

Kral, Fransız halkının "hararetli ve 
muhab~tli .. istikbaline karşı hisr:etmekte 
olduğu minnettarlığı ve heyecanı ifade 

ltalyan 
bahriye!ileri 

~ B01taraJı l incide 
§ehir sokaklaqııda gençlerden mürekkep 
bir takını grupların tecavüzüne maruz 
kalmışlardır. Bu gençler "Habeşistanı 

aklınıza getiriniz .. diye bağırmışlardır. 

Zabıta, İtalyanları himaye etmek ve ken 
dilerim gemilerine kadar götürmek mec. 

ettikten sonra §C>yle demektedir: tiJ-
"Ben bunu uzun müdetteO ~ 

memleketi yekdiğerine bağlıy~ ~ 
rek ideallere, müşterek f~ ~ 
istinat eden ve münhasıran ~ ~ 
devamlı bir sulhun muhafazasıol _.. -
kılınmış olan ihlaskftrane dostl~..MP 
mütekabil takdirin bir delili ~ 
rum. Fransız milletine "tekrar ;I' 
rüz,, diyor ve kendisine yürekteO 
kür ediyoruz. 
Avusturalyahlar Abide .... 
açılma merasiminde ~ 
Paris 22 - İngiliz kral ve ğ/~ 

Ville Bretena'da, umumi tıarpte ;,1' 
vusturalyalılar abidesinin açılJd' 
siminde bulunmuşlardn-. ,,ı 

Kral Jorj, bir nutuk söyliyere1' ~ 
tir ki: ~ 

"Bu asrı Abidenin küşat resınJıd ~ 
mek ve bugün topraklarında • ~ 
muz ve kendisine tesit Pttiğiıntf ~ 
lann senelerin aşmdıramıyacafr 1' 
la ba~lamr, olduğu büyük nıilletil' "
Frans1z reisicumhurunun a~.,,,, 
lunmasını selfunlamak benim içiıl ..M 
bir §ereftir.,, __,.tı., 

Bunu müteakip Fransız cuw--
Löbrön şunları söylemiştir: ~ 

''Majestenizin Fransayı ilk ~ 
rini bu Abidenin küşadile a~,..s I"' 
tesadüf ettirmek istemiş o~ 
bilhassa mütehassis etmiştir . .1' ~ 
ya hükUıneti, bugünkü merasiflll J)ifP 
devlet reisini teşrik etmek suretil~ 
yük demokrasi arasındaki sıkI ~ 
bete bir kere daha işaret etmek~ 
tir. Avusturalya hükfuneti a.~.-f'd~ 
bu demokrasilere kendilerinın -~ .. ~ 
danlarındaki ittihatlarınm gayııı-' tJI' , 

]fil ve hürriyetlerinin muha!a.-' ~ 
ğunu da hatırlatmak. istemişti!· .~r 
Fransız reisicumhuru, fllJIP'~İ 

suretle devam etmiştir: 1 J. 
"Hasmetmeap, evvelce d ·dl1"":f 

iki milletin dostluğu ve adale~~'° ~ 
deki müşareket, cihan sulh~~~ 
garantisini teşkil etmektedh'· rl'ı 
pek o kadar çabuk bir sure~' 
kaybolmıyacak olan dünkü "11'ı 
nasında bu cihetin teyidi, :ıı ~ 
tualite mahiyetini ve kuvve~~ 
faza etmektedir. Bu teyidin -~IJI'~ 
arasında icraat ~ahasına bir r;- l 
timada bir davet gibi akisle! 
temenni olunur.,, 

Fransız Hs~' 
generali ~ 

Bertin, 22 (A.A.) - Fral'~.~ 
kuvvetleri kurmay reisi ~eıı;.e ,.,,, 
min yakında Almanyayı ıt~ 
ni Alman D. N. B. ajansı 
dirrnektedir. ~ 

Neırolunan bir tebliğd~ dl~ 
neralin.in marepl Göringlll 
rine Almaııyada ıeki.ı gilD 
ra'k Almanya hava ku'f'f 
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~Vikuıe her . 
, . ı~t~1 tnı guı_ı ar~şlarile beraber 
liiıde bir d total fabrikasına giderken 
~llda saçıae çarıta.~nd~ çıkararak karşı
~llncli Yata nnı duzelttigi ufak el aynaSJ 
Yalıuı .kaı!ı~ın başucundadır. Genç kız 
lııııtı Uzun kalmaz aynayı eline alıyor. 
~lııda el kendisine bakıyor. Her bak-ı-
~la çı:ı~cık .k~~iklerini biraz daha 
6o~u:. gö~ d_er:sının rengini biraz daha 
llıu~. göz k ennı biraz daha fazla çök
l'l>.orarnu enarJarmı biraz daha çok 
O""'-· ' buıu"or . ·~ıt üzn· J • 

l'iıııJen tas ıtsizlikten gelen y~lar gözle. 
Bir g .. ıyor. 

Otıu a~ .genç kıza bakan hastabakıa 
kaıadı r:ııe karşı karşıya ag"larken 'l.'a~ 
letı · vurdiikJ J 

i. Doktor erini nöbetçi doktora söy 
.... lşt kızdı: 
~ ôl~ .~~.c;talar bu suretle maneviyat. 
feJıiz1• ,·,,. uruyorlar. Siz de hem~ire vazi-
lı_ J 1 1C! ~ • 
·ıa~ta bö ~ Pmıyorsunuz demek oluyor. 
t"flij iyil Yle herg~n aynaya bakarsa bir 
laı-.ırı er eşernez. Şımdi gidip aynayı has
ha %a ınden alacaksınız. Bundan sonra 
~. J)~Ye ayna girdiğini katiyen iste
ltangisinf :r h__emşirelere de söyleyiniz. 
01Ut~ Şid koguşunda ayna bulunacak 
lienıs· detıe mesuJ edilecektir. 
dok~e ter~düt ede ede. sıkıla sıkıla 
dtıcıak1an entrinı hastaya bildirdi. Sacide 
-.....ıar;da kederli bir tebessüm: 

tôliirunnı Yok hemşire, dedi, ayna)'! alıp 
}'Uıünı d ' artık zaten aynaya bakacak 
ahlaya ~adı .. Ne hale girdiğimi 
~e dan da anlayabilirorum. 

"akit ol daha 28 yasındadır. Her gün ne 
~ ı.ı~e~ini düşünmekten başka kafa. 
be~·az ba~n hiçbir fikir yok. Dıvarlan 
llıı~ oJ analı odada yapayalnız olma. 
1iııiğe ~~dı ~ki d: bu kadar derin ümit 
~i ıi~}ecektı; fakat yatağının üs. 
hı2rnetç· 1 çaldığı vakit odaya ya bf r 
l3utı!ar ~· Y~ut bir hac;tabakıcı giriyor. 
~la ena ınsanlar değil; ama. hiçbirisi 
bek'ediğ~ alev alev yanan bu hastaya 
Yor. na~ :Jcak ve tatlı şefkati sunamı
l'ıUar a'!ınu. ölümünün üzerinden uzun 
lardadReçti. Annesi iki senedenberi me--
t.... ır ~- ·a ."u ~ -.HtCı e yıllarca çalı~rak haya-
1.ııat bu lldı. Fakat bugün onun için kft
iba.tlti beYaz badanalı daracık odadan 
bu ta~ı...?lünceye kadar, bu odadan ve 

''l(U} başka bir şey görmiyerecek. 

Doktor düşüncesinde belki haklıdır: 

O hergün hastasına iyi olacağını söylü. 
yor. Fakat hasta her aynaya bakışında 
bu cümlelerin aldatıcı bir yalandan iba
ret olduğunu anlıyor. Doktor bu son 
eğlencesi elinden alınan hastanın ne ka 
dar üzüleceğini hiç düşünmedi. 

Bu ayna, hastanın hayalini uyandıran, 
onu hatıralarile, dünya ile birleştiren 

son oyuncağı idi. Fakat doktor bu nokta. 
yı nedense anlamak istemedi ve aynasını 
elinden aldıkları dakikada Sacide düşün 
dü: ''Artık ölüyorum.,. 
Şimdi zavallı genç kız ikide birde elle

rine bakıyor, her bakı~ında pannaklan 
biraz daha uzamı~. elleri biraz daha in
celmiş gibi geliyor ona ... Belki bu görü5 
doğru değil.. Ah bir kerecik olsun yüzünü 
görebilseydi! O vakit ne halde olduğunu 
anlayacaktı. Aynasını tekrar istedi. Ol
maz dediler. Yalvardı, ağlaçlı, "beş daki. 
kacık olsun aynamı bana veriniz, sonra 
tekrar geri alınız.. dedi. Bastabakıcıyı 
bir türlü razı edemedi. 

Bir sabah çorbasını içerken kaşığının 
arkasında ufacık bir hayal gördü. Kaşı. 
ğm fizcrine eğildi. Yemeğini bir türlü 
bitiremedi. Fakat bu hayal o kadar kü
çük, bozuktu ki hiçbir şey anlamağa 

imkan yoktu. 
O vah.it Sacidenin aklına bir fikir geldi. 

Bir hastanın ak1ma gelebilecek bir fikir. 
Hürriyet endişesile titriyen bir mahpusun 
düşünebileceği bir fikir •• 

Hikayeye başlarken ufacık bir noktayı 
anlatmayı unutmuştum. Şimdi söyliye. 
yim. Sacidenin babasından kalma bir evi 
vardır. Llngada ufacık bir bahçe içeri· 
sinde iki katlı, dört odalı, eı::ki ahşap bir 
ev .. Evin alt katında gayet ucuz bir kira 
mukabilinde fakir bir aile oluruyor .. 
Bu ailenin yedi yaşındaki oğlu Ahmedi 
Sac;:ie ara sıra sever. ok~ar. ona hir iki 

bisküvi, biraz şeker, bazan ucuz bir oyun-

ı:ı l<lJl ı\,'\.; 

ten 
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cak hediye ederdi. Sacide hasta olunca 

bu fakir karı koca bir ümide düştüler. 
Genç kızİn kimsesi yoktu. Belki bu evi 
oğullarına bağışlardı. Onun için Sacide
nin hastalığının ağırlaştığını öğrenince 

bir gün hastaneye geldiler: "Ahmedin ab. 
lasım çok göreceği geldi. İzin veriniz de 
ara sıra çocukla buraya gelip sizi yok. 
hyalım.. Biz gelemezsek çocuk uğrasın. 
Bilirsiniz ya sizi çok sever .. Şimdi evde 
hergün ben ablamı göreceğim diye saat
lerce ağlıyor duruyor!,. dediler. 
Şimdi Ahmet sık sık hastaneye uğnyor. 

Hiç bir zaman gününü kaçınnıyor gibi 
bir şey .. Ahmet evden aldığı tenbihlere 
göre hareket eden akıllı bir kukla gibi. 
dir. Yatağın yanında sandalyede uslu us 
lu oturuyor .. Sacidenin isterniye istemiye 
sorduğu suallere cevap veriyordu. 

Ahmedin bir gelişinde Sacide yemek yi 
yordu. Yemek tepsisinde iki tane de tu
lumba tatlısı Yardı. Tatlıları görünce Ah
met annesile babasının bütün nasihatle
rini unuttu. Gözlerini tatlıya dikti, arsız 
arsız sırıttı, dilini çıkardı. Ve dudakları. 
m yaladı. 

Sacide bunu görünce Ahmede sordu; 
''Tatlı ister misin?., 

Çocuk cevap bile vermeden tatlıya a
tıldı, iki tatlının çocuğun ağzında eri. 
mesi bir dakikalık iş oldu. Ertesi haf ta 
geli~inde Ahmedin ilk sozü, yılışık yıh~ık 
gülerek: - Abla bugün tatlı yok. mu? 

Cümlesi oldu. 
ı,te Sacide bu cümleden ilham aldı ve 

bu fikir üzerinde düşündü. Ertesi gün 
hem~ireye: 

- Rica ederim hemşire, dedi. Haniya 
teneke kutular içerisinde şekerlemeler. 

bi,.kuvilcr olur . Onlardan bir kutu aldır
sam .. ne kadar iYi olur. Ahmet buraya 

Muzaffer Esen 
gcldıği vakit kendisine hiçbir şey ikram 
edemiyorum çok ayıp oluyor. 
Hemşire bunda hiçbir mhazur görmedi. 

Peki dedi. O, üzeri kağıtlarla sanlı olan 
biskil\i kutulan kapağının beyaz, düz, 
parlak teneke olduğunu düşünemedi .. 
Sacidenin bu kapağı ayna olarak kulla
nabileceğini aklından bile geçirmedi. E. 
ğer bunu sezseydi imkanı yok bu işe ra. 
zı olmazdı. 
Şimdi Sacide ne vakit öleceğini bu za-

. val1ı aynadan soruyor, biskli\•i kutusu 
saatlerce dizlerinin üzerinden düşmüyor. 
Fakat kulakları kirişte .. Kapınn önünde 
bir ayak sesi işitir i~itmez derhal kapağı 
kapıyor ,.e kutuyu yam başındaki masa. 
nm üzerine bırakıveriyor. 
Şimdi Ahmet her gelişinde, Sacideden 

beş tane bisküvi alıyor. 
Ahmet artık hemen hergün hastaneye 

uğruyord~ .. Sacide) e çok acıyan hemşi
re de onu bu çocukla konuşurken derdi
ni unutur sandığı için bu ziyaretlere ses 
çıkannıyordu. lnsaplar tuhaftır, hazan 
merhametli, hazan da merhametsiz olur 
lar. Hem~ire Sacidenin elinden aynası. 
m alırken merhamet duymamıştı. Şim. 
di çocuğu gizli gizli odaya sokarken bu 
işi hac;taya acıyarak yaptığım mazeret o 
!arak ileri sürüyor. 

Çocuk hastanın yanında çot az oturu
yor. Afacanın bisküvi yer yemez kaçmak 
istedi.ği gözlerinden belli. Bir çocuk has. 
tane odasında tabii sıkılır. Her tarafına 
ilaç kokuları sinmiş bir odada uzun za
man oturmak kolay bir iş değildir. Fa
kat Ahmet, tıpkı emir alan bir asker gibi 
annesinin, babasının tenbihlerini harfi, 
harfine tutuyor. 

Sacide budala bir kız değildir. Ahme
din can sıkıntısını annesi ile babasmn 
niçi .. hergün onu buraya gönderdikleri. 
ni nek h·i anlıyor. Hatta birkaı; defa ço. 
cuğa: ''Artı~ gelme, seni istemiyorum,, 

BlJR1DAN 

' ls 

derneği düşündü. Fakat eğer küçük pi. 
ıniyecek olursa belki bisküvi kutusunu 
elinden alırlardı. Bu ayna, çok kıymetli 
ayna elinden giderse hali ne olur. Sonra 
bu bisküvi kutusu iyi kalpli bir ayna 
olsa gerek.. Bazan kendisini eskisinden 
daha iyi, daha toplu gösteriyor •. 

Bir gün Ahmet birdenbire Sacldeye 
sordu: 

- Abla, kutud~ daha ne kadar biskü
vi var? 

Obura bak hele! Kutudaki bütiln bis
küvilerin kendisine verilece~ini bildiği 

halde gene onların kaç tane oldu~u 

merak ediyor. 

- Sacide üşenmeden saydı: 
-Tamam otuz 
Ahmet başını eğdi .. Derin derin dü~ü

nüyor gibidir. Sacide dalgın dalgın her 
vakitki kara hülyalarına tekrar almıştı. 
Ahmedin sesi yeniden Sacideyi dalgmh 
ğmdan uyandırdı. 

- Abla, otuz bisküvi günde beş tane
den kaç günde biter. 

- Altı günde .. 
Ahmet "ya! .. der gibi kafasını salladı. 

Tekrar düşündü, sonra: 
- Abla ne olur, dedi, bana be~ bis. 

küvi az geliyor .. Günde on tane vermez 
misin? 

Sacide birdenbire başını kaldırdı ve 
Ahmede baktı. Bu bakış karşısında ço
cuk kıpkırmızı oldu. Sacidenin dudak· 
lanndan az ~aha "niçin .. suali f ır1ıyacak 
tı. Fakat kendini tuttu. Bu suali sormak 
ne} e yarar? Sacide her §eYİ keşfetmişti. 
Demek Ahmede babası ''üç gün daha dişi 
ni sık, üç gün .sonra ablan ölecek. Belki 
son dakikalarında evini sana bağışlar., 

demi~ olacaktr. O vakit obur çocuğun zih 
ninden §U sual geçmi' olacaktı: 

"Ablam üç gün sonra ölürse bisküviler 
ne olacak .. , 

Sacide dudaklarında acı bir tebessüm, 
kutuyu Ahmede uzattı: 

- Al, hepsi senin olsun. 
Ahmet se\ine sevine çıktı. Sacidenin 

artık aynaya ihtiyacı kalmamı§h. üç 
gün sonra gelecek ölümü sükitnetle bek. 
!emek _üzere .Qzanclr ve _gözl~ni kapadı. 
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lli d" 60Yle:niştim. Dinlemedi beni.. Be-
ınıese d" • d" cınn· Y ı, şım ı, haşarat yatağında 

ttn ~Yet içinde kalır, istediği kadar al. 
ı~ atanır, devriyelerle, kumandanlar 

hından başka bir şey tanımıyan ben, 
sevılmt:ııiıı :.aa::1etine ce kcıvu~cıcağım .• 

- Kimin için?. 
- Yüzü maskesiz adam için .. 

çıkıyoroı.ı. Neredeyse o olsa da diyecek
ti. 

• askerler} -1 . di N . tam e eg enır . e yaparsın kı 

t
ane gençleri söz dinlemiy-0rlar .. 
an .. 1 

Bonr 80 o, uzun uzun düşündükten 
g0tit ~abeli, sahilin bildiği bir yerine 
diaj ;;nuı. bir s_andala bindirmiş, ken · 
stı e atlayarak küreklere asılmıştı. 

lcsinı dalı bir kaç dakika sonra Nel ku
n altına varmış bulunuyordu. 

Ilı $ * 
ı._ l.ıaı garit d .. B ·· 
.-..ı.tınd o urgony, kulenin son 

A. '-a, heyecanla süsleniyordu. 
· '"' eks· · · '!itıni . ırının belki bin kere methini 

l 
Ştı .• 

fzu 
l'ıbb· n zamandanberi, büyücülerden, 
bak-

1

1
nebat satanlardan, ölülerle fala 

Qn ar· 
12ı;.yf... ~ elde etmiye çalıştığı bu 

l,jı . ~esırini biliyordu. 

'aat·!;gın şişeyi Bürldana verdiği bu 
tfsun~ ~abel ıde şüphe yok icap eden 
t tı Yapuw d 
Ctı i k gı, uasını okuduğu için 

h.. at kat artacaktı 
"Uria · 

illin ol an tarafından sevileceğine e-
d· Unca k d" · 

l}'c k •• _ • en ısı de deli~anlıyı, şim· 
'tıiyc brı~r sev:nediği bir şekilde sev -

C) clşlamıştı. 

d nurı § d en u akikada bulunduğu hal _ 
l Çok ın·· . 
etinrı · uteessırdi. Kulenin mahzen· 

L •en b" · 
'1'1tıtıa., ı::ınde kapalı bulundu<Tunu 
d ı.ııkç . t> 

1:: a ıçi nzlıyor ve düşünüyor-

''A.rkad 
ile serb aılar:nı da bu aşkın hürmeti-
ı.. tat l..'Irak • 
"rl<ırsa acagım. Bunlar kim o-
~Cl\c clsunlar .. Acaba kim bunlar'! 
d' e Cheın · 
ısine 'k ınıyeti yok .. Belki de, l:en-

~cı§ kr:ı~ sadık oldukları söylenen Ba. 
lar1 d 

1
Yle Galile imparatorudur. On-

b... - a taltif d . 
~ 8 e eceğım 1 Ya onu .. Artık 
• C\'cceğ' · · 1e er ,_ . l ıçın kendisine vereceğim '° ~•dılin· k b I •t lllı? 1 ·a ul etmemesine imk5.n 
dt:rneı.t. O saadetıme iştirak ediyor 

"' ır ş· . • · ıındıye kadar sevmek aza-

Uşak, Büridamn aşk eksirini içip iç
mediğini anlamak i~in gitmişti. 

Tam bu sırada Mabel bildiği parolayı 
vererek Lansölo ile birlikte kuleye gir
miş ve nefes nefese merdivene koşmuş
tu. 

Margarit kendi kendine: 
- Uşak geliyor, • dedi-. Bakalım ne 

haber getirecek. Eksiri içip içmediğini 
şimdi öğreneceğim .. 

• Koşup kapıyı açtı .. Mabelle yüzyüze 
geldi ... 

- Sen misin? Nasıll Niçin? Neden 
böyle ölü gibi sapsarısın?. 

Mabel güçlükle kekeledi: 
- Kraliçem, hakikaten Büridanı se· 

viyor musun?. 
- Sen pek iyi bilirsin bunu?. 

- Kraliçem, sana verdiğim şişede 

zehir vardı. Aşk eksiri değil, müthiş bir 
zehir vardı. Bir kaç saat içinde öldü
recek bir zehir. Büridan, onu daha içme. 
di değil mi?. Söyleyiniz 1 Söyleyiniz 
kraliçem!.. Daha içmedi değil mi?. 

Margarit şiddetle Mabeli yana itti 
ve merdivene doğ~u bir aidım attı . 

Hayret ve şa~kınlık içinde kalmıştı. 

Bütün düşüncelerinin, bütün ümitleri -
nin böyle birdenbire boşa çıktığını gö· 
rünce, kalbinde elemden ç.ck bir kin u. 
yanmıştı. 

Aşağıya ineceği sıra(ia, yukarı çıkan 

uşağın ayak seslerini işitti. Durdu .. V: 

Mabelin elini tutarak teessürle sıktı .. 
Bir nefeste: 

- Şimdi anlayacaksın?. - dedi. 
- Uşak geldi. 

Kraliçe şiddetle, uşağın elinde tut-
tuğu şişeyi kaptı .. 

Kulakları paralıyan bir kahkahayla: 
- Boş! - diye bağırdı. 
Uşak: 

- içti! - dedi .. 

O zaman Büridan şişeyi eline alarak 
dikkatle muayene etti: 

- Demek benim için ha!.. Acab:ı 
beni böyle bir llıtfa Uiyık gören de 
kim?. 

Uşak çıkıp gitmişti .. Büridan likörü 
koklaı:iı ve onun hiç bir 'koku taşıma· 
dığını anladı .. 

Arkadaşlarına baktı: 

- Bir likör mü? Hem de yalnız ba
na mahsus .. Bu da ne demek oluyor? 

Gotye cevap verdi: 
- Bunu her hal:le sana iyilik etmek 

istiyen ve senin hapishanede olduğunu 
öğrenen bir kadın göndermiş olacak ... 

Büridan şişedeki mayii kupasına 

döktü: 

- O halde, ben de o meçhul kadının 
şerefıne içeceğim.. Bunun bir ilaç ol
madığı da ne mahlm .. 

Gotye bir kahkaha Mılıverdi: 
- Yahut bir büyü!.. 

Filip ciddi bir tavırla: 
- İçme Büridan, - detdi. 
- Seb'ep?. 

, - Çünkü o bir zehirdir!.. 
Büridan titredi. Fakat rlerhal kencnsıni 
toplayarak 

- Adam sen de, - dedi. - Neden ze
hir olsun? Zehirse neden yalnız beni 
zehirlemek istiyorlar da, sizi istemi
yorlar. Öldüreceklerse i!çümüzü de 

birlikte öldürürler. Hem bizi, yahut 
beni öldürmek isteseler <>eceler uyu· .. ' 
duğuın zamanl,ar ne güne duruyor. 
Hakkımızda gösterilen muamele, lfıtf, 
şu liitif sofra, şu güzel yataklar, fena · 
lığumzı istemediklerine delalet etmez 
mi? içiyorum .. Bana böyle bir lutufta 
bulunan meçhul kadının şerefine içiyo
rum .. Hatt~ bu kadın .. 

Birdenbire sözünü kesti. Az kaldı 
dudaklarından Margarit dö Bürgo'ly 

Fakat gözleri Filibin gözleriyle kar
şılaştı ve sustu. O anda kupayı duda~
larma götürerek bir yudumda içti .. 

Gotye: 
- Tadı nasıl? - diye sordu • 

Büridan ldamağmı çatlatarak: 
- Surar mısın? Enfes .. - dedi. 
- Bir damla bile bırakmadın?. 

Bilridan: 
- Çok güzeldi doğrusu. 
Filip: 
- Tatsız mıydı, yoksa?. 
- Maalesef öyle .. Kahraman !dost • 

larım şu gülünç şeyi unutalım.. Şu 

terbiyesiz uşağın, benimle eğlenmesin
den şüpheleniyorum.. Davamız görü
lürken ha'kimlere şikayet edeceğim. 

Gotye: 
- Ha .. Evet! Davamız, doğru .. Bize 

verilen bu ziyafet .. 

Bu sırada, uşak yavaşça içeriye gi

rerek Büridanın boşalttığı şişeyi alıp 
götürdü. 

Sonra kapıyı kapattı. 

Üç arkadaş titrediler. Filip sapsan· 
kesildi.. 

Büridan soğuk bir sesle: 
- Ne diyordun? - diye 11ordu .• 

Dili d::laşmıya başlıyan Gotye: 
- Bu ziyafet, bir dava ile nihayet

lenecek ve d:ı.va ıda ... 

Asabi bir kahkaha koyuveren Büri
dan: 

- Asılma ile bitecek 1. dedi. 

Filip: "Büridan, kendisine zehir 
gönderildiğini biliyor. Onu içmekle de 

asılmaktan kurtuluyor. Çok hddperest 
adam.,. diye düşünüyordil .. 

Bu meş'um düşünceden kurtulmak 
için başını salladı : 

- D.cğru ... Asılacağız ... Sen de be. 
nimle Gotye arasında bir ipte sallana -
caksın? 
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23 TE~ll\IUZ - 1938 CUMARTESl 
llicri: 1357 - Cemoziyelcvvel: 2:; 
,...... ........ .. ...... ,. b•heı 

4,47 19,34 
Meşrutiyclln iliını 1!108 

• .... -.,,, • ., fllk ı•tı11utı Alil••"" 'r••• •--• 
2,57 12,20 16,18 19,:H 21,30 2,39 

Lüzumlu T elelonlm 
Yangın: 
Jstanbul için: 24222, fleyoAlu fçln: Hli44, Kadıköy için: 60020, UskOdar 

için: 60625. 
Yeşilköy, Bakırköy, Bebek, J'arabya, OOyükc.lere,Fcrıerhııtıçe, Knndilll, F.ren

kôy, Kartal, Bilyfikada, Heybeli, Burgoz, Kınalı, için: Telefon muhabere oıeınu
runo yansın tleır'!k k4Cldlr. 

Rami itfaiyesi: 22711 
Den iz ,. .. 36. .20 
Beyazıt kulesi: 21996. Galeta yanRın kule~!: 40060. 
Sıhlıt tnıdad: '4998. Müddeiumumflik: 22290. Emniyet mOdfirHlAD: 24382 
Elektrik Şirketi: BeyoAlu: 44801 • lstanbul: 24378. 
Sular: idaresi: BeyoAlu: 44783. Beşiktaş: 40938. Clball: 20222. Nuruosma. 

niye: 21708. Üsküdar. Kadıköy: 60773. 
Havagazl: Istanbul: 24378. Kadıköy: 60790. Beyo~lu: 44642. 

Taksi Otomobili istemek için 
BeyoAlu ciheti: 49084. Bebek ciheti: 36 • 101. Kadıköy ciheti: 60447. 

.Oenizyolları 
lstanbul acentcllğl: 22740. Kanıköy: 42362. 
Pazartesi Tophaneden 16,30 Mudanya, 20 Bandırma ~- . 
Sah Tophaneden 9,30 İzmit, 16,30 Mudanya, 19 Knrobisa, 20 Dnndırmn, Ga· 

lotııdan 12 Karadeniz, Sirkeciden 10 Mersin. 
Çarşamba Tophaneden 16,30 Mudanya, 20 Bandırma, Sirkeciden 15 Ayva. 

hk, 18 Bartın. 
Perşr.mbe Tophaneden 9,30 lzmJt. 16,30 Mudanya, 20 Dandırma, Galaladan 

12. Knrntienlz, 
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HABER - l'ılC!am oostaP 

Cumartesi Tophaneden H, Mudanya, 20, Bandırma, Sirkeciden 15, Ayvalık, 
18, n:ırtın 

Pazar Tophaneden 9, lmroz, 90,30 lzmit, Galatodan 8,30 Mudanya, 10,30 Jz. 
mir Sür, 12, Karadeniz, 22,20 Mudanya, 

Müzeler 
Ayasofya, Romn • mzans, Yunan e!!crlerl n Clntll Köşk, A!lker1 MOıe •• 

sarnıçlar, Tic:ıret ve S:ınayl l\fnzesi, Sıhht l\filze: 
mu müzeler hergün saat 10 dan 16 ye kadar açıktır.) 
Türk ve ls!Am eserleri mOzest: Pazartesiden başka hergQn ıaal 10 dan 16 ya 

kadar ve Cuma günleri 16 dan 17 ye kadar açıktır. 
Topkopı Müzesi: HergOn saat 13 den 16 ya kadar açıktır. 

~6 ~mleket D:şı Deniz Seferleri 
llomanyo vapurlan: Cumartesi gfinlerl 13 de Köstenceye; Sah gOnlerl 18 de 

Pire, Beyrut, hkenderiye. 
ltalyan vapurları: C•ıma gfinlert sAat 10 da Pire, Brendlzl, Venedlk, Trtyeste. 

Avrupa Hattı 
Sirkeci istasyon MOdilrlO~Q Telefon 23079 
Semplon ekspresi hergOn Sirkeciden saat 22 de kalkar n Avropadan geleni 

soııt 7 ,:!5 te Sirkeciye muvasalat eder. 
Konvansiyonel 20,30 do kalkar, 10,22 de gelir. 
Edirne postası: Herıiin saat 8,50 de hareket eder, 19,SS de ıellr. 

Anadolu hattı 
Hergiln hnreket eden olmendiferler: 
Saat 8 de Konya, 9 da Ankara, 15,15 de Diyarbakır •• Samsun, 15,SO da 

Eskişehir, 19, 10 dn Ankara ekspresi, 20 de Adap87arı. 
Bu trenlerden snot 9 d:ı hareket eden Ankara muhtelltl Pazartesi, Ca'lambı 

•e Cuma günleri llnleb ve Musula kadar sefer etmektedir. 
MÜNAKASA lLANLARI: ı 
Ad:ınada Seyh:ın sol !>Ohil sulama kanalının temdidi i~i kapalı zarf usulile 

eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 598165 lira olan bu eksiltme 28 temmuz per 
şemlıe günü s:ıat 12 de Nafia \•ektiletinde sular umum müdürlilğündc yapılacaktır 

GEC.,:EN SENE BtJC;ON NE OLl>tJ? 
• Filhtinin lııhlmi ,\\-am lrnınnra ındıı tııs,•ip etiilınedi. 

23 TEMMUZ - 19:!~ 

lstanbul 
rts1 

23 TE:'ılınJZ - ı 938 cuM.J\ll 

}>ti""" 
18,30 Hafif milzik Tepebaşı 

11
s, P. 

bahçesinden naklen, 19,15 kon!cr~9f ~ 
Salih Murat (Fen musahaheJerı), ·ç rJ' 
sa haberleri, 20 saat ayarı, Grtıtl~:d < 

hanesinden naklen, Belmn ,.e .ar ı.J;lf•A.d 
tarafından Türk musikisi (JiıCÔıııer~ 
zinAk), 20,40 hava raporu, 20,.fS ıı>~r! 
tarafından arapca söylev, 21 sııııl 11p;ı 
kestra, 21,30 Necmeddin Rıza ,·ercııV!f 
Iarı tarafından Türk musikisi (l lbclt 
22,10 müzik ve varyete Tcpebıışı bcrlt! 
bahçesinden nokJen. 22,50 Son b9.şfl I' 
ertesi günün programı, 23 sııat a> 

BükrtJ ~si. 
20 ... Aı;ı' 

19, nskerl bando, 20 şarkılar, ~' I" 
21,15 cazbant, 22,45 kafe kooser. 

Budapeşle: •·t5ırf 
of" 18,30 cazbant, 19,45 radyo r1'P 

~0,30 İtalyan mfizi~I, 23 s!gan ° 
24,10 pllik. tİ. 

Bulln: .,1 ~ 
19, bando, 20 plUk, 21 valsler. :,.' <t 

~zlP' 
yo orkestrası, 23,30 hafif ınu 
bant, 3 screnntlor. 

Varşotıa: it ~1 
20 kltırnet k'onscrl, 20,30 ,·ar~·c ,·~ 

7.lk, 22,10 şarkılı kon-;cr, 23 c;!irP 

1st ,,.,,. 
--------------------------------------------------------------- a· • - Gece yarısı.. do:ii. Saat c;ece ! t• - iaten kenjimi çoktan orada go· 

rüyorum .. 

Filip devam etti: 

- Eski kahramanlık devirlerinde 

kral da diğer reisler gibi bir reis oldu· 
ğundan adalet isteyen senyörleri tutup 
mahkum etmiye cesaret edemiyorlardı. 
l\tütevaffa kral Filip, bu usulü değiş

tirdi.. Bizi tevkif etmek cesaretini 
gösterdiler. Mahkum da edecekler ... 

Fakat ben kafamın kesilmesini tercih 
ediyorum. 

Büridan: 
- Oh 1 • dedi. • Kafam ha kesilmiş, 

ha ipe çekilmiş .. Bence hep bir .. Sonu 

hayata veda değil mi? 
Gotye: ·· 

- Şiındilik haydi yatalım.. - dedi. 

Büridan cevap veı'di: 
- Peki 1 Haydi.. Uyuyalım .. Uyku 

iyidir. 

Gotye, sendeleyerek yatağa gıttı. 

Filip kardeşine yaklaşarak kulağına: 
- Soyunma, Gotye ... - dedi. 

- Niçin? Elbiseyle rahat edemem .• 

- Büridan ölecek 1 • 
- Ölecek mi? Ne:-cden bilc!in?. 

Gotyc ayılmış ve alıklaşmıştı. Kar
rdeııinin tavsiyesini dinliycrek yatağa 

elbisesiyle uzandı. 

Filip düşünüyordu: "Büridan bizim 
payımızı bırakmamakla iyi etmdi. Bel

ki de üç kişiye yctıniyeceğini düşün. 

dü,., 

Bu sıra:Ja Büridan ne:e dolu bir ıs· 

lıkla harp havası çalıycT v: düşünüyor
du: "Soyunmıya <le(;mez. Zehir bir kaç 
saat sonra tesirini gösterecek ve ben 

doktor Şalienın dediği gibi geçmişleri· 
me kavuşmuş bulunacağım .. Ya içtiğim 

zehir değilse? Bu benim için çok fena 1 
Maarnafih asılarak ölmek zehirle öl
mekten daha az eziyetlidir. Ne olursa 
olsun. Ya bu gece zehirle, yahut ta iki 
Uç gün sonra balta veya iple öleceğim .. 

_ .. . dlJı Mirtiyime, hayatıma veda ede. 

cegim.,, 
FBip sakin bir sesle sordu: 
- Büridan, uykun var mı?. 

Ona, birdenbire sendeleyeceğini gö· 
rerek üzüntüyle balcıyordu. 

- Var, Bonsuvar azizim .. 
- Bonsuvar kahraman Büridan .• 

Bonsuvarl • 

* * * 
Bu sırada seri bir ayak sesi işidildi .• 

geçmiş bulunuyordu. Dışarıdan içeriye 

hiç bir ses gelmediği için üç arkadaş 

bunun farkında bile değillerdi. 

G~tye gürlemiye benzer bir şekilde 

inledi.. 
Bi.ıridan: 

- Ne oluyorsun yahu? - diye sordu. 
Yatağında büztilcn ve hıçkırıklarını 

boğmak için başını yastıkların arasına 
sokan Gotye: 

- Uykuya dayanamıyac.,k bir hale 

geldim. - dedi. 
Bu sırada seri ve ayak sesi işidilcli... 

Uç arkadaş bir sıçrayışta biribirlcrine 
sokuldular .. 

Bir saniye sonra, kulaklarını canhi
raş bir bağırış tırmaladı .. 

Gotye: 
- Burası bir hüpishane dct;ıl. bir 

cehennem! .. dedi. 

Sesler ve ayak patırd•l;ırı yaklaşı· 

yordu. 
üç arkadaş gelenlerin kendilerine 

yaklaştığını anladılar. 

Filip hüzünlü bir sesle: 
- Cehennem mi? . tledi. 
Büridan: 

- Anlıyorum. burası bir harishanc 
de W . - diye Göylendi: 

Gotye sordu: 

- Ne cliye, bağırdı. ? 

Filip titriyerek izahat i5tedi: 

- Neyi anladın? 

- Bulunduğumuz yeri .. 
- Neresi? 

- Nel kulesinin mahzeni'! 
Filip bir iskemlenin üstüne düştü ... 

Gotye masa üstüne müthiş bir yumruk 
indirdi. Büridan buluşunun doğru el
ması düşüncesiyle sarardı ve kapı 

birdenbire açıldı .• 
Kapı önünde saçları ıdağnık bir kadın 

göründü. 
Büridan müthiş bir kahkaha fırlattı. 

Filip titredi ve maskesinin altındaki 

çehresi morardı. Gotye, elini mevcut 

olmıyan hançerinin yerine götürdü. 
Her üçü de ayni ürperişle: 
- Margarit dö Bürgony 1 - diye mı

nldandılar. 

-32-

NEL KULESl HAYALETLERi 

Mabel gecenin serinliğiyle ve Lansö· 
lonun sarsmasiyle ayıldı: 

Bigorn: 

- Gözüm çıksın ki, sizi böyle öldü
receğini bilseydim, oğlunuzun Jan Bü
ridan olduğunu söylemezdim. - <ledi. 

Mabel mırıldandı: 

- Emin misin? Tamamiyle emin mi
sin? Oh Bigorn, sen mert bir adamsın. 
Aratma ve !Jana yalan söyleme. 

- Ned~n emin miyim? Yalan söylü· 
yorsam bir domuz gibi, domuz pazarı 

meydanında karnım deşilsin, kazanda 
kaynatılayım. 

- Onun oğlum olduğuna emin mi· 
sin? Büridan hakikaten benim oglum 
m·1? Evet 1 Evet! .. Emin misin onun, 

oğlum o!duğuna .• Oh 1 Anlamıştım za
ten .. Onun ölümünü hazırlaıdığım sıra· 
da bile ona karşı duyduğum sevgi.. 

Hayretinden alıklaşan Bigorn: 
- Olümünü mü ? - diye ırırıldandı .. 
Mab~l kendi kendine söylüyormuş 

gib:: 

- Bana :ıdının J<ın oldugunu, ana· 
sını babasını tanımadığını Betonda 
doğduğunu söylemişti. 

Sonra ellerini uğuşturdu: 

rısını çaldı .. Bekçi gece yarısını bag;. 
gl•' 

dı. Kim bilir 1 Gel! Gel 1 Gel!. rıaY 
Belki daha vakit vardır. • det· 

Bigornun kolundan tuttu ve şıd 
le çekti. . tı• 

Fakat bir kaç adım gitmemişti )<ı 
kanarak durdu. • 

- Öleceğim •. öleceğimi hissediY0ııı 
rum. Onu kurtarmadan ölmekl ~ıı' 
götür. Anneni biliyorsan, dünyada.!< ı;. 
seyi sev-dinse, onların başı için beııı g 
tür. Bacaklarımda kuvvet katrnad1

• 

L.nsölo, Mabeli kucakladı . ııl 

- Nereye gideceğiz .. Allah aşı<ıtı 
Açıkça söyle .. 

-Çabuk 1 Çabuk! .. Nehre •. 

- Peki.. ııt• 
Bigorn, Sen nehrinin kıyısıııda 

fes nefese durdu: ; 
- Nereye gideceğiz? - diye sofi ıJJıı• 
Mabet yere basınca yürümiye baş 

dı. Yeniden kuvvetini toplamıştı· ' 

Yürüyüşünü birdenbire 5ür'atıe;~. 
tirdi. O kadar ki Bigorn onu ancalc 

şarak takip edebildi. 
"rJıJ: "t\,I o 

Mabel ıdurdu. Elini alnına go l3i! 
- Artık bir şey görmiyorurTI· 1\11' 

şey bilmiyorum, Lansölo .. - diye 
rıldandı. 

- Buradayım 1 • • o~I 
- Beni götür. Elimden tut! 

Bana acıyorsan çabuk götür!. ıt'~ 

O • . h . • . d w.Jc!C , ıstır am ettıgı yar ımı ""' 
den gene yürümiye başladı. 

Bigorn: a~ 
- İyi ama nereye gideceksi11iıo:İ' · 

ye mırrldandı... ot· 
- Nereye mi? Bilmiyorsun ha? leli' 

lumun hapsedildiği yere .. O mel'll; ~tı'_ 
dının ogwluma zehir idreceği yere cc'' 

.. le 
nesi kurtaramazsa Büıidanıtl 0 

' yere! Ncl kulesine!. 
Bigorn titredi: f1'1' 
- Nel kulesine öyle mi?. O rr;c 1ıı• 

kulenin başrna bir iş getireceJ:inı 



S~MMu~=Z=-=1=9=38===================H=A=BER - Akşam ooata11> 

~Çlarınıza AramozcdJa 
/ ıs . 

dtkk caooaşanuardan 
at ediniz birkaçı: 

le,ı llıaddeıe . (Baılarafı 9 uncuda) 3 l 
:~.Yor, kııı: . tesiriyle saç tamamen - nan m l-
--. dö1tu1t:n aga başlıyor. İşte artık 
~iUYoruz esı başlamış demektir. 

da aaç Yık kJ ~lrçok kadınlar eski tarz. qan adam 
... ~aca::aga dönUşU asrlllğe uygun 
'-çlarnu rdır. Bunlar hiç değilse, 
>'atlı ~'llı:arken iyi bir marka mUnhal \' 8ZllO: Nara Davuı 
'"' Puvanlar kullanmalıdır Hi,..bir ( Baa tarafı 5 incide) 
hA ~· tekı• ' ~ W 

~"lll Isiın tik anı etmemiş olmak için bu- - lstanbulun, imarından sana ne? E-
' rctınıyeceğiz. Saçlnrmı es- minönünde dört dıvardan ibaret bir Va. 

'fhtı ~'lkıyan bayanlarrmızm eM.Sen Jide hanı yıkıldı diye bu kadar yaygara 
le11ıı~laıı Yoktur. koparmaktan maksadın ne? 'llaa bu Yeni eampuanlarla &ıç- _ lstanbulun iman bir memleket me-

~e1~ tl Yıkan ğı 
d:ı:. ~ilnhaı aca nı gösterlYor. Ev- selesidir. Sen de benim kadar bu mem-
d ~ döklll Yağlı §atnpuan başa damla leketin çocuğusun. Benim memnun oldu. 

(er enıin ecek. BUtUn saçlarbu mad- ğum §eyden senin memnun olmaman için 
eer.i.. ce baş ı ... 
"l l) So .Yıce masaj yapılacak hiçbir sebeb yoktur. Valide hanının yı. 
~~ "~ nra başa sıcak bir havlu sa- kılmasını bir başlangıç olduğu için bay. 

1~ecl•k. s:: be§ dakika bu suretle bek- rarnlıyoruz. .Niçin sünnet düğünü yapa 

11!' \ıreçıı ıra havlu kaldırılacak; saç. nz? Hitam erkekliğin bir nevi resmi ba~. 
~~anaca~ rnarnak şarttyle sıcak su l- langıcı saydığımız için değil mi? Niçin 

eti.ne bo (Şekil 2). Sonra saçların iki genci birlt><:tirdiğimiz zaman diig~ün Ce~tf 1 80ğuk -y 

~ r <Beku su dökmek lhımgele- yaparız? Bir yeni ocağın dumanı tütme-

le~t l!açia~· ğe başladığı için değil mi? 
>'tı \'e ~ olınat :.;:amakla mesele hal- - Muharrir değil misin? Bir kere çe-
d~... &tineş · 

1 
assa Yaztn deniz su- nen açılmıya görsün. Yahut kalemini eli 

"'lllllııla ... ~. kadın saçlannm en amansız 
}ıf ·•\ür ne almıya gör. Nasıl çıtır çıtır yazarsan 

~r.... Uteıı,.. ' 
.,·"'et '""8Jalar bu iki dn ..... ft- uk _ tıpkı öyle tatlı söylemesini de biliyor 
c.ı% edecek 1 • '"jl•UAU& m a sun. Fakat benim de bildiğim bir şey 'I t>etroı d'. kı madde bulmuşlardır. var: Bu asırda hiçbir şey karşılıksız ya
b~ ~'Uzun~ ıgerı hintyağı. Petrol, ko- pılmıyor. Matbaadan aldığın para ile 
~etg tilııeş ben tavsiyo edilemez. Fakat iktifa eder misin sen? Elbette senin ağ. 
Ilı~ lııe beş anyoııundan eonra saçları, 1- zına bir parmak bal çalan var. 

lııt1ı su ID'lı1 rn hintyağı i!Ave edil -
Ya '-'•'· 1 ()O ,, U\amat şarttır. 

1 
Cijdi) l\l'OR ÇIPRUT 
~ e "e Z" • ~ ta -~oğı uhrevıye mütehHıııı 1 

fıt rııaındau J> yerli Mallar Pazan 
'l>ıııcn oıta •okağı köıcsinde 

Ct ap Ktnnam. T·I: 13353 1 

Yavuz 

Ne imansız adamdı bu? Her ~eye karşı 
itimatsızlık gösterişi ile ne yaman bir ceh 
lin zehrini kusuyordu! lnanmanm ve i
nandmnayı cemiyette vazife edinmenin 
faziletine yükselememiş olan bu bedhah 
tı nasıl tedavi etmeli? 

Kara DAVUD 

Sezen 
tc bun~ Dlplom terzi 

tlOiJc aır_lnın bellibaılı moda merkezi olan Paristc kadın ve erkek 

~· I ~ dc~iJcrinde aan'atın bütün yeniliklerini tekemmül ettirerek 
~ it tcrıib n&ıyle taltif dilea ve cene Padain-en bü7ük kadın ve er
ı:: ilk ıtı:11clerinde büyük mu\·affak:İyetlerle çahıınıı olan Yavm Se· 
lt ~kap1 1~tchaaara terzi olarak memleketimize dönmüı, Beyoğlu Par-

1ilctini k 
3 nuınaralr Gayret apartımanrndaki atelycsindc sayın mÜJ· 

~:6•tmeğe boıtamııhr. 

~afıa Vekaletinden 
, ~llıısek nıUhendls ve fen me·murlarıoa ~~il Ukııel( 

~t b lllUhe d tı)ııı-. Ulund n la ve fen mekteplerinden mezun olup da kanunen mU· 
tı ·•a Ukları 

ııı~1 CJıun nıecburt hlzmet lerlni bitirmeden evvel her ne suretle 
~ re ı.. "aııreı 1 !~ ~ "ll<lar er nı terketmlş o !anlarla bu hizmetlerini yapmak için 
t:ı~L abtıt \>eı. lllllracaat etmemiş ve ya bu husustaki davete lcabet etme-
~ •11111 l\ft.let1: 
"il~ ltaıın e istenilen tazml natı vermemiş veya lkametglhları 

il) IŞ Ola '> 1 ll"aıur n Y11kaek mUhendls ve fen memurları 3467 sayılı kanu· 
t ltı~ at lnadd 
~U e :va l esi hUkmUne tevfikan ı Ağustos 938 den itibaren Uç 

t~~ 3a ltatıun~ 'l'cşrlnfevyel 938 gayesine kadar Nafıa VekAletlne milra

~,~l •c7 l.ıay 
1 
lllUkelleffyetıcrlnl ifa etmeleri lllzumu aksi takdirde mez

~ 'l't ı ı ka 
-~,t tı bııh nun hUkUmlerl haklarında tatbik edileceğinden alA.ka· 

1dııt assa 4 u 
""-~'ıtltatıerı nen, 5 inci ve 6 ncı maddelerdeki mUeyyldeler U74erlne 
~ celbolunur. (2•52) (4509) 

()(\" 1 
lı et Meteoroloji işleri umum 

~ v~ rnudu ·-- ~ mtldürlUğUoden: 
~ i~~ bu1u~~üz teşkilAtınm te knik ve idari kısımlan kadrolaonda mün.. 

11 ıılrı ile VUk a~ığından memuriyet talebinde bulunulmaması ve bu ilfuıa rağ
Olunur u(24uıacak müracaatlara bu ilfiıurnızın cevap telakki edilmesi lü-

. 31) (4508) 

1 
tGE TlXATROSU ~~~~~~~~~~~~ 
Nuri Genç ve arka. 1 
da şiarı 1 DOKTOR 
•)•) t 
~~ ernmuz cumarle- YUSUF P. EczacıoAlu 

ı akşamı Şehremini 
inşirah bahçesinde Hüdavendigir caddesi 55. Sirkeci. 
KOKAiN. ESRAR Hcrgün: (10 - 12) ve (14 • 18) 
hrıca Sahriye Tok arası hastalarını Jcabut eder. 
scı;ln kıymetli kon - ~• ~~~~~~~~~~~ 
~eri 

HALK OPERETİ 
1111 DkJ:ım Ana~olu
"ıl~arı idman yur. 
'unda. 

~ılı ıtüna nkş:ımı: 
nkslm Altmtcpede 

f':ırş:ımb:ı: Büyük • 
1 • 
rrr nilr h:ıhçcsin. 

'1" hilyük operet :l 
Jlcrrlc 

a= il ===:::na:· .w•:::::n:m 
~ llr. irfan Kayra 1 
i~ Röntken Mütehassısı ; 
ii HergQn öğleden sonrd saat 3 ten 1 i 
ii ye kadar Belediye, Binbirdirek Nuri- İ 
:: conker sokakta Aslaneı apartıman : 
Ü No. 8-10 iİ 
·a:m:::::::::::::::::::::a::::::UlllllllllCllUllll&m 

T. C. Ziraat Bankası 

~ 
l 

Para biriktirenlere 28,800 
lira ikranıiye verecek 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ilıbaraız taaarruf lıeaaplarında en a% 50 lirası 
bulunanlara aenede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana .aöre ikramiy_e dağı
tılacaktır: 

4 Aded 1,000 liralık 4,000 Lira 
4 " 500 ,, 2,000 " 
4 " 250 " 1,000 " 

:.ıo ,, ı oo ,, 4, ooo ,, 
100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 " 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 LiRADAN ~ŞA'GI DOŞ
MIYENLERE ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 FAZLASILE verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerin· 
de cekilecektir. 

ırALillMllii ZLii llLllH 
KARSI 

CILllll. .SliPEA 
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• • 
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ODEON No. S ODEON ııı,, a ODEON No. o 

< • •. .. . . . . . . . ! . .. ' . 

Matbaa işlerinizi Ankara ca-ddesinde , 

Burhaneddin matbaasına verinıı 
1 işlerinizi kendi işi gibi dü~ünür. Çünkü kendisi de Eğinlidir . 

Telefon: 20845 ~ ......................... ::::;/ 
İ Bir anUtin ceuaoıarın~an 1 

Güzelliği kadar şıklığila da maruf 
bir bayan yazıyor: 

"Güzelliğimi cildimin tazeliğine borçlu· 
yum, cildimin tazeliği ise JOLI FAM krem 

!erine. Hakikaten bir çok kremler lmllandım, 
fakat hiç birisınde JOLI FAM kremlerinin .W~;i ., 

güzelleştirici. gençleştirıci hassaları ne• 
bulamadım. "Gec(.leri yatarken ~OLI FAM'ın h~ ~ırıı 
yağlı cinsini ve gündüz tuvaletımde yağsız c n 11 

i KT •--..ADEM -1 DAR~-• -1 

kullandım. ~irin~i h_aftada_ c_lldim~e-ha~rete ş~:;;,, 
bir değışiklık gordum. lkıncı ve uçuncu ha~ta "' 
sonunda hakikaten taze ve cazıbeli bir cılde 
parlak bir güzelliğe kavuşmuşdum. _ ~- d•" 

Bu sebeple JOLI FAM kremleri.tualet~m~saf1'1ir11 

ve @1 ıc:vş lEKLD ~o rNJ ~ eksi_k etme".' ve onla.o bülun Sayan hemşorele~.J 

1 ıavsoye ede"m . ., Sayan M. ıı. ~ 

HO M iN llr. KAmll Gören ~ 

·- Tabletlerı •.er ~czanede arayımz.. • Posta Kutusu 12j.> ttormobJ:ı , 

-..=ı 
GRiPiN 

Şi~li Çocuk Hastanesi Röntgen Mütehassm ) 

Beyoğlu Taksim, İstiklal Caddesi (Oslı:eperan Apartımanı ~0• ı 
....................................... _, 

ALMAN TEKNiG!NlN 

En Son HARİKASI 

ENDE 
Radyolarıdır 1 

İstanbul, Beyoğlu, Galata, Kadıköy mıntalı:alarile, taşrada vilayet 
merkezlerirıide acenteler aranmaktadır, 

Umumi Vekili Galata Bankalar Caddesi: No. 75 ELEK TR A ........................................... 

r ......................................... . 

1 

Sihirli Göz 
Pudra renklerinde 

inkila p yaptı 

Bu yeni ve 

sihrimiz 

renkleri 

tecrübe ediniz. 

On kadm da dokuzu tenlerine uy. 
mıyan bir renkte pudra kullanırlar ve 
yüzleri suni "makyaj görmüş,, bir §e

kil aldıktan gibi ya~lanndan fazla 
ihtiyarlamış görünürler. Yeni icat e
dilen şayanı hayret "Chromoscope,, 
makinesi, pudra renklerinde bir inkı· 
lap yaptığı gibi sihirli bir göz, mev
cudiyetinden bile şüphe edeceğiniz 

nisbette pudra renkleri arasındaki a
hengi ifşa etmiştir, ki. bu, Tokalon 
müessesesi kimyagerlerine bir çok ta
bii renkleri esaslı bir tarzda mezcet
mek irnkfinım vermiştir. Artık yüzü. 
nüzde plfikalar halincie yapışan adf 
pudralara nilrnvet vf'riniz ve hugün. 

-----------------------1 Artık sizi yaşınızdan fazla ih· 
tiyarlamış gösteren ve yüzünı'lzde 
"Pltikalar., halinde yapışan adi 

mütehassısının dediklerini oku· 
yunıız: ·---------------

den Tokalon pudrasını sihramiz reuk
lerini tecrübe ediniz. Yüzünüzün bir 
tarafına bir renk ve diğer tarafına da 
başka renk bir pudra sürünüz ve cil· 
dinize hangisi daha uygun geldiğini 

görünüz. Bu yeni pudrayı kullanarak. 
cazip, sehhar ve adeta tahii bir gü
zellik temin ediniz. 

nazarı dikkatine: 

1 

Satın aldığınız T okalon kremi ·:azolarının 
büyük bir kıymeti vardır.Onları bayiinize --- .. iade ettiğinizde beheri için 5 :kuruş alacak, mat 

ayni zamanda kıymettar mükafatları bu-

ı
e lunan Tokalan müsabakasına iştirak hak· 

1nnı verPn bir bilet tnkdim cdecP-kt1r. I 
~ııııu ıuııııuıııııı ı:ı: ıııııınıııı ıuuıııı mıııuııııınmıııu1ıuıııınııın111nııııııııın111nıııınıııı1mııı111ınııu11ıuıııı.ıııı11uını uıınmııııı.. 

Vücudunuzda ağrı, sancı, zısı, 
kırgınlık, ürperme hisseder 

etmez hemen bir kaşe 

GRiPiN 
alınız; rahatsızlığınız hemen geçer. 

GRiPiN 
Baş ve diş ağrılarına, gripe, soğuk 
algınlığına, romatizmaya karşı en 
tesirli ve h'iç zararsız ilaçtır. 

GRiPı 
İsmine dikkat. Taklitlerinden sakı· 
runız ve GRIPJN yerine başka bir 

marka verirlerse şiddetle 
reddediniz. .................... 

-- Birinci sınıf Operatör -

IDr. CAFER TA YYAHI 
Umumi cerrahi ve sinir, dimağ estetik 

cerrahisi mütehassısı 
PAR1S TIP FAKÜLTESi S. 

ASiSTANI 
Erkek, kadın ameliyattan, dimağ 

estetik "yüz., meme, kann buruc:uk. 
~ 

tuğu ve gençlik ameliyatı,, 
(Nisaiye ve doğum mütehassısı) 

Muayene sabahlan M e c c !I n n n 
8 den 10 a kadar U li 

Oğleden sonra Ocretlidir. Tel 44086 
Be\ oğlıı Parm:-ık!<ap1, Rumeli han. 1. ----

iLAN 
Diplomalı bir ebe ve bir 

hastabakıcı ile bir de hade· 
me kadın aranıyor. 

Talip olanlar her gün sabahları 

Saat 9.30 a kadar Şişli meydanında 

201 numaralı ŞiŞLİ cerrahi kliniği 

sahibi Operatör Dr. Cnfer Tayyar 

Knnkat'a müracaatları. 

Mavi köşe üstü Telefon: 40128 

Pazardan başka hergün saat 15 den 19 a kadar 

PORTATİF R O N 1' G E N VARDIR. 

---------------------------------------"'~ 
Dr. S A A O ET Kamil GHreıı 

Emrazı İntaniye Hastanesi Röntgen mütehassısı 

Kctdıköy Röntgen Apartımanı No. 1 - Telefon 60149 

l ııa,m memeıernıın ANT! VlRUS ile ledav ısı ıç ve dış bas~ memeleriıııf" il r.l~m:: lerinin her türlü iltihaplaP · , ,cerahatlenmiş fistüllerde, kan3~ 
memelerinin tedavisinde daima muvaffakıyetle şifayı temin eder. 

ŞARK tSPENçtY ART LABORA TUARI T. }.. Ş. -, '\ 
Uykusuzluklarda 
Umumi bir rağbet 
'<azanmış olan: 

tath bir uyku 
temin eder 

Sinir ağrıları, asabı, ök
sürükler, baş dönmesi, 
bayğınhk, çarpıntı ve 
sinirden ileri gelen bü-

tün rahatsızlıkları 

EYi EDER 

I.' 
Berber kardafl~r;ii't~ 
Piyasada iki mislı e'!1 
satılmakta olan ~I 
markalı ve yabancı 1 # ~ 
usturalarını şaşırtjt1ıııtt' 
ve Bozkurt marka ~ı1'ı~p 
larımız piyasaya Ç1 1~{ 
Halk ve Bozkurt.j!5 ~e ı 
rı en yüksek tngı ıı ııP1 
veç çeliğinden A \'r tı~ I 
en meşhur fabirke. :ttfJ ~ 
yaptırılmıştır. ôr. ıı~t~ t 
nizin malı olan bıJ ~11' ı 
ları görünüz ve tect Jti:i 
diniz. U nutmayırıtı fi ur 
ze kendi milletirıJe ~· ll kası yar olama~· ;\~11 
Sahibi: F ehrni 11.r 
Mehmet Bozk~urt 

------------ _istanbuL .................. ~ 
Türk Ha va Kuroıfl~ 
Büyük Piyango~~v· 

Ne nebati ne kim
yevi zehirli biç bir 

madde yoktur 

4. üncü keşide 11 Ağustos 938 ~e-, 
Büyük ikramiye 50.000 Lıt9 


