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Sayısı heryerde 
100 para 

Büyük Eğe manevralarında bulunmak üzere 

Atatürk Ankaradan yarın 
hareket ediyor 

Manevralar Pazar sabahı şafakla 
beraber başhyacak . 

Köylü kongresi 
istikbale alt zirai pı-
lanıar hazırlanırken 

konışu memleketler
de yapılan tecrObe-
-..::-----~~~~~~~~ 

lerden de istifade 

~dan ıonra top.U vaziyeti ve 
~~ta3'aa, i§Jenme ve aulama vaziyet 
~· ınev.cut t,.-,p~n yetiftirebilcli 
il Ve yetiıtireb" hıullerin ne 
olınak A •. ~· anlann art 
brılrnaar ve ·~ · hı husu 

ICÇecclt!' ·' ie yalnız 

Arjantin gemisinde 
dlln bir kokteyl 
ziyafeti verlldl 

Arjantinde iki 
yüz bin Türk var 

•unclaa! a · a aahaıma 

-1trn~ kÖY, Vi~~ · ılacak, 
~'\'.'~~~ .köYf~~· 8'!." altı yüz (Yamt 7 f"ci sa11ıfadaJ 
Qen bhıe kadat ~le.Cft. Böylece __ ___:=--------------
~Utün köyler hi~~ ~elden geçiri Hatay'a ilk DBpuı 
~cek. Ve nihayet on yıl içinde bu 

İzmir, 6 (Huauıt) - Manevra 
aahumda ve lzmirdeki karargah
ta hazırlık devam ediyor. Manev-

ra P&Zar ıünü sabah pfakla bera
ber bqbyaacktır. 

Manevra harekibnda evvela fa
razi bir dütman hücumu yapıla
caktır. Bunun üzerine, kartı ta
raf müdafaaya seçecektir. Manev
ra ıece ıündüz faııluız dört gün 
devam edecektir. 

Manevralarda bulunac-ak olan ve
killer, mebualar ve diğer davetliler 
Ctlmarteai günü Söke'de buluna
caklar ve manevralan takip ettik
ten aonra, ıeçitretmini müteakıp 
lzmire ıeleceklerdir. 

Kumandanlardan bir kısmı Ay
dın üzerinden manevra sahasına 
bugünden ıeçmiı bulunuyorlar. 
Manevrada hava kuvvetlerimizin 
liareklbna ittirak edecek olan 
lcafıranlan kadın tanarecimiz Ba
y&!\ SahU.. ~yarın ıabah 
(1lu •balı) bir filo ile beraber 
manevra sabaııııa ıelecektir. 

Manevra aalıuınm civarı ve bü
tün lzmir, Aydın büyük bir bay
ram bavuı içinde bulunmaktadır. 
Aydın ve Germencikte büyük za
fer takları kuruluyor. Halkı geçit 
resmine götürmek için lzmirden 
iki, Denizliden birer tren hareket 
edecektir. 

ATATÜRK YARIN 
HAREKET EDiYOR ~rai kalkınma planı memleketin her Jskenderunda 

tarafından tatbik eclilmiı olacak. :lkendenın, 6 (A. A.) - Türkiye Ankara, 6 (Telefonla) - Bü-
Bu tctcbbüaün eaasma takdirden limanları ile Hatay arasmda yeni te· yük Ege manevralannda hazır bu

~ka şimdilik söylenecek bir · ıey 1 ıia edilen muntazam vapur seferleri- lunacak olan Önderimiz Atatürk 
)'okfur. nin ilkini yapan Konya vapuru bugün •e vekiller tehrimizden cuma gü-

b nnı•br nii hareket edeceklerdir. H"kA . b' k k eli la uraya va s • u umet ır ere en vasıta n _...:_ __ .:---r-:--------------:-----::---::--
~e ınemurlan ile köyler ü~erin~e tet ırak Hariciye Veziri 

lder yapmq. Muayyen hır ıcraat 

:!a~ı:n~~!:1d1;~~~t~a~i~e~k~~ dan An karadan ayrı I d ı 
İl olabilmek için bu tetkikatı kafi buJ ' 
~uyor. Aynca alakadar köylüleri 
bd~~ ,Yere toplayarak onlann ne düıün 

uklerini de anlamak istiyor. 

. Köylüler bayat tecrübesi içinde 
Pışrniı ameli insanlardır. Onlann tec 
tübclorinde de. f Üphesiz iatifad~ edile 
cc!t noktalar bulunacaktır. Böyle ol 
masa bile hükumetin hazırladığı kal 
kınrna planmm mevzuu kendi itleri 
\'c hayatları olduğu için bunda mu 
Vaffak olabilmek ancak köylülerin 
\'a-.: • 
""Cdyetı tamamen kavrayarak hüku f ete candan yardım etmelerine bav 
1~rr. Bu itibarla da Ziraat vekaleti 
~n köylüleri hir kongre halinde top 
t"'tn~sı ~ok yerinc!e olan bir te.~ebbür 
Ur. 

Ancak köylülerin emeklerini dahr 
~mercii kılmak, ziraat aahaamda is 
. ?-al kabiliyetini artırmak tC§Chbü 
İ~faln~ bizde değildir. Almanya ve 

Ya gıbi bazı büyük devletler bu 
:telcl~r üzerinde cok esaelı uğra~ 
l 1_ an gıqi zirai iatihıal sartlan mem 
el\ ti • nı e .mızc en yakm olan Balkan 
~~~c'kcrierınde de bu yolda çalıt 
~Vardır. 

ASl'-41 US 
'(Sonu: Sa. 4 Sü. 4) 

1 rak H ari.ci ye V e:iri 
Ankfa, 6 (Telefonla) -- Irak 

Hariciye Veziri Ekıeli.na Tevfik 
Elıüveydi, buıüı_ı Gazi Terbiye, is
met lnönü ve Zıraat Enıtitülerini 
ziyaret etmit: Ç~buk Barajını, 
Stadyomu. Çıftlıiı ıezmit, öile 
yemeğini otelde huıuıi olaraJC ye-
mittir. 

Doıt hüktimet Hariciye Veziri 
bU akpmki Toroa aupreaine bat: 

Bay Celal Bayar' la.. 

)anan huıusi bir vagonla, memle
ketine dönmek üzere Ankaradan 
hareket etmit ve iıtaıyonda Hari
ciye Vekili Dr. Tevfik Rüıtü Aru 
ve Hariciye ıiyaıl müıtetarı Nu- 1 

man Menemencioğlu ile hariciye 
yüksek memurlan ve Irak elçiliği 
er!Cinı ve emniyet direktörü tara· 
fmdan ujurlanm11br. 

Diinkil meratimd~ abide ııe kahraman süvarüerim4z . 
· . · · • - Yazısı' 11 nci ~~yıfada-

ispanyaya Fransadan 

Çep;tıane 
Çekoslovakyadan da 

GUniillü 
gönderiliyormuş 

Roma, 6 (Radyo) - Salamanka
dan haber veriliyor: 

''Vocia Eıpana" gazetesi bugün mü 
hiın bir vesikayı nqretmektedir. 

Bu vesika ile, Fransadan ve Çekos-
lovakyadan kızıl İıpanyaya son gün • 
]erde külliyetli miktarda yardım kuv
vetleri ve cephan" gönderilmi~tir .. 
Bunlar arasında Fransadan gönderilen 
ve bir Fransız vapuru ile nakledilen 
çok miktarda cephane vardır. Pragtan 
da büyük bir gcnüllü kafilesi yola 
çıkmıttır. .~onu: Sq. 4 Sü. 5) 

Amerika Hariciyesinin 
bir beyannamesi 

Amerika 
Japonyayı 
lstllA hareketlerin

den dolayı 

Suçlu görüyor 
Va§ıngton. 6 (A. A.) - Hariciye 

nezareti hu ak§am bir beyanname ner 
redcrek, §imdiki istila hareketlerind~ 
dolayı Japonyanın suçlu olduğunu bil• 
rurmi§, ve Japonyanm Çindeki bu br 
reketinin gerek dokuz devlet muahe
de!i, gerek Briyan - Kelluğ paktı 
ahkamına mugayir bulunduğunu kay
detmi§tİr. 

(Roosevelt'in nutku üzerindeki 
akisleri 6 ncı sayı.famı:da oku• 
( yacCıksınız.) 

iki ayrı mevzuda 
iki roman 

1- Meşhur polis hafiyelerinin 
seçme maceraları 

Birinci seri: Kalpazanlar çetesi 

_ Sevgi uyanınca ... 
Gayet tath bir uslupla ya

zllmış çok güzel bir aşk romanı 
Her iki roman da hülasalarile 

birlikte devam ediyor 
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Peşembeden Perşembeye: ........................... --······-·········· .............. . Fransaildli sum:astıer 
RUhlcirdci değişiklik Suikastlerin gayesi anlaşıhyor mu? 

Paristeki ve Fransanın diğer şe· 
hirlerindeki bombalı suikastların 
tahkikatı henüz bitmemiştir ve de-

Mucize denilen şey bizim inklla
bımızdır; Musanın değneği değil vam etmektedir. 1 

Şimdiye kadar alınan neticeler
de bu sujkastların kimler tarafın
dan yapıldığı vazih bir .şekilde an

hava binmekten beni menetmi§tİ. O laşılmamışsa da gayelerinin ne 0 }. 

önde bir arabada, ben arkada başka duğu biraz meydana çıkmıştır. 

Yazan: Dr. Cemli Sllleyman 
Hoca efendi, başından ka,·uğu, ar

kasından cülıbed çıkarıyor. Meste bir 
1a!';tik, takken in üzerine bir here ge· 
~iriror: arkasınıla 1ataı.ı. ayıı~mcla cla
ı allılmış şah-ardan pantaloniylt- ko -
mik ~ekilde sokağa ıı~rayor. K afa o 
kafa, em e aynr ense. göbe~iui zrp1a· 
tarak halkın i~inc karışıyor ... 

bir arabada ayrı ayn eve gittiğimizi Gerek Paristeki patronlar ve 
hatırlanm. maden işçileri birliklerinin mer-

Ilir miilıend\; arkada~ıın. teyzesi- kezlerinde yapılan suikastlar, ge
r1in evinde ba~km ver<li~ini anlatır- rek bazı askeri erkanın evine 
dı: bomba koymak teşebbüsleri, bir 

O ela yirminci asmla cloğınuş ~ meş
ntliyeti, Cumhuriyeti idrak etmi~ ... 

1 
Fukat kaf as mm içi. ruhu? .. . 

O karmıhk yerden zeytin ya~ı kan
dilini çıkarıp yerin~ bir proiektör 
verlestirmek kahil midir? .. Her şey· 
;len ;vvel orada bir ışık menhaı ister. 
Fakat onun cihazı bu i~e hazırlanma 

- za,·allı katlrn ! ... derdi. ı\nnemin Rus genaralinin kaçırılması Fran
Uz kız kardeı;i ohhı~unu il"ha~ edinciye sada bulunan bazı yabancı miJlet 
kadar çoluk ı;ocuk lıiitün ev lıalkr. muhacırlarmın, memleketlerinde • 
günlerce haftalarca karakoHarda sü- ki ve kendilerinin muhalif olduk • 
ründük... ları hükumetlere karıı yapacakları 

Ah<lüllıamid , cam ve saltanat kay- herhangi bir harekete mani olmak 
gıları arasında kadınların kıyafetiyle içindir. 

nus ki ... 
"' * • 

meşgul olmağa da vakit hulm·du. Ve Diğer taraftan, bu suikastlarda 
dar çar§afları sokak ortasında makasla ikinci olarak memleket dahilinde 
keserlerdi. · 1 Pi halkı dehşete vermek ve hu su:• 

Bir aralık k'admların gözleri gö ~ kastları tertip eden kimselerin 
tünüyor; hillftr ya§mağm altında geı- mensup bulundukları hükfunet le
danları seçiliyor diye feracayı menet- hine propaganda yapmak gayesi 
mi§lerdi. Kurnazın biri erkekler çar görülüyor. 

~ı\lldülliamid devrinden 1'almış ; lie-l 
niiz Meşrutjyet rejimini hazmetme· 
rİıiş; hala hürriyet ve adalet kelime1e· 
rinden tir tir titriyen Evk'afı Hüma
YUD k'etebesinden Tece lli efendi ... Hiç 
~n'dan, ~ inkilapçılik. • cum hÜriyete sa· 
<ıaliat gibi günah'ı kcb'iıir.den' mahdut 
h~r fiil ve h'areket hekleÜebilir mi? ... 

Eski ,re yeni nesli; lifilitası, !ayda· 
lr değilse de.zararlı da'öıiiı"'ayan züİn
, renin esasen 'eceli liülul e tmek üzere
Cfir: On"ıh"eş'yirill.i sen.e"s .. oıi.ra vaziyete 
tabiatiyle bygü~kü çocuklar lıakim o· 
Jacaklardir. Onlardan h'er şey bekle-
nebiJir... 4 '.. J.rtf ~ . 

• • • ; .r trytı *'· ı 
' 

§afa gir(}.rek gizli toplantılara gidiyor- Bu suretle, son suikast .nıeıele
lar diye hir jurnal nrmiş ; çarşaf 1 da !erinde yabancıların bu faaliyeti
yasak ettirmişti. . ni gören Fransız hükUıneti, iJk o-

za,'allı kadın ne giyeceğini, nasıl larak, memleketteki ecnebilere 
gezeceğini şa§mnıştr. Bugünün kadı- karşı tedbirler almıştır. 
~ı pijama ile soliağa ~ıkıyor. Hem liiç Bu hadiselerle alakadar olanla. 
te fena görünmeyor... rın da yapılan diğer birçok tev-

Sevimli Van kedisi yavruları gil)i, kiflerden sonra- yakında ele ge-
1'umlarda yuvarlana yunrlana bronz· çecekleri ümit edilıp.ektedir. 
la şan nuğünün zarif ve §en Iia'dınmı• Bugünkü halde tahkikat şu aa·f. 
o zıµnanm ihtiyarları görseler, kim bi- Jiada bulu~aktadır: Kaçırılan 
lir, ne derler?.. Beyaz Rus Generali Miller hadiıe-

1919 ila 'Anadoluya illt geçtiğimiz ıinde, ondan sonra ortadan kay-
..n ... , lô.yatetlerimize adetlerimize ve b. I B R Biz son yarını asrı yaşamış olgun t>~ • o ~n yine bir eyaz us generali 
bütün yaı:ıayış tarzlarımıza taban tiılia- 1 dh 

gençler, yeniliK ve garplılık lie·vesiyle " · o an Skoblin'in me aldar oldu-
na zıd düşmüş bir muhitle karşılaş· h b 

ne kadar 'yansali ve tutuşsalC, bir yeı- mrştık İnce peçe 1'oymali, yüzü açık 'ğu·na gittikçe da a üyük bir ka• 
Cle bir zeybeli 1iavası çalmırk'en, ili· · naat gehnektec)ir. Bugün General 
tiyarımız eliniiz.den gidifor; oturdu- gezmeli, erltekten ltaçmamak bir na· Miller gibi General Skoblin de or· 

.. · mnssuzltıktu. Rodosta bir baloya da- , 
i!umuz yerde Jiemiklerimiz llareliete tada yoktur. · ~ vet e"dildili, nemen bütün memleket 
geliyor. Fak.at çocuklara 'dikk"at celi- Yalnız, General Skoblinin ka-
yorum. onlarda ~ayam llayret.bir ruh bizimle meş~\ .Clıl..4Pı ) • ı ·11 • " • nıı mütemadiyen sorguya Çekil-

• • • · .... Bugiµı aynı muhitte hür ya§ayan . 
d~itikJJği v f• Hımıen lii~ hj.ri, bizin.ı insSiiları görüyorum. Hepinıi.Zde.n da· mekte, fakat kadın ~rek kendisi-
musiki_"den zevk: almayor. '.Agıilarmda . nin, gerek koccnınin' sursuz oldu-' lla arık dü§ünüyorlar; gözlerine ka- ~ 
'daima bir tango mhıltısı ve yüriiyü§· 'S • ~·nu iddia etmekte ve kendisinin · dar sımsıkı kapanan kadınlara bakıyo- !i~ 
Ierinrle bir rumb'a cfalgası.. Bütün serbest bırakılmasını istemekte-rum, viski k'adehlerinin etrafında ne· 
~enı:Hl( bir faryoka liasugası içinde.. dir. Generalin karısı eski Çariçe 

• şeden saa~etten bir çılgın gibi at:r-
Yiirürken, otururken, bir §ey anlatır Olga'dan bir mektup alm.ıftır. 
kcn liem güliiyor; liem ıslııi çalıyor. yorlar kalıkaliayı... iki binayı berhava eden bomba 

Dünün telakkisiyle bugünün a16de-
R u genci karşma al, 'diz çök.tür. A.- hadisesine gelince, bu suikastın si... B iribirl erine öyle yabancı ye uzak gn- aksali. düm t~ka dümtek telC ... Ten ki l k 1 km faillerinden biri olduğu muhak-i a em i insana ıayret ve şaş - 1 

ni lenııi tenenenni tereJam ... d iye ona kak gö:rülen Pierroto ismindeki .. · · hk veriyor. 
Dede Efen dinin Rast'tan ağır bir bes- ·a talyan tethic:risinin hadiseden bir 

ı Başka milletlerin inkilap ve me e· n 
tesini oku... nsanm yüztine kim bilir, iki saat evvel. elinde şüpheli talı-. niyet tarihlerine bakıyorum. Avrupa , 
naE!ıl hiin bön bakar; bu adamcağızın · ta kutularla gittiği görülmüştür. · en müsaid şartlar içinde hugiinkü iç-
acab"a çivileri mi fırlayor? .... ·diye ak· Bombaları bu adamın verdig"i ve-. timai seviyeye yükselebilmek için beş 
ima türlü türlü korkunç ihtimaller k ya hadise mahalline kadar götür• asrr geceli uündüzlü çalışmtş; kan dö 
gelir. _....,"' · " düg""ü zannedilmektedir. mfü .. ı; kurban vermi~··· Mütekamil ve 

Bizim zamannnı.zua kızlarla Mr sr Bu hadiseler üzerinde tahkikat §ayanı hayret Japonya, ]ıala efsane ve 
rafla yanyana oturma1i; bir oda.da yal- ş k ·ı yapıldıg""ı sırada, Fransız zbıtası· anane içinde ömür sürüyor. ar ını -
nrz kalmak; tenha yollar.dan hiristosa nın en deg"' erli gizli polislerden bi~ Jelleri, mahmur göz kapakları arasm· 
çrlillıak'.; sonra k'ardeş l[ardeş biribiri· · rı·, esrarengiz bir surette öldürül-

dan kainata bakıyon 
nin elini srlı.:arali suçsuz ve hadisesiz _ Acabn sabah olclu mu?... müıtür. -
ayrılmak kabil mi idi? Kafes arliasmda · (lnyos Res) ismindeki l>u a-Diye cam kımıldamak istemıyor. 
bir Jiadmm nayali gözümiize ilİ§Se ki b danıın katili, kendisinin çok SeV• On sene içinde in ·ıap .... Bunun, ew 
yüreğimiz ağzmnza gelir; paltomu- şer tarihinde ikinci hir misali yok ki.. diği ve hakkında büyük bir itimat 
zun koluna ipek bir pelerinin dalgası Dünya değişir, yeni hir cihan doğar: beslediği bir kadındır. Bu kadının 
Cloliunsa b"eyecımd an nefesimiz tıka • · d .... · ·? evveldenberı· polı's hafiyesini ta• Fakat on sene icinde ruh egışir mı ... 
nrrdı. Bugünkü delikanlı, hir dost, bir İman değişir mi? ... Ben hu kelimenin kip ettiği nihayet, onun sevgisini 
k'ardeş gibi kadını kolunda ta§ıyor. kazanarak, yanına yakla«mayı te-. manasını pek iyi kavrayamam ama ga· :ı: 

Hiç, bir kızla karşı karşıya oturulur b 1 ıu· mı·n ettı"kten •onra ve böyle nazik Jiba mucize decliklı>ri işte m ur. ı.uu· .. 
'da riyazi muaclele halledilir mi?.... , .., .... bı"r anda o'"ldu'"rdu"'gvu·· zannedilmek· sa nm degneği de~il. ... 
Şimdiki çocuklar, 1Ö:z sınıf arkadaşla- ı tedı"r. 'Cihangir'' - 10 Kanunu.sani 934 -
riyle haşhaşa imtihan hazırlıkları ya· ----=------------_,....-------------

cenazesinde · pıyorlar. Biz, çocukluğumuzdan beri 
kendimizi o liadar sıkıyor, kadınla 
Clost kalmak için bin azap, bin buh
ran geçiriyonız. F akat manah hir ha
ktş. kurnaz bir gülü§ aklımızı irademi 
zi nlıvor ~ muvazenemizi bozuyor: gü
zel giizel konuşurken sapıtıyoruz. 

Şimdi herke!ı.in o<lasmda genç bir 
claktilo var. G<izlcrini kaldırmadan: 
bir oclanm içinde biribirlerinden ,ha
beri olmadan. ne güzel sessiz sessiz 
çalışıyorlar. E skiden kar~ıki ap~rtıma
mn tarasasmda. çama~rr sP-ren hir lıiz 
metçi görsel erd i. lıfiliin daire halkı. 

üstüete pencerelere yığılırdı. Şimdiki 
memur. kadm kalem arkadaşını ko
luna takıyor. sinemal:ırcla hin ı;:e~it 
sahne ı-;eyrNli} 01:: küşebn~ınıfo Ya<la
J~şırlar!c.en, lıi c; bir §ev görmemiş ~ hiç 
bir şey cluymaımş gibi el sıkıyorlar; 

Mazarikin 

ayrılıyorlar. . l , ·zı· •• ıır .• , '. ..z ·· .. b .. .. Ç k. l k 'd Dünkü neı1i1 , hugilnkü reiinıi haz· 1 Çelios orw;:yanın mı ı reısı ıı azarui ın o umıı ıı~u~ e os ova ya a 
mede~il~r~ rı:iydi ? .... Birgün Eminönü ıb~yü~ bir ma.tem do_ğ~!~zı:~ur. Resin~ de <:enaze. m("rasımınde bulurum Ç~k 
~isi, krz: kardeşimle kapalı bir ara- mılletınden bır grııp goruluyor. 

lrah floriciyc Nazırmm A rıl.:ora istasyonunda a1ırımı~ diğer 9ir resmi 

Dünkü Akşanı gazetesinin "Ak- bir mektup bloku ile yirmi be§ zar 
şamdan akşama,, sütununda dili- it. Jaima yüz kuruıa alırdım. Ge
mize ait bir yazıya dokunuldu. çenJe Viyanada böyle bir bloku, 
"Akşamcı,, şöyle diyor: elli zari ile birlikte, yirmi bq ku-

Polis zabıt varakalarına, mah- ruşa aldım. Kjğıt ta, zari ta bizde
keme zabıtnanıelerine dikkat edi- kinden çok iyiydi. 
yor musunuz? Resmi. evrak hala 4 - Piyasada roman mzının 
eaki inşa usuliyle yazılmaktadır. bolluğu, roman anlayıcı•ının azlı
"Olduğundan, bulunduğundan, ol- ğı, roman tabilerinin hayli i§lerin'e 
makla, bulunmakla,, diye bCJ§layıp yarıyabilir: Sermayedar tabi, fa. 
bir solukta ifodenin aonunu bul• kir ve muhtaç müellili kolayca 
rnak gayreti kô.tiplerimizde hakim "kaleıe,, kor ve kendiıi lazla ka
dir. Halbuki timdi mekteplerde zanıp, ötelttne az verir. Piyasada 
kitabeti resmiye de okutulmadığı bu politikanın tatbiki için :zemin 
için bir ibare bozukluğudur gidi- çok müsait, §artlar hamilen hazır
yor. Yeni harflerle bu tarz bir ya- dır. 
zının okunuıu güçlüğünü de hesa- işte bütün bu §artlar bir araya 
ba katarsanız, karakolda verdiği- gelince, roman telif hakkının düş
niz ifadeniz te~rarlanınca değil mesi de gayet tabii olur. 
hakimin hatta kentlinizin niçin --------------
mana çıkaramadığı kolaylıhla 
meydana çıkar. 

Yeni fikirli Java vekilleri istiı 
daları pek basitleıtirmiılerJir. Sa
tır bQ§larına: Dava eden", "Java 
olunan',., "davanın mevzuu" diye 
kaydettikten sonra bunların kar
§ısına da kısaca maksadı yazıyor
lar. Meramın ne olduğu da bir ba
kışta vazih olarak ortaya çıkıyor. 

Onun için, artık, beceremediği
miz ve gus~omuza da uygun bula
madığımız kitabeti reımiyeye ve
da etmdi. 

Yeni tarzda yapılan zabıtname 
ve zabıtvarakalarının bir göz atış· 
ta kontrolü de pek kolay olacak- , 
tır. Birçok karışıklıkların, noksan
larm, itirazlann önüne geçilecek
tir. Belki de adaletin sür'at keı
betmesi böylelikle mümkün ola
caktır. 

ROMAN PİYESİNDE SUKUT rı-ru 
VAR? 

Dukanın ne ka
dar serveti var.? 

Eski İngiliz kra• 
lmın Pariste bu
lunmasının "mali 
vaziyetini tetkik 
etmek,, için oldu
ğu söylenmişti . 
Bu haberde Dü
kün mali sıkır.• 
tı içinde olduğu
nu gösterir bir ha
va bulanlar oldu. 
Hatta, Aınerika 
hükiımeti, kendi 

toprağının bir kızı olan Bayan 
Vallis'in kocasına yardım edece· 
ğini bile söyledi. 

Fakat, Dukanın, Pariste Lon
dradan gelen adaınlariyle hesap
larını yaptıktan ve paralarını ıay· 
dıktan sonra, pek fakir olmadığı 
görülüyor: 

Bugün Vindsor Dükasının 900 
bin İngiliz lira (yani bizim para• 
mızla 6.000.000 lira kadar) bir 

Türk romancılığı inkişaf yolun
da mı? Değil mi? .• Başka memle
ketlerde romancı, edip, müellif 
aksiyonları yükselirken bizde dü
şüyor mu ve niçin düşüyor? Bu 
mevzu etrafında Muhiddin Birgen serveti vardır. 
şu mütaleada bulunmaktadır: Bundan baska, bugün eski Kral 

Roman piyauınnın düımennin İngiltere hüldlmetinden hiç bir 
mu.lıtelil •ebepleri olabilir; evve- tahsisat almamakla beraber, Kral 
la bunları ıayalım: kendisine, hususi olarak senede 25 
1- Türk oku.yucuıu az okuyor. bin İngiliz lirası vermektedir. 

Memlekette okuyup yazanların a- Kral George bunu, ağabeysine bir 
Jedi çoğalmakta olmtm.na rağmen borç bilmektedir. Çünkü, kendis~ 
kitap ıcıtan al.ıp okuyanların mik- henüz Y ork Dükası iken, ağabeysı 
tarlarının hiç olmazsa artmaması- ona her sene ayni miktarda para 
nı pek tabii bulurum. Çünkü Tür- verirdi. 
kiyede hayat pahalıdır ve türkçe ----.--h----,---.-
roman okuyacak müneover zümre Geçmış urun ar · 

• ı'rad im d .., h ld d .. ıııı11111ıımı111111 ııuıı1m1ıııını111111ııııı 11mııı111111mııı ıı 
nın ı ar a ıgı a e me enı . 
ihtiyaçları çoğcdmaktadır. Şu hal- 7 teşrinievvel 1923 
de kitap masrallarını bütçeden 
tarhetmek, ilk yapılacak İf olur. 

2 - Türkiyede roman müellifi 

Beş ·yd vatansız kalan 
lstanbul TUrKleri 

çoğalıyor. Münevver için iş sahası 1stanbulun dün geçirdiği ulvi ve mu 
daraldıktan ve iyi romanla, kötü kaddes heyecanı izah için kelimeler za 
romanı seçecek bir roman zevki vallı birer vasıtadır.L>ün bütün şehir ih 
teıekkül etmemi§ bulundukça her tiyan,gençi çocuğu bell~i elli nesillerden 
1'astgelen roman yazmıya kalka- beri idrak etmediğimiz buruşan bir h eye 
bilir ve bu romanlar J.a gerek ga- can ile köpürmüştür. 
zetelerJe, gerek kütüphanelerde İstanbul nihayet dün menhus fecir
yer bıdabilirler. Dii§kü.nlükte ba ler ve guruplarla nihayet bulan beş esa• 
Ja bir amildir. ret senesinden sonra balurdar elinden 
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lıJır. Mesela, bizde · kötü ~ kağitlı ·dı.. 
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ifalyanın para ihtiyacı 
ispanyadaki giJnilllülerini çekmek suretile 

italga bunu temin edebilecek 

ngiltereden yapllması muhtemel 
100 milyon Sterlinlik istikraz 
lt~yanın §iddetle paraya ihtiyacı\ 

Ildugunu yazan İngilizce The Peop 
e gazetesi, İtalyanın bu parayı lngil 
t7reden alabileceğini fakat lngiltere 

knın de bazı §artlar ileri süreceğini 
aydc::liyor. 

. ''Şimdiki halde ltalyanm para is 
~kraz edebileceği yegane }.liyasa Lon 
ra?ır. Londradan da ba§vekilin ve 

kabın~nin tasdikine iktiran etmedik 
Çe Yabancıya istikraz yapılamaz. 
. lllgiltere hükumetinin böyle bir 
18.~İ~_razm aktine taraftar gorunup 
gn,. r: "lliye::=:ği Mm:oliniyc bağlıdır . 
"kf nailtere başvekili Çember lain, is 

tı ra- ı d" .. d w h '- a.~ ıne musaa c etmcge azr. 
sa da, bazı §artlar ileri JÜrüyor. 
d Bu §artlann en mühimmi, ispanya 

an İtalyan gönijlJülerinin geri '"ekil 
nıcsidir ki bu Musoliniye hoıa gelme 
Yen bir tekliftir. 

Musolini, böyle bir tedbir almağa 
Y~n~~mazsa kendisine asla borç veril 
nııyecektir. • / .-. 1 

lngilterenin bu yoldaki noktai na 
tarı, lta.lyanm geçenlerde lngiltere 
Ve Fre.nsadan aldığı mÜfterek nota 
Yİ Vereceği cevap üzerinde müessir 
~ a~ktır. lngiltere ve Fransa bu no 
-r~ ıle, ispanya meselesini açıkça gö 
~~tnek Üzere ltalyayı müzakereye 
~ Vet etmişlerdi .. 
~ Usolininin, notaya cevap verdiği, 
ynada Yapılacak görüşmelere Alman 
c:~ıh .~ ~.irrne~i i~bettiğini söyliye 
iilgı ıç şuphesızdır. Zira Hitler, in 
tn'~ere, Fransa ve İtalyayı yakm bir 
ha~tt:fik haline getirecek olan her 
a kgı anlaşmaya muanz olduğunu 
çı !;a bildirmiştir. 

t Aıtla§ıldığına göre, lngiltere ile 
tansa Yap l d"· .. ··ı -re] ı ması U§unu en müzake 
ere Alma . . 

lif ele "·leli nyanm gırmesıne muha 
'{) gı r. 

Pıla ~ ~evlet arasmcla bir anlaıma ya 
l>ir cay 1 Yerde, dört devlet arasında 
ter ... ~n aşma yapılması daha ziyade 

1 1 ediliyor. 
ı Ancak şu §artla: 

tn!}n~§malar, tamamen ispanya 
di~~~ esme münhasır kalacaktır. Ve 
?lı<\Ja Avruoa meseleleri, bu konu§ 
tek/da asla mevzuu bahs edilmiye 

ır. 

7 
Bayr,:a11ı /brahim 

Ressam Çallı 
ibrahim 

Evvelki gün bir oto
mobil kazası geçirdi 

Dünkü sayımızda 1340 sayılı bir 
otomobilin evvelki gece sabaha kar 
§1 Büyükdereden gelirken arka lastik 
lerinden birinin patlaması üzerine 
muvazenesini kaybedip bir ağaca 
çarptığını yazmı§tık. 

Yaptığımız tahkikata göre otomo 
bilde ressam Çallı lbrahimle Şemsi 
muhtar Refik isminde iki kiti daha 
bulunuyordu. Otomobili ele matbaai 
Osmaniye sahibi Bay Osman sür 
mekteydi. 

Otomobil ağaca çarptıktan sonra 
bir kaç takla atmI§ ve parçalanmıf 
tır. Buna rağmen ÇaUı ile arkadatlan 
na bir §ey olmamıttır. Kıymetli res 
sama geçmiı olsun. 

Üniversitede konferans 
A rnsturya milli bankası reisi ve er 

ki federal maliye nazırı doktor Victor 
Kienböck, bugün (lelırinıize gelecek 
ve 12 İlkteşrin 1937 de Ünh·er2'İtede 
''Beynelmilel tediyat siyaseti'' lıakkm· 
da konferans ,·erecektir. 

1lr. K i;nhöck. hafta içinde Anka· 
raya da giderek Merkez Bankası mü
dürünü ziyaret edecektir. 

3 - KURUN 7 BIRINCITEŞRIN 93\ 

~ ŞEHiR HABERLERi, 
Bir mahallede 

iki cinayet 
Bir kadın cinayete 

sebep oldu 
Evvelki gece Galatac:Lt. bir mahal 

lede iki cinayet olmuıtur: 
Galatada Karabaf mahallcainde o 

turan Suad uğlu Mehr.1et gece saat 
on buçuğa doğru Kasap sokağıııdan 
geçerken amucazadesi Talibin dük 
kanına bir ~dın kapadığını haber al 
mış, kapıyı yumruklayarak dükkanı 
açtırmı§tır. 

Bu yüzder. Taliple Mehmet arasın 
da kavga çık.nıf, eğlencesi yarırr. ka 
lan Talip bıçağını çekerek Mehmcdi 
vücudunun muhtelif yerlerinden ya 
ralamıf tır. 

Yeni açllan Pos
ta ve Telgraf· 
merkezleri 

Mevcut merkezlere ilave olmak Ü 
zere posta ve telgraf umum müdür 
lüğü yeniden bit çok yerlerde posta 
ve telgraf merkezi açmağı kararlaı 
tırmıf ve karann tatbikine batlan 
mıştır. 

ilk olarak Van vilayetine bağlı 
Gürpınar, Antalye vilayetine bağlı 
Gündoğmuş, Elazize bağlı Bingöl, 
Diyarbckire bağlı, Kismil ve eğil ka 
zalarında ydlnız posta işleri ile uğra§ 
mak üzere yeni merkezler acılmııtır. 

Bundan başk.ı lzmirde de Eşref pa 
şada, T rabzonda telgraf işlerile uğraş 
mak üzere rı.evkiler kurulmuıtur. 
Şehrimizde de yeni telgraf tubeleri 

nin kurulm&sı için icabeden tetkikat 
yapılmaktadır. 

Mehmdin feryadına bekçiler ve 
sonra polisler yetiımif yaralıyı sıh 
hi imdat otomobili ile hastahaneye 
kaldırmıılardır. Talip yakalanmııtır. 

ikinci vakada ayni mahllede bir istanbulda oturan 
saat sonra olmuıtur. ecnebiler 

T erlikci Kadri ile kanleti otuz ya 
tinda arabacı Jamail alacak yüzün Eylül a)·ı zarf mda İe.tanhulda otu· 
den kavga etmi,lerdir. ran ecnebilerin ikamet tezkereleri de-

lsmail bıçakla ağahcyisini kamm ğigtirilmiyerek kendilerine polis mer 
dan yaralamlf, kaçarken yakalanmlf kezlerince munkkat vesikalar ,·eril-
t mİ•ti. Dünden itibaren mm ak.kat ve-ır. ıı; 

O sikalarm ikamet tezkereleri ile değir 
çüncü vaka da Y edikulecle geç · ·ı 

mİftİr: tm mesine ba~lanmıştır. 
Y ahancılar, karakollardan aldıklan 

Y edikulede Koçan sokağında 24 mm·akkat veı1ikalarmı. ,·e aynca tan
numaralı evde oturan boyacı Rüs zim edecekleri sarı ve beyaz beyanna
tem evvelki gece evine girerken ayni melerini ,.e C8ki ikamet tezkerelerini 
evin alt katında oturan marangoz yanlarına alarak 20 ikinciteşrin 937 
Mustafa Şevket kama ile üzerine hü gününe kadar Emniyet Müdürlüğü 
cum etmiı, Rüstem kendisini kurtar Dördüncü Şubesine müracaat edecek
mak için kamayı tutmuıtur. Bu sıra }erdir. 

da parmaklan kesilmiftir. isfanbul kiJpekleri 
. BiR EV YANDI - Beylerbcyin 

de Burhaniye mahallesinde inekçi İstanhulda .görülen köpeklerin köy-
Mehmedin evinden devrilen mangal lerden ge]cliği anla .. ılmış kiiv hekçile-

1 
yüzünden yangın çıkmlf, itfaiye ye rine bu hmu11ta tehliı?;al yapılmı~tı. 
titinceye kadar iki katlı olan ev ta Bazı köyln<leki hekçiler serseri do-
mamen yanmıtbr. lagan köpekleri iildiinneye haılamıg-

KAMYON ARKASINDA _ A lardır. Bu mücadele hiitün civar köy
nadoluhisarmda Su bcndlerine gi lerde yapıhrııa İstanbulda hemen hiç 
den 3815 numaralı kamyonun arka _se_n_er_i_k_o_·p_e_k_ır;_öru_·_·1_m_i_y_ec_e_k_t_ir_. __ _ 
sına 15 yaşında Muharrem isminde LANDI - Küçükpazarda Kutucular 
bir çocuk asılmlf, bir müddet böyle cadeainde 63 numaralı dükkanda 
ce seyahat etrnİ§tir. kunduracı Ihsan eroin çekerken cür 

Yan yolda Muharremin kollamun mü mqhut halinde yaka~nm1fhr. 
takati kesilince bırakmıf, yere düte İhsan memurları görünce diğer pa 
rek başından yarQlanmq, hastahane ketlerdeki eroinleri imha etmek iste 
ye kaldınlmıttır. mitse de muvaffak oJamamlf, ihtisas 

Taksim - Yıldız 
otobüsleri 

Bilet ücretleri 
indirilecek 

Taksim ile Yıldız arasında otobüs 
işletilmesine belediyece karar Yeril
miş. bir de tarife tanzim edilmişti. Bu 
tarifede p;üsterilen fiyatlar fazla gö
rüldüğünden Belediye yeniden tetki· 
kat yapmaktadır. Tnkı:ıim ile Yıldız 
arasındaki ücretin on kuru~ olması 
muhtemeldir. 

T ranway şirketi taraf mılan j§letilen 
otohüıılerin de ücretleri heniiz indi· 
rilmemiştir. Şirkşet de ucuzluk kabul 
edilirı;e zarar edece~Lnİ bildirmiştir. 

izmlr fuarına giden 
eşyalar 

İzmir Enternasyonal fuarma İstan• 
bul Ticaret Odası namına gönderilen 
nümuneler §Clırimize gelmiş, sahiple" 
rine Oda taraf mdan iade edilmeğe 
başlanmıştır. 

Bu numunelerin bir Itı~mı sahih· 
Jerinin de rizasiyle ticaret odası tara 
f mdan ayrılmıştır. Bunlar 29 birinci 
te§rin Cumuriyet bayramında ayak• 
kapıcılar kooperatifinde açılacak olan 
küçük sanatlar sergisinde teşhir edile 
cektir. 

Yeni vapurlarımız 
Almanyaya ilitiHd ,·ekaleti tarafm 

dan Hmarlanmı§ olan yeni '·apurlar 
iki güne kadar memleketimize gele· 
cektir. 

Yeni vapurlar"dan illi ikisi doğ
rudan doğruya İzmire gelecektir. 

938 yılı ortalarına doğru daha 
iki vapur gelecek, bunlar da Foça, 
Karaburun arasında işliyece'ktir. 

Helkevlnde yabancı ders 
kursları 

Eminönü Halkevinden: 

Evimizde fransızca kurslan 15. 1 O 
9 3 7 cuma ve İngilizce ile almanca 
kursları 14. 10. 937 pcr§embe günü 
saat 17 de açılacaktır. Yazılmak ve 
prtlarmı öğrenmek ist~yenlerin iki 
ıer vesika fotoğrafı ile Ev sekreterli 
ğine müracaatleri. J taly Akd • k. o]d l· a, enız ontroluna dahil 

'd u.tansonr M ı· .. 1 ı,.. .......... ._.-.-------. ..... .._ ........ _.. ... .-. ... .-.-....... .-..................................................................... ._ .............. ._._ .... . akj .. .... a •.. uso anının spanya ı• 
~etj I~onullulerını geri çekerek vazi 
l'tıekt~olaylaıtırmasına yol açılmıı de 

EROiN ÇEKERKEN YAKA mahkmesine verilmiftir. 

ır. 

lta?ya arz Clildiw· k"J 
~d~rse, 1 ~ c gı !~ ı ~e hareket 
lın kad nbg~lt~r~en Yuz mılyon ister 

S ar ır ıstıkraz yapabilecektir 
a Id w • 

ta, ı~j ıgına göre, ~adedilen bu pa 
§eyd yayı yola getırrnek için her 
~daha çok iıe yarayacaktır . ., 
rv . 
ışanı aşı Bl'mllni so-

~a,, şebeke yakalandı 
eik Emniyet ikinci şube memurlan Be 1 
ij taş, Kumkapı, Nitantaıı semtlerin 

e on ı..__ ak 
1ıebeı ~e Y m ev soyan bir hırsız 
- <:esi yakalamıştır. 
Scth:kenin elebaşılan, Ismail ve 
lar ~ ısminde iki sabıkalıdır. Bun 

111 !~mdiye kadar be§ evi soyduklan 
la soylemiıler ve buralardan çaldık 
D~!Yalan çıkarmı§lardır. 

tesb/ger .8?Ydukları evlet bir yandan 
da I t edılırken bi;- yandan da arka 

! an aranmaktadır. 

1'1esut bir evlenme 
Iuk~uharr~rlerimizden Bay ismet U 
ile t~~n oglu Mehmet Bedid Ulukut 
N~ · uccardan B. Danit Boıolun kızz 1 
<:ı ~ıl d~O§olun, dün BeyojHu Altır. j 
mı~: e ıye dairesinde nikahları yapıl 

':t ır. I 
. Merasim da den esnasın muharrirler 

ve §eh . . . 1 
d~ l:>ü .. rı~ızm maruf tacirlerin 
du-.... Yuic hır kalabalık salonu do] ... ıuştu. 

Otuz altı Y&§mda, 
linç bir adamdı. 

Kurus'un tahtını ,.18 
:reçlrmlı olan büyücü 
Gamata"yı 6ldürm0f; 
'ıakkı olan ıran tacını 
;lymlgtı. 

Fakat her taraftan 
lsyan haberleri geliyor. 
du. 

Onu tanımanuı olaıı_ 
ıar, bulanık 8Uda balık 
avlamak istiyorlardı . 

DArt, EtAm ı.yanmı baatırdr. 
YenJ ve bllsbUtün kara bir haber geUrdl

ler: 
- Babildekl tran vallıl ve memurları öl. 

dUrUldü. NıdlDtabel. halkı •YaklandırdJ. "Ben 
Nabaııld"ln oğlu üçUncU Nabadonaamm 

" diyor. 
DlrA'nrn bazırlıklan aylarca allrdü. 
En aonra dört :>"&flZ at kOfUJu olan iki te. 

kerlekll harp arabUmı Bablıe doğru .Urdu. 
YUz bin uvaJÇ1 onun ardından dört nala 
kalktı. 

Nldtntabel karşı çıktı. Fakat bu yaman 
kasırganm 6nQnde. orduaunun, ıonbahar 
yapraklan gibi dağ'ıldıtmı görcıu. Gene t~ 
parlandı: gene dağıldı ve <Babllı ın yük 
aek duvarlartyle kuleleri ardına kapandı. 

(Babil) yiğitçe dayanıyordu. 

ıran boyunduruğUDu istemiyordu. 
O kadar ki ,ehlrde erzak ILZalmaya bq. 

laymca. kadın. çocuk .ve lhtıyartarm hepsi 
öldUrUldU. YalnlZ ııavqçılar ve bir de f!v. 
!eri beklemek uzere birer genç kız bırakr' .. 
dı. 

Dlrl aabırSIZJanıyordu. 
Hattalar, aylar geçti. 
Bir buçuk yıl oldu. 

Dlranın ordu'an her gün Ytlkl!ek kuleler
le mazgallara çıkabilmek 1~1n merdivenler 
lrnruyor; hilcurn kulel<"ri Yapıyor ; l!ğnnlar 
kazıyor; (KoÇbaJI) larla kapılan zorluyor

lardı. 

Fakat yllk.sek duvarların diplerinde bir 

NiTOKRISIN HAZiNESi 
Yazan: KADIRCAN KAFLI 

tqıa, bir ol:la, mızrakla ve kılıçta vurulan; 
kızgın aulıır ,.e yallarla kavnılan yüzlerce 
ölU bırakmaktan bqka bir neUce elde edile. 
mi yordu. 

• • • 
Dlr& bir ak,am bir ııaray kadar bUyök O,. 

Jan çadırmda yapyalnız ve dtlfüncell bir hal. 
de oturuyordu. 

Biraz önce kumandanlan topl&mlf ve ııert 
bir aeaıe §lSyle demiftl: 

- Kunıa mezarından kalka& bizim yUztl. 
mOZe tükl1rllrdU. Bu tehir ona bir gt1n bDe 
k&rft duramamııtı. Halbuki blzl bunca za
mandır ufrqtmyor. Zaferin çare.tnl bul. 
madan kimae k&rfDD& çıkmum! 

Akla ne geldiyse yapılmqtı • 
Başka ne yapılabilirdi ? 
·Bu .ırada Dlrlnm yaveri ona yaklqtr ve 

haber verdi: 
_ Zoplro huzura girmek latfyor! 
Bu, ce91111r ve zeki bir gençU. En mefhur 

kumand&Dtardall Kegablzln ottu oturdu. 
- Geı.tn! ... 

Geldi " llZlyledl: 
- Bablll atmak için blr kurnulık dUfUn. 

dUm. 
uzun uzun anıattt. 
DArl onu aııı'?ldsn öntU ve ımtmı okpdı: 
- Haydi, aenl göreyim! 
Dedt. 
o akşam bumu ve kulaklan keatlml•· bt

\"lk ''e aakalr trıı7 edl1mlı bir adam Babile 
~ğmdr YtizUnden ve boynundan kanlar mt

zarak dert yanıyordu: 
- DArAya Bablll kuıatmaktan vaqeçme 

alnl ıKSyledlm. Beni bu hale koydu. İntikam 
almak isterim. tranlılann zayıf taraflarını 
hillrlm. Bana asker verin, 11%1 kurtaraca. 
ğtm .. 

Zoplro'yu denemek Uzere biraz &lker ve 
rlldl: Dlrl. ile eöZl.efUkleri için bütün hU. 
cumlan kazanıybrdu. Babilln kral ve ku., 
mandanlan artık inandılar ve bu ceuur ada
mı kumandan yapblar. 

Bf!' gece Zoplrodan DlrA.nm onJusuııa bir 
tutıa parçam abldı. Tuğlanın tıaWnde blr 
yazı vardı.. lranWar onu okudular ve o ıe
ce bir açık kapıdan ,ehlre daldılar. 

Dar& hem 'aevinml§, hem de Uzünttıaünü 
fU 8ÖZlerle anıalmJ§tı: 

- Eter Zoplronun keatıen yerlertııln yerf. 
ne gelecettnl bilsem, y11z Babll verirdim. 

• • • 
(Kalde) nlD bu zenglD ve muhtepm teh

rinde en korkunç ölüm manzaralan vardı. 

Sokaklarda ve Dlclenln bulanık ırularmda 

binlerce ınu .Urilklenlyordu. 

D&rl, aıtm arabumm tıatUnde, kızll man
toaunu l'fym!f oldufu halde dolqıyor; bUyt\k 
mabetler, urayiar, pazarlar ve heykelleri 
hayran hayran gösden geçiriyordu. 

Şehrin kapılarmdan biri önünde büyük bir 
meydan ve bu meydanm ortaamda mermer 
.cıt.unıar o.tllne kunı!m\lf bir taraaa vardı. 
Taruada renkli mermerden bUyilcek bir me
sar g6rUDDyordu. 

- Bu, Jdmlndir? 
Dtye mordu. 
- Kraliçe Nltok!U'ln ... 

-Mmtrunta kadar tanmmıı otan bu gtlzel 
Te seki k&dmm kim oldufunu kıaaca anlat. 
tdar. Kuarmm üatündekl bir yazıdan bab. 
11etuıer. • 

Dlrl merak etU: 
- Göreyim! 
Dedl ve taraaanm merdivenlerine do~ 

ytlrtldü. Yukarı çıkblar. 
Yanındakilerden biri mezann üzerindeki 

)'Ul)'I barflbartı.ne ıran diline çevirdi: 

-
'•Babllde benden ııonra gelecek krallardan 

blrl paraya muhtaç olura& bu mezan açıp 
parayı bulabilir. Fakat mezarımı bqka ıey 
için. b1r de paraya pek muhtaç olmadıkça 

açmaam!,. 
DlrAnm hiç lllphealz paraya lııtıyacı yok

tu. Fakat bayle büyük bir hazinenin burada 
kalmumı uygun görmedi. O zamana kadar 
ldmaenhı açmam11 olmaama da biraz f811-
yordu. 

Onun kararmı sezenler araya girdiler: 
- Belki utunnızluk geUrir! 
Dlrl. bayle ,eylere aldıranlardan detudl. 
-Açmız! 

Dtye emretU. 
Mermerleri kaldırdılar. ôrtUlerl aldılar ve 

kraliçenin öltıan meydana çıktı. Fakat yanın 
da ne bir para, ne de elmaa falan vardı. 

- Şurada. b1r mermer parçaaı ... 

- 'üzerinde ne yazıyor? Cabuk okuyun! 
Dl.rlnm kqtan çablmtftı. Kendi kendine: 
- Bunun blr kadın oldutunu dU,Unmeııy. 

dlm! 
DfYQrdu. 

Tqm Ualllndekl yazıyı çttneye çlfneye 
İran dlllne çevirdiler: 

''Pah.ya doymaz bir lnaan olmaaaydm, 6111-
Jerm mezarını açtrrmazdm!,. 

DArt kızıl mantcmmun Jnıptmı mıklı ve 
homurdandı: 

- Kapatın ve bunu ldıue duymum! 
Sert adımlarla merdivenlerden inerek ya. 

tız atlar kotulu olan aıtm arabuma bindi 
ve kırb&cmı faklatb; dört nal aUrdU • 

O akpm ve birçok alqamlar onu eğ'lendlr. 
mek Dzere gelen kadınlan kovdu. 

Ontarm arkalarmdan bakarak ıöylenlyor,, 
du: 

- Allah belAınm veraln; ıslzln ö!Werinlz 
bile aldatıyor ... lanBB ~§aı:n düğünleri yapılacak c 1 

kuta · cdıd Ulukutla, Bayan Ulul:...-..,..~-.... ---.-.._.. ____ _.. .... _ _.. _ _. ......... ____ _.. _________________________ _. 
saadetler dileriz. ' 



Klirinğ hesaplarımızın 
son vaziyeti 

Ankara 6 (A. A.) - 30. -1. 9371 Molancla 
tarihiııd.ki KlQJ'inl heaaplwmuzm lngiltere 
duıuınuııu gÖftcrir cetvelleri ileti.at lapanya 
vel41o~n ftlorak ftqr~iyoruz: laveç 

Türkiye Cwnhuriyet merkez hen laviçre 
Jm.adan almaa heeap hülisalanna Lehiat~n 
lire 30. 9. 937 tarilündeki Kliring Macanıtan 
he-.. ı-, bıkiveleri ve kredili n üba Norv~ç 
yuta ait taahhüteler yak~n1an ıur Romanya 
Jarı!:r: Yuplavya 

• Yunanietan 
Cetvel 1 : TUıkiye Cumhuriyet Y ek6n 

Merkeı Bank.....draki blokajlar: Cetvel 2 

1.148.200 
8.534.200 

394.100 
1.783.900 
1.129.000 

6.200 
7-4).300 
5'41.000 

2.074.300 
18S.700 
·0.300 

29.SOS.700 

·· Köylü kongresi 
istik bale alt zirai pı· 

lanlar hazırlanırken 

Mareıal Fevzi Çahmak komtu memleketler· 
Ankarada de 1apllan teerObe-

Ankara, 6 (Telefonla) - Genel Jerden de istifade 
Kurm•y B~kanı l\larepl Fevıi Çak· 
mak bu sabah Ankarayq gelmit ,.e is- ------------
tasyonda Genel Kurmay Batlı.anlığı el mellylz 
,.e Milli Müdıf aa erkinlııriyle Vali mu 
avini \"C Emniyet direktöril laraimdan 
kaf1rl•mınıtır. 

<0"""'°'' ı mciM) 
M...aa daha ıeçen hafta içiDcle 

Hltler ttalyaya ne 
zaman gidecek? 

Yuuniltanda Metaluu hüldbnet 
bir ziraat konlfeti toplanupr. Bu 
konpecle Yunanittanm muhtelif ka, 

Hitl~r'in ltalyaya 28 tetrinievvel· lerinclen ıe1t.1iı bin kadar ~ftçi mü 
de -ltal•ada fa•iet id•fe•inin kn-•l· mellİll balwımuttur. Bun.ela Yunan 

, • '1•.... ,.;ı.-:leriain muhta.. oldukları. mal 
ma&mın yıldönümü bayramında-~· r•~ -.. 
deceji bildh·ilnıiıti. ıalahat uulleri konutulm\lfhlr. Bil 

Miktoı 

Son plen malftırıata KÖJ'e, RomacJ. 1- Mabclonya ile prW Tralqa 
hu tarih kat'i olar•k te.bit edil..Uı da buidaf latihtıalini arttmnak çan 
.-yılmamakta ye Hitler'in İtalyayı leri aranm11br. Bir takım mühim kt 

Muhtelif memleketlerin Merka ancak önümüzdeki ilkbaharda ple- rar!ıtr da veriJmittir. 
bankaamdaki blokajlar Reichtbank ~i söylenmektedir. Zannediyoruz ki bir taraftan ken 
-Berlindelr.i blokaj yekflnu: -----.....-----.-- c:li memleketimizde kendi vurtalan :Avusturya 

Belçilta 
Balpriıtall 

T.L. 
2.732900 

177.600 
200 

3.027.000 

a) hesabı T. L. 14518.800 yqpyahang'a hlkim hir tepeyi apte- mızla ziraikbl lkmma hakkmda üze 
b) hesabı: T. L. 6.,73.700 den Japon kıtalan Tsaniyatl'ı itgal rind~ tet"ki er Yaoarken. iatikh2'1e a =ftkya c) ı...a& T. L. 3.-%1.000 eden.ık Çia müdafuamm ton hattı o- 1

1
't pltlean~ hamlanlarken ltomşu mem)e 

Almanyadaki umwui blo lan Kiyating istikametinde bir kilo· eke nllC' Yaı>ı tecriibeleiden ele . 19.000 
C)S-4.400 

-4.079.700 
Cetvtt1: 3 

lllaJandiya 
Fruı1a 

kaj yekunu T. L 24.SS3.SOO metre kadar ilerlemitlerdir. istifade edebiliriz. 
Japon mhrlye ılllheadalan heye Hele Bulpıietanla Y~oalavya 

Mııhte1if ınemleketlerclen kredili olarak yapdnut olan 
nelmilel imtiyas nuntabn eivarmda ela köylülerin tqkilAtlanmaaı i§ine 

mübayaata_ ait kain Sanyl - Lone'den Çlnlflerl tar- büyük ehemmiyet verilmittir. Bu te 
dederek ş.ıgtıay - Vaang demr tehbüslerde muvaffakıyet .Wa edil ttahhütler yek6nlan: 

Memlelu;tler rcnnt daireler Hususi phıslar Yektln yolu istikametinde 150 metre kadar miftir. 
24.614.0'9 11.781.475 ' 36.39,.~34 n.Jeıaiflerdir· $u adar var lü im memJelcetlercle ~ · tatbik edilmit uaulleri Ujıt üzerinde T. L. T. L. T. L Tokyo, 6 (A. A.) - Hariciye aaa .. L:L ı. 

J\vusturya 15'.738 373.224 ~28.962 nt1 adml .&ıı ıöy1'm~lo MWılyettar teıai& etmes UZU edilen faydayı te 
~. -- 34.810 34.810 bir at, R\ıntltlA nutku bülanda. c1o min edemez. Bu uaulleri tatbik eden 
'Çekoslovakya 612.741 479.608 1.092.349 snittir ki: 1m~t~9111an.bir müddet için rnem r..e-,.. 22.280 22.280 .. Naınuskar " it bilir bUtlla ınmet e1tetimıze getırmek, ayni zamanda 
f"ıaleaciiya 187 188.661 196.791 tem 1* yercle 191ımak "hr tarafta biJJde kaDunma hareketini idare ede 
F..... 8.130 69.925 214.533 1*riytt •• .-kt a.ruk llülmbr. Bir cek olanlann lıomtu memleketle~ 
Holanda 144.608 345.71S 536.482 tarar.ta toplu. aeapıiW.rill ıetirili 'bir ~ oralarda tatbik eC:lilen utuDe 
}qiltere 190.767 43.080 60.998 tudet içinde yapyaıı .uı.tı.r prubu ri k-: =e~le~ı'lerine imkb 
f.s)anya 17.918 279.477 1.88.S.234 ve diler tarafta da kendileri isin me911d verm y A.sir. 
ln•eo 1.60,.7,7 317.786 319.311 bir ııa,.t 1cabu1 odilmiyen n•mutWr..,. M US 
ltaJya M.969 30S.168 370.137 iilQnr mil1ctlcr l\lrubu bulnamaamdaa Van ··ıa aza.Pinde 
lwiçre 61.S2S 184.' 76 1.036.950 da1ıa bUy\tk bir hakaWık olama. e u -.;;-

~::~· 85fi~~~ ;::~;~ :::;;: "Japo,,,,aga glJre lia,... Jenl vapur 
'-'-!-tan bl ahi ti Van, (Huauai) - Fabriludar ,,. ı...eru. 22.208 24.989 28.076 n BI 116 Nıvuzlar idaresinin Tiirk itçileri tara 
Yugoslavya 3.087 '6.015 S6.07.S Tolr;Jıo. 6 (A. A.)-JçaayumÇlD fmdan yapdan ve pmça halinde teh 
Yunanistan atapmilite.ri ıeneraı Kitan 1NrJuıatta rimize aetirilerek burada ayni miiee 
Yek&ı 3.663.824 2.835.723 l>.499.5-47 Wu.narak demiftlt ki: tuenin teknik müteıh.n• ve ltçileri 

1 - Sil*lti maliaveleye bailul mülliayaat: •Jçnya pmall Çinde yeni Wr dn tarahnclan JıcunıLm v. aem• ilk 
olduiu halele henüz memlekete T. ı.;. Jet kurmak fikrinde olmaclrğı ılbl ora defa ifletmqe açılımıbr. 

İ edilmeuıit olan mallar bedelleri 1 Remd daireler 7 38.660 da bir ukert ifpl de k1ame etmet uzu Bu mü111eebetle ,eluimiz bir hay 
)'Ukardaki yekunlerda cl4hil değildir. Hu9Ull tlaireler 1.619383 .mut. delildir. hbt Çin Japonyaya ram manarası almqtr. Herkee clUa 

2 - Almanyaya ait yukardaki ye Yektln 2.3S8.043 brp mulıaum llattı barek_.. tarar eabahtan törene hazırlanınqa batla 
lıtnda ~il bulunan altı aya kaclaı Büiye clah8 uzun ftJ'8 befka Ta edecek oluna Japonya pmaıt Çfnde 1ren llUfb. 
ftdeB mubayaat: deli mübnyaata ait taahllüt!er yekft dl otoritesi altında yan mustaJdl bir re Tören saati yakJatırken ~ bia 

T. L. nuno ifde eder. Jim telıie Mecelrtil'. lllw •••1111-• • ,,. __ '-:-· d td b ı R t dai 1_ 3 -:.-- ~· o urmut u unuyordu. 
eam re""" .370.318 4 _ Her memlıekatia Ju.ılili taM vaın edene bati.in mUbim sevkulceyş T~ Yali, komutan. •tim Teki 

Hususi ph111- 5.392.159 l.iitlllimiz ele dahil ahak 0.N •e nıolltalanna dl i•all lc:ap ed~cektir. leti deniz nakliyat um-midBri. Yi 
Yekun 8.762.477 ..ı.a .W..kk ~+receil •*lfi m Şimdi mııvakkatc:ıı ilP1 altmda bulu )~yet erkanı bulundular. 
Bakiye daha uzun veya batka va bit .ıa.bibuk için 1 -~ cet nan topraklar ileride vaziyetin 16%um a--..11 ...... 

Beli ~übayaata ait taahhütler yekü velde 0 memleket için göaterilmit 0 g8ıtereceği rejime huırlık olmak il.ıere -·-u t~- -~- .. _,__ .:_,ı; ,d h .. -t bı- u___ -bl nttldlrD Aulrar• ... 
...,.. llQC aaıv. lan blabj yek6nana ayni memletıe ~ ,__ en uı- "" .IAMIR}'e - --

J -~ pyri diler te ait olarak işbu 3 numaraL cetvelde t1'hlJMaktır. Ankara, 6 (Telefonla) -Oı ..ıı 
1nemlebdeıe ait yubrdaki umumi münderiç taahhütler yekü.nunUD ili Çin hal/tının IJldtJrill· ~k•ı Umum Midilrl ._.. ~ 
~kUncla clalu1 altı aya kadar "adeli ve edilmesi icabeder. meslne kar.eı protes fO :i:e gelnıiıtir. Umum llNlr 3fle. 

Y L -.nra B. Celil Bayar tarafından 
~a. 6 Çiııde muharip ~Jaıı a:ahul edilmiıtir. 

Japonlara karşı Çin
liler mukavemette 

Çinin inglltereden sı
Ah aldıkları söytenlyor 

ankin, 6 ( A. A.) - Çin retml teb 
iği: 

Ş...P., rephniade dipnm IOD 

4erecede ıiddetli bomhardınıanlarına 
fllimen Çin kıtaatı, harikülicle hir 
....... lııkla meT.tteriıü ._...y,. 
IDUhalaza etmektedir. Don ~ Şr 
,.,. de ]llfHJlt lrltn'f!tleri h~ defa 
lerlemeye le~ ~tnüıtae cifi güiil! 
llÖlftııe ııiddt:tli muhareheler<lea e.oura 
ler defaemda pri püakürtiilm~tiir .. 

91& .Japoalanı ı.klafta ...W lrıir 
taaıns da nddolwa-.m. K.üatr •a dU.-- ,.,.. • ._._el lı..lte,..
la.me lllÜeleİr haabılar """''llar 
"e ağır ı:ı iar. verd~ferdir. 

1•ponlar, cephe Uzerine rok honlıaı 
MI' Mv. taanuıa ya~mı .... Bil· 
tin bir Cilo hep lıir al\do •ehriR ._,. 
IİDe hombalannı h'lıaltm1111ardır. Vu· 
lait n Nanilıı•de bombardıman edil-

miftir. Bir Japee ayyareei Ç"111 tar 
yareleri tarafından takip olunarak 
dilqfirülmil§lÜJ". 

Ta:no.. c:epheeiaia ceaup mm.taka· 
&ı.- Tea...- e oa-1 wumaae.
da Peta..-'yu kı•..ı.,. Jap01tl.._ 
geri alm"'1!'. Japon lm'ft'tleri Beri 
yürüvü~leri esna~mda iki kola ayni· 
mrıa hu 'unnvor1ardı. 

Şa.,gha' ıh Japonl_.. 30 ..hra 
topa ve milH&n miktarda 1ıarj 1evur 
mı iğtinam .ı-~r. J ...... ._. 
rada fi•ibİll bir nwdtarel.e ~ 
dır. 
JAPONLARIN İLERi 

HAREKI'nER1 
Sanei <"ephesi. 6 CA. A.) - Japoa 

kıtalan Tay~_.. i&e Y Ull~ • mu 
yan yolda kim ltntiYo phrille P
nıiclerdir. 

Şanghay cephesi, 6 ( A. A.) - Li· 

llWlerin Do..bar.ı.ı.wnr ~•ı.to için OınıanJı eaa.ı Uınam Mtldttrfi 
dün Canterbury ba§peskopn•uı riya .... '1~ maH mahafine de temas
eetl artmda Albert HaJrde yapılan top ta bulunmuıtur. 
lantıya binlerce kiti iftirak etmiftir. M&alı011111Jı I •,,.a 

Lloyd Gcorce. Churchill " daha bir • ,,,,,. •uBlll 
çaJr. lıııi& ricali tezııtteıa ıw.ru• llararları 
topkntmaa betWiDe ta'Mllliyle muta Roıaa. 6 (Radyo) - Moeluwadan 
bık bulunduldannr bildimdtl....... haber almdıhna ~re LUll& ylluek 

JAPONLAR Çll{ARlLDI HI? askeri mahkeme 9 memara idama 
Tak~·· 6 ( A. A.) - t;mır nin mahla1m etmi§tir. 

~imalinde harekat icra etmekte olan 'Ba•laP, SoYret ideredne Jiarıı mi 
Çin kıtaatmm Japonları timale doiru bsid baza.lamakla ve dilşman lıeuhr 
tardewü Kuhaiea'iD 10 lr.ilomelre na caaualuk. kundyçıhk ya191'rla 
şimaline varmış ,.e Yangm-ae'yu surlıacbular. 
alm•ıı o'd11kları eövlenmelıtedir. GenPral Metalt .. •ın 

Dtitr tair ıntifre.ıenia Japealarm A lı 
ricat hattını kesmiş oldukları rivayet il ara z.ı,,areıı 
edilm .. k•edir. Ankar~ 6 (Teletonla) - Y--

D"~er taraCta.n Ja1Jonların Çiçeu· BqyekiLi Goaer-1 Meulu••• ...
yn istird'lt etmiş olduktan haber ,.e-- leketimizi aym onundan sonraki giiır 
rilmPkıedir, lerde. ziyaret edeaji bl'iletmittir. 

çtN I GtJ ... TEftEDEN Stı.AH Atmadan bildiriMiğine ~Yunan 
MI ALACAK ? B!1§'·ekiline bu seyahatte B. Papad..-

Londra. 6 ( A. A.) - Londradaki kiı de refakat edecektir. 
Çin m.ahafili. ~eneral YaııPauuin ŞimdiJe katlar Ya• matiHb 
Loadra)'ı ziyawet.UWr~ ifae edildiği ,P· gmel direb1rllğıaı ,..,..... ola Pr 
hi rilib ntm alın11to1sr ile hiç •ir ali- padakü, ilerici~ 11esarednde ihdU 
kan olmarh~mı bi'clirmektedir. olunan beynelmilel tetkilat ve iıtilı· 

Gener<ılin resmi 'uüeai,. A,·rupa barat büroaaı t#liğine arta e1G ..,.-
11iyasi nziyetini tetkik eylemf'ktedir.. ıiyle tayin olunnıuıtur. 

Kocasını aşıkı.,.,....._ 
na öldürttül 

İzmir, (Huııui) - Menernf' 
Çavuı ldiyünden Zeliha isminde ,; 
bir kad111 itıkı Haeım'ı te4\"İk ede 
ihti••r kMaı Nf'dp'i öldürtmft~ 

Hasan. ihtiyar kocayı f'\"Veli .-opa ' 
le di''lllÜf• 10nra hlf'ıkla muhat.lif 
yerlerinden vurarak ö!dürmüttür. 

Zelihınm korasını ö!dHrttUkt,.. 
10nra Haııan il~ evleneceihıe dair bit 
nmlı:ıtvele yapt•ih dıt meydrnıı ~ıkmrf'. 
tf!'. İki&i de t~·kir ~dilmişl~rdir. 
-------~--~~~-------·· Genel lthallt reH 1' 1 . 

Ankara, 6 (Teld~nla) - Gentl 
id'1a'lt rejimi karırnametil'df'n ~
~mri\lt!re •elmia olan malların "' 
lekete aokulmuı hl r d,,(aya mah 
olmak ftsere Vekiller Heyetinre k• 
rarlıttınlmıftır. 
AMERİKAN besinden yapılan d 

kit Ye elbise r>Rtronlanndım almar 
~mriik resmi hakkmda Riimrükf e 
izahname gönderilmiftir. 

ıapan11aga Franaada 

Cephane 
Çeko11lovakyadan da 

GUnüllii 
gönderiliyormuş 

(Bal tarafı 1 incide) 

KIMLERtGöTORÜYORLAR? 
Tanca, 6 (A. A.) - Telıiz telgraf 

iıtaayonu taraf mdan almını§ olan tr 
airat dolayiliy!e bosuk bir telgraf ta 
e!:ctlmle §Öyle denilnıektedir: 

''Frankistler, bi&i Palnıaya Pime" 
le iebar ediyorlar. Vuiyet: 20.30 dr 
rece arzı ıimalt, 2 derece tulu prki. 
Kamandan: Caııidaige. 

Geminin i!mİ meçhuldür. 
İT ALY ANIN CEVABI MESELESi 
Pariı, 6 ( A. A.) - Fipro'nun Rcr 

ma mllhahiri pmeteaine .,,.ley~ 
tadır: 

••ttaıyanm Framm - İn8ilis nota· 
nna bilbne menfi !lir enap nrdiil 
41tin aktam aıa..ıın.u-. 

Valencie 'nin son dakikada iaı~nl 
temin ihtiyacından hunJe gelerek ne
ticedesa evvel Fnat0'nu muuffer o· 
laeağı unnedilınekte aıldaindan Pi· 
l'elle hadllAııaa tekrar ...._. gayri 
Yarit ft18 hillan..tb aclcledilmelttedir. 

İtalyanın iti sonuna kadar takip e
d...,.P.i• - samanlarda ttiphe gö· 
tilrmi1ecek ltiı' tekilde tesalınr ettiii 
noktaaaa da aynea ifard edilmekte
dir. 

İSPANYA MESELESi VE 
ROOSEVELT 

Londra, 6 (A. A.) - fteuter: 
RooetMlt'ia netim, Çindeki Japon 

taecavldafla " ı..nnda emehi 
mtıdelıale.inJa Ameribda da tıpkı lır 
lilterede oLlaiu pbi tMldelle takln1i 
edilmekte blduğmHI teyit eylemekte
dir. 

Lmıclradalri Jtanaate göre Rooeevel· 
tili ı.,..,. aweleeia• ..... edea 
lialeri ecnebi Röniillfllerin geri alır 
IDIA llMlrmdalti tq;U. - Franns 
talleWai maoen fallviye edet'ektir • 

i\SKERI HAREKAT 
Val..U. 6 (A. A.) - Mi1lt Bela· 

faa aesaredllia bir t@liiine gere bu 
aya S i9ei ginl c:ıeplMaie prbnda 
mibıalm. c.ı.r.•am timaliade CoTH 
yolu ii&erind. 408 rabnlı tepeyi ltlal 
etmithriir. 

Cenab mmtalumda Lupıero bir 
htı cinrmda mnisler dGpnanm iki 
taammma cWetlerek Weri ais _. 
yiata ulrabnıtlardır. 

Salmnnca. 6 ( A.A.) - Umumi 
bnPgllı tellJii ediyor: 

AQl'ya cepheli: - Cor~ lıerip 
ft daha hası nrdar kıtaatmnı taalır 
•an fyal edllınittir. 

Lton cephesi: - Bau kaHINılnla 
kagiendome dai aillilelİ Wnailen İf" 
pl ediJmiıtir. Dltman alaad. hiqok 
aıa terbtmfttir. Kıtaatmıa PmaJ. ir 
tibmetinde Sanjmte ~dini geride 
--...... ilerlumi\leım. 

.Diler eephelewde ~ ye piyade 
•tefi teati edilmit*. 
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SNASTOPOL 
önünde .•• = 

Tefrika Nnmaraaı • a7 [ Tercllme ve iktibas bakin mahfuzdur] Yazan: Niyazı Ahmed 

Arflk üç devlet birleşmişti 
ir tek Türk çavuşu koca orduya 
karşı durmuş ve korkutmuştu 

de- " lılıittefik dctletler btı§lıumandanldrı: /nuiliz ordum Bu~lwmondaııı Lord Ra8lan, Tii.rk odusu Backumandanı ki 'Jflıf!r P ::ı ~ ~ 
r • nşa, Frmıaı:: ordusu 8f11kumandanı General Pdiıiye. 

st 

ne
r o· 
Pi· 

ll!IZ 

heı lt~tan Osman ''e Sultan Orhan tür-' 

11
• erı taknniyle ve Sultan Iuradı sa· 

tiı ~e Yıldırnn Bayezid camii §Uiflt"r 
a;111 minareleri Ye Uln camiin yedi 

C"ikuhbe ivle iki minaresi vesair 
~ ..... , . 
hltt 

1 erin dahi hepsi münlıedim ol -
d, •. '' tdt:ın lurndı ev,·elin inıager 
toalı ~la~ Urf anlı köprü ünün l>azı 
t'ij ~a .. Ier,. eakatJanml§. Ve SuLa§ı kiip 

k.. lı:aerıntlen mümr le ubur mum· 
Un J kal ~ arıııyacak dert-ecele yarılmıt 

Çi° enın hir tarafındaki ln~)dan gii· 
lı 'P altındaki Y alıudi lı3ccle.rini has
altt.ı kla ha) li nüfu telef olmuş .,; e 
ıll} kalan )Jğmlardan hir yangın 
iL .. Ur edip otuz kadar lıane. '~ dök
k -~ Yanını "e hareketi anın arkası 
"
1 

lırıt.')ip kaplıcalardan hnzılarmm 
la ;rr çe.kilmi~. hali ça<brlar ile bnğ 
lQ"l" a 'e kırlarJa ikamete mecbur o· 
;: necehin )imli iiçüııe kadar., ara 

a hareketi an vukua gelip gerçi 
li~clki gibi id<letli olmadığından aha 
1a 1ıtne1erin~ avdet "e çarşu 'e pazaı
f}{a @İder~ işlerine miida' emet eder 
ı .. llllt lar ada sakat .,;e telılikeli lıane· 
._.t_. • L } } • lt gırme,.ten utanap e e.r erml§. 

tıı tcebin ) inui üc;üncü günilııiin akşa· 
c 

1 
.)ani -yirmi dördüncü pe11emhe ge

guh aat hiri on dnkika ~eterek bir 
~ <:tile. lmharı pey<la olup beş daki
n a Sürınü 'e ııcden ha ıl olduiu ve 
, e ~lacağı helli olmayıp herkes lıavf 
ı~eh. et üzere iken birdenhire hir 
le leı şedide zuhura gelmiş me.mle· 
~ gii)a hir §İdcletH fırtınada iki hü
~· dalga arasında kalan bir gemi 
il 1

. ııallanur , e binalar bir iki arşun 
etırre' ·1· 1· ] B Jı·ı "' rı gıc ıp ge ır O mua. U H~c.r 

.~ e hare' eti arz iki d3kika kadar 
••tın·· u~. Artık Jıerkes ne vapacağııu 

ı;a. tnı ana C\ Ji<hnı evlat anasını 
t] .. 'P edip ser em sersem sokaklara 
llı u "1\hı~e-. Kargir binalnr harap ol • 
r u ~111'§u clc.'nHen demir: kapı ise hü
~~·' ıkıntılar nltında kalını~. Kimse 
ra.a •na nhip olmak üzere yanma ,;a· 
g ll\az oldıı 'c.' hu ) ıkıntı1 ar arasında 
0~ce ) nngm zuhur c<linef' il,. tlürt kol 
()}~r> ~e-.rc;i hirkn,.ına yakından mani 
ta"rak ınuntnfi olnıu i~ de Kabatas 
d r u nncla küllh·etli kereste olcl11ğun· 
Jt::J:.

1
ora, a siraH't eJen ate in itf au 

ltalJ' .olaına m Tatru-1ar ılenilen ma· 
k-\i ı~ e kadar ira\'.<'t ile bin he!.1 ) iiz 
~ Ya{ hane 'e dilkkiin 'e külliyetli 

atı) Ie l>~rnber münlıarik olmn~. 
D<irt ,, .. 11. • 

ı-..._l .ı llZ l' l cp ~rfenbf'rll k:ınn \'C 
··~ 81let ·1 hür 1J 1 e ıne lıur olnn Subaşı ve ö-
1\~i nn~t kıiprüleri 1aimilen yxkılmıf 

§ dagından otuz hin kıyyelik ka· 

yaları eürükliyerek ~türüp hu köp
riilere çarparak hu kadar yüz yıllar
danheru bu yerleri sakntlatn1amı§ iken 
iki dakika aarf mda bu köprülerin bü· 
tün bütün münhedim olmrermelerin
den zelzelenin derecei iddeti iıtidlal 
olunabilir. 

Elhasıl banca yıllarllanhern ima· 
rına !;.alı~ılan güzel Bursa şehri kimi· 
len harap olmuş 'e hu 7elzelelerden 1 
külli zayint vukulHılnm tur. De' Jeti 
aliyenin payıtahtı kadi!lıİ olım Rursa
nm bö} le harap olması lıakikaten mu· 
cibi teeJ ürü aıinıi mcl!adnamlır. Bu
na dair Fuad efendinin hir §airane 
sözü vardır ki O manlı tarılıinin <liha· 
ce~i zayi oldu llevn tees üf eylerdi. 
Lakin gariplir ki U-cancn herke' biiylc 
tee;:;-i(f ederken Bursanm ali\ alini 
tahk!k için bir: mcınur ~üZ?d~rilemeıli. 
BurSPda ol z•lzelci ı:edidc 'nkubulur
ken G mlik , apuru kalkıp Der cadete 
geldi. Ve açıktan Bur~a u~erinde bir 
ateş görclü-ünü haber 'erdi. Volkan 
zuhunına lıamlolnndu. Sonra yangm 
olduğıınu lıabcr al ı'<. Yine l a dolun 
mayup oradan tahrirat.' iiruduna in
tizar olundu. Rnrsadn

1 ı halk i c can ' 
' k. 1 t kaY!r.lSttna dü~ere• ... 'a tı~ ·~ stanbula 

kağıt yazamayıp <lok~ız .glın eonra tnh· 
rirntr remli"\ e #?clebıl<I · Hallıuki İn· 
gilizl~r Bnr~a ahafö~ine iane için der· 
hal iki ~mi ekıne'' ile bir lıayli akçe 
gönclermi;:; olduklnrr on gün aonra 
Bursadan D"rsaadetc g 1en Tahir ağa 
maatteı>ssiif haher "'r<li. Artık ecne-
bilerden utanur olduk. " ,, 

üc devlet birleşiyor 
Artık Fransa ile İn~lterecle hilfiil 

har!ıe ba§layorlardı. Fr:ı~,..ız harh.i) e 
naaın manpl Sent rno ),t Tiirki)e· 
ye sed.t:dilec~..k ]nın etlerin La•ku· 
mandanhğma., nıe§'lnr \ aterlo lu•r i;n

d~ ba hlDDIW! o1 ıtn L•ırd Rag,an da İn· 
giltere MdtıA• ~lmm:mdanhğyna ta· 
yin .. dilmiı:ı!erdi. 

V arnad'l 30 hin Fransız. :!~l.in İn· 
giliz askeri topbnnuttı. 

Y erklig maharPbes! 
lüttefik orduları laplanrrken Rns· 

çuk kumandanı Hü nü Paşn Ru larm 
Siliıı.tre muha·arasınr bırakı&rak ~eri 
r~',ilmek.te old,.klarınt haher alınc:ı 
Ba§kumandan Ömer paşaya sormadan ı 
l\lokano;lu adasına .Ue.r ıe.~ k.ede.rek 

dört top yerlett_i.r~ . . i 
.Rıll!!lar· Yerkoyu <".J'\iarmdan Tuna\IJ 

ge~rek b .. radaki ad_acığı zapte kar~r 
,·ermişlerdi. Halhukı buraya Bayram 
Pa~a kumandaemda yalnız iki yüz ne· 

(erlik hir km vet sevliolunuyordu. 
Keşif kolu olarak iJerlemekte n· 

lan a•kerler. ani olarak Rns tahunt ile 
karşılaşınca §a~ırdılar. e ~eri dön • 
mek, ne de ilerlemek mümkündü. 

Çanı~lan bağırdı: 
- Yere yabp ate§ ediniz .• 
Birkaç Türk neferi, hemen yayıla· 

rak bir tabur düımana ateş etmeğe 
baııladılar .. 

Fakat bi kar. tüfek' sesi. taburun 
yaylım ate i il .. - karşılaştı. Ru lnr, ar 
nr zanmndn hücuma hazırlanmı' lnr 
lunuyorlor<lr. Birkaç Tiirk nefrrinin 
ate2ine tahur ate~i de' am elli} ordu. 
Hus kumandam: 

- Ilu. Türklerin bir knmazlığr 
clır. Ü :ün kun etlerini g"zleınek için 
bu ekilde lıarcket ediyorlar. 

Diye c1ü füıdii. 
Bununla beraber ordu hücum 'ui· 

r.iyetine ~eçmi~ bulunuyordu. İleri 
hatta açılan ate~, Bayram Pa,anm cm· 
rindeki iki viiz a keri harekete J?;etir· 
miş hnhınn):orcln. fevzilerini almış, 
müdafaaya hazrrlanmrşlardı. 

Kc§if çavu§n, arkada larma: 
-Ben yerimi mnl1afaza edet"Pğim .. 

Siz. gizlice geri ordnva dUnüp Rus ta
burunun hüt:Uma ,;eçmek iizere oldu
ğnnu bildirin ... enrini verdi. 

Türk neferlerinin uzaklaşmalarm • 
dan on dakika kadar ı:;ec;mi~t~ ki Rm 
orduı::u hücuma ~çmişti. Türk ateı 
hattına hücum eden Ruslar burada 
miitlıi!! hir harbin kopacağım umu· 

vorla:-<lr. 
· Ça' u un bulunduğu yere ~elen Rm 
askerlerinin üçü bir an i~inde Türk 
c~:l\ tışu tararmdan 'ere serildi. Çavuı~ 
lıir dördüneü üne sünaüsü.nü tıapla· 
mal.: iiz<'re,lrnn ntı 1 arı hir kurı:tımla 
ransız di1 tü. Yüzl"rce a ker çiğniye· 
rek iizerinc1en ~eçtiler. 
Ru~ km" etleri: 
- Hn.-um ... emri a1ınr oMuklarm 

, an ilcrfiyorlarclı. Faknt kar~ı duran 
kun et , o'thL Sinılli kmnandnnlarını 
korku alını tı. Yok~a muhasara mı e
clilf'cel~lerrli? 

t ·t'" tam bn ~a~krnlık de\ :1ın eder 
kcn 8aTr:tm Pa~a km etlerinin ~ay • 
1·,.., at~'eri dii.manr yere se~e hn 
1ac1ı. 

Türk kunerleri• doku taburla 
kun etle.:ıinciye kadar muka' emet et
tiler. Raslarm bütün hücumları püı· 
kürıü'iiyor. ta~minin fe,;k.inde zayiat 
'er<liriliyorclu. 

( A r/.ı.:ası ııar.) 
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lneholu f acıasının muhakemesi 

istikbal lostromosu
nun da ifadesi ahndı 
On yedi kitinin ölümü, on iki ki

tinin de sular arasında kaybolma
aiyle neticelenen İnebolu faciası 
davasına Aiırceza mahkemeıinde 
devam edilmittir. Davanın tahki
kat ıafbaıı neticelenmit ıibidir. 
Son celsede, uzun zamandanberi 
aranılan ve ifadesine büyük ehem 
miyet verilen istikbal vapuru )ost· 
romoıu B. Tahıinin Rize ağırceza 
mahkemesince istinabe suretiyle 
alınan ifadesi okunmuıtur. 

8. Tahsin, hidiıeyi ıöyle anlat
maktadır: 

- "Hadise gecesi. İnebolu va
puruna istikbal vapuruyla yaklaı
bfımız Takit n.pur demirlemitti 
Te yana yatıyordu.. lnebolu va
puru bizi uzaktan görünce düdük 
çaldı ve tehlike itareti yerdi .. Biz, 
bu iıaretle batmak üzere olduğu
nu anlamııtık. 

istikbal vapurundaki kayık1an 
derhal denize indirdik. Bu sırada 
lnebolu vapurundaki yolcularken 
dilerini çılgınlar gibi denize al:.· 
yorlar ve kurtulut çaresini dalga
lı gecede, karanlık suların içinde 
arıyorlardı. Hakikaten onlann de
nize atılmaları, kurtuluşlan için 
daha isabetli bir tedbirdi 

Biz gemiye yaklaftıfımız za
man gemi sulara gömülerek orta
dan kayboldu. Yo1culan büyük 
bir cesaretle denizden toplayor• 
duk. Bu ana baba gününde her
kes biribirinden ümit ve cesaret 
bekliyordu. 

Biz yolculan kendi vaaıtalan
mızla kurtarmağa çalıtıyorduk. 
Hepsini de topladık. İnebolu vapu 
ru sancak tarafına yanhyarak, o
mµrıaıı bizden tarafa gelerek bal 
tı. Ve sözden kayboldu. 

Ben yolcuları kurtarmak liusu
aunda elimden ıeleni yaptım. Bu 
esnada lnebolunun makine kayığı 
ile ateşçiler, üçüncü kaptan ve tel· 
ıiz memuru bizim istikbal vapure• 
na geldiler. Hadisenin son anma 
kadar birinci kaptan Mehmet Ali
nin vapurda kalch~ını itittim. Fa
kat görmedim. ikinci kaptan Be-

Faciaya sebep olt111 kapımı 
M ehmetl A. li 

Para borıaıında 

dDnkil muameleler 
Diin İ tnnhnl borsac:mda birinci 

tertip Türk horcu talı' illeri 13.30 lan 
muame1e görmü~. ikinci 'e üçüncü fl'r 
tip Türk borcu tnln illeri iizerine hi~ 
bir muamele olmarnrşhr. 

Bundan başka Ergani tnll\ illeri 
96.25 den, merkez banka ı lıi "'e en<'<l 
leri 90.75 den, ar~Ian çimento tah· 

villcri de 11.05den muamele gtirıı ü 

bir İngiliz lira ma merkez haııka.ıt 

tarafından 627 kunı! te llit edilm · -
tir. 

Londra borsasında eY,elki · .. n 

150.06 frankta kapanmrc; olan hir in· 
giliz liruı diin sabah 153.43 açı'r .; 
ak~am ftstU 150.53 f rankta kaptı.,r' ~ 

tır. Bu hesaba göre; hor ada 1 ·r 
Türk liruı 24 fran~a almıp atılır. '(· 
tadrr. Bu fiat dü:.kiin hir fiattır. 

Bona haricinde altm diin 1 o~q 
<le ac;ılmı . 1057 de kapanmı,trr. \1-

tunda hu suretle iiç dört gün :ırnrrı ı"l ı 

7 • 8 kuru~ gibi miilıiın hir fark ile 
tekrar yükselmi bulunuyor. sim ölmüttü. Üçüncü kaptan bi

zim ıemiye geldiii vakit lnebolu --------------
vapuru batmamıftı. Bana kalırsa 
bu f adayı mümkün kılan vaziyet, 
doğn1dan doiruJa gemideki inzi
batsızlıktır. 

Bildiğim bu kadardır.,, 
Müddeiumuminin istefi üzerine 

evrak, tetkik edilmek üzere iddia 
makamına verilmittir. Muhakeme 
lkincitetrin avının sekizinci ıüni:• 
ne talik edilmiftir. 

Göı üp diişllndillıre: 

lst.Anbul Bcl diy ııl 
Şehir Ti1atroı:ır1 

TEPEBAŞI 

Saat 20,SD ela 

S perde 18 tabi• 
Yaz.'ln: Sha](e~re 
Türkçesi· ~ ŞUkrU 

FRANSIZ TİYATROSU 4 

Saat 20,30 da TOKA. IJ pel"M komtkll. 
Yazan: Edvard Burda. Türkçesi· Fikret AdU. 
Pazar günleri ı~.30 da matine. 

En uzun köprü! 
Amerikalıılar, her şeyin en üstllnünil 

keneli yurdlannda görmek iıterler, Bu, 
bir ruh hutahğı bit "megalomanı" 
midir. Bilmem fakat hastalık ile bile. ııt 
malr, çılgın çahtmalara, baptmalara 
yol açtığı için darm dostlar batma de
mekten .de kendimi alamryorum. 

Geçenlerde köprülerin en uzununu da 
yokulara açtılar, Eğer yanllmayorum, 
bu köprünün on ytdi kilometrelik bir 
boyu da var. Açıldığı pn, lrordela ke
silmemif, onda da bir yenilik yapılarak, 
altın bir zencir, okzijen havyalariyle e
ritilerek açıı törenine ba§lınm.rıtı. 

Evet dünyanın en uzun köprüsü bel
ki Aıne.rikaıdadır, Fakat bizim de çok 
değerli bil" üstünNğümüz var, Dünya • 
mn en wJÇ geçilen köprüıü de lıtanbul
dadır, Bu güçlük keıke uzunluktan ileri 
gelen bir ıey olaaydı 1 ,,. 

Dün akpm, bu ıor geçitte tıbnbdan 
canım çıkarken kendi kendime : 

- Bari. yanunda bir Amerikalı olu 
da, ona böbürlene bilsem t 

Diye dü~:inüyo.rdum, Eminönünde 

Yazan: S. Gezgf n 

durmuştuk, Önümüzde dünyanın en u· 
zun tramvay katarı vardı, Saata bak· 
tım, Beşi çeyrek geçiyor, Sürekli bir ka· 
]abalık, bir renk dalgalanması halinde 
akıyor, Herkes telafta, Duran yalnız bi· 
ziz, Yollar, sade tekeıleklilere kapalr, 
Arada suada biraz kımıldar gibi oluyo
ruz, Camlarda ince bir sarsılma başla· 
yor, Fakat aürükleni.§in daha ilk metre· 
sinde zmg 1 diye tekrar duruyoruz, 

Tramvaydaki hom:.ırtular, gittikçt' 
durularak, dil ve küfür oluyor, Sinir -
ler, azgın perdelere gerili, Fağfur kase 
değilse bile keman teli gibi titiz, Bir 
dokun bin vay dinle 1 

SUn:.iklene sürüklene köprUyU bitir • 
dik. Öteki saat görününce baktım, Al
tıya on var, Tam otuz be§ dakikada E -
minönilnaen Karaköye gelebilmi§tik, 

Bunda hiç mübaliğa yok. Artık dai
relerden jurnal usulünü kaldırmalı, Ge~ 
ge!en !ıoca!ara kırt yapmamab, Kimse
ye 0 vazifenc vaktiyle neye gelmedin.!'' 
diye çıkrımamah, Ç6ııkü İstanbulda 
buna maddeten imkan kalmamııtır, 
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Biraz da Gülelim 
-ı Amerika Cumhurrei· 

sine cevaplar 
Fransa, ingiltere, Amerika ne 
diyor; Japonya ve Almanya 

ne cevap veriyor 

·----------------* *--------------~ 

Otelin pek sinirli t'C dı§ardaT,·i gece 
bekçisinin yemeğini beğenmiş olan 
tnÜ§tcrisi, aşçıların hepsini dışarı çı
karttıktan sonra: 
-'Anlıyor musunuz? .. işte ben, su

cu1darımırı böyle pişmesini isterim. 

• 
- ineğin iizerine neden sineli res

ıni yapıyorsun?. 

- Sahici sinekler geldiği :aman. 
burada konacak ~·er . kalmamu san· 
sınlar diye ... 

1 - Sizde f arefori öldürmek için 
iluç var mı? 

-Var •• 

lrndar ~,.msiycsi a.'ımcla gütiiriiyor. 

Mağaza sahibi, kız tezgahtarla
rından bir ine: 

- Demek evleniyorsunuz, öyle 
mi kızım? 

-Evet. 
- Her halde son zamanlarda 

sana uğramakta olan delikanlı ile 
değil... 

- Evet, onunla .. 
- Fakat nasıl olur. Onu, henü;ı 

bir iki haftadır tanıyorsunu:t. Bir 
iki hafta içinde bir adamla hemen 
hayat arkadaşlığı yapmağa karar 

verilebilir mi? '. -~~~~~E~~~~iJJiııli 
- Dediğiniz doğru ama, bu de- ~-· 

likanh bana tavsiye ile geldi. Ar
kadaşım onunla tanışmış ve uzun 
zaman nişanlı kalmışlar. Görüyor· 
yorsunuz ya, benim şahsan kendi
sini tetkik etmeme lüzum yok ... 

Yeni şapka 

Bayan: - Yeni şapkamı nasıl 
buluyorsun? Bunu, alnımın teriyle 
kazanarak aldım. 

Man~'ı gcrr.n viizücü: (Kendisine 
bir §ey .. oltn;;mı ;liye lmyılda arlrnsın
darı gN•lnlcrc dönerek) 

- Fransa sahiline dalıa ne !.-adar 

Arkadaşı: - Nasıl oldu? 
Bayan: - Kocamı sigaradan _ 

vazgeçirdim. Sigaraya vereceği 
parayı kendim alarak şapka al-;]. e. 

ı,ıer erkeklere kaldı · 
dun. ~· !!-- · -G";....-- _ ·~· 

Kız: - Sevgilim, evlendikten 1 
' ..rl _,J .. 4 . 

sonra da. ~ala geceleri kahveye gi- ) -~ j ,.; • . ; 
decek mısın? , #/ - 1 

:!! 
Erkek: - Eğer istemezsen bit- fi w~ . 

tabi gitmem. Evde kalırım. J.-· 
Kız: - Elbette istemem. Çün

kü, o saatlerde ben sokağa çıka
cak olursam evin işlerini kim gö
recek? 

Usta mütehassıs 

Fabrikanın makinesi birdenbire 
durmuftu. Bir "mütehassıs,, çağırıl 
dı. "Mütehassıs,, bir çekiç istedi. 
Ve makinenin ötesine berisine bu 
çekiçle körlemesine vunnağa baş
ladı. Derken makine işledi. 

Bunun üzerine "mütehassıs,, bir 
fatura gönderdi. Faturada şöyle 
yazılıydı: 

Makineye çekiçle vurmak bede
li 1 lira. 

Çekiçle nereye vurulaca~ını a
raştırıp bulmak bedeli 49 lira. 

Y ekfuı 50 lira ... 

- Doğrusu, moti>riimfo.:ii öyle 
haba saba ~ey/ere bağlamalı. istemiyo· 
ruz. Rıhtıma lwndimiz i~in hususi bir 
baba dil.dil~ oraya bağlayoruz. 

- Ne diye maça, panıalon giyerek 
geldin. Hiç öyle şey olur mıı? 

- Seyirciler arasında nişanlım t•ar. 
Beni kolayca tanıyabilsin diye böyle 
uzun pantalonla oynayacağım .. 

Amerikan Cumhurreisi B. Ruz-ı 
velt' in bir köprü açılırken söyle
diği nutku Avrupada büyük akis
ler uyandırmıştır. B. Ruzvelt bu 
nutkunda bilhassa şöyle demişti: 

"Amerika Birleşik Devletlerinin 
c!e bir hücuma maruz. kalmryaca
ğını kimse ileri süremez. Silah, 
emniyeti temine hali gelmiyecek 
bir hale gelmi§tir. Bu gidişle me
deniyet mahvolacak ve in•aniyet 
girdaba yuvarlanacaktır. Sulhü se: 
ven milletlerin, sulhü temin ede
cek mahiyetteki kanunları ve pren 
sipleri idameye gayret •ar/etme
leri lazımdır. Bu milletler, her tür
lü muahede ihltillerine muhalefet 
etmelidir. Amerika Bi.rleıik Dev
letlerinin basit bir karrşmamazlrğı 
ve basit bir bitaraflığı kali değil
dir.,, 

Fransız gazetelerinden Le Jour 
diyor ki: 

"Bu nutuk, sulhü ihlal etmeğe 
çalışan devletlere açıktan açığa 
yapılmış bir ihtardır. Bu nutuk, 
1919 dan bugüne kadar Birleşik 
Amerikada teşekkül etmiş bütün 
hükUmetlerin hattı hareketi olmuş 
olan tam bitaraflık siyaseti ile a
lakayı kesmektedir. 

B. Ruzvelt'in nutku, L"ondra 
matbuatında da derin akisler ha
sıl etmiştir. 

Londra gazeteleri, bilhassa bu 
nutkun "beynelmilel huzurs1!zluğa 
sebebiyet veren memleketleri sul
bü seven milletlerin karantinaya 
tabi tutmaları lazım.geleceği,. fık
rasına ehemmiyetle işaret etmek
tedirler. 

B. Ruzvelt'in nutku, Amerika 
gazetelerinin de uzun mütaleala
rına mevzu teşkil etmektedir. 

Gazetelerin ekserisi bu nutkun 
Japonyanın Çindeki harekatını tak 
bih mahiyetinde ve binnetice A
merikanın Milletler Cemiyeti tara 
f ından bu bapta icra edilecek her
hangi bir harekete m\i?.aheret ede
ceğinin bir işareti addetmektedir. 

Yalnız Herald Tribune gazete
si, Reisicumhuru müphem ve his
se ve heyecana müstenit beyanat
ta bulunmus olmakla ittiham et
mektedir. Gazeteye göre, Cenevre 
istişari komitesi, Japonyanın 9 
devlet muahedesini ihlal etmis ol
makla muahaze edilmesi teklifini 
ileri sürmek cesaretini göstermiş
tir. 

Chicago' da sarf etmis olduğu 
bütün belagate r:aihnen B. Ruzvel
te hu kadar müslihane bir 'ey is
nad edilemez.,, 

Amerika 
MİLLETLER CEMiYETiNE 

GiRECEK Ml? 
Amerikan hariciye encümeni 

ayan meclisinin demokrat azal 
rrndan Peper, Reisicumhur Rılt 
veltin nutku hakkında şu beyan 
ta bulunmu§tur. 

"Dünya efkarı umumiyesi i 
tes.kHatlanmak ve şimdiki beyn 
milel karışrklığa mani olmak iç 
istişarede bulunmak zamanı gel 
mistir.,, 

Peoer, hu sözlerden Amerilıt, 
nm Milletler Cemiyetine girece 
manasının çıkarılmamasını da il 
ve etmiştir. 

JAPONYA NE DİYOR 

Tokyo, 6 (A.A.) - Hariciye Jl 
zareti namına söz söylemeğe s:ıl 
hiyettar bir zat, Ruzveltin nuÔ:ll 
hakkında tefsirlerde bulunarak e 
mis tir ki: .r_a 

"Dünya, bütün beşeriyet jr,ıd .. 
halkedilmiıı:tir. Servetler, miUe~ı 
ler arasında gaYri müsavi bir ~ıtıi 
kilde taksim edilmeğe devam ed ~1 
diği müddetçe sulbü idame etfll 
güç olacaktır. .ııi 

Japonya, ahalisi için Çinde &~ 
lrunetle tevessü etmek hiirriyeti ıa 
istemektedir .. , tıi 

Bu Da Almanyanın Cevabı ,. 
Berlin, 6 (A.A.) - Ruzvelt~ 

nutku hakkında tefsirlerde bul ·ı 
ııan Almanyadaki CorrespondaJ1{r 
Diplomatique et Politique gazet',u 
si ezcümle şöyle yazmaktadır: •i 

Eğer Amerika Reisicumhuru ,r, 
limeti sulhperver devletlerin koli Ü 
niyetli devletlere karşı birle1ıııf~ 
sinde buluyorsa, bu teklif ancl" 
sulperver kötü niyetli olanla~ü 
kiınf er olduklannı açıkça tarif J c 

mek sartile pratik bir mana ifa ,'k 
edebilir. i~ 

Nutuk Üzerinde Görü§üldii pil 
Londra, 6 (A.A.) - Bu sah~ ıtıa. 

ki kabine toplantısı iki saat kad~, 
sürmüştür. içtima esnasında Rııfti 
velt'in nutkuyla beynelmilel va ~e 
yetin tetkik edildiği zannedilırıe ~a 
tedir. 1 Cenevre 6 (A. A.) - Millet etr 
Cemiyeti genel sekreterliği, asaTl'l~ iCC! 
reisinin 9 devlet muahedesini J~""" . er·--· 
za etmiş bulunan Milletler Cemı1.~l! 
azası devletler hükumeVerine hJ ' 
ben, bu muahedenin yedinci ma~ di 
sinde musarah görüşmelere rn}ıq 
kün olduğu kadar çabuk bir zaf1l ~'c 
da başlamaları hakkmdaki da"~i 
muhtevi mektupları bu akşam iftlY rr 
lamış olduğunu bildirmektedir. / 1 

Bu muahedeyi imzalamış ol' k. 

Ne var, ne yok ? 
Milletler Cemiyeti azası devletl~r 
§Unlardır: Cenubi Afrika birli~· ia.~ 
vusturalya, Belçika, Büyük Brıl'lar 
ya, Kanada, Çin, Fransa,, Hindistıı:dc 
İtalya, Y enizeland, Holanda, pot!':- : 
kiz. rı·;· 

~.,;/ ·-. 
Ç::1:20 ra ' I h~r;JSİ "'. ;l)rp 

- Bir iki ~iin<• haclar lıar/J ilan 
< :l'!C'celmıiş diyorlar .•.. 

~ * • 
Leningrad' da Saltıkov - Çedrin 

ismini taşıyan umumi kütüphane• 
de, bugün 9 milyon nüsha kitap 
mevcut bulunmaktadır. 

Yalnız 1937 senesinin ilk altı a
yı zarfında bu kütüphane yeniden 
141 bin kitapla zenginleşmiştir .. 
Bulardan 104 bini rusca kitap ve 
neşriyat, 19 bini Sovyetler Birliği 
miJletlerinin dillerinde kitap ve 
neşriyat, 14 bini yabancı dillerde 
kitap ve neşriyat, nihayet 13 bini 
de kıymetli gazete kolleksiyonla
rıdır. 

Bu umumi kütüphanenin kollek 
siyonları arasında, eski devirlere 
ait paha biçilmez kıymette tek niis 
halı el yazısı eserler vardır. Kü
tüphanenin el yazısı kısmında 
mevcut 250 bin eserin hemen hep
si cok nadir ve o derece kıvmetli 
şeylerdir. Bl•nların arasında M:• 
11r papirüsleri, eski sla vca ve rus-

ca nadir el yazısı eserler, ve niha· 
yet birçok klasik büyük muharrir
lerin ilmi ve edebi kitaplarının el 
yazısı asılları ve bu büyük adam
ların mektuplan vardır. 

Bu kütüphane, rusca olarak ya• 
pılmış neşriyatın en tam kolleksi
yomma malik bulunmaktadır. 

Yabancı dillerde yazılmıt eser
ler kısmında, Rusyanın tarihine, 
iktisadiyatına, jeografyasına ve 
edebiyatına ait olarak yazılmış 
250 bin nüsha eser mevcuttur. 

Ayrıca kütüphanenin Garbi Av
rupa kısmında, eski devirlere nit 
te bircok kıymetli ve çok nadir 
nüehalar vardır. 

Bütün bu kıymet biçilmez eser
ler, kütüphanenin 143 senelik h' • 
yatı znrfmda toplanmış ve bilhas
sa 20 senede mevcudu iki misline 
çıkmıştır. "TASS" 

Bu muahedeye bilahare iştirak ;n1 ... 

C 111 ~. 
Jümudiyeler devrine ait miş olan devletler de şunlardan 'Fii 

bir keşif rekkeptir: . 
Bolivya, Danimarka, Meksı~ )Jo 

. ~ovyetler Birliği tlim Akademi- Norveç, lsveç. fıilr 
sının gö~derdiği bir heyet, Don' da .Genel sekr~terl.iğinin tebliği, ~ff ctn 
~ostenkı köyü mıntakasmda 30 Mılletler Cemıyetınde aza olına~::f.olQ 
ıl.~ 35 ~in sene evvel yaşamış' olan Amerika birleşik devletleri ile Ja?ııarı 
cumudıyeler devrine ait bir insa- ya~an, ne de dün asamblede kabul ~de 
mn inini keşfetmiştir. , len karar sureti mucibince istişare' ole: 

Bura.da, muhtelif 3Hahle.r ve si- iştirake davet olunabilecek, So''f. 
leksten yapılmı~ birçok eşya hl. lr birliği gibi. diğer devletlerden b" lhe 

lunmuştur. Bunlar arasında, bil- setmemektedir. . j r.~ 
hassa naz~rı dikkati celbeden eş- Mektuplar, yalnız muah~~eyı t f :>! 
ya, .sanatkarane yapılmış bir ok u- za~amış ve~ahut sonradan ıltıha1'0e / >"• 

cu ıle 80 sene evvel Fransada ya- mış olan Mılletler Cemiyeti azas~ ~ ~·r 
pılan kazılarda elde edilenlere l~tlere gönderilmiştir. Davetlerl. 
müşabih taştan mamul üç silah- sifik işleri ile alakadar diğer de"let ~e 
tır. . re de teşmil etmek, Vaşington rflcf lC' 

İçınde birçok kemikten ve si- h'edesini imzalamı~ devl..!tlerin. 
1 ra;ı 

lcksten mamul eşya bulunan bir landık tan sonra verecekleri ktı~ n- ı? 
toprak kulübe ankazı, ilim bakı- ha~lıdır. ı ~ j ret• 
mından bilhassa mühim bir alaka Bu toplantı, pek muhtemel ol 

1 

d L _]-~d " ... k ..... ~ 1 . .,, , uyan ırmıştır. onara a vu ua ge ecektir. 
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Limanımızdaki Arjantin gemisi'!de d~n 
1

1 

' bir Kokteyl ziyafeti veritdı 
Osmanh tarihine umumi bir bakış 

~emi süvarisinin gaze-
tecilere beyanatı 

Arjantinde 200 ooo Türk var 

VE 
iNKILABI 

! 

•• TURK ' ············: •······· ··················· . . 1 ···················-··· ................... ·-··········· t cıler : i Gelecek yıl Arjantiode toplanacak Gaze e i 
~ konferansına Türk gazetecilerinin de ~ . . 
i aötiirülmesi muhtemel .................. : 
•••••••••••••••••••••••••••~••••-•••••••••••••••••••••••••n•••"••••••••••• 

--------------------------------------------------------! 
1 

Türk Tarih Kurumu Asbaşkanı Pro~esör Bayan Afetin okuyucularımıza bugiin ver-
diğimiz bu yaıısı, Türk Tarih Kunımumın ikhıc'. kongresinin son gönii söylenmiştir. 

.. 

. • ()J::. 
t· 

11 
•rnanın:ız<.!a misafir olarak bu-

a.ıı Ar· · ~'- · · Fra. Jantın me&tep gem111, 
rata p s . .. 

~•tiai B · armıyento,, nun su-
iiıı t t · Alberto Gallegos Lük, 

'"2erj:da.nh~l gazetecilerine gemi!' 
it v e hır kokteyl ziyafeti ver
•nda ~n ~olayısiyle, Türkiye hak-
Zi hbalarını anlatmııtır. 

in hYafette, İstanbul gazeteleri
er h" • ndu'" •rmden muhabirler bu-
gu "b' ı taıete gı ı, stanbuldaki cenebi 

lliı b 
1
:rnuhabirleri de davet edil. 

Ön u unuyordu. 
!le ce, Arjantinin şehrimizdeki 

ler ~~aoloau Linares, "Arjantin
rjan~~n rek aziz olan bir geminin 
~lun ın e ç~k iyi münasebette 
riyare~n ve a~ı~ tutulan Türkiyeyi 
fit~ .>ı l1et~esımn pek tabii olaca
··k'()3 h~erek, Türkiyenin Bü

deh ~de1 rı Atatürkün şerefine 
So a dırdı. 

nra De • • •• • • k ük , .. ' ..., rtıının suvarııı, aptan 
''H oke haşlıyarak: 

lt-ud a .. kında birçok güzel yazılar 
• ği yg~ ve takdirkar sözler iıit
ilha enı Türkiyeyi gördüğüne ve 
atbssa fu f ıraatla, Türkiyenin 

lta.t - .. · 11 • ı .., l P~k •••Urnessı erıy e tanıştıgı-
is " nıernnun olduğunu,, söyle

tk }' e kadehini Türkiyenin yük-
aldı~:hcıaı Atatürkün terefine 
Zi:raf. 

tr~fl et esnasında kendisiyle 
cllli~~ .~örüşen muharririmiz, 
4tt l~nkauvariai Arjantinde bulu

l.ı iıJ:r ~er ve Arjantin hakkında 
''4. . atı vermitti: 

ipl rıantinde vaitile Türkiyenin 
lQrıc:Eat.ik mümeHilliğini yapmlf 
r r:J 17111

1 Aslan i•mind e bir zat 
i .. ırİ Simdi Arjantinde yerlq-
"~c~ ~n .bu zat, •ık sık Arjantin 
ırıa·e erınde Yeni Türkiye hak-

• Q 
0 .,cl Yazılar yazar ve bura:la 
-v ed'/ 
r;<t .' en terakki/er hakkında 

ı·c ~ii vuri nitı ycıınri 
adam aelmesine ihtiyacımız rJar. 

o b" eçme Fakat onlar ara•ınd a ır • 
yapıyoruz. '(ne 

Son derJirler içinde, Araı; . 
ba§k• memleektlerden gelen erı 
•ıkı bir imtihana tiibi tutuyorukz. 

d 'kl · · · yapaca • Niçin gel ı erını, ne ış 
[arını nerede çalışacaklarını, pa· 
raları' olup olmadığnı etraflıca ıo· 
ruı turuyoruz. t u· 

Hele komünizme karıı gayle k 
b

• . tt • Mem e e-
yanık ır va.zıye eyız. z 
timizde o gibi cereyanlara aı k 
meydan vermemeğe dikkat etme 

teyiz. el kt 
Arjantınde Türkleri ta!1ı 1 a; 

•onra, anarJatan T ürkiyesıne ge -
menin bizim için ne kadar e~t~r~
ıan olacağını taıarJrJU~ edebıl~~·ı· 
niz:. Atatürk Türkiyeıınde, Turk
leri gayet muut görüyor~m; Hcil
hın yüzünde bir ne§e ve umıt rJar. 
Hep•İnin yüksek bir Ataya . '?a· 
lik oldukları rJe onun önclerlıfi?e 
b "/andıkları hallerind~n be/lı ..• 
Y

ag • T .. L ·yenin güzel hatıraaını 
enı urııı ... 

J • kl yacagı.z.,, 
aıma •a ı A . tin Bat· 
D .. k" ziyafette rıan 

Tarih hadiseleri aynen tekerrür 
etmez, çünkü zaman ve mekan 
kültür üzerindeki faaliyeti ile her 
cemiyetin teki.mülüne tabidir. Bir 
milleti anlamak için onun tarihi
nin derinliklerine nüfuz etmek ve 
muhtelif devirlerdeki giditini ta
kip etmek lüzumu karıısında kalı· 
nır. Türk milletinin tarihi en çok 
bilinmeğe layık ok.n kısımlardan 
biridir. Bu tarih o kadar derin ve 
cihan kültür ha;;ll\rivle p•rcinlidir 
ki onun içinde Türk cevherlerini 
bulmak onları anlamak avrıca İn· 
sanh!.: için bir derstir. Bu geniş 
ve derin tarih içinde yalnız par· 
lak ve iyi feyleri görmekle kala
mayız, onun hataları da' yeni ne
silleri müteyakkız tutacak vasıta
lardan biridir. 

Ben biraz da bu mevzuumla, bu 
noktaları araf tırmak için söz al
mıı bulunuyorum. Tarihten alacn
ğım ba~laneıç cok eski de~Hldir 
Yakın tarihimizin bize verdiği i!• 
hamlar çerçevesi içinde kalmak İs· 
ti yorum. 

O•manlı imparatorluğunun 
Kuruluıu 

Yıl 1299, tarihte bir devir haf· 
langıcının menteidir. Hayatları
nın sonunu yaşıyan iki imparator· 
luk ankazı üzerinde yepyeni ve 
ufacık devletin kökü Anadolu. yay 
laları içinde Söğüt mıntakasıdır. 
Bizans artık büyük sarsıntılara 
tahammülü kalmamı§ çöküntüleri
nin altında eziliyor. Selçuk impa
ratorluğu kudretten dütmüt par
çalanmak mukadderatı karııaın· 
da boyun eğiyor. 

un u B Linares ile de konut· 
konsolosu · lecek sene Ar
tuk. 8. Linareı g~ler kongre~i ya
. t" d aazetecı 1an m e, e- verdi. Bu k'lngre-
pıleıcağı~ı haber telerinden de bi
ye, Türkıye g~zet"n hükumeti he-

Anadoluda kunılan birçok IJey. 
likler içinde Osmanlı beyliği çok 
mütevazi yerini aldıktan sonra bü
yümek ve kuvvetlenebilmek istida 
dını en çok gösteriyor. 13 üncü as
rın sonunda iki° imparatorluk ha
rabesi üzerinde mamureler kuran 
bir mevcudiyet oluyor. Bu devl~
tin kuruluşu, zam:mı içinde e~ ~: 
leri tetkilatın yapılma tete

1
bbusu 

ve bundaki muvaffakıyet e ta-

k. . . Ar1an ı 
rer ışının dilnıesini temin et-
sabına dave~ e söyledi. 
meğe çalıttıgını ~------
Ş I il Halkevtnd• Kurtuıu, 

'sa ranu merasimi 
'J .. k il ..... ki hiitun o u ar og· 

~isli ch·arınd:ı ı:;· r H lk · ·· " . . leheleri, .,ış ı a evı u· 
rctmen 'e ta . t 9 da toplanarak 
niin<le sabnlıleyın saa ahnnn İstiklal 

·k tarafından ç 
nıuzı a . ba!ilanıış ve çok 

-··le mr.ra~unt; .,; . 
mar~ı) . k kitl~sı lmzurunitn 
kalabalık hır hal ·r ,·e Halkcvi iiycle-
Pnrti Ra kanı Raı .., f 1 ,_ . 1 :.. ail J(ar:ı.Iaı; tara mc an K.ltr 
rınden -mı kkında llir nutuk 

mam olur. 
Anadolu Tarihinin HaTeketli 

DerJri 

13 üncü asır Anadolu tarihinin 
en hararetli devirlerindendir. B~1! 
d tam 700 yıl önce 1237 tarıhı 
s:~uk hükümdarı Büyük Alied
dinin ölümünü kaydederken bu 
devletin mukadderatının ters çev· 
rilitine de bir başlangı~ ol~r. Sel
çuk adı ve hanedanı sıyaıı mev • 
cudiyet olarak 1300 e kadar ya • 
tıyacaktır. Fakat ıarktan gelen 
yeni istilanın, llhanlılann zebunu 

zamanın ihtiyacına tekabül eder 
bir halde idi. On beıinci, on al
tıncı asırlarda, ise devletin siyasi 
inkiıaflyle beraber yürümüf, ge -
ni§lemif, kuvvetlenmi§ ve yeni za
manların mühim karakterlerinden 
biri olmuttur. Bu devlet tipinin 
Avrupa kavimleri Osmanlılarda 
ilk örneğini bulmuşlardır. 

Profesör TJayarı Afet bir öylcııi1111e 

larJa 11 inci asırda taze)emi§tir. 
1071 tarihi islam olan Türklerin 
Anadolu kardeılerine ka vuımala
rını gösterir. 

l,te Osmanlı devleti bu ezeli 
Türk yurdunda kökünü salmakla 
bahtiyardır. 

Bu devletin üzerinde siyaseten 
yayılacağı yerlerde de bu etnik ze-
min hazırdır. . 

Coğrafi durumu Osmanlı beyh
ğine büyümek fırsatı veriyor, Av
rupaya adım atıf, orada ilerlemek 
için bir baılangıçhr. Çünkü bu 
ilerleyen askeri ve siyasi kuvvet 
gene orada kendi ırkda§ların~ t~
sadüf etmiı ve beraberce yenı hı
naya malzeme vermiıler~ir. 

Bir devlet kurulurken onun te
melleri ne kadar sağlam atılırsa 
ömrü o kadar u:sUD :olur Bu de 
meller, yalnız siyasi varlıkta .d~
ğil, o varlığı da tutacak ola~ f~kır 
ve ekonomi hayatının tanzımıyle 
mümkün olur. lıte onun içindir 
ki biz tarihin yalnız siyasi cephe
sinde kalmıyoruz. Cemiyet haya
tının her türlü safhalardaki giditi, 
bizim eski ve yeni tarihimizin e
tüd zeminini tetkil eaiyor. Os
manlı imparatorluğu tarihteki bü
tün imparatorluklar gibi büyüm.e, 
yükselme devirleri ve onları takıp 
eden bir inhitat devrini yatar. 

O•manlı Tarihinin T alıaimi 
Fakat tarihin bu umumi kanu

nu, Osmanlı imparatorluğu için 
kendine ve zamanına has olan hu
auaiyetleriyle · faaliyetini göst~r
miıtir. Osmanlı i~parat~rl~~ 
tarihi dört devre takımı edılebılır. 

1 - imparatorluğun kurulma· 
Si 1299 • 1453. 

2 - Büyük fütuhat, imparator
luğun geniılemesi 1453 · 1579. 

3 - Tevekkuf ve ric'at 1579 • 
1792. 

4 - inhitat 1792 - 1919. 

On heşinci asrın ilk yarısında 
Anadolu ve Rumelinde seyahat et
miş olan garp seyyahları Osmanh 
imparatorluğundaki idarenin inti
zamına, ticari ve askeri yollarda
ki kervansaraylar teıkilahna or
dunun kuvvetine, memleketin re
fah ve asayişine hayret ve tal<dir
lerini yazmıılardır. 

Askeri Ve Siycıai Kudret 
On befinci, 09 altıncı asırlarda 

Osmanlı imparatorluğunun ,ark
ta ve garpta üstünlüğü ve dünya
nın en büyük askeri ve siyui kud
reti haline gelmesi, teıkilitının in
tizamında ve iyi iıliyen bir devlet 
makinesiyle verimli bir kültür fa
aliyetinde aramak lazımdır. 

idari askeri, mali, ekonomik İf· 
Ier kan~nlar ve nizamlarla tesbit 
edilmiştir. Devlet otoritesini ıah: 
smda toplıyan hükümdar .mutlak'. 
gayri mesul olmakla beraber hükU 
met teşkilatı merkezde, vilayetler
de en ufak teferruatına kadar ku
rulmuş, vazifeler, ve mesuliyetler 
taksim edilmiştir. Vergi aiıtem
leri icabında en uygun tarzda tan
zim edilmit olduğu arşiv "tesikala
rında görülmekt~dir. Merkezde· 
ki idaTe bütün a~tor1Uk dahi
linde en küç{İk köylerine kadar va 
ridat membalarını bilmekte ve on
ların sarfedilecekleri yerleri ni • 
zamlariyle tesbit etmektedir. 

Türklerde içtimai Yardım 
içtimai muavenet Tür~ millet!

nin en güzel karakterlerınden bı
rini tebarüz ettirir. Osmanlı dev· 
rinde dahi bu halin hususiyetleri 
hususi vakıflara ait arıivdeki ista
tistiklerde görülmektedir. 

Ordunun ve donanmanın kuru
Iuıu ve jşlemesi muayyen kaidele
re göre teıkili.tlanmıştı. Harp ve
saiti ve tekniği, tark ve garbin bü
tün devletlerine faikti. 

~t;"~n elharını aydınlatır ... A;. 
,. ~ e 200.000 Türk vardır. Bun c;. uhtelil tarihlerde Türkiye
.;,;1 rn~'?1leketimize gelmiı, yerlq
rfoer ;r. Mühim bir kı•mı da 

1 .. ;tın tebea•ına ge~m~tir. Yal
~;k uenoaayrea ıehrinde 30.000 

vardır 7'·· . 
0 

tırklerle gayet karde,ane y~ı-

tn lnıı )nvrıınıı hn · · . 
• l> : 

1 ek rıu onderırnız Atatiır-
ırncl cdıler . alkışlarla aml -
kiin aıllnrı taııın ,e t • ı l 

d sonra )ıep mn en lan· 
mr\hr. Run an . ı ar"• sö ·1enerck ta 
do il" Onuncu ) 1 ın. ı. • • 

1 ı 1 r n(lnn hır geçıt resını ya-
{' ıe er tara ı 1 • 1 . Je atkı~ ar ıçmc e me-
pılınak surctı) . . 
rn~ir1ıe ~on 'erilnııştır. 

----~:.---~~~--

olarak. 
Her 1eyden evvel şunu ~ay det - ikinci Mehmed, Fatih ünvanını 
k isterim ki, Anadolu bır çok - f stanbula sahip olmakla alırken, 

i::ının zannettiği gibi 11 inci a • o Bizans İmparatorluğunun da va
sırdan itibaren Türkleımeğe ~t - risi olmuıtu. Haleflerinden Ya
lamıt değildir .• Anado!\i aynı et - vuz Selim Mıaırın fatihi oldu 
nik mevcudiyetıne yem eleman - (1517) ve ecdadının imparatorluk 
larını, ·ayni kökten kopan dalga · mirasına halife lakabını taktı. Bu 

, hadise Osmanlı imparatorluğunu 
teokratik devlet yaptı ve siyasi 
devlet şeEleri, din kitabının değİf· 
mez metinlerine nazari olarak bağ 
lı kalmağa mecbur oldular. 

Türk Tersanelerinde 
Yaptırılan VeneJik Gemileri 
1590 - 1616 yıllan arasında Ve

nedikliler gemilerinin bir kısmını 
Türkiye teraanelerinde yaptırdık
larını kaydedersem Türk Osmanlı 
denizcilik tekniğinin töhretine bir 
misal vermİ! olurum. Bütün bun
ların kökünü teıkil eden fikir ha· 
yatı, Osmanlı devletinin kurulu§ 
ve yükselit devirlerinde en verim
li bir mevkidedir. Maamafih in
ki~af ı zamanın ihtiyaçlarına uy
gun görünüyordu. 

Her Köyde Bir Mektep 
On altıncı asırda imparatorluk 

topraklannda gezmit olan bir 
Fransız seyyahı, her köyde mekte
be tesadüf etmit ve iptidai maari· 
fin Türkler arasında garp memle
ketleriyle mukayese edemiyecek 
derecede yayılmıt olmasını büyük 

/:z. Zaten onları ciddi, namc::r
n ve gavet iyi İf adamı olara!: 
•1rnı1ızclır. Filhakika, nümur.e 

acClk der d t d" ·· · rıl ece e, gaye uru•t ın-
~rclır. Kanunlarımıza riavrt 

ı:~l er ... Aralarında servet sahibi 
ar mevcuttur. 

~riantincleki TürklP-r artt.$ındQn 
.~ ·ıa dolıi •eçilmitttir. Niı,.kU,.. 
:>~-n~3~yres tehrincleki Türk 

r·?r:ıaznin lideri olan bir Tür'~ •r • P. 

. ~h" medi::ine mebus olarak 
r-., ·tir, 
"' -;n =aarnd'lrrla rr.crnlek"';mi · I 

~~ ı·arı memleketlerden o kadar 
cı;cı a1ı"lamıvor. lktiaacli bufı. 

~ ,~-,.;.: .. terd; aind er.beri diğer 
n~ce~tl "b' b' ti t k. • er gı ı, ız de. muhacc-

a yıd ettik. Memleketimize 

------ - -·· ------- - -

Osmanlı devleti iki İmparl\tor· 
)uğun mirP5ına konarken, onhrm 
parçalanmasından doğan beylik
lerinde dağılmıt idaresi üzerinde 
evveli askeri zaferler temin ede • 
rek on altıncı asırda en büyük İm· 
paratorluk arazisi üzerinde yer · 
leıti. idare sistemi, Avrup.anı~ 
feodalite hayatı yaıayan sıyası 
mevcudiyetlerine yeni bir örnek 
-.erecek tarzda ortaya çıkmı•tı. 
"Merkeziyetçi bir monftrşi .. tipi 
gösteren bu teıkilat on dördüncü 
asır sonlarında çok iyi itliyen ve 

bir hayretle karıılamı§tır. . 
Bizim arıivimiz dahi bu asra. ~ıt 

istatistiklerde imparatorluktakı ı · 
lim müesseselerinin yayılıtını gös
teren sarih ve mühim rakamlar ve
rir. Ancak o sırada bütün isi~ 
alemi hayatında büyük bir gerıle
me hareketi, bu Osmanlı medre~e 
teşkilatında da kendini gösterm_ıt 
ve çerçe,•eyi a~acak kudretlerm 
yetişmesine ensıeller çıkarmı~trr. 

Türk Edebiyatı 
Türk edebiyatı. islam zihniye· 

tine uyarken gene kendi asli ka· 
rakterlerinden mülh~:n olmu!tur. 

(Sorıu 12 nci sayı/ ada) 



ts - KURUN 6 B1RlC1TEŞRIN ·19~ 

Ertuğrul faciası
nın sebebi neydi? 

Hadiseler dünYaya nasil verilir 
nasal aksettirilir? 

Dünga aianslarz nasıl 
çalışıriar? Oşima kayalıklarında 

Cesur Türk gemicileri nasıl boğuldular'? Gazete, her şeyden önce çabuk ve Alman ajansı daBolşevizme 
doğru havadis vermeğe mahsus bir mandır. Gazetelerde Rusya aleY~ 

vasıtadır. Dünyada vukubulan bütün çıkan herhangi bir telgrafın mtp,l 
hadiseleri saati saatine okuyucuları ne dikkat edecek olursanız, ya ( Japon İmparatorunun amcası 

lstanbula gelmit olduğundan ia• 
dei ziyarete lüzum hasıl olmuttu. 
,Yalnız imparatora hediye götüre
cek gemiyi intihap lazımdı. Bah
riye Nazırı Hasan Hüsnü Pata 
tahtadan yapılmış Ertuğrul fırka· 
leyninin bu ite elveri,li olduğunu 
bildirdi. 

Fırkateynin techizatı ikmal edi
lirken hediyeleri götürecek zatın 
da tayin edilmesi kararlaştı. Bu 
zatın lisan bilir olması lazımdı. 
Bu da bulundu. Bahriye miralay· 
}arından Osman bey bu işi yapa
cak bir liyakatte idi. 

Bu esnada bahriye mektebir• 
"den yeni çıkmıt talebelerin de 
lb 1 

1889 senesinde hiikiımct tarafından 
i gilerinin arttmlması için fırka-

teyn ile gönderil!1JeSİ kararlattı. Ertuğrul 
Her hazırlık ikmal edildiği va- ~ 

lcit bazı itirazlar yükseldi. Bir kı- ' 
.•ım mütehassıslar Ertuğnılun Ja
pon denizlerine tahammül edemi
yeceğini iddia ediyor, bir kısmı 

Yazan: 

Niyazi 
Ahnied 

bu iddiayı "korkaklık diye tarif 
ediyorlardı. '' 

Arkadi vapurunu tutan lzzetti
nin ~ethur çarkçıbatıfı İngiliz 
Ham de Ertuğrulun gidemiyece
~İıi iddia edenler arasında idi. Bu 
cessur çarkçı Ertuğrulun kazanı
nın eıkimit olduğunu, yelkenleri 
ne kadar elverişli olursa olsun se
kiz, dokuz milden fazla sürat te- · 

1 

min edemiyeceğini iddia ediyor-
' au. 

Bahriye nazırı Bozcaadalı Hd. 
aan Hüsnü pafa ise kararını verı ... 

1 miı ve bu kararı tasdik te ettirmiş
' ti. Aksini iddia eden Harti Ertuğ• 
: rulda~ çıkarılarak idarei mahsu-
aanın Adalara İ§leyen bir vapuru• 
na çarkçıbası tayin edildi. Bun .. 
dan sonra İt~alat komisyonu ile 
fabrikalar komisyonuna Ertuğrul 
bir daha tetkik ettirildi. Verilen 
son rapor Ertuğrulun Japon ve 
Hint denizlerine gidebilecek ka· 
biJiyette olduğu merkezinde idi. 

Ertuğrul 1270 tarihinde yani Si
vastopol harbi başlamadan önce 
J 

. 1 
stanbulda yapılmı§, 34 sene son .. 

ra bir defa tamir görmüttü. Yal .. 
nız tamir esnasında' İngilteredeı 
konulan ka.Zanlara · bakılmamı§tı 
bile. · 

250 kadem uzunluğunda, 50 ka
dem geniıliğinde idi. Maimahreç 
tonası 2344, makinesi 600 beygir 
kuvvetinde idi. 450 ton kö· 
mür alabiliyordu. Sekiz tane 15 
santimlik krup topu, beş tane 150 
milimetrelik amstrong topu, iki 
tane dört fontluk krup, 2 tane 3 
fontluk krup topu, bunlarlan baş
ka birkaç ,küçük topla bir tane tor
pido endaht kovanı, iki torpidosu, 
200 tüfeği, 40 rovelveri vardı. 

Japon Denizine Doğru 
Ertuğrul 1889 yılında (1305 

Temmuzunun ikinci pazar günü) 

Ertuğrul Tiumandanı Osman Pa~amn > 
Singapurda aldırdığı resim 

609 mürettebatiyle yola çıktı. Bü
yük bir merasimle lstanbuldan ay
rılan 609 İnsan akıbetlerinden ha
bersiz hiç görmedikleri yerlere, 
yani meçhul bir ufka yol alıyor
lardı. 

Aradan on altı gün geçti. Her
kes Ertuğrulu unutmak üzereydi. 

'1:.in.POnda Türlcfrc Ilüldımcıi tarafın darı .'J • 6 • 937 ele yaptırılan Ertuğrul 
Şf'hitl;if n-· ·· 

na veren gazetelerin en büy\ik yardım man ajansı) yahut İtalyanların 1 
cısı, telgraf ajanslarıdır. Ajansların, fani ajansı olduğunu görürs\il1 
ya doğrudan doğruya, yahuı vasıta .,ovyetlerin telgraf ajansı, T ass, 1 
ile, bütün dünyadaki, telgraf, tel~ yanların lstefani, Japonların Dord 
fon ve radyo merkezleri ile rabıtası Romenlerin Rador Yugoslavlarıı' 
vardır. Dünyanın belli başlı merkez vala, Yunanlıların Atina, Tiir 
lerine toplanan havadisler bu ajans nin Anadolu, Lehistanın ( P. r. 

lar asıtasile gazetelere verilir. Gazete Çekoslovakvanın (Ç. T. A.) isi 
1erde okuyucularına bildirir. rini taşır. Tamamile hususi bire! 

Aja~slara muhtelif lisan1o/ üzeri jans olan Amerikanın Yüna) 
ne verılen telgraf, telefon, yahut rad Pres, İngilizl<!rİn Britiş Yüna' 
yo telgmflar, televiziyonlar, ajanslar pres müesseseleri de çok nüfuzll 
da çalışan ve muhtelif lisanlara vu . laf' birer teşkilattırlar. 
kufu olan muharrirler tarafından ter Fabra ajansı Valensiyenin, EJ 
cüme v~ tasnif edilerek Belletenlerle ya Madridin, Avila Frankocularıf 
gazete ıdarehanelerine dağıtılır. janslarıdır. 

imparator Fcyçi nc::dinc görıcforilen .. Ajansl:ıra abone olan herkes bu Büyük ajanslar kendi hususi 
f irl;atcyni. bültenlerı 24 saatte bir kaç kere alır habirleri bulunmayan bir mah 

Bir gün lıtanbulda heyecanlı bir ve dünya hadiselerini herkesten, hat dünyayı alakadar eden mühim bit 
haber dolaıtı. Ertuğrul Süveyt ta ~azet~.l~rin satışa çıkarılmasından dise vuku bulduğu takdirde, ta 
kanalında karaya otunnuıtu. de o~ce .ogrenebilirler. Dünyanın her ve saire ~ibi en seri nakil vasıatl 

Evet, Ertuğrul karaya oturmut- hangı bır u~unda, mesela Şanghay, ndamlannı o yere derhal gpnd 
tu. ydahutbaMhal drit, Kudüs yahut Tokyo te telefon, telgraf. mümkünse re 

K l 
"d • • ~ sa. • eyin vukubulan mühim bir vasıtasile en kürük teferruatını 

ana ı areıının yardımı ile h-d ':< kurtarılmıf, sahile bağlanmıf, fa- a ıse ajanslar tarafından dünyanın dar o hadiseyi takip ettirmekt 
kat rüzgarın ıiddeti ile dümeni her tara~?1a dağıtılır. Asri tesisatı o Hadiseyi doğru olarak öğrenebil 
bodoslama kınlarak denize düı- lan ve gunde bir kaç baskı yapan ga ve ajanslar vasıtasile bütün dün' 
müı, birçok· aramalardan ıonra z~teler mesela Çin - Japon harbine aydınlatmak kolay bir iş değil 
bulunmuf, fırkateyn havuza çeki- aıt en son haberleri akşam üzeri oku Bu iş için hususi olarak yeti~ 
lerek tamir edilmeğe baılanmıt- yucularına verebilmektedirler. Bu ha miş i.Psanlar lazımdır. Hadiseleri 
tı. vadisi, ayni saatte, Kahire, lstanbul, taraf bir gözle tetkikten geçirebi 1 

Bu kaza Ertuğrul için bir den yahut Kalküte ajansları da bülten ha soğukkanlılıkla hareket edebile<' 
olamaz mıydı? Belki.. Fakat ol- linde tebliğ edebilmektedirler. muhabirler bulmak çok güçtür. f 
madı. Tamir bittikten sonra yolu- Avruparun geniş te§kilatlr ve bü muhabirin, dünyanın siyasi var.it' 
na tekrar devam etti. tün cihanda hususi adamları bulu hakkında olgunlaşmış ve istikbali 

1889 yılında 7 Birincitetrinde nan büyük ajansları durup dinlen rebilen münevver bir adam olrıı' 
Adene, 10 Birinoitetrinde Ke>Jo~.. me1tsiziu bültenltır neşretmektedir. da lazım olduğu gibi, icabında en ti 
boya, 21 Birinciteırinde Bomba. Bizim Anallôlu Ajansı gibi küçük likeli .Yerlere kadar gidebilecek cfıtJ 
ya, 27 Birincitetrinde Singapura mikyasta a.jamlıu: bu büyük ajanı]a ret sahibi olması da lazımc:Ur .. Ha 
hareket ettiği telgraflarla lıtan- ra abonedir. şistanda muharebe yapıldığı günlt' 
bula bildiriliyordu. Bununla beraber bizim ajans ajnnsların muhabirleri çok tehli~ 

Fakat Ertuğrul Singapurda kati meml~ket içinde vukubulan herhan mıntakalara kadar sokulmak rned 
bir tamire muhtaç bulunduiunu g~ bir hadiseYi kendisine aöone olan riyeti karşısında kalmışlardır. Ad 
hissettirdi, tamirine batlandı. yabancı ajanslara verir ve bu havadi bahada oturup muharebenin cere 

Ertuğrul, her uğradığı limanda tıi al.~ büy~~ ajans bu haberi isterse nı hakkında uydurma telgraf ı;er' 
sonsu~ bir alaka ile karJdanıyor- t:bl~g eder; ıstcm~zse etmez.. Oyle ve kendi ajanslarını ıatııtan :nltılı 
du. Bınlerce halk sahilleri doldu· hadıseler vardır kı, yabancı bir ajan birler hic bir işe yaramamışlar, hB 
~yor, fırkateyni ziyaret için de- tım m~nfaa~i 0 •. h~diseyi nC§retme devlet adamlarını da §afırtmı§la,J 
mzlere dökülüyorlardı. mektedır. Çunku ajanslar da kendi Habe§istan muharebesinin deva!"" 

Ertuğrul, her yerde tamir göre- millet ve devletlerinin menfaatlerini tiği günlerden itibaren belli baızlt 
rek bin bir tehlike atlattıktan son- kon~makla mükelleftirler. Bu ajans ,..,,.;ıf aiansla.n karsı kar~ıva duran bİ 
ra Japonyaya vardı. Bu geminin ~~:~n ~1~~ doğr~danhdoğdruya bi düşman cenhesi teşkil etmişlerd 
macerası batlı batına bir tarih ve . ev : muessesesı, ya ut evletin Bunlardan bir kısmı İtalyanları. 
bir kitaptır. t~mayes.ı al~da çalışan yarı resmi ğer bir kr~mı ise Habeslileri mii~·1 

Fırktteyn kumandanının gön • ırer daıredirler. Faraza: Havas dün etmiştir. Bu propaganda muhare~· 
derdiği bir mektuptan bir parça b~nm e~ m~ntazam ve zefıgin ajansı ı.~1~ d""vam Ptrn,.kte ve Jsnany& İ~ 
alıyoruz. Bu kısım zavallı Ertuğ- ırer daıredırler. Faraza, dünyanın lali başlayalıdanberi büsbütün 
rulun nasıl mücadele ettiği • hak- ~n muntazam ve. zengin ajansı olan bir dereceye gelmektedir. F ranl«'' 
kında bir fikir vermeğe kafidir: b. ra~~ızlann (H~vas) ajansı, hususi himaye edenler Madrit aleyhine~ 

Ertuğrul On iki YılJa ı:;i bues~~e oldu~ ~alde, Fransız dev ridi himaye eden devletlerin ajan,11 
"Fo , • N b. u muessesenın hısse senetlerinden is Franko alevhine bütün dünya)'l 

rmoza yı geçıp te agasa- ır kısmını satın =ı} A b J ·1 d kiye yol verdikten s h d ,.. mıştır. ynca pa er erı e oldunnaktadırlar. 
. onra ava a· raca a yardım etmektedir H y 1 H ·· · 1t caıple§ti. Bir gece idi ki esen rüz- ajan b '" .. d" · .. avas anız avas ve Royter a1anett 

gar takarrür edinceye kadar köp- h .. t/ıını~ utdun lunyabda hususı mu nın her iki tarafta da hususi muhl 
.. .. . ' ır en var ır. stan ulda oldu... 1 • d 

r~ uzerınde idim. Ancak saat ıe- gibi.. gu erı var ır. 
kızde iskele bat omuzlugu'"' ndan f n..,.ilizlerin Röyt . d b"' Gazete idare edenler, gelen 
k ld k k l ,., er aıansı a u fl hh d . . . ~ a~a~e e arar ı dı, yan yelken- yük bir müessesedir. Ciddi haberler . gra arın sı at erecesmı ajans e 
lerını yaptırarak aşağı indim A· veren ve bütün düny da d l damgasından anlamaktadır. Gıtı 
1 b h h f . a a am arı "'" h . f k ıJ e-
.... essa_ ~ -~kvanıd~ .... ehnalaştığı ve te-.şkilatr bulunan bir aianstır. ( AJ angı tarta mf azt alnmaflsını arzhetı'I~ 
,.,emının S'> me ıgı aberi geldi. man telgraf ajansı) d ... da d ... yorsa o ara ın e gra arını e 
Yukarı çıktığım vakit etrafı pek va Alman ,.ı,..vletinin m orul n Aı°gru yetli yerlere yerleştirir. .Al 

fena buldum. Koca Ertuğrul ha- pronag<tııck nezaret" ~ r 0 
u?1 .man Bilhassa son zamanlarda, tehı·,1 

.. d .. _ ının emır en aJ · l b da · · · d·r" aın an esen ruzgarı sevmiyordu. tında ralışır v Bolş . ka aıns an u propagan ışını o .,. )J 
Biraz daha devam ettik ise de ali- P:=J.P':o.,da muhe b ~vızme Sorşı pro ilerletmişlerdir ki, son aylar zarfıfl" 
· f I are esı yapar vy ti . l 1''-ım ena astı. Kömür hesabımız rin Tass aiansm•n fa - ·k e e Rusyaya aıt Alman ve talyan 
uymadı. Çinin F oço tersanesi o- tığı mücadele gibi.. şızme arşı yap naklarından s;?elen haberlerin aslı .r 
lan Men nehri ağzındaki merıaya mış olsaydı, bugünkü Sovyet Rtı 
kırk mil mesafede idik. Orayn bahriyelileri birçok merasimlerde nın yerinde yeller csecekti. ~ 
boçaladık. Akabinde rüzgar öv- bulundular ve Ertuğrul üç ay Ja- Binaenaleyh, her okucu, bir 
le. tep_dir~i ki varım saat evvel iki 

1 
ponyada kaldıktan sonra Türkiye. vadisi okumazdan önce, tel~~~ 

mıl gıtmıyen Ertuğrul, on bir mil ye dönerken 16 Eylül 1889 yılın- damgasına dikkat etmelidir. Çiıtı 
süratle ko§uyordu. da Kaıivozaki açıklarında 540 ef. havada, denizde, karada cere~ 

. Mersada on gün bekledik. Ne- ratla beraber mahvoldu. Fırka- den muharebeler yanında, son ıı1 
h~~d~n ?"!İ<arı gitmedik. Nuri beyi ~eyn 15 ~ylül günü güzel bir hava nm yeni bir modası olarak radY

0
•1 

komur ıçı? Pa~.oda d~dikleri Çin ıle hareket etmişti. Fakat aalı gÜ· har~besi de aynca bir cephe. t~~lcl 
m~ml~ketıne gonderdım. Çin a· nü öğle üzeri rüzgar büyümeğe meP.e başlamıstır. Bu cenhe ılcı Y1 (1 
mıralı de orada idi. Bir mektup baıladı. Gece tiddetli bir fırtına ce Habcşistanda tC§ekkül etti, sof' ti' 
yazdım. Muavenet etmiı, bet gün batlamıttı. Yelkenler indirildi Berlin ile Moskova arasına nakle l 
zarfında bir Çin gambotuna rap- gr.~nda direği ıskaçasından çök: oradan ispanyaya en son olaraktll 
ten iki !üz ton kömür getirdi.,, muf, ıemi mülhit surette saraılı- ponya ile Çine kadar uzandı. B~~~ 

Ertugrul Japonyanın muhtelif yordu. Bir aralık muhtelif tahta lerde hava dalgaları arasıda Çıtı 
limanlarına uğradı. imparator, p~nnm kmlmakta oldulu Japon çarpıtmaktadır. 
Osman P&f&YI kabul etti. Türk "'- '(Sonu 12 ncl MZJ'if.mla). · M. Neaneddin Delio~ 



Annabella karşısına 
çıkan deli! 

'' Süsleneceksin ! tuvalet ga
pllcaksın,, d~1Je ba~rıqorrmuş 
Bizzat Annabella anlatıyor 

Belki bana inanmayacaksınız? 
Bir rob yaptxrdım, onu giyip ne 

cok yürüyebiliyorum, n~ dans edebi 
liyorum, ne sokağa çıkabiliyorum, 
ne de oturuyorum. 

O halde ni: in mi yaptırdım bu ro 
bu? 

Bir filmde giymek için. 
Hakikaten, filmde yaptırdığım:rz t 

"lbiseleri başka bir zaman giymemi 
Ze imkan yoktur bizim .. 

Ben §ehirde olduğum zaman gll 
:Yet sade elbise giyerim. Mesela so 

t kakla yiinlü tayyör veya keten ce 
ket eteklik ... Evde de ekseriya sade 
bir ipekli rop veya yün örgü yelek, 

Hele gündüzleri hiç elmas tak 
l'tıam. Yalnız geceleri takarım, o da 
&'ayet az. 

Ayaklarımın da topukları alçak 
br. 

Fakat gel gelelim sinemaya. Sine 
lha öyle mi ya?? Orada bizim kendi 
lhize, kendi zevkimize göre değil, 
tolA qör,. giyinmemiz lazım. 

Bir filim çevirmeğe hazırlanırken 
beni en krn·kutan sevin tuvalet ve 
giyinme olduğunu. ;öylersem pek 
tnübalağa etmiş olmam. 

Hakikaten, bir film çevirmeye baş · 
layacağım zaman karşıma korkunç 
bir dev çıkar: 

- Tuvalet yapacaksın t Yeni ve 
s \:slü e biseler giyeceksin! diye bağı 
tır. 

O 7<\man beni korku alır. Giyecc 
:-,!:n elbis .. nin henim hoşuma gitme 
si deoi], filmin hoşuna gitmesi lazım 
dır. Bu takdirde arkanıza giydiğiniz 
bir elbiseyi nasıl sevebilirsiniz? 
Yapacağım tuvaletin de be11im ho 

'\lrna gitm~-ıi şart değildir. Filmde 
bunun kendine r.öre bir ehemmiyeti 
"ardrr ve bu tualetin de filmde iste 
l'lildiği !!ekilde yaprlması lazımdır. 
l' uvalet şüphesiz ki el~iseden daha 
:nüşkül bir ~eydir ve bana, çarnaçar 
lt~at edeceğim emirler veren bu de 
Vın en kuvetli bit &esle söylediği ayni 
~tnanda, beni en cok korkutan da 
0 Udur: · 

O halde saçımı ortadan ayuacağım .. 
Bundan başka daha bir çok müş 

küller var: 
Dudaklarımı b elki ben koyu krrmı 

zı bir renge boyamak istiyorum. Ha 
yır buna da müsaade yoktur: 

kırmızı dudak boyası bugünkü tm------• 
~ek renkli filmlerde simsiyah çıkı 
yor: 

Sanki dudağınıza kömür karası 
sürmüşsünüz gibi. Onun için dudak 
lamru açık tuı-uncu boyamam lazım. 
Halbuki ben bunu pek sevmem. 

Yüzüme süreceğim diğer pudra, 
krem gibi şeyler de bu gibi kaidelere 
tabidir. Beni bir kere esasen sevmedi 
ğim bu işkenceye katlanırken, o açık 
çehre ile görürseniz hiç beğenmezsi 
niz. Belki hakikaten, bu garip tuva 
let altında hiç güzel değilimdir. 

Fakat, ne yaparsınız: Sinema öy 
le istiyor ..• -- Annabella 

Uf anırı yeni 'yıl
dızlarından Una 
Turey hareket ve 
cazibesi itibarile 
bilhassa tercihe
dilen yıldızlar ara
sına girdi. Ufa ye-

ni çeı•irece~i bü

tün yeni filmler 
için Una Ture.y'i 

angaje etmiş bulun 
maktadır. 
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Grate Garbo Ulünce 
Vlndsor ou,esi 

---.·--.. ağladı ! 
Marif~ Rök' de 

ll/anm çok tutu· 
lan yıldızları ara· 
:undadır. Tatlı bir 
giizelliğe ve asil 
bir yiize salıip o
lan yıldtz son bir 
scnrı içerisinde r;e
t.!irdiği filmlerle 
hendisine c;ok iyi 
ıir şöhret temin 
etti. Rejisörfor Ma 
rih Rölı: için ''sine· 
manın aradığı en 
iri et•safta bir ka
dın '' demekıedir. 
Rununla beraber 
Marika Rök de si· 
nemayı aktörliik 
sanatının herkese 
hitap ettiği bir ·er 
telôld•i etmekte· 
dir. Bu itibarla 
salıneye çıkmak i-
çin kendisine ya
prlan birçok mü· 
racaatları reddet~ 
nti§tİ r. Yalnız Al· 

man stodyuların
daki mut•alfal.-iye· 
tinden sorıra H o· 
litıud'a gidecek 
mi?. Bu henüz 
meçhul! .• 

Sabık bayan Simpson ve bugünkü 
Vindsör düşesinin ağladığı görül 
müş ve bunu Avrupa gezeteleri bü 
yük bir hadise olarak bildiriyorlar .. 

Hakikaten merak edilecek bir 
şey: 

f ngiliz kralını tahtından az geçiren 
-malum bir tabirle, dünyalan titre 
ten - kadın acaba niçin ağlamış? 

Hadise şu; 
O gün Vindsör düşesi Paristeki 

bir sinemaya gitmiş. Bu sinemada 
Creta Carbonun çevirdiği "Kamel 
yalı kadın., filmi gösterilmektedir. 
Filmde kamelyalı kadım temsil eden 
Creta Garba, - film günde dört ke 
re gösterildiği için - dört kere öl 
mektedir. 

Düşes filmin sonuna doğru yerin 
den kalkıyor ve salondan dışan çıkx 
yor. 

Fakat iki saat sonra diğer. seans 
başladığı zaman tekrar geliyor ve .• 
Filmin sonuna doğru tekrar ka1kı 
yor. 

işte, o zaman düşese dikkat eden 
sinemadaki kızlardan biri eski lngi 
liz kralının karısının ağlamakta oldu 
ğunu ııörmüştür: 

Vindsör düşesi Greta Garbonun 
- veya Kamelyalı Kadmm - öldü 
ğüni.i görünce dayanamayıp ağla 
mış .. 

Ben saçrmı yana ayırmak istiyo _.......;,........~~ 

~tn.değilmiya/ Hayır! Olmaz! s• dft d b b J 
dahnebuna.11üs:'\ade etmiyor. Ne ın· ema nyasın an 8 er er 
c~? r.i.lnkü JS?ğm o sahnede soldan 

ile -~Ji la7.ımdır. 
t f"Fi.şık so1dan qelince, benim sa~ ta 
t \a. ayrrlmrş olan sarım iyi görülmi 
b:· ~.ır. Sol tarafa ayırsam ışı~a. büs 
~ena bir tesir veriyc.r. O ha1de. 

J• 

fı ... Rrigit He1m. bir müddet eyçeJ 
~.1 e gelmi~ oht·l· hundan !'onra bu 

de •rd~ ikamet cclecek ve nazi idaresi 
c:k't~nı ettikçe Almanyaya dönmiye

ır. 

"" '7· it 1 ıne Rri~it Tfolm. !'iin~mavı ter 
Shttikten sonra lıi~ bir filmi gcirnıeğe 

ll'ı.etni§tir. 

~ Şarlo eski kıyafetine veda etmiş
tir. Yeni çevireceği bir filmde artlk 
papuç ve şapkalariy]e görülmiyecek
tir. Yeni filmde Şarlonun sesini de i
şiteceğimiz için böyle yeni bir kıya
fete girmek lüzumunu duymuştur. 

~ Yaz tatili münaı;ebetiyle Avrupa· 
da seyahatte bulunan bütün yıldızlar 
stodyulara dönmeğe başlamışlardır. 

"' 1\farika Rök yeni çevireceği bir 
film için hazrrlıklau haşlamıştır. Yıl
Clız bu filmde çok iyi e!'er i<lare ede
bildiğini bir" kere daha isliat etmi§tir. 

\\ İngiliz aktörü Çarls Loğton Fran 
eada Kan'da çevrilen ''Bir adam Ye 
köpeği'' isimli bir filmde baş rolü 
yapmaktadır. 

"' Mevzuu Klod·Farerin bir eserin· 
den alınan '•Tomas Lonyöle'' filmin· 
de Piyer Blan~ara baş rol ,·erilmi~tir. 
Film korsanlığa dairdir • 

:t. Röne Löfen ''Aşkın yolu" filmi
ne başlamıştır. Oyun arkad~larr Sii· 
zet Mais, Silviya Batay, Süzan Dölıel
li'dir. 
· ~ Gabi Morley ve Fernandel "Heı-

kül" fiJmincle beraber oynanıaktadu
lar. 

~ Röne Sti"nin idaresinde çenile• 
cek olan '•Rivyera ekspres., filmin
deki baş rolleri l\.feg Lömonyer ile 
Andre LC>f or a1ara1 lardır. 

Jt. Leopold Gomez, bizzat vazdığı 
''A "k f . '' · merı a acıafiJ S<'naryosunu çcn-
rerektir. 
~O. P. Jilher'in "Mollenard" adın· 

<lnki eseri, rejisi)r Siodmak tarafından 
filme alınmıştır. Baş rolü Harni Bor 
alnıı§tır. · Vindsor ~es ' 

"" 

.. 

.. 

.. 
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Bigük polis haf igelerinden birincisi: 

Pinkertonun Maceraları 
•---- Yazan: VoHgang Haynrlh ------- Tefrika numarası : 3 

BiriKreyg,biriKreyn?? 
Genç Allan Plnkertoo; Şerife gidip "Bana bir tevkif 

mUzek keresi k~slnlz !,, Diyor 

Tilki nehri Üzerindeki adada para 
basan kalpazanlar çetesi 

·--------------------------------------~' Bafiangıç hUllsası: 
Sahiden y~ıyan ilk detekıik 

olan Allan Pinkerton, 'Amerika
da, Şikagodan pek uzakta olmı
yan Tilki nelıri kcnannda bir 
Dandi kolonisi muhitinde. Henüz 
g~ ve yaptığı. i~ fıçıcılık, Mm<lık
çılık. Nehir üzerindeki . ıSJı: bir 
adacıkta kalpazanlık yapan çete, 
aır/ onun il«cile yakalanıyor. Bu, 
onurı ilk macermıdır. Macerayı 
müteakip, muhitinde §ijhret bu • 
1uyor. 'Arhk bundan sonra da fı
çı, sandık yaparak, yerinde mi sa
yacaktı hep?! Bütün ömriince? !. 

O. hiçte oralı değildi doğrusu 1 
Ken'c!i üstünlüğünü git gide daha zi 
yade sezinliyor, git gide daha iyi kav 
nyordu. O. öy!"! Tilki nehri kenarm 
da silik ve sönük bir fıçıcı parçası ka 
lacalC adam mıydı~ Kalırsa, yazıktı 
ona! Kendisini parlak bir istikbal 
l>eklerken 1 i' 

Asıl kabiliyeti olan sahada faali 
yet gösterip te alabildiğine inkişaf 
~emeyiıi. içini kurt gibi kemiren 
ke!kin zekalı ve intikali süratli uya 
nık delikanlının başansmdan ve bu 
ba§MIYI takip eden müracatlerden 
sonra, kendisine daha fazla güven 
rnesi; ayni zamanda faaliyet ve 
şöhret ihtirasnun artması. tMılacak 
s~ miydi sanki} 1 

Makul ve mantıki düşünülünce, .. 
Bilakisr 

Allan Pinkerton mihitin alakas~ı 
üzerine toplamasına yarayan ilk ha 
§anlı hareketinden bir kaç hafta son 
r~, gene lıtelecanla Şerifin yanma gel 
~· Odaya paldır, küldür girip mü 
h~m bir şey söyliyeceğini bildirdi. Sü 
k~neti. te:cih eden idare amiri, yüzi 
nu ekşıttı: 

- ~ene ne var. Pinkerton? yok 
88 Tilki ~e?ri üzerinde başka bir ada 
var da, hızım haberimiz mi yok? 

kim olduğunu Dandi şerifi bilmi 
ğunu? Onu olsun biliyor mu bari? 
yor? Pekala! Ya Kreymin kim oldu 

-Elbette! 
-Yaa. biliyorsunuz demek? 
- Elbette dedim. ya 1 Onu bilmez 

olur muyum hiç? 
Şerif, bu isim ortaya atıldıktan 

sonra, dikkat kesilmişti. Şimdi, genç 
Pinkertonun ille ihbarında oldu~'ı gi 
bi, bu ikinci ihbarından da bir şey 
çıkmasını umuyordu. 

- Kreyn, §U sıralarda Dandinin 
her tarafında elden ele dolaşan sahte 
paralan sürmekle zan altındadır. 
Hakkında elle tutulur delil elde etme 
dikse de, kendisinden şüphe ediyo 
ruz! 

- Hah, işte, gördüni.iz mü? 
- Ey, ne olacak? 
- Şimdi, sokakta rast geldiğiniz 

birisi. size Kreyni sorarsa, yadırgarsı 
nız .. değil mi? Ilafmızı sallıyorsu 
nus ! Peki. size başka bir şey sora 
yım. Bazı adalan olduğu gibi bazı 
adamları da muayyen bir havanın 
sardığının ve bu havanın koku al 
makta yekta olan hassas bazı burun 
l?ra. w~ü~he uy~ndıncı bir koku ge 
tırdigının de hıç farkına vardığınız 
oldu mu? 

~rif, kı S1 ııı 1; ıt •du: 
-...... Evet • burnu 

nuzda böyle koku almakta yekta o 
lan hassas bir burun olduğundan he 
nüz emin bulunmuyorum! 

Delikanlı, Pinkerton bu seferki a 
laya aldmş etmeden, şunlan anlattı:' 

- Geldim şimdi ihtiyar Greygel 
Temiz giyinmiş, geniş omuzlu, bur 
juva tipinde bir adam, Dandi cadde 
sinde yüriiyordu. Bilmem neden; fa 
kat, bu adam beni kuşkulandırdı. Do 
layisile hiç istifimi bozmadan peşine 

takıldım. ihtiyar Greyg, bir köşe ba 
ıma varınca dönüp arkasına baktı ve 
beni seçti. Gariptir, ki beni görünce 
sevindi. 

.ıHey, delikanlı J •• diye bağırdı, 
.. Bana Mister Kreynin evini gösterir 
misiniz?,, 

Şerif, ne dersiniz? Bu hitap üze;i 
ne, fÜphem arttı. Tabii kendisine 
··Hay. hay!,. dedim ve yol gösterme 
ği memnuniyetle kabul ettim. Yolda 
yürürken, tundan bundan konuştuk. 

Bana gitt,ikçe artan bir itimat gös 
tererek, bu arada hatta ismini söyle 
mekten de çekinmedi. Ziyaretine git 
tiği Kreynden pek öyle hoşnutlukla 
bahsebniyordu. Onunla eskiden 
"bir İf ,. yaptığını, bu iş dolayisile a 

ralannda "bir bağlılık,, bulunduğunu 
anlatarak, Kreynin çok lampasa bir 
adam olduğunu, kararsız ve ağır ha 
reket ettiğini, onu kendi haline brra 
kıp genç bir kuvvetle .. iJ birliği,. yap 
mayı düşündüğünü ilave etti. Şeriki 
nin yapacağı işin de, .. mallannr daha 
çabuk değiştinnek., olduğunu izah 
ederken, beni, bu iş için seçmiş oldu 
ğunu ifade eder bakışlarla süzüyor 
du. Ben, "siz ne gibi mallar üzerine 
ticari muamele yapıyorsupuz? diye .. ,. 
sorunca, yüz do!arlık banknotlar ü 
zerin~ de1i1tanlı ! Size 125 nakiki <lo 
lata mukabil, tıpkı trpleısına onlara 
benzeyen 500 ~te adlar vereceğim. 
Hatta, sahteleri, hakikilerden belki 
de daha iyi görünü§lüdür!., dedi. 

Şerif, hizla ayağa kalktı. Soluğu 
nu tutarak, gözlerini Allan Pinker 
tona çevinnifti. T ela!la sordu: 

-:-. Ya siz ~e yaptınız? çabuk söy 
leyınızl Haydi, Haydi! Durmayınız 
delikanlı! • 

Edebi Roman : 

·.· . .. 

YüKSEK ZiRAAf 
Enstitüsü 

Fakülteye 208 talebe ahndı; 
yeni binalar ilave edilecek 

Ankara (Hususi muhabiriııniz 
den) - Bu yıl Yüksek Ziraat E~s 
titüsü orman. Veteriver, ziraat fa 
kültelerine ekseriyeti lise fen şubele 
rinin iyi ve pek iyi dereceli mezunla 
rmclan olmak üzere 500 talebe müra 
caat etmiştir. 

Bunlardan orman fakültesine 64 
veteriver fakültesine 32, ziraat fa 
kültesine 62 ki~i olmak iizere 208 ta 
lehe kabul edilmiştir. Ziraat vekili 
miz Bay Şakir Kesebir talebe seçimi 
ile bizzat alakadar olmuşlardır. 

Vekalet köy kalkınması ve orman 
mühendislerine olan şiddetli ihtiyacı 
daimn gözününde bulundurduğun 
dan fakiilteye yeni binalar ilave et 
mekte ve kadroyu genişletmektecfü. 

Almanyaya mezunen gitmiş bulu 
nan profesör Falke hayvanat ve fi 
zik profesörleri ile beraber 9 birinci 
teşrinde vazifesi başında bulunacak 
trr. 

Arziyat profesörü Lcuchs gelmiş 
tir. Derslere 11 birinci teşrin pazar 
tesi günü başlanacaktır. 

Avrupaya gönderilecek 
talebeler 

Ankara (Hususi muhabirimiz 
den) - İnşaat ve montajı işlemeğe 
başlamış olan Nazilli bc\sma fabrika 
sının 1 O birinci teşrinde normal işlet 
meğe açılması takarrür etmiştir. 

Sümer bank tarafından her sene 
olduğu gibi bu sene de ecnebi mem 
leketlerde yüksek mühendislik tahsil 
etmek üzere gönderilecek talebelerin 
seçimi İstanbul ve Ankarada yapı 
lan müsabakalarda tayin olunacak 
tır. 

Bu müsabakaların neticesine göre 
15 il.ise ınezunu intihap edilerek Al 
ma&a B~lçikf\ ve lngilter~ye gönde 
rilecektir. 

Söylenen nutuklarda, Van gölün 
de seyir ve sefer itlerine verilen e 
hemmiyet belirtildikten sonra işlet 
meye açılan Van gemisinin, tamami 
le Türk işçilerinin alınteri ve bilgisi 
ile ve Havuzlar idaresi tarafından vü 
cuda getirildiği anlatıldı. Cumhuri 
yet idaresinin ekonomik hayatını tan 
zim e iç ticareti arttırmak için sade 
Türk denizlerini değil, müsait bulu 

Yazan: Maka El 

nan Türk göl ve nehirlerinden de a 
zami derecede istifadeyi açık bir li 
sanla izah edildi. 

Bundan sonra halk gemiyi gezdi. 
Van gemisi gerek dı§ manzarası, ge 
rek iç tertibatı itibariyle her türke 
gurur verecek bir mükemmeliyette 
dir .Asrın bütün modem vasıta ihti 
yaçlarını içinde bulunduran Van ge 
misini ziyaret edenler, büyük bir 
memnuniyetle döndüler. Sonra ge 
mi hareket etti ve ilk seferini yaptı. 

Yeni eserler: "··--·-·----.... ---.......... 
Yarım ay 

nu. sü.zel mecmuanm 64 ncü uyı-t 
renkh hır kapak ve zengin miindere" 
ratla çıkmıştır. 

ÇOCUK. -Bu haftalık çocuk mec
mua ı çocukları alakadar eden hirçok 
yazılarla inti~ar etmiştir. 

Aksaraydan küçük 
habeıler: 

Akaaray (Huıuıi) - Aksaray
da nüfuı günden güne artmakta• 
dır. Doğum senevi yüzde dört, 
ölüm yüzde yarımdır. 

Jfo Aksaray benzin ve :gaz depo· 
sunun çartıda bulunmasının mah· 
zurlu olduğunu gören kaymakam· 
lık belediye üzerinde müessir ola· 
rak tehir haricinde modern bit' 
gazhane inıasına başlanmıftı. Ye· 
ni gazhane bitmek üzeredir. 

1f. Aksaray orta Anadolunun za· 
hire ambarı olduğu halde hububa· 
tını koyacak bir depodan mahrum 
dur. Köy)ü, halk mahsullerini be· 
Iediye önündeki meydanlığa )'111İ" 
pıakta ve mahsul burada yağmur 
kar ve toz altında bütün sene kal· 
maktadır. Mahalli belediye veya 
idarei huausiyece yapılacak bir 
zahire ambarı hem halkın ihtiya· 
cmı karıılayacak, hem mühim bir 
varidat membaı olacaktır. 

KURUNa abone olu
nuz abone ediniz 

uğraşmazdım; bilakis... Annen geliyo.r 
elektriği yakalım 1 

. - Hayır i da~, dağ doğurduğu gi 
~!.ad~. ada doğurmadı; Şerif! Şim 
C:Ii~~k sızden istediğim bana bir tevkif 
muzekkeresi kesmek ı 

, Şerif yerinde şöyle bir knnılda 1 

l . .indenlwf çif ıliğindc, Sof iye 
Ranclolfle hızı Gitta ı·c oğlrı 
Kurt oturuyorlar. Şimdi Kurt, 
Giua -ı lmm§ll V (IJlcnek şatosu 
sahibi Rertran /on llolıenhagın 
oğlu 28 ·a,.ıntla ll<ms Gcorgla eı·· 
lendirmek için zorluyor ı·e kızın 
onu istemediğini söylemesi iizcri 
ne. :.öyle diyor: 

SEVGi; UYANINCA •• Kurt düğmeyi çevirdi. 
Anneleri içeriye girer girmez kızma 

sordu: aı: n 

.- Ne~ dedi, tevkif müzekkeresi 1 
mı keseyım? ! 

:- E:c! I Bana bir tevkif müzekke 
re!ı JCesınız r 

---:-- Ne gibi bir suç işlediniz? ! 
Pınkerton, güldü: 

(l :-: yok, ca~ım 1 Suç işleyen ben 
egılım ! T evkıf müzekker . . d 

kend· • · ·..ı ... esını e 
,ım 1cın <:ıegil, başkası için istiyo 1 

rum. 

- Başkrısı için mi~ Delikanlı· siz 
çddrr mışsımz ! Yoksa fıçı ve sa~dık 1 
yapmak iııini bıraktınız da 1. . 
girdiniz) H ? po ıse mı n. 

bö-1 Hb'ayır! ~ununla beraber, bana 
Ye ır tevkıf m" kk . IA c-· k.. 'h . uze eresı azım 1 

.... un r u, ı tıyar Kreygi tevkif edece 
~m. 

-1htiyar Kreyg de kimn 
- Dandi ~erifi 'hti' K ld " b. y • , ı yar reygin 1 

o u~unu ılmıyor, ha? Hayret dof 
rusu. 

- ~ayret etmek, size düşmez 1 
- ıze de benden daha az d .. 

~erhalde f uşer 

~.Delikanlı, laubaliliği bırakma 
~ız luzumunu size tekrar ihtar ede 
ıımr, 

L- ~n: daiına bilmukabele söyle 
mı; §ımdi de olduğu gibi r 
•-Zevzekliği b~t.-ta a'ddA b. • .. cuup l san 

rz 1:~~-şeyı söyliyecelcseniz. söy 
, •• IJ98DlJZ. 

- Müaadeniz1e, .. evet! Hem de 
ıayet clddf! demek, ihtiyar Kreygin 

- Bak sana şimdi anlatacaklarıma 
iyice kulak ver, Gitta ! Hana George, 
\:;undan 2 sene evvel etrafında dört.dön
düğü zaman, sen henüz, 17 yaşındaydın 
aradan 'geçen müddet zarfında, her hal
de daha makul düşünmeğe alışmış ol-
malısındır. Hanı Georg, }•:iksek değerli 

bir insan.dır; Kusursuz karakter sahi-
1-i ve ayni zamanda güzel, yakışıklı bir 
erkek tipi! Ne yazık, ki onu pek az ta
myorsun; yOksa, sen de kendisine he
r.im gibi kiymet vermeği esirgemezdin 1 

- Kiymetli kardeşim; sen de bana 
biraz kulak versen iyi olur 1 "kiymet ver 
mck" le " sevmek" :arasın.da büyı:ik bir 
fark vardır. 

- Sen, onu zaman!a seversin! 
Gitta, sustu, karde~i. heyecanla de

vam etti: 

- Vaytenek varisini koca diye kolu 
r.a takabilecel: başka her kız, bir maz
h&riyetten dolayı kendi kendisini tebrik 
edecektir. 

- Olabilir, Kurt! Fakat ben, bütün 
Cımrümce birlikte yaşamak üzere kendi· 

sine elimi uzatacağım ergcğin, evvela 
sevmeliyim! Benim İ!fin bütün mesele, 
sevmektir. Başka her şey, bence müsavi! 

Unvan ve servet denilen ~eylerin, ben

Kurt homurdandı, bir cığara yaktı. 

- Maalesef, zamanımızda böyle bir 
idealle pek öyle ileriye adım atılamı
}'()r. Zamanın ciddiyeti, hesaplı düşiln· 
meği ve maksada mutabık hareket etme 
yi icap ettiriyor. Mali vaziyetimiz, maal 
esef şimdiki halde "kalbin sesi" ne ku· 
lak ver~ge m:isaid bulunmuyor. 

Para namına, elimizde, avucumuzda 
tek fening bile kalmadığıdıru unutma· 
malısın. Sonra Lindenhof çiftiliğine ha 
len tasarrufumuzun tam olmadığını da 
hatırından ~ıkarmamalısın1 Çolt paraya 
ihtiyaç duyuyoruz. Sade ipotek faizleri 
kasamızda hatırı sa:rılır bir delik açtı. 
Ustelik vergileri ve binaya sarfolunan 
masrafı, orman içindeki vadide bulunan 
değirmenimizin faaliyetsizliğini ve bü-
1ı:in bunlar yetiımiyormu§ gibi son mey 
ve hasadının bizi fena mahsulle karjı· 
la§tırmasını, hep hesaba katmak lazım. 
Bazı bazı o kadar sersemliyorum, ki 
- tabir caizse - adeta kafamın nerede 
olduğunu bilmiyorum 1 Bu halin böyle 
daha ne kadar zaman devam edebilece· 
ğini .de kestiremiyorum. 

Tasavvur et, ya günün birinde Lin 
denbof çiftliğin zorla müzayedeye ko 
nulursa 1 Annemizle biz, sokakta kala
lacağız. İnsanın kendi ailesine karşı mu 
ayyen vazifeleri vardır; yalnız kendisi
ni düşünmesi yakışık almaz! Bu ciheti 
pe sana bilhassa !tatırlatmak isterim. 
Hobenhaglarla ailevi bir irtibat temini, 
bizim için kurtuluştur. Bu çareye baı ce bir kiymeti yoktur! .. 

- Söze ectince güzel! S vurmakla, her şey, en basit ve ayni za. 

manda en mazbut ve dürüst tekilde hal
ledilir. yoluna girer. 

Gitta. acı acı gülüıns~i: 
- Demek kendimizi sigorta etmek, 

maddi rcfalumızı garanti etmek için hiı 
ıetmediğim bir şeyi hissetmiş gibi dav 
rarup. duyğu riyakarlığını benilllsiye 
c;,eğim? Sevmediğim bir adamla evlene
ceğim?? Ömrümjn saadetini kurban e
deceğim? Beni hiç de makbul olmiyan 
bir şeyi yapmıya ikna için uğra.şı}'()r
sun I 

Kurt, yerinden kalktı, buz gibi ıo· 
ğuk bir tavurla pcnçerenin yanında du 
ran helll§ireıine sokuldu. Serçelerin kon 
seri çoktan bitmişti; hepıi de en uygun 
bulduktan yere yerleşmiıler, tüneyip 
uykuya dalmışlardı. Gece karanlığı. yer 
den yukanlara doğru, ağır ağır her ta
rafı kaplıyordu. Yukarı orman üzerin
den yükselen ay, camdan bakıyor ve 
genç kızm sarışın başını parıl panl ha· 
lelendiriyordu. Kurt, yalvardı: 

- Beni anla, Gitta ! Ben, yalnız se· 
nin ve ''bizim hepimizin iyiliği için böy 
le diyorum. Sen bu suretle kendini sata 
cak değilsin, ki! Bir parça sükünetle ve 
makul düşün. Eğer Hanı Georg sana 
evlenme teklif edecek olursa, vereceğin 
cevabın ne gibi neticeleı ortaya koyabi· 
lcceğini bir an olsun düJilnmeği ihmal 
etme 1 Hohenhagın seni cidden sevdiği 
ni bilmeseydim ve onun yanında büyük 
bir saadete kavuşacağt:u gayet kati o
larak aklım kesmeseydi. teklifine"Evet" 
cevabını vermen için seni iknaa katiyen 

- Enstitüden dostun Lizbet Rayme 
rin seyahat sırasında bize de uğriyaca· 
ğını Kurta anlattın mı? 

Kurt, alakayla araş~ırdı: 
- Mektup mu yazmış? Demek ar· 

tık kendisiyle şahsen tanıpcağım. Deh 
şetli meraktayım. Bana bir kere Lizbc
tin çok güzel olduğunu söylemiştin; 

doğru mu, Gitta? 
- Doğru, kar.deşim! Belki de bu dil 

her kıza gönüllenirsin. Mektubu öğle· 
den sonraki postadan çıktı. Kendisi de 
yarın öğleden evvel saat onda gelecek 
trenle burada olacak. Ben gidip istas-
yondan alacağım. Refakat eder misin! 

- Elbette refakat ederimi Lizbet, 
her hangi bir işte çalışıyor mu? 

- Ecnebi seyyahlara rehberlik c• 
diyor. 

- Rehberlik mi? Ne acayip şeyi 

-Ne yazık, ki Lizbct yazdığına gl! 
re .. Ayni günde 

/ 
tekrar hareket edecek. 

Kendisini Vaytenekteki komşuları· 
mızla tanıştırmağı o kadar ister.dim ki 1 

Kurt, sırıttı: 
- Anlıyorum 1 Giizel Lizbcti dos

tum Hana Georga yakla!!tırmak arzu• 
sundasın, değil mi? 

Gitta, inatçı bir tavurla, başını gc· 
riye attı: 

- Neden olmasın?! 
Anneleri masanın üstündeki dikit 

takımını önüne çekti; sinirli sinirli. di· 
kişlc meıgul olmağa koyuldu! .. 

\ \ 

.. 
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Resimli hakiki bir vak'a 

Genç Ve Taze 
Görünmenin yeni· ve kolay usulü 

1 
Saat 
bir 6 da yorucu Saat 6,45 de bu Saat 7 de pyanı 

nıe1guliyetten yeni ve ıihramiz hayret bir tenle 
ııt '<>nra, buruıuk ve "4 te bir" pudrayı genç ve terütaze 
e- ~0reun b" n-o kuJlandı. Bir mik- görUnüyordu. 

""'- ır y'"' 
·ııq-dı. natiıin iğneleri Yüz ve bumun par-

e· Bu yenJ pudramn cezbettiği gibi cild lakhğı tamamen zail. 
k •oıı d için ıon derece ya- olmuf, hani bütOn ü-

ir 
a· 
ir 

ha. erece yapııma pııma haasaıma ma- yah benler kaybolmUt" 
q~lllıını veren fev- lik gayet ince bir tur. Bir defa pudra· 
~ de inceliği adeti pudradır..... !anmak kifidir. Çün· 
~lÜnde gayrimer'idir. En sami· kU bu .pudra cildiniz 

tQıt 1oattannıs bile pyanı hayret irin kuvvetli bir ya-
eıı· . 11 

"e 1~ızin, tabit gUzellikten mUte- pIJma hassaıma ma-
~ olmadığına kail olamıya- liktir. 
.. r. Dıpnda, yağmurda ve yüzde leke ve tabaka tetkil et-
~~te veya deniz banyosunda •e mez. Tokalon pudrasını, cildinlı-
., hhud tenis maçlannda, içeride 
tU~lt ~londa d-.nsta daima cazib 

'

. Ztlhkte bir tene malik olabilir· 
ııı· ~. 

d llu pudra, ne sudan, ne de ter· 
tQ kat'iyyen müteessir olmaz ve 

de ıon derece yaprıma hassasını 

veren ve fevkalide ince olan bu 

ıibramiz "4 te bir,, pudrayı kul-

lanınız. Neticesinden ıon derece 
memnun kalacaksınız. 

Binlerce Tokalon mü§terisinden müe.esesemize mektup yazan· 
lamı mu§alıedeleri kendiliğinden gelen en kyrnet1i delillerdir: 

(Tokalon krem 11e pudraltınnı kullanmaya bO§lodığım gün· 

den.beri cildim kendi krem H puilrasını buldu) 
Beylerbey .... K.. caddesi.. ... Mu 

.( Kremle~inizirı bir 1uı/ıo mrfwla cildimde gösıenniı oldu· 
~ iyi tesirden mütevellid memnuni y1timi isim 11e adresimle 
1
"Vll etmenizi rica ederim.) 

Bebek. .. lb •• So. .• No. 11 Ra ••• 
Mektuplann asıllan doayalarmuzda saklıdır. 

Zonguldak Valiliğinden: 
~?lculdak Vilayeti içinde Safranb~Ju - Araç yolunun O + 000 - 7 + 804 

~~releri arasında yapılacak 16280 lira 02 kurut keıif bedelli şose inşaatı. 
tı kapah zarf ululiyle ekıiltmeye konulmu§tur. Eksiltmesi 13 - 10 .- 937 

t h~ güna saat 15 de Zonguldak Viliyeti Daimi Encümeninde yapıla~~tır. 
ltsıltme prtnarnf'si ve buna mütef erri diğer evrak 82 kuruş mukabilınd~ 

tllldak Nafia Müdürlüğünden alrnataktır. 
İtt)ı{tı,,akkat teminat 1221 liradır. Ek~iltmeye girmek isteyenlerin res?1i ~aze. 

a ~11\ı 3297 sayılı nüahasmda çıkan talimatnameye tevfikan Nafia Vckaletınıien 
~- lt>Jteahhidlik ehl:yet veaikaliyle Ticaret Odasından 937 yılında alınmış 

ı.. "e muvakkat t~minatlan ile birlikte teklif mektuplannı yukandaki günde 
~tinden bir saıtt evveline kadar Daimi Encümen Reisliğine vermeleri 
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Kız ve 
Erkek IŞIK LiSELERi 

ıstanbul - NDşaıntaşa 

Geceıı 
Gündüzlü 

Memleketimizin en eski hususi liıeıidir. Ana, tık, Orta ve Lise kısımlan Fen ve Edebiyat kollan vardır. istan
bulun en havadar ve sakiR muhitinde Terllclye karakd!u karıısında ve Teşvikiye camii ittisalin!dedir. Kayit 
için hergün ondan on yediye kadar. müracaat edilebilir. İsteyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon 44039 

..... , ................................................................... imi!. 

Vatı il 
Yatısız OKULLAR GCNEŞi Kız 

Erkek 
İstanbul'un en eıki ve ciddi özel okuludur. Leyli hayatı için bina çok müsaittir. Y:ı va - tık - Orta kısımhra her giln 

talebe kayıt olunur. Talim heyeti deftrli öğretmenlerden mürekkeptir. İlk kısımda da ecnebi lisıaru vardır. 
Pek yakın zamanda otobüsler okulun önünden geçecektir. Beııkt aı: Yıldız Tel. 4.22\2 ................................................................ 
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