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l\foskova, 30 (A.A.) - MoskO\·a'nm birçok mahafilinde şayi olan 
.1aberlcrc göre, e'ki halk komiserlerinden lejov geçenlerde kurşuna di· 
. dlmiştır. 

Şehrimizden alınan malumat 
Bu sabah Tas ajansının şehrimizdeki mümessilliğinden aldığumz 

malumata göre "l ejov,, bundan bir müddet evvel Rusyanm deniz işle· 
ri komiserliğinde bulunmuştur. Kısa bir zaman evvel bahriye komiser· 

(Devamı 4 iinciide) 

İlan işleri: Tcl:-2İiiis -
Elçilerimiz 
Ankara ya 

Yeni tayin ve değişiklikler dola· 
y1sile ecnebi memleketlerdeki elçi• 
!erimiz Ankaraya çağrılmışlardır. 

Yakında Ankarada hariciye veki• 
li nezdinde bir toplantı yapılması 
muhtemeldir. ( 

Paris bü~·ük elçiliğine terfian ta .. 
yin edilen Pe~te elçimiz Behiç Er 
kin bu sabahki Semplon ekspresile 
~ehrimize gelmiştir . 

11 sencdenberi Peştede Türkiye 
mümessili olarak bulunan Behiç 
Erkin Sirkeci gannda Devlet De
miryollan umum müdürlüğü zama· 
omdaki başlıca mesai arkadaşları,' 

(Deııamr _. ıincıic!eJ. ' Behiç Erkfa 

4N~'<ARADA Reisic~mhur 
in önü 

Bir elma güzünden ... 
Dr. Saydam dün yerli 

11 · · · d · teftiş etti 
Gureba · h.astahanesinde Ankara talebe kampını 

~ nıa ar sergısını gez 1 Ankara,29 (Hususi) -Cumhur-
Gaı lhtltil Refik Saydam dü;ı kik ederek dolaşmıştır. Kendileri- reisimiz Ismet lnönü dün akşam re-

11'J~J l'aya gitmiş ı 1 inci Yerli_ ne her paviyon önünde izahat ve_ fakatlcrinde refikaları, Dahiliye ve· 
V ,:~r a~ .. e;isini gezmiştir_ rilmiştir. Ra:svekil hilha!Sa Sü- kili Faik Ottrak , c mah-et\cri er
bUt 11 

bir saat müddetle serginin merbank, Yarınki İstanbul, Ha- .fıniyle beraber Ankar~ Y~k 

bir hemşire yaralandı 
.........._u~ Paviyonlarını ayrı ayrı tet- (!Jevaıııı ~ iıı• ·lid ·' kt t ı bel '· · k ı- d 
~ me ep a e erının ·amp Mir u· 

Hangi cemiyetlerin 
kapatılması 

mevzuubahs? 
Vaziyetleri yeni kanuna aykırı olan 
cemiyetler bir aya kadar kapatllacak 
lca~eıniyctıcr hakkındaki yeni 
ıı:ıu Unun tatbiki için alakadar 
lkıU~~St!selcre verilen bir senelik 
~tıniştir. 

Şehrimizde meycut 350 cemi· 
yctten çoğu, bu müddet içinde 
vaziyetlerini yeni kanuna uygun 

(Devamı 4 iinciide) 

ğu Bol~atköyünü teşrif etmişlerdir. 

lnönü, kamp komutam Binba~r 
Mehmet Aliden kamp faaliyeti 
hakkında izahat almış, daha ronra 
topçu kı"mının bulunduğu yere ge· 
!erek çadırlan gezmiş, talebe ile gö· 
rü~rek onlara ayrı ayn iltifat et· 
mi~. kampta gördüğü muvaffaki· 
yetten dolayı memnun olarak arrıl· 
m15tır. 

Korfu 
mülakatı 

Romanya Kralının bugün 

Jandarma subay mektebinin Yunan K~~~::m:~rUşmesi 
1 İzmir, 29 (A. A .) - AUn akşam 

Yeni mezunları hususi yatlariyle buraya gelmiş o_ 

:Adapar.arlı Zelieriya 

Adapazarlı 
firariler 

Affedildikleri için 

Memlekte D
' lan Romanya kralı Majeste Karo!, 

1 
gece motörle §Chir gazinosuna gel-

1 p omalarını bugün merasimle mi§lerve gece yarısına kadar otur_ dönüyorlar 
D muşlardır. Veliaht prens MLsel de 

ahiliye Vekilinden aldılar kralın refakatinde bulunuyorlardı. Çerkes Ethem de yakında 
Anka Majeste kral bu saba1ı Efes ha.. I k 
~ ra 30 - Bu sene jand;ır- Tarık İnaıd, Hakkı Yılmaz, Re- rabclerini ziyaret jçin otorayla Sel- ge 8Ce mİŞ 
•ub,SUbay mektebini bitirmiş olan şad Gökmen, Lutfi Alpar, Mch • çuka gitmek üzere 9 buçukta AL Milli mücadele esnasında Hilafet· 
~ail/~~ra bugün Da~iliye Vekili met Çivi, Sadi Talaysun, Ceialet- sancaktan hareket etmiştir. Vali çiler tarafından Adapazarında çr· 
le Q' Oztrak tarafın.dan merasim_ tin Erkont, Halit Akarsu, Safa Etem Aykut Majesteye refakat et- karılan hadiseler esnasında, fetva 
hitirlPloına verilmiştir. Mektebi Daralp, Ragıp Özerkan, Mehmtt mcktedir. adını ta~ıyan bir takım tahriklere 
. en . ö k 
ısirrııc • Jandarma subaylarının nler, Feridun Atalay, Halid Gö_ Majeste Karol Efes harabelerini ·apılarak muhalefete girişenler is· 
~unlardır: ( Detıamı 4 ibıciide) (Devamı 4 iincüde) ( Drt'amı 4 iiııriirlt! J 

Maaırnif Şüıraso çaOışmaoaırınn blttırdı 

•• 
U ni versiteliler köylerde 
Senede yrinıi gün nıüddetıe 

kampa çıkacaklar 
kif ayefsizliği iddiası 

1 
1 

Bir koltukçu bir arkadaşıyla 
oğlunu alacak yüzünden vurdu 

Guraba hastanesi hastabakıcı· 
lan arasında az kalsın bir elma 
yüzünden bir cinayet işlenecek -
ti. 

Etraftan yetişenler tarafından 
çabucak önlenebilen ve yarala · 
makla n eticelenen hadise §Öyle 
olmuştur : 

Akşam üzeri, hastanenin mut· 
fağında hastalara yemek hazır-

lanırken hademelerden Mürsel, 
adında birisi güzel renkli bir 
elmaya dayanamamış ve gizlice 
yemeğe başlamıştır. 

Biraz sonra hastabakıcılardan 
Aliye hastasına götüreceği ye· 
melC tepsisinde elmanın bulun· 
madığını görünce araill2ğ[baş
lamış ve Mürseli elmanın son 

(Devamı 4 üncüde) 

Mühim me~kezlerde 
kolej mezunu 

polisler çalışacaklar 
Böylece zabıta memurları arasında 
tedrici bir tasfiye yapılmış olacak 

(Yazısı 4 ii1ıcıide) 

1 ingilterenln mulıfenr y~rlerin ıle n • binı~~• J,on<lrnıJ:ı t rJantlalr tcdhi!'-
1 •:ilerin homlıalı s uikast lı:ı.rt• lwtlC'ri tl C'\ :uıı t!t.mcktcllir. lliikumct buna 

kıırı:ıı mfü :ulele i~in ııarl ii.nıcntoclan fc\ knlUdı• salahi) l'tlcr nlım5hr. Re· Üniversiteye giren gençlerin tahsil 
yeniden münakaşalara yol açtı "lmıle Uç giin en-el l.Amd ranm bir isfos)onunda atılan bir bombanın 

( fo:ısı [ı iııcitlt:). • yıtpfığı tahribat ı;öriilüyor. 



2 

TAN mak için bunlann gene Türk ', 
M. Zekeriya bugOnkü makale- l\Iilslüman ellere geçmesi imkanm 

inde, Ingilterenin, Balkan devletle- hazırlayacak bir tedbir alınmasını 
rini mihverden uzak tutabilmek i· ~vrm~ktedir. 
çin onların iktisaden hür olabilme- Asrm L ., ma:.;alesinde tedbir ola 
!erini temin yolunda krediler açmak rak ke:ıdisinin hazırladığı bir şekı 
tasavvurunun filiyat sahasına gir- o. taya koyuyor, diyor ki: 
miş bulunduh'Unu söyliyerck diyor- "Acaba bunun için çare ne olab. 
ki: !ir? 
"Yalnız lngiltere, diplomatik fa- Bizim hatırımıza gelen şekil liU 
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aliyetlerde olduğu gibi iktisadi yar- dur: Belediyece istimlak edilece 
dun kararlarında da gayet bati yü· j yerler üzerine plan dairesinde yen 
rürnetedir. Hatta biraz da müttefik- inşaat yapılırken yeni bina parsel 
!erine karşı bile eli sıkı davranmak- !erinden bazıları öyle seksen bin 
tadır. Nitekim Romanya da, Yuna \ liz bin lira kıymetinde büyük em· 
nistan da, kendilerine açılan kre lakten teşekkül ediyorsa bunlar sa
dinjn azlığından ve bu kredilerin tddığı zaman mübayaalanna beşer. 
hemen de harp malzemesine inhi· onar bin lira mukabilinde malları 
~arından müstekidirler. istimlak edilmiş olanların da istim· 

Dun ha\'a birdenbire değişmi~ ve kuwctli bir şimal rO.zgarr esmeğe 
b~lamıştır. Havadaki serinlik ve rüzgar bugün de devam ediyor: 
Zaten havadaki bu tebeddül bekleniyordu. Buna "kara erik fırtınası .. 

den~ror. Fakat }'akında haval~n.,' gene çok sıcak o!mas.~ i~:ali ,J 
dır. Fırtınadan evvelki şiddetli ve bunaltıcı sıcaklarda şehrimizde t! 
sadüf edilen manzaralardan ikisi resimlerde görülmektedir. .J 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Gerclc bu memleketlerin ve gerek 'c1k bedeli olarak belediyeden aldrk
Yugoslavya, Bulgaristan ve Türki- ları para nisbctinde ayn ayrı, ya 
yenin ihtiyacı, yalnız harp malze· hu! grup grup iştiraklerine imk!r. 
mesi almak için kredi bulmak de· ,·em.ek .• 
~,.il ,iktisadi münasebetlerini nor· Eğer bu tarzda bir usul için ev· 
mal vaziyete sokacak sıkı ticari ve ,·elden bir tatbik şekli hazırlanma
iktisadi tema }ardır. lngiltereden rnış olursa büyük sermaye sahibi ol· 
en ziyade bu sahada yardım bek- mıyan Türkler zaruri olarak imar 
lenmektedir ve Balkanlan tama- sahasında belediye tarafından yapı 
men mihverin elinden kurtarmak i- lacak onar, yirmişer bin liradan 
çin bundan ba~ka çare yoktur. fazla kryr.letteki yeni binaların mü-

• !mraasına iştirak edemiyecclderdir. 

CUMHURiYET 
Yunus Nadi, Saadabat paktı dev

leUeri ve barr;, baslıklı ·yaztsında, 
paktı teşkil eden dost ve kardeş de\~ 
Jetlerden birinin sulh yolunda bir 
mücadeleye giri5mek zaruretinde 
kaldığı takdirde diğerlerinin de o
nun yanında cephe alacaklarında 

Bu suretle lstanbulda bugün emlak 
sahibi olan Türklerin bu alakalan 
da ister istemez kesilecektir. Hami 
yetinden, vatanperverliğinden emin 
olduğumuz Belediye reisi LOtfi Kır
dann herhalde bu mühim mesele 
üzerinde bir tatbik şekli düsünece
ğini şüphesiz addederiz.,, 

hiç §üphe_ olmamak l!zımgeldiğini YENI SABAH 
kaydettikten sonra §Unlan söyle- Hüseyin Cahit Yalçın tngiliz si
mektedir: yasetinden bahsettiği bugünkü ma-

"Bu memleketler sulh cephesine kalesinde, uzak şarkta Japonlara 
ne kuvvet verebilirler? Bu sualin ce anlaşmasının çok faydalı olduğunu 
,·abı basittir: Onların vereceği kuv- kaydettikten sonra şunları söyle
vet miktarı kemiyet itibarile ne o· mektedir: 
hırsa olsun bu memleketlerin vüs' "1ngilterenin Uzakşark ihtilafını 
atlerile mepsuten mütenasip bir tasfiye etmesi bu sulh cephesinin 
k~yfi~·et ve kıy~e~ arz~ecektir. V~ daha kuvvetli ve gittikçe daha kuv
nıha~et bu ~v\eti kemıyet bakı vetli bir halde kalmasını temin e
mında~ ~ahı ~ görmeğe yer. yok· decek bir amildir. Avrupada artık 
tur .. Millıyetlen 6\1UTU!1~ ermış ~a: Berlin ve Romadan akseden tehdit
ada~t paktı devletlennın ~r b.ır! ter işitilmez oldu. !\Iusolini eylQlde 
son ~ı~.arda her sahada _oldugu gı~ı her şeyin biteceğini göğsünü kabar
ask~rlıkçe de çok terakkı kaydetmış ta kabarta füln edi}·ordu. Bu gidişle 

Çoban Mehmedi 
dolandırmak 
istiyen adam 
25 Gün hapse 
mahkum ·Oldu 

Dünkü sayımızda güreşçi Ço· 
ban Mehmedin Mehmet Ali is· 
minde bir adam tarafından do · 
landınlmak istendiğini yazmış· 
tık. 

Dün yapılan muhakemede suc: 
lu "aç kalmasaydım onu zarara 
uğratmak istemiyecektim,, diye
rek suçunu itiraf etmi§tir. 

Mahkeme Mehmet Aliyi 25 
gün hapse ve 560 kuruş para 
cezasına mahküm etmiş ve der · 
hal tevküine karar vermiştir. 

~Mı~ 
Maarif müdürlerinin 

salahiyetleri 
genişletiliyor 

Şorada verilen karar bu ders senssi 
başında tatbik edılecek 

Maarif Şurası toplantılnrınd:ı Diğer taraftan yüksek mektep 
maarif mUdUrleri talimatname- mezun olmıyan maarif mtidUrle 
si ile Gazi Terbiye Enstıtiisll ta· ri arasında da esaslı değişmclcı 
Iimatnamesi Uzorindc bazı de
ğişmeler yapılmıştır. Yapılan 

bu değişmeler umumt heyet ta
rafından da kabul edilerek tat
bilt mevkiine konmuştur. 

yapılması mütasavvcrdir. 

Bundan başka Gazi Tcrblyı 

EnstltilsU pedagoji şubesindoıı 

m~zun olan gPnçlerln mUfcttiş
·'k Ycl7.!fesinc geçmeden önce blı 

. Maa.rt! mUdUrlUklerl talimat- yıl <'n'.men kurslarında vaııf• 

namos1nde; yUksek mektep me-

Avclların kongresi zunu olwıyan maarif' mUdllrle-

1 rine ) :n:z vilA.yetin ilk tedrisat 

;ör\1ret burada. muyaffakıyet 

göstermeleri esas tutulmuş, tıı 

limatnameyc ilA.vc edilmiştir. 
ki ayrı teşekkül işlerile meşgul olmaları sal~hiyeti Gazi Terbiye EnstltUsU mezu 

Üniversitede 

185 As~slanhk 
münhal ... 

a 
lstanbul üniversitesinin mu 

telif fakültelerine bu yıl yenid d 
asistan alınacaktır. 

Üniversite bütçesinde 60 ~ 
maaşlı 20 başasistanlık, 50 · 
maaşlı 25 birinci sınıf, 40 Iİ , 
maaşlı 15 ikinci sınıf, 35 li '! 
maaşlı 75 üçUncü sınıf, ~O li ~ 
maa§lı 50 dördüncü sınıf asist ' 
hk münhaldir. ~r 

Asistanlığa tayin edilenler u 
veli bir yıl namzet olarak ça 
şacaklardır. Bu müddet zarfın 
muvaffakıyet gösterdikleri V 1 

kaletçı; sabit olanlar esas kad 
ya asli asistan olarak ger"rilcc 
lcrdir. "" 

Memuriyetten asistanlığa 

çcnlerin asistanlık müddeti 
kıdeme sayılacaktır. 

lerdır. b" · d k d' · · - l · · f 
L .. hal"nde bunun n-,·adar ızım e ~m- ı~ının soz. erme ış. ı· . uzumu,., 1 • t:ı\ rnk ed.ılccği-mım -nn..diyordu. JOıl-

l)Qyle ol~ugu ~lıY<!tile. _ g~ruıı:_bmr. hakika eylQle kadar herşey bitecek 
birle!tİrildi~----~ Yerilmekte idi.Bttohınn vil!'h-..t cfa· nu gen_cl11r. btr vıl mezun add(k _____ ..:. __ ........,.......__~-~-.:.... 

İstanbul Av.cılar ve Atıcılhr bilinde bulunan orta, lise ve sanat o dilceckler Ye cğitm.en kursla. 
Temennı edclım kı o fılıyata luzum gibi görünüyor. Fakat hu onlara 
'e mahal kalmamış olsun." D a n z i g i, L e h i s t a n 1 Ce

Birliği İstanbul Avcılar Kuru- kullarına ait işlere bakmak sa- rmda vazife göreceklerdir. Gen~ Ankarada Devlet Matbaa 
h 111.hlyetı· olmadı~rndan bu glbl lere bu müddet zarfında maaş· 

nubt Fransayı, Şimali Afrikayı, 
Şarki Akdenizi ve Balkanlan tes
lim etmek suretile bir teftiş değil 
kulakları rahatsız eden çanlara ot 
tıkayış suretile bir bitiş olacaktır. 
Uzakşarkta ihtiyat ve itidali elden 
brrakmıyan İngiliz siyaseti Avrupa· 
da işte böyle insani bir zafer kaza-

mu eyeti umumlyelerl dUn sa- u & 

müesseseler Vekalete bag·ır oln- ları ödenecektir. 
VAKiT at 14 de müştereken toplandı. ~ 

Asım Us, belediyenin yeni kanu
na göre istimlfilce başlayıp, bugün 
tevarüs yoluyla her biri birkaç is
min üstünde bulunan emlfild alıp, 
bunları imardan sonra Türk ve 
Müslüman olrnıyanlara kaptırmak 
gibi acı bir hakikatle karştlasına· 

lar. rak muhabere ediyorlardı. 

nryor.,, 

Müzakere mevzuu, her iki te· 
şekkUIUn birleşerek (İstanbul 

A vcJlar Ye Atıcılar Cemiyeti) na. 
rnı altında bir teşekkül vUcuda 
getirmesi idL Bu cihet reye 
kondu ve alkışlar arasında ka-

G ece .yatısı mekteple- :~:.;~;:d.::,~~~n~ı::.:~~~=!~ • • • t 1 • 
1 

ne gecildl ve uzun m Unakaşalar 

rl n U O re e rı ıeticeslnde: 
ı - Her iki teşekkülün bu-

b 
• d • 

1 
d • .. unt.U idare heyetlerinin iki se. 

t e S 1 t e 1 1 ne mUddetle yeni teşekkUIUn 1· 
dare heyetini teşkl.l etmelerine, 

Çocuklarını leyli olarak o
kutmak istiyen anne ve baba. 
lara kolaylık olmak üzere Ma
arif Vekilliği, bütün vilayet-

lerdeki yatılı mekteplerin üc
retlerini bildiren bir liste ha
zırlamıştır. Bu listeye göre 
mekteplerin ücretleri şöyle tes. 
bit edilmiştir: 

Adana kız lisesi 165 
Adana erkek lisesi 165 
Afyon lisesi 134 
Balıkesir lisesi 180 
Bursa lisesi 1 65 
Denizli lisesi 1 3 4 

Yozgat lisesi 145 
Bursa kız öğretmen okulu 165 
lstanbul kız ,, 206 
Aydın okulu 145 
Bilecik okulu 134 
Bolu okulu 14 5 
Buca okulu 206 
Çanakkale okulu 1tj 5 
Manisa okulu 1 5 5 
Maraş okulu 145 
Niğde okulu 124 

2 - Eski idare heyetlerince 
hazırlanmış olan yeni nizamna
menin idare heyeti tarafından 

tetkik ve teksir edilerek heyeti 
umumiyeye arzedilmeslno ka-
rar verildi. 

Küçük esnafa kredi 
temini 

Ankara 1smetpaşa kız 
Enstitüsü 

Elazığ Kız Enstitüsü 
Üsküdar Kız Enstitüsü 

Az sermayeli küçUk esnafa 
206 ynrdım edilmesi ve bunlara ko-
1~~ tayca kredi temini için yarrn Ti

caret odasında mühim bir top-

Diyarbakır lisesi 165 ------------ lantı ynpılncnktır. 

Edime lisesi 15 5 
Erenköy kız lisesi 206 

( 1 80 ilk kısım) 
Çamlıca kız lisesi 206 

Bu toplantıda Sanayi Umum 
MUdllrU Reşat, Ham: Bankası 

Umum MlldUrll Atn Evcim de 
hazır buluna<'nklnrclır. 

Yeni maarif' mUdUrlUkleri ta
limatnamesinde bir viIAyetin 
bUtün kliltUr mUesseselerlnln 
tedrisi ve idari işlerile doğru

Ankara bira fabrikası 
yarın devrolun•· r 

dan doğruya maarif mUdUrleri- Ankara bira fabrikası-devlet 
nin meşgul olmaları ve bu mu 
esseıJelerin bUtUn işlerinin maa. 
rlt nıüdUrlUğU kanalmdan geç· 
ı:ını uygun görülmUştUr. 

ziraat işletmeleri kurumu tara
frndan inhisarlar umum mü
dürlüğüne 31 Temmuzda dev. 
ıolunacaktır. Muamelenin za-
manında yapılabilmesi için teş. 

· · kil olunan komisyonlar, işleri. 
ne başlamışlardır. Devlet Demiryolların

da tayinler 
Devlet Demiryolları umum 
müdürü Tahsin Sezen !ekizin
ci işletme müdürlüğüne nakle
dilmiş, sekizinci işletme müdü. 
rü Cemal Hidnyet Sertel umum 
müdürlük teftiş heyeti reisliği. 
ne, umum müdürlüğe de, u. 
mum miidürlük muavini F unt 
Zincirkıran vekaleten getiril. 
nıiştir. 

--<>-

Milli Piyango idare 
heyeti azaları 

Milli Piyango idare heyeti tc. 
şel<kül etmiştir. idare heyeti re. 
i~liğine l\ılaliye Vekaleti varidat 
umum müdür muavini genç ve 
kıymetli mnliyecilerimizden Ni. 
hat Ali Üçüncü seçilmiştir. 

Ankara bira fabrikası 1 A
ğustostan itibaren inhisarlar 
daresi tarafından işletilmeye 

baslanacaktır. Hazırlanan kad. 
ro -Vekiller Heyetinin tasdikine 
arzolunmuştur. 

Osk üdar iskele meyda
nmda istım:a.( 

Üsküdar iskele meydanını a· 
çılması için buradaki binaların 

istimlakine yakında başlanacak 
tır. 

Çeşmenin karşısında.ki binaların 

istimlaki için 18 bin lira ayrılmış 
tır. Bina sahiplerine tebliğata 

başlanmıştır. 

-0--

Kimsesiz asker 
ailelerine yardı ın 

Erzurum lis~i 1 70 

Bursada kıyamet 
end:şeleri 

Galntasarny lisesi 248 Bir kısım halk birbir-
Gaziantep lisesi 145 1 · I h l "'il 
Haydarpaşa lisesi 206 er1y e e a aştı 

Bilhassa Halk Baıılrnsınnı 

"Snafa yapmakta olduğu krc· Ton1'oıra a mcaı 
dllcrln scnişletnmestne çalı· 

Dahiliye Vekaleti viliı.yetlerc 

bir tamim göndererek, kimsesi 
olmayan asker ailelerine müşkü 
lat gösterilmeden kanuni yar· 
dımda bulunulınarunı bil<lirmi;i 
tir. :ıia "a:h tır. 

lzmir kız lisesi 206 Bursa - Merih yıldızının dün 
İzmir 1. Er. lisesi 206 yaya çarparak kıyamet kopmasına 
Kabata§ lisesi 206 .;cbeb olacağı hakkındaki bir gaze· 
Kandilli kız lisesi 206 tedeki neş"iyat üzerine şehrimizde 
Kars lisesi 15 j 27 temmuz gün ve gecesi çok he~·e-
Kastamonu lisesi 145 canlı geçmiştir. Birçok kadınlar. 
Kayseri lisesi 165 fabrika amelelerinden birçoklannın 
Konya lisesi 1 5 5 biribirlerile helfillaştıkları görülmü~ 
Kütahya lisesi 134 tür. 27 temmuz günü nasıl olsa dün 
Sivas liaeıi 15; yanın sonundayız deyip de i~lerine 
Trabzon lisesi 150gitm:yenler çoktur. 

kurulacak 

Ankarada kurulacak olan bUt 
yük devlet matbaası plan ve pf'\\ 

1 
jelerinin hazırlanması için Ba~ 
vekalet 1939 bütçesine bir mil' 
dar tahsisat koymuştur. Bina i 
çin münasip bir arsa aranma1' 
tadır. 

-o--- ıartf 

lzmir çocuk 
hastahanesi 

İzmir, 29 (A.A.) - Belediye ın. 
rafından yaptmlmakta olan rocJl, 
astanesinin 85 bin liralık bi;-ı.ı'1. 
mı dün ek$i1frneye konulmuştıl' 
llastanenin yakında tamamlarurıs 
na çalışılmaktadır. 

36 soyfn içinde en tanınnı•Ş 

ınuharri\)"f\"1 ··1.,,•~1.nnı ,.e bı· 

ç<'' terzihanesine 
Y • •• • B·ıı' ,rar.. ..... ... ........ ,z ı 

kor .. 111aılan col-ıthİıL: 
•nr nezih tek mccmunı.lır. 

Bu sayısında buJacağını• 
bahislerden bir kaçı : ~ 

Eılchiy:ıtımız nasıl bir istıı.•· t 
mel takip etmelidir? - Acık hB'p 
,.:ı dnns nıckleplcri - Dokıorıııı 
l:Ciş<'si: nacnkl:ırın s:ığlığı - fit"' 
~nt Ekremln, tarihin meşlıll1 

kııılınlnrıno rlnir hir yazısı ' 
Sint'nıa. spor - l\adınlıırn muh 
telif clişlcrl ,.e elbise modelle' 
ri - Olnıuş vakolnrın hlknyclt"' 

rinden: "Hu lckc:ri kan ıcroi"'I 
lcrt .. - Onu elimden Aldııı!·· 
V:ıl:i Nuredılinin :ı5k ,.e mıırerı'l 
romnnı - Cem:ıl N:ıdirin enfes 
hır karikntürü. \·cs:ıire .. 

1 36 Sayfa ! 
~ 5 kuruş 
J UNUTMAYINIZ ~ 
~1; ,....,,,.. ...... ,,,,., ... 
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Zaman 
"SANLAR ikiye ayrıldı: bu 
günlerde harbin patlamasını 
·ak sayanlarla bütün pürüz· 
in harp~iz halledileceğini 

le söyliyenler. Doğrusunu is· 
z her iki türlüsü ile konu5· 
a insanı sinirlendiriyor. Çün· 
kısmı etrafı yıldıracak el' re· 
alecana dü~ürüyor; ötekile· 
, kendi tahminlerine inanan· 
rın sukutu - hayale uğrat· 

kabil. Yeis de, ümide de ka· 
an hadiselerin inkişafını bek 
onlara soğukkanlılıkla bak· 

aha doğru bir hareket olmaz 

~ukkanhlığa imkfm mı var? 
e basit değil: hepimizin raha· 
, istikbalimızi, hayatımızı a· 
ar ediyor. Harp çıkarsa dün· 
Ust olacak, milyonlarla insan 
.. Böyle bir ihtimal kar~ısm

kanlılrğı muhafaza edebil· 
insan kuvvetinin fe\'kinde ol· 
ı? .. diyeceksiniz. Ilakkı_nız 

ı:ıkat telaşa düşmekle ne kaza· 
ınız.l.. 1Ialecanınız dünyayı. 
azsa sizi harbin felaketlerin· 
rtarabilir mi? ... llalecan an· 

<ızr hak"Iz, yarın sizi utandı· 
hükümler vermemize, sözler 
cmize sebcb olur. 
nm şöyle veya böyle olacağı· 

liyenlcrin cesaretine hayret 
:ıı. Tahminleri t.amamile yan· 
ınca kendilerinde bir rahat· 
cluymazlar mı? 
bin bu yıl içinde patlıyacağı· 
ıyetle haber verenler içinde. 
le kahyesi müdavimleri bu· 
:U gibi, bazı büyük devletle· 
aset adamları da var. Ma· 

kaln-esi müdavimlerini rahat 
, • ")tekilerden. do1ru· 
•tki'iii~•V~ıı. Onlar, tahmin· 
tı doğru çıkmasr için, ellerin· 
~leni yapabilirler. Harbi iste· 
•onun patlamasına çalı5ma · 

bildir. Gerçi harplerin, 5u ve· 
kimselerin arzusu ite çıktığı· 
tıi değilim; fakat o adamlar. 
~tini dinliyenleri kızış;ırarak, 
r hadiselere sebeb . 1Iabilir· 
ani harbin zuhurunda, hiç 
a ikinci derecede amil olma· 
kanı vardır. 

1~in çıkacağını söyliyenlerin 
ı de bedbin insanlar sanma· 

c"lu harbin işleri düzelteceği, 
aıı bir saadet devresine ulaş· 
r kanaatinde. Içlerinde: 
1talya'nın. \;r,,:::\ J lC"'"'''J1.'nın 
~nkara 30 - Bu sene janr 

~ · ubav mekt • ' · ,::-
1 tına •• ıcıııı) urlar ... Onların ın· 
~ lliller'in ve 1\1usolini'nin i· 
tl'i dünvada birtakım sıkıntı· 

l
ıt~karct1 • ı1ayır, bilakis: Ilitler 
l.ıs~lini idareleri, dünyanın 

, !\} kte olduğu sıkıntılardan 
il. O idarelerin yıkılması ile 

Ve intizamın yerine gelece· 
nınak, wn derece saf dillik o· 

1• 
11 mesele, o idarelerin zu· 

1
<1. Sebeb olan sıkıntıları gi· 
ntcktedir. Bu da şimdilik 

'<!ır 
~ 1tı elinde del:i;il. O sckıntılar 
~ ~u veya bu hareketle değil. 
ıaınanla geçecek. Belki ara· 

• tjaha birçok harpler, ihtilal· 
... .,ıı türlü felaketler doğura· 

~ t bunlarla hallcdilemiye· 
linkü dü--üncclerimizin, iti · 

~ll1ızın p in - hükümlerimi· . ' 
~n ıne i lfmm. Bu da ancak 

a olur. Ne yapalım? bizler 

<llıatsızlığa katlannıak \'c ha· 
tı i · · 'zlcrin r ·u 

H X B E R - i\liıam Postan 

1 ürk sanat ve fikir 
hayatı üzerinde 

taslaklar 
Yazan: Necip Fazıl KISAKUREK 

- BAŞLANGIÇ - · ı Osmanlı lınparatorluğunwı kurulu-
Bütün nczaketlerimizi, pazarlık- !'!U olduğu için, o günden Tanzimata 

!arımızı, muvazaalıı.rımızı, tevekküL kadar, birinci devre. Bu devreyi 
!erimizi, kanaatkarlıklarım12.1, oluru. (Ortaçağ Türk sanat ve fikir ada-
na bağlama tesellilerlmizi bir tara
fü. bırakarak, dünya ölçüleri önün
de, bugüne kadar gelmiş bütün sa
nat ve fikir kıymetlerini muayene 

mına krsa. bir bak!ş) diye çerçeve
liyorum. Bura~a!ti Ortaçay tasnifi 
tamamiyle şahsnn:za ait bir ölçü. 

İkincisi; Tanzimatın ilanından 

altına çağırmanın ve temizleyici sonra geçen ilk yarım asır. Bu dev_ 
tenkidi bina etmenin günü bugün. reyi (Tanzimat Türk sanat ve fikir 

Ciğerci dükkanında bile (Bugün adamına kısa bir bakış) diye çerçe. 
peşin, yarın veresiye) yazılı bir veliyorum. 
levha \'ardır; yaşadığımız günün L Üçüncüsü, Tanzimatı takip eden 
çinde bulu·duğumu:ı: gün olduğuna ilk yarrm asır nihayetinden Dünya 
dair bir şuur vardır. Fikir veresi- Harbine gelinceye kadar süren çey
vcciliğindC'n ne vakit kurtulacağız? rek asır. Bu devreyi (Dünya Har-

Her meselede satıh üzeri cUmbü. bine gelinceye kadar Tanzim.at son
şü, kof ve günübirlik tecelli gayre- rası Türk sanat ve fikir adamına 
ti, tatlı canını 24 saat için koruma kısa bir bakış) diye çcrçeveliyo_ 
açrk gözlüğü, Yaradana sığınıp sa- rum. 
vurma küstahlığı, dünya kıratında Pördüncüsü, Büyük Harbin baş. 

··········-----· ........................................................................... .-
! 
~ 
1

«Refik Saydam şefkat yuvası>> 
Yazan: M. DALKILIÇ 

S Al'L.'\" Baş,·ekilimiz Refik Saydam'm millet baba.<ıı olarak 
gösterdiği bir Ş<.'fk:ı.t hareketi bütün memleketin 'icdanı

nı teı-.hir eılecek kadar uhidir. 
Sayın BaşYckil babası millet olan bir irfan müessescmi7.i, Da. 

rü5şa.faka:rı hü)'Ük bir insan kalbinin en has'la<ı incir.abile ziya.
ret etti rn öksüz yoksulluğun daha. bükük bo~ nunu doğrulttu: 
Milletin şefkatine muhtaç kızlarımrz için de bir irfan mlie.,...escsi, 
bir kız Darüşşa.faka.'>ı kurulacağını da miijtkledi. Darüş~afalrn. ol 
dukça. eski \'e Jıakika.ten yara.tm bir şcfl•atln a<'iıj:;rı bir irfan ku
cağıchr. 

Birçok flcvirleri ye rejimleri görm üştiir. l\ucaı:;'lndnn bu 
millete pek çok değerli insanlar hediye ctmi.,tir. 

}"aka.t hemen Jılçbir de' irılr, hi!: kim:;ıe bu miicsscscnin ma. 
n<'\ i eşiğinde diJ;'cr bir yoksulluğun, cliğt'r bir öl<süzlüğün ağladı- • 
ğmı ı;örmemic;, hiçbir z:unan bu <;cfkat kC'ncli milletinin kı:r, eYlfıt. 

la.ruıı bağrına basmamıştı. 

İlk sayın ,.e büyük kalpli llaŞ\CkiJimiz R<'fik Sayd:ımdrr ki 
bu şefl<at yuvasının muerasındaki bu ~·ao;lı ;;-ii7.l<'ri de ~örclü ,·e 
onların ya51 akan yere bir irfan abidC<;İ lrnrıı,ror. 

Milletin babası, oğlu kadar öksüz kızını ıla. ancak Rcrik Say
damın büyük ka..lbinde bağnna bnsmıs olu:ror. 

Saym na.,,1ekllimiz milletin yardun şefka1ini hütiin bir Ş<'f. 

kat halinde yaratınıı,;tır. Al'tık milletten irfan isti~·en bu yoksul 
kızlarımıza da yükselme ve yücelme ve millet ,SCfka.ti yuYast açı

lıyor. 

Ancak bir millet babası kalbinin mihrak ola<'n~ bu c;efkıı.t 

şafa~ ka~ısmda derin bir taha.<ı"iiis duymamak imkansızdır. ! 
Onun i!;indir ki Refik Saydamın yarattığı hu yrni şeflrat a. ! 

bidcsin<", millet babalığmm yaratm Ş<"fkatht<" <'lı<'dİ bir ömek O· r 
Ja.rak Relik Saydam isminin konnlmaı.ım t~hclkn diliyoruz. a ................................................................................................ 

bir iç ve dış hesaplaşmasına bir langıcmdan Cumhuriyetin ilanına renkli bir geceye benzer siyah taş olocyası güneşli bir gök, cemiyet 
türlü yanaşamamaktan doğan neti. kadar gelen zaman. Bu devreyi, tahtasına bir çizgi çekelim de çiz. bu gökten sıcaklık alan bir toprak, 
ce. (Büyük Harb ve Büyük Harb son- gimizi eğri büğrü sıı:nanlar, çiz. sanat ve fikir adamı da, ferdiyetL 
1 

Klasik çatının klusik temeli olun. rası Türk sanat ve fikir adamına mekle mükellef oldukları şekli kav- nin köklerini bu toprağa salan ve 
caya kadar üzerinde işlemeğe malı- kısa bir bakrş) diye çcrçeveliyo- rasın. Biz bir şey söyliyelim de, istidadına göre yemiş veren bir a- · 
küm olduğumuz hesaplaşma borcu- rum. başkasının fikrini tashih etmeden ğaçtrr. 

na karşı, şahsiyr.t hümmas: çek- Beşincisi, Cumhuriyetin ilanile kendi fikrini bulamıyanlar bi:d dü- AğaÇ, toprak \'C gök; ferd, c~mi-
miş, ölüm korkusu ve yaşama ihti. bugün arası. Bu devreyi (Bugünün zellmek suretilc hiç olmazsa bir yet ve idcolocya halinde düzene gi
rası duymuş her Türk sanat ve fi. Türk sanat ve fikir adamına kısa teşhise varsın. rince HAYAT ve onun sonsuz dc-
kir adamı taahhüd altındadır. bir bakış) diye çerçeveliyorum. Kahramanlık, bence bu baş vu- veranr doğar. 

• * * Görülüyor ki, 660, 50, 25, 10 ve ruşta! Hiçbir insanlık devri, gid'.?n kim 
Ben kendi hesabıma, terkib elti- 15 yıllık beş dene, mütesavi za- - 1 - ve gelen ne olursa olsun, bu ana 

ğim her mısra ve cümlenin yüzü: ma,n bölüınlerine değil de, büyük TÜRI\ ORTAÇAG SANAT VE unsurlar d ı~ında bir terkip yapabil. 
me karşı "eda et!" diye haykırdığı içtimai hadiselere muvazi sanat ve Fll\,tR ADAMI1'"A KISA BİR miş değildir. 
bu borcu, asgari bir taksit mikya- fikir degişmelerine uygun olarak BA.KIŞ lmdi, metafizik bir kıymet hük-
sile ödeme hareketine girişmiş bu. smrflandırılı,·or. münc !)İmdilik yanaşmadan kabul 

J Türk Ortaçağ sanat ve fikir ada.. 
lunuyorum. Türk sanat ve f~r Çizeceğim taslaklarda şahıslar, mr, dünya mikyasilc, ruh ve kafa.. edebiliriz ki Türk Ortaçağ sanat ve 
dünyasını, bütün birinci sınıf un. ferdi kadrolarmdRn ziyade içlimai sının bütün mimarisine, sanat ve fikir adamı, bcllibaşlı bir görüş 
surlariyle, kuruluşundan bu ıtüne kadro ifadesi içinde ve sade bu L ideolocyasının bütün miyarlanna merkezi etrafında sebeb, netice \'e 
kadar nasıl gördüğümü anlataca- simleriyle belirtilecek, topluluğa ermiştir. gayelerini çerçevelemiş; zamanı 
ğım. it tefihislerdc unsur rolü~ü oynr_ O, içinde yaşadığı cemiyetle ve mazi, hal ve istikbal olarak Uç a.-
Yapacağ • mimarın gazete ke- yacak. . t• 1 tiv, d . t k hengiyle temsil etmiş; kendi ömrü 

eemıye ı, yer eş gı me enıy~ ay-
narında ik! çizgiyle bir bina e- • * * ''e anlayrşr içinde hadiselere hakim 

, nağile tam bir anlaşma halindedir. 
sasını belirtmesi gib.i., çok acele bir Ne bu ateşbo"'ceklen· gı'bı' a~·drn- K d" . . _ . t 

1 
olmuş tezatsız bir cemiyetin halis en ısını yoguran cemıye , nası 

taslaktan ibaret. Fakat öyle bir Irk vermeden karanlıgvı noktalama b" d yemişidir. 
ır dünya içi ifa esine ve bir dUn-

taslak ki, cümlelerin üzerine per. fantazyacılığı? Ne bu, idrak mide- ya dışı telakkisine malikse o da, Bu cemiyetin: 
taYsızla eği~eyi bilenleri, bütün lerine hazım ve lı.annnıza cevher (objet) ve (sujet) halinde, bir Dini mizacı (Süleyman Çelebi) 
geçit noktala.rmaan dolaştırmak teklif etıniyen fikir posacılığı? Ne sanat ve fikir dünyasınm bütün un- de, 
şarliyle ana kıymet hükümlerine bu, leblebi ve kabakçckirdeği geve. surlarına sahibdir. Derinlik ve olgunluğu (Mevlana) 
vardıracak. leme tenki. "tçilig-i? ı"lmi, da, Dili, nahvi ve kalıpları· 
Görüşümü 5 safhaya ve 5 parça.. ' Ma\•era hümmasr (Yunus Emre) 

~-a taksim ediyorum: 
İlmi ve hakiki manada Türk sa. 

nat ve fikir hayatmın ba.şlangıcr, 

yerimize ba~ka türlü düşünen, gö· 
ren adamların gelmesini beklemek· 
ten öaşka çare yoktur. 

Nıırull/.ı1ı AT AÇ 

Bir şey söyliyelim, blr ş<'y söyli_ mantrğr ve nasları; ahl8.kr, mizacı 
de, 

yelim! Müspet bir hamleyi andıran, ve ruh haletleri; men bar, mecrası Kahramanlık hay&li (Battal Gn. 
haysiyet vaadeden, boşlukla mekan ve mansapları; hula.<ıa bir varlığın 
işgal etme hassası olan bir şey söy
liyelim ! !sterse o şey ranlış olsun. 
Söyleniııindeki ihtiyaç doğru ya! 

tecelli aynalarrndaki bütün akisle. 
rile o, sistemli bir platforma ÜZC'. 

rindedir. 
Bir şey söyliyclim. de gör:.işümü- Bu platformayr ona cemiyeti, cc-

zü sakat kabul edenler, arıyacakla- miyeline de İslam iman ve ideoloc
rı sağlamın ne olduğunu anlasın. ! yası bina <'fmi!]tir. O devrin mu
Sanat ve fikir . hayatımızın zift vazenesine göre İslam iman ve ide.· 

• 

zi) de, 
Aksülamel psikolocyası (Köroğ_ 

lu) nda, 
Nükte Ye hicvi (Nasreddin Ho

ca) da, 

Necib Fazıl KISAKÜREI\ 

( Deramı 5 incide) 

Pazar vapurları 
sığmaz! 

ha saba lstanbulda yağların tersi .. 

P.\Z.\R ~Unü Boğaza gidenlerin ye· 
klınu 70,000 ki5iymi5. 

Fen bu !.. B 1R gazete ~u ma.liim:ıtı YC'ri~·or: 
- Fırtınalı hir harnc.l:ı cli~·or, bir 

ızcmiııin etrafrna -1-00 litre ~·a~ dökülecek 
olursa. gemi iki <ıaat i!,'in rahata. kayuşur!. 

Tutmu5, meraklı bir muharrir bunu 
hesaba. nınnuş, bunun nekadar bilet parası 
tuta.cağım hesab etmiş: 

Boğa.r. \apurlarmda rnsati ~idip g<"lmc 
bilet ücreti 25 kuru5tnn hesab cclilince 
17.000 lira tutuyormu,ı .•. 

Bi1.<'e hu hesabın a.<ııl şöyle ya.pılma.'>ı 

ıı,crektir: 

Dir rnpur VJ~ati 1000 ki~i aldığına 

;;öre lıu hr.11• bo3aıa neyle gitmiş? .. 
Zira bu h~ı-ı be göre pazar günü bo. 

ğ:wa nc;\'lc gitmi~? •• 
Zira. bu hcı.aba göre ııazar glinü Ilo

~nza 70 ,·apur l'!lcmcı;i IRzırn. Ilalbul<l ~ir
kettc:ı bu knclar 'apur yol•!. .• 

Bir. de bu hıhaf muharririn ıncralu. 

na kapılıp da hesablara kalkı5tık, af bu~ u. 
run .•• 

Nem ize lazım: 
Zcn~in rnttUrlarcl:ı siiylcnenler 

ğürclüıı ı;encsini yorar!!... 

... * * 

zü-

B
İR zatın biri gazet.-ye şöyle bir ı:ot

kayetfo bulunuyor: 
Bu zat doktorun tan;lyesi üzrrinc bir 

51::-c macl<'n suyu almış. Açıp bir bardağa 
boşaltmış. f'akat bardağı ağ?:ma ~ötürüp 

biraz içince gönlii bulanmış. 

Zira bumuna bir esans, bir la\·anta. 
kokusu gelmiş ... 

Önce bardağııı Ji\\antalı olduğuna 

lıükmctmi~. Fakat sonra. ~~edrn bir yu. 
clum i~İ<'C Hi.rnnta kokusunun ı,i~de oldu_ 
ğuııu anlam15. 

Di~·or ki: 
- Anla5ılı~·or hıı -,i"l"rP- lihaııta \'f'~·ıı 

kolon~·n. konınu5, "-011r& nıatlen c;uyu dolılu
rulmus ! .. 

Bu ZR\'allı okuyucunun herhtılclc yan• 
lıı:;ları \ar: 

J<.:lh<'tte! 
Şi~rlcr fonni ~·ıkamp 

mi koksun ! !.. 
:;. 

'kapatılıyor. Pis · 

A<'aib. 
Acaib. 
Biz lstanhuldıı midrmir.e lıangi y::ı~ı 

ıHiksek bilakis iki saat fırtına. ohı~ or ! ! .. 

* * * 
Veni bir haber 

N AOI Sulullah Gnzel<>IC'rle sakalar 
siitununda. Son Telgraf gar.ctcsin_ 

de yeni bir baber AÖrmü~: İtalya Hıı.tayn 

gör. ılikmlıı, haberi. 
Ayakkabı l><ı;yan..,ı kendi fotinini bo~·a· 

mnya. ,·akit bulamnzmış, derler; bıı da Uy. 

le olacak. 
Kendi ~azet~inin baı;mnlıarririni okn

mu~·or galiba. O AÜnkü basmalrnlc>l~rini o. 
kumııc; bulunsaydı, bir basmakalt'nin na<ııl 

Paris telgrafı cübbesine biiriindü~iinü gi)
rer.-k, m<'' zmınu ha~ka bir <'CplıNlC'n ele n. 
lırılı sanırım. Yazık hir mcYzu lrnt;ırc1r. 

Mim 

3 

Düşündüğüm gibi: 

Büyük Şefin 
sözleri 

Yazan: SUAD DERViŞ 

Çankayada, Maarif Şurası aza
lan ve refikaları şerefine tertip e
dilen resmi kabulde Büyük Şef 
İsmet İnönü, Maarif Şurası azası· 
ne verdikleri beyanatta bütün 
Türk münevverlerini büyük hay
ranlığa ualştıran bir bela ğatle şu 
hakikati işaret etmişlerdir: 

"Büyük Türk miJletini layık ol
duğu derecede tebaı·üz ettirecek 
tek vasıta onun kültür ve teknik 
kuvvetidir.,, , 

Şefin bu büyük hakikati ifade
lendirmesi memleketin yannm<la 
bu iki kıymeti yükseltmek icin 
nasıl bir enerji sarfedilcceğini ili
ze öğretmekte olduğu için sevini• 
yoruz. 

Evet 1 Bir milletin yükselmesini 
temin eden yegane kuvvet, onun 
kültürde ve teknikte en yüksek 
dereceye yükselmesidir. 

Bir başka yazımızlda da anlat
mağa gayret ettiğimiz gibi, tekni
ği, bilgisi, kültürü bir ihracat cm· 
teası yapmadan evvel bir millet 
tam manasiyle yükselmiş addcdi· 
lemez . 

Türk milletinin Türk toprak· 
lannı düşman istilasından kurtar
dıktan sonra yaptığı ve daha şid
detle yapması lazım gelen müca
dele, onu cehaletin elinden ide ç~
kip kurtarmak savaşıdır. 

Türk milleti muasır milletlerin 
bilgisine, tekniğine, kültürüne 
iftikar arzetmiyecek seviyeye gel
diği gün, Türk milleti istiklal ve 
hayatı için rnevzuubahsolabilecck 
bütün tehlikeleri, bütün korkulaı ı 
atlatmış demektir. 

· Türk gençiliğine aşılanması la
zım gelen fikir şudur: 

Bilgi, kült~r, teknik ışı bir 
milli mücadeledir. Bir istiklal ve 
hürriyet sava§ıdır. Türk vatanı 

gibi cömert ve zengin bir toprak 
parçası üzerinde oturan bir mille· 
tin o topraklardan ihtiyacı olan 
her şeyi istihsal cl::lebilmesi ıçın 

muhtaç olduğu şey, yalnız kültür, 
teknik ve ilimdir. Ve bunu ken· 
di toprağın.da bulunca, iktrsadi ol
sun veya herhangi bir şekilde o· 
!ursa olsun hiçbir başka milletin 
nüfuzu altında bulunmak mecbu
riyetinde kalmaz. 

Türk gencine telkin edilmelidir 
ki, üniversiteden imtihandan klön
mek, harp meydanında silah terk -
etmek kadar kötü ve şerefsiz bir 
iştir. Ve eğer biz Türk istiklali· 
nin hakiki zaferinin bura.da oldu
ğunu onlara telkin edebilirsek, 
ilim savaşında aciz gösteren bir 
tek gence rastgelemiyeceğimizdcn 
emin olmalıyız. 

Milli Şef İsmet İnönünün bu 
sözleri ise münevver gençliğe bu 
mefhumu telkin edecek kudrtte -
dir . 

Türk gn_çliğinin, bu teknik ve 
kültür harbini bu, büyi:k münev
verin başkumandanhğı altında kt
sa bir zamanda büyük bir muvaf
fakıyetle muzafferiyete ulaştıra· 

cağından emin olabiliriz. 

Suat DERViŞ 

Bu ne sürat 

Atatürk köprüsünün bo· 
yaları şimdiden 
bozuluyormuş! 

Atatürk köprüsüne konmakta 
olan ağaç parkelerden 1!)() bin 
daha Fransadan gelınifjtir. · 

Yakında son olarak 200 bin 
parke daha gelecektir. Köprü chı 
balarına vurulan boyalar şin1cli 

den bozulduğundan mütcnhhidı 

inşaat bitinceye kadar boya işle 
rini mukaveleye uygun olaral 
tamamlaması bildirilmi~ir. 



~-:~ rAıiiiifE!l!l;ıamm:_:_ 
Sat~l;;~~v1e;m~obka~tÜtün ·Elçilerimi! A~karaya Sovyetlerde bir idan1 

Çag 1rl1d 1 
·-· (Baştarafı 1 iııcidtl 

O
., d u g" u ş ay,· a 1ar1 lıgınden aynlmış olan lejov'un idamı ve bunun sebebi hakkında tıı 

ajansı ademi malumat beyan etmektedir. 

"(Baştarafı 1 incide} gazete!eri tarafından gö;terildiği gi· Alman gazetesınin verdiği haberi tekzip 

d O g
v r u de g" ,· ı d ı' r eski sefirlerden Seyfeddin ve cliğer bi \'aziyet deği~tirece!; mi? ~loskova, 29 (A.A.) - Tas ajansı, hahriyc halk komiserliğindetı s 

)irtek ze\'at tarafından kar,.ılan· B nd ı..· f k l"d l"k - d -~ - u a ~ır ev a a e ı gormü· ıgı malQmata istinaden, S<)\'yet şimal donanmasının geçit resmi ~ 
mış ve doğruca Nişantaşındaki E· ronun.,, d b" d · 

K k d k k d 
sı.n a ır ~~ız. ü tü gemi il_e bir denizaltı gemi inin çarpı~tığı ,-e 

ır &rece il ra f yarın an 'ıtı'baren mek apartımamna gitmi5tir. Paris elçimiz, !\lo;ko,·ada 'Fran a nızaltı gemı ının yaralandıgı hakkında Volkiser Bcobahter'in 
Yeni Paris elçimiz, kendi ile gö· \'e İngiltere ile Sov'-·et Rusya ara· t t "hl" " , . .

1
. J cmmuz arı ı nushasında verdiği haberi kati surette valanlamakta 

Piyasaya Veri 'yor 
rüşen bir muharrİrİmİze kısaca ...ıe , \ında ro d .. k ) . J mitşir ki: u ..... reyan e en muza ere erın ne şimal filosu mmtakasmd<t ne de herhangi bir yerde böyle bir ç 

Bir mOO::Icttenberi lstanbuJ ~nlaşma ile neticelendiğine dair gc- pışma olmadığım ,.e şimal filo-.u geçit resminin hadisesiz cereyan t 
hir edeceğiz. Gümrük tarifesinin -- Yapılan da\·et üzerine geldim. en haberleri çok memnuniyetle kar dİğini ta~rih etmektedir. 

ve bmirde Vekalete bağlü mü- memleket iktısa.diyatiyle daha Bu akşam Anknraya gidiyorum •ılamıştır. 
cs.~ese_ı.erde tetk.iklerde bu~unan ahenkli bir haJe konulabilmesi için Pari ·e ne vakit hareket edeceğimi Esasen kuvvetli olan sulh cephe· 
Gumruk ve inhısarlar Vekilı Raif ı mesaiye başlayacağız. '1enüz bilmiyorum. Bu cihet, An· !)in.in ehemmiyeti bu gibi iltihakla 
Karadeniz dün inhisarlar umum Gümrük muamelelerinde görü- karadan alacağım talimatla belli o ;ok artmııı te_lakki ediliyor. 
müdürlüğünde İstanbul matbuat l"n formaliteleri basit bir şekle 'acakhr. 
ruümessillerini kabul ederek aşa. Gokma!< istiyoruz. Bunu temin Söyliyecck hiç hir şeyim yoktcr. E'çılcrimızin tayinleri 
ğıdaki beyanatta bulunmuştur: için yeni bir gümrük kanunu ha i\lacaristanla müna;c-'ı::ctlcrimiz no~ hakkındakı kararname 

" 1s - mal ve do tnnc olarak devam et· ,\nkara :.!9 - Paris büyük elçi· 
mektedir. Benim yerime Peşte clc;i· nız ~uat l>avazın Tahran, Tahran 
;iğinc Atina sefiri Ru~n Eşrefin ta· bi.ıyük elçi i Enis Akaygenin Atina 
rin edildiğini öğrendim.,, üyük clçilik1erinc, Peşte elçisi Be-

- tanbul ve izmi.-de Veka zırlayacağız. 

lete bağlı te§ekküller:!c yaptığ-m Gümrük komisyoncuları hak -
tetkiklerin neticesi hakkında size kındaki kanunu yeniden gözden 
yereceğim malumat şudur: geçireceğiz. Biliyorsunuz ki güm· 

Gerek istanbulda, gerek İzmir rük komisyoncuları amme hiz
de satılmamış tütünlerimizin çok metlerinin ifasına teşrik edilmi§ 
olduğu pyiasını duydum. Bu şa- rr.eslek aıdamlarıdır. Komisyoncu
yia hakikate uyguı;ı değildir. Bi· lıır birliği heyeti ile görüştüm. 
liyorsunuz ki her senenin mahsu. Onların istedikJeri de bizim 
Iü daima ve hemen hemen bir se· clü§ündüklerimizdir. Tetkikleri:n 
ne sonunda memleketten ihraç e- den iyi intibalarla dönüyorum ... 
dilmektddir. Bu vaziyet tütün Vekaletime bağh müesseselerin 
isihsalatınm satış icabıdır. çahşmalarından memnunum .• 

93 7 haziranı sonunda tücrarlar İnhisarlar idaresi garp memlc· 
elinde 52 milyon kilo tütUn var- ketlerinde ide eşine ender tesadüf 
dr. 938 haziranı sonunda ise bu edilen ticari ve sınai büyük bir 
bu rakamm 400.000 daha arttığı. devlet müessesesidir.,, 
nı görüyoruz. İçinde buJundu ~ Vekil, §ebrimizdcki tetkikleri 
ğumuz senenin haziran ayı 60nun- nihayete crıni§ olduğundan bu. 
da da tüccar elinlde 50 milyon ki· giin Ankaraya dönecektir. 

Adapazarh firariler 
lo tütün olduğunu görmekteyiz. 
Bu tütUntin 4 milyon kadarı csa • 
zen ya har~tcki müşteriler he -
sabına satın alınmış, yahut da 
ecnebi müşterilere satılarak mem ( Başlarofı 1 incide) 
ıcl:etten ihraç edilmek Uzcre ha- yanın bastmlması üzerine ecn~· 
•ırlnnmıştır. memleketlere kaçmışlardL 

llu hesaplara g8re vaziyet nor- Miktarı 2000 i bulan bu firarık 
.. :al ve şayialar asıisızdır. rin çoğu Balkan memleketlerınde 

Yeni inşaat crleşmişlerdi. Bunların bir kısmı 

Yeniden bakımevlcrf, emane: ~O sene memleket dışında kaldıktan 
ambarları, fabrikaJar, tuzlalar, tonra, 150 liklerin affı münasebeti· 
transit depolan, idare ambarlan le hükQmctimize müracaat etmişler 
gibi miltcnevvi inşaat yapacağız. ve buraya dönmek için müsaade di· 
Bu inşaat işlerini daha iyi ıbir ni. lemişlerdir. 
zama sokmak için bir program Bu miiracaatlar tetkik olunmuş 
hazırlayacağız. Ve bu inşaatı se. ve avdetlerinde mahzur olmıyan 
nelere taksim ddeceğiz. Halen is- firarilere gelebilecekleri bildirilmiş
tanbul, lnnir ve daha bazı vila - tir. 
yetlerimizdc inşaatımız vardır. Firarilerden Çerkes hacı Mehmet 

Ci'Jali fabrikası ailesinden 60 yaşlarında Adapazar-
istanbulda yüksek cıgaraları • lı 7..ckeriya, zevcesi Fatma ile bir· 

mız için büyilk hizmetler gören likte dünkü konvansiyonel trenile 
Cibali fabrikasına büyük bir bina Yunanistandan şehrimize gelmiştir. 
yaptıracağız. Me .. -cut bina 30 mil- lstanbulun en büyük otellerinden 
• yon ~ldlo tütUn alabilecek bir ba· birine inen 7~eriya. hir muharriri· 

'limıevi haline sokulacaktır. mize demiştir ki: 
Cibali fabrikalanmızın makineleri - Cahalet sevkile yanlış bir ha· 
yenidir. Yaptıracağımı.z bina ile rckete karı~mış bulunan firarile 
cıgara imalii.bnı sem yıllann icap •aptıklanna çok pi~man olmu~lar 
e!tirdiği inkişafa uyduracağız. :hr. Zaten bunlann ç<>~u milli mü· 

İnhisarların teşkilat kanunu cadeleye iştirak etmiş kimselerdir 
ha,.zırlrklarına başlanmıştır. Ye· Kardeş kardeşi vurdurarak mahut 
ııi kanun projesinin ne gibi esas _ adamların çıkardıkları uydurma 
nan ihtiva etmesi lazımgeleceğini Ietvalann mahiyetini anlayınca ne 
pdarenin erkanını toplıyarak mü- 'mdar nedamet getirdiğimizi takdir 
fakerc ettik. Projeyi kısa bir :!debilirsiniz. 
~ma.nda hazırlamak üzere bir Memleket haricindeki hayatımız 
'tkomisyon kurduk. :;ok ıstırabh geçti. Burada kalan 

Mevcut teşkilatı daha ekono - 1nnem tarafından gönderilen para 
mik tarıdda. iş görüT gibi hale ko- ile geçiniyordum. Gümülcünede u 
yacağız. fak bir dükkan da açtım. Fakat ye. 

Fiyatlarda tenzilat lilerin şiddetli rekabeti kaarşısında 
• Birada olduğu gibi ,likör, kan. muvaffak olmak imkansızdı. Ilüku 
yak, şarap fiatların.da da tenzillit -netimizin bizi affetmek suretile gö 
imkanlaı•.ru tetkik ettirdim .. tn- tercliği büyük ~fkat ve atıfete son 
hisarlar idaTesi devlet varidatının derece müte.şekkiriz. Ornrümüzür 
tenakus etmemesi noktasında has- ;;on demlerini burada hükumetimi· 
sasiyetle durmaktadır. imkan bu- ~e dua etmekle geçireceğiz. 
Jıinıak tenzilatı yapacağız. Yeni. Istanbul, yirmi sene ewelkinc 
klen imal ettiğimiz 40 derecelik ;-a· ,azaran, çok deği~miştir. Memleke· 
kıları pazartesi günil satış depo· te kavu~unca kendimi tutamadım 
lanna vermiş olacağız. ~:vinçten ağladım. 

Gümrük işleri Çerkes Etemin kardeşlerinder 

Behiç Erkin gazetecilere beyanat ıiç Erkinin büyük elçi o1arak Pari
ta bulunmak istememiş \'e mu e, Belgrad elçisi Ha}•dar Aktayln 
'ıarririmizin suallerine şöyle cevar üyük elçi olarak ~1oskovaya, Brük 
vermiştir: d elçi i Cemal Hüsnü Tarayın bü 

Merkezi Avrupa:laki ,-aziyet" ruk elçi olarak Varşovaya, M:ıdrit 
\"e harp olup olmıyacağmı soruyo: 'çisi Kamil Kepcrlerin büyük el
.unuz! Vaziyet sakindir. llarp çık~ ;i olarak Belgrnda, Hariciye '~kale· 
cağım zannctmironıın. ı mli,t<'şarr A;ahın orta e';i olarak 

- Almanların Führeri Hitler is· ı :to'•holma ta) inleri ha'•::ı..daki ka· 
tiıahat etınt'kte oldu!?u yerden bir· ·arnamc bugiinkü Hc3mi Cazctc:k 
lenbirc Berline gitmesi bazı ecnebi 1 ·ntişar etmiştir. 

Hangi cemiyetlerin kapatı lması 
mevzuuba tı s 

'( Baştarah 1 ıncidc) 
bir hale getirmişlerdir. 

Tatbikab kolaylamak maksa -
Jc vilayet tarafınunn sıhhiye. 

ticaret odası, maanf ve emnıyet 
müdürlüklcıi mümessillerinin iş· 
tirakiyle teşkil edilen komisyon 
bazı noktalar hakkında tcrcd· 
dilde düşerek vekalete müracaat 
ctmiBti. 

Vekiılet bir izahnamc gö~de· 
rerek bu tereddüdü izale ettiğin· 
den kapatılması icap eden cemi· 
yetler hakkındaki kararların tat· 
bikinc ay başında başlanacaktır. 

Karadenizliler cemiyeti gibi 
mıntaka ve zümre tabirleri ifade 
eden klüp ve cemiyetler, cemi · 
yet namı altında kazançla meı:;· 
gul olan teşekküller, dini veya 
haıici bir gaye güdenler kapatı· 
lacaklardır. 

Evvelce lfığvı mevzuubahsolan 
lise mezunları tarafından açıl· 

mış cemiyetlerin fanliyetine ve· 
kfılctçe müsaade edilmistir. 

Eundnn b:ışka kilisC>lerin idar~· 
si için kurulan teşekküllerin de 
lağvedilmesi kararlaştırılmıştır. 

Y. M. C. 1. genç hiristiyanlar 
cemiyetinin vaziyeti tetkik edil· 
miş, ve alınan neticeler bir ra
porla vekalete bildirilmiştir. ve· 
kfüetten gelen emre göre mua· • 
mele yapılacaktır. 

Şehrimizde ecnebi hastaneleri, 
muayyen hir cemaatin ismini ta.· 

Başvekil 

tay poviyonları iJe çek alakadar 
olmuştur. 

Ziyaret sonunda başvekil ser
giyi çok beğerJ:!iğini söylemiştir. 

Sergi<len yrıhrken gazetecilere 
bcyan:ıtta buJunan Refik Saydam 
demiştir ki: 
"- Türk matbuatına düşen 

vazife bu yerli malları, ecnebi 
ırnıllan gibi göstcr.:nlerle mü. 
cadele ve bu kanaati ortadan kal-
dırmaktır. Bu nokta esas dava. 
mız olmalıdır . ., 

şıyan ve yardım maksadilc ku· 
rulmuş hayır cemiyetleri de tel· 
kik edilen müesseseler arasında-
dır. 
Blr-ztımreye 'C)'a--ecınaa't 'lD&ll 

sus ha:>1r cemiyeti kurulamıy:ı 

cak, ancak umumi mahiyette cc· 
miyct teşkil edilebilecektir. 

Cemiyetin ismilc bir zümreyi 
ifade etmesi yasaktır. 

Mevcut ecnebi cemiyetlerin 
vaziyetid'c gelince; ecnebilerin 
burada, hariçten alakadar olma: 
mak şartiylc klüp \'e cemiyet 
kurmalarına müsaade edilecek. 
ancak ecnebi propagandası yap· 
tıkları sabit olursa faaliyetlerine 
iml~in bırakılmıyacaktır. 

Merkezleri yabancı memleket: 
lerde olan cemiyetler kapatıla· 

caktır. 

Yerli cemiyetlerin mümessille· 
rinin tamamile Türk olması şart 
tır. 

B undan başka biri ikbsadi 
diğeri içtimai mahiyette iki ce · 
miyetin \"aziyetleri kanuna uy· 
gun görülmediği ve vaziyetleı ini 
kanunlaşlırmadıkları takdirde il 
ga edilecekleri söylenmektedir. 

Şehrimizdeki ecnebi ticaret 
odalarının vaziyetleri de gözden 
geçiriliyor. Bunlar cemiyet şek· 
lini aldıklarından kanuna uygun 
olup olmadıkları anlaşıldıktan 

sonra lazım gelen muamelenin 
yapılması bekleniyor. 

!Bugünkü bisiklet 
yanşları 

Bırinciliği Ankaralı 
Orhan kazandı 

Türkiye 150 kilometrelik bi. 
ıiklet şampiyonası bu sabah yapıl 
mıştır. 19 vilayet ve 30 bisiklet
çinin iştirakiyle yapılan yarışın 

sonunda birinciliği beş saat iki 
dakika 15 saniyede Ankaradan 
Orhan kazanmıştır. 

Eskişehirden Faik ikinci, Sa. 
bahaddin bir kaç saniye farkla ü 
çü:ıcü olmuştur. 

Kolej mezunu 
Polisler 

Dahili}·e \'ekalcti, Ankaradaki po· 
is kollcjinin talebe mevcudunun art 
ırılmajma karar vermiştir. Kolteje 
~irenlcre iyi bir de:lcktif olmak için 
azımgelen malumat veriliyor. Bun· 
lan haşka bir garp ve bir de ~rk 
lisanı öğrenilmesi mecburiyeti ko· 
nulmu~tur. Ama\·utçaya varıncaya 
kadar birçok diller gö::ıterilmckteclir. 

Ecnebilerle tema tarda veya ec· 
nebi suçluların takfoindc bu bilgili 
memurlardan çok istifade edilecek· 
tir. 

Bir elma yüzünder 
( Başlarafı 1 iucidl 

parçasını yutarken yakalan~ 
- Hastaların meyvasını ) 

meğe utanmıyor musun, diret< 
kendisini hnşlamağa baş1ııııt1· 
tır. 

Milrsel bir elma için bu ı;sd 
söz işittiğine kızmış ve cJindt 
salata bıçağı ile Aliyenin il 
rine atılarak genç kızı bıçnlı 
mağa ba~lamı~tır. 

Mutfakta bulunan hasta bY 
cı kadınlar hep beraber Milrf 
lin üzerine atılarak elindeki r 
~.ağı almışlar, fazla vurması: ~a 
mani olmuşlardır. 

Alive hastanede tedavi aıtıf. 
Ko!l~j ilk mezunlarını gelecek se· " :ıc vc~ecektir. alınmış ve dün adliyeye getif. 
BJnlar Hanhul gibi mühim mcr· len Mürsel de birinci sulh cef 

ez'crde istihdam edilecek ve böy· mahkemesine verilmiştir. 
·t'c'" zabıta memurları arasında ted Mürsel muhakemesi sonuıtd! 
:·ici ve esaslı bir tasfiye)'C yol açıl· 23 gün hapis cezasına maJı1'1' 

edilmiştir. 
ıuş olacak, kolej mezunu olmıyaıı· 
·ar miihim merkezlerde i<:.tihdanı c· ~aba oğul yararandılat 
Jilmireceklerdir • Dün gece Kumkapıda a.ısd 

Kollej mezunlarını memleket :hti· yüzünden bir kavga. olmuş. ~ 
yacını karşılıracak kadar arttırdık· risi bir baba oğlu yara.lattıll 
tan sonra memleketimizde polislik Elii.zığlı seyyar koltukçu 
tamamile bir ihtisa isi olacak ve rahim ile yine seyyar koltıı1' 
o:iındiki _gibi mu telif men le d n luk yapan Ali Çavug nrasınt1 

t"'f7'· ....... ~·•if'f•-:-;~.....,...~~"'"'-~,.....,__,~ ...._ı.: J...1-~ • dt\~ 1 

~ 'P nnın za ı me • 
·eğine girmesine İrrikan bırıikılmı· c~dKumkapıda _kar§ıl~~nca t 
yacaktır. Kollejden ilk mezun ola- nı en tazclenmış ve ıkı kol 
.:ak l:ısmın 50 kişi olacağı umulu- .çuı~avgaya !~şlaçmışlardır. ~ 
.. ·or. avgaya ı avuşun Ob 

· Mustafa da karışmıştır. Kn' 

Yeni jandarma 
subayları 

( Baştoraf' 1 incide) 
rel, Taceddin Alper. Muzaffer 
Kurt, Nihat Torkantoz, Mehmet 
Güner, Mustafa Oğuz, İbrahim 
Ören, Naip .Kızıltepe, Fethi Yü
rekli, Mehmet Kuzey, Rasih Gün. 
han, Sadık Özak, Basri Orhun, 
Mehmet EraaJan, Nihayet Sal
ınan, Sabit Günaç, Mehmet Altay. 
Muharrem Erkan, Abdullah öz. 
:rnra, Turhan Dele, Muhiddin 
Erol, Şadi Giray, Bürhaneddin 
Yene!, Ali öner, Nc~et içer, Halit 
Karakullukçu, Faik Başar, Mah· 
mud, Kızıltuğ, Ceıaleddin Kök. 
sal, Dursun Çagatay, İsmail Gü
nay, Faruk Özkan, Mustafa Ar. 
tan, C?hL1 Coşkun, Nadir Say, 
Kemal Tekmen, Hasan Vuruş, Hü 
seyin Saracoğlu, Necati Karabu -
lut, Hilmi Glinaç, Sami Özalp, 
Rasim Civanbay, Kemal Ateş, 

Mhemet Ataman, Ra~i<l KızıJtan, 

Mehmet Ali Acuner. 

Korfu mülakatı 
(llaştara/ı 1 ;~ 

tetkik ettikten sonra saal 13 e doğ. 
ru istasycına dönerek bir mUddct 
istirahnt eylemişlerdir. MajestC>yl 
hli.mil tren snat 14 de Selçuktan lz. 
mire mUtcvecdhen hareket ctmlg
tir. 

Majeste Karolu Selçuktan gctL 
ren otoray tam saat 16 da Alsan-
::ak ltsasyonuna varmış ve l{aroJ 
istasyonda otomobille ve maiyeti 
erklı.nilc birlikte öğledenberl Kor_ 
dona yanaşmış olan yatlarına dön. 

sırasında İbrahim tabancııf 
çekerek ewcla Ali Çavu§a ' 
ederek yere serdikten sonra 
ltı Mustafayı da barağında.n 
ralamıştır. 

İbrahim \'aka.dan sonra tef'. 
mağa. kalkışmıfisa da yetişeil 
lisler tarnf ından yakalanmı~ 

Yaralılar Cerrnhpaşa. hastl 
sine kaldırılmışlar, tahkil( 
hnşlanmıştır. 

Ayakları ziftle yanan i~ 
Beyoğlunda Ayaspa~ada. ';,,, 

makta olan asfalt yolda çalıl 
amolc Rasim, kız~n asfalt ts 
kcn teknc~i düşürmüş, zifti 
ayağını yakmıştır. 

Yaralan tehlikeli olan RtıJI' 
tedavi altına alınmıştır. 

~ 

Bugün gelen lngiıit 
seyyah farı 

Markopolos adlı lransaU~ 
vapurile bu sabah limanıtll 
210 İngiliz seyyahı gclıni§tit'· 

Aralarında lngilterenin 
zengin niJclcrinden bir kıs01ı 
bulunan bu seyyahlar, şehriıf 
gezmcğe başlamışlardır. 
Yarın akşam ayni vapurJıı 

denize hareket edeceklerdi~ 

Vefat 
Kuledibi maliye tahakku1' 

al.~ muru Mazharın ve gene m ı) 

terden Muzafferin annesi, 14ı! 
mürettiplerinden Münir Diıe~ 
kayınvaldcsi vefat etmiştir. 
nazesi buglin öğleyin Nuru~ 
niyedcki evlerinden kald~' 
Eyübe defnedilmiştir. ~ 

Gümrük muhafaza teşkilatının Tevfik'in de Türki}'eyc döndüğünü 
daha iyi vazife görebilmesi için "iğrendim. Çerkes Etem ,.e kardcı;i 
mahalli tedbirler alacağız. Güm· Reşit şimdi Ammanda bulunuyor 
rüklcrde tarife tatbikatından mü· !ar. Yakında onlar da Tiirkiyeyr 
tevellit bazı gliçlüklcr müşahede ~eleceklerdir. Kendilerini tanırım. 
ettim .. Dir tarife repertuvarı ha. Fakat milli kU\ rctlerc kar51 yaptık · 
rırlandı. Bundan baş.ka alakadar- lan hareketlere hiçbir vakit i~tiral; 

Başvekil Dr. Refik Saydam ak
şam üstü eksprese bağlanan hu. 
susi vagonla Ankaraya dönmiiş

tür. 
emniyet dircktörii Sadri Aka. İs· müı;lcrJir. ZA YI - 1763 numaralı s'.' 

numaramı zayi ettim. Yenisif
1 

karacağınıcf~n eskiı;inin hüknıi1 fann hataya düşmemeleri için ih· "'lmiş değilim.,. Kendisini schrlmi7J:le hulunan 

----~~t_il_~_ra___,;;,y_o_ı -·....'.~:...n~n_m:.....:....a_dl..;_3_eJ:..:c_n_· .:.h_a_zı..:.r.:.:la:...·..'........:Z:.:el~<~cri ya bugün Adapazanna gi· 
Kırdar, 

tanbul kuma:ıdanı general Halis Yat geceyarLSI Konuya hareket 
Bıyıktay, Merkez kumandanı Al. tılmiştlr. Kralın orada Yunan krııli· 
b;ıy Cemal ve kalabahk blr han· ~c mülakatta bulunması muhtcmcL 
kütlesi u~urlamıştır. dir. 

tur. 
Sey_vrrr arabacı Sadıkoğlu 



H A B E R - Akşam Postası 

1 ürk san~t ve. f ikir
1 litrJl!UıflJfir~@L~@FBeffilmtil®J 

. hagatl UZerznde MaıaırD1l' şıYıraso çaU.şmanarnııo bD\!:oır~o 

laa~du,JB•:~-:.~:~~=~~~D~~.~el" ve "doğru" Ürıiaersiteliler köylerde 
~!:.ı,.,k.ııt..ı(Fuzuli>d•. ~B:ı:::.:::~.. Senede yrimi gün müddetle 
:u~v~~~ti~~ ~~~i~N~~t) de, ~: :!~ ~;l~~ ::::~~.n miyarı, kampa çıkacaklar 
ş elagat ve hırçınlığı (Nefi) de, 8 - Bir cemiyet örgü.sil, 
ive ve zarafeti (Nedim) de, 9 - Bir ferdiyet mayası, 
~an Ve inceliği (Şeyh Galib) de, gibi "criterium" lan içinde taşıyan; o· ' 'f • 1 • t h '1 

de, etOd ve slstemJ (Katib Çelebi) mesafeleri ve istikametlerile, ha.. nıversı eye gıren genç erın a Si kif ayelsizliği iddiası 
'l' cimleri ve nispetlerile, şahsi ve yen·ıden .. k 1 1 t 
Nll'ih 6lçUsU CNalmi) da, hakild bir dilnyayı temsil eden öz mu na aşa ara YO aç 1 

'.E:t aa ve kalıp bilgisi (Ebu~uud sanatkar ve entel!ektüel tipidir. Ankara, 29 (Hususi) - Şura men okulunun yetiştirdiği taıe. lerimizden talebe yetişmiyor, ho-
~ndi) de, Türk Ortn.çağ sanat ve fikir a. saat 9,30 daki toplantısını müsteşar benin birer profesör olarak ye. calarımız ehliyetsizdir.,, gibi bir 

hl) örgu ve merakı (Evliya Çele. damına lliıtül)köril bir göz atan, o- İhsan Songunun reisliğinde yaptı. tiştirllnıeJerlno işaret etti, en mütaH'lada bulurunadığmı ifade 
ıt de, nun inandığı, bağlandığı ve sevdiği plfi.n komisyonunun yüksek öğretim ı lllrnek mektep mezununun bir etti. 

kı) Clafizik ce\'heri (İbrahim Hak. hiçbir şeyi benimsemese de onu hakkında hazırladığı esasları müıa· ıencde hocalık etmesinin oka- Mehmet Emin Erişgil tekrar 
n~· fe.rdt içtimai ve fikri bir muvazene kere ve kabul etti. llk sözü plan ko· :lr.r kolay bir şey olamıyacağmı kürsüye geldi. Komisyon rapo. 
İ>llaor tevki (Yesari) de, içınde bulmaya. mecburdur. misyonu reisi Mehmet Emin Eriş· ;üylcdi. ru hakkında vaki olan itirazla. 
r;- tik fikri (Sir.an) dıı. Türk Ortaçağ sanat ve fikir ada- kil aldı, rapor üzerinde umumi be· Ali Fuat Başgll, pldn komis· ra cevap verdi. Raporda Üni. 
v
0

tıeUk ruhu (Dede Efendi) de, mı, bahtını ortnk ettiği cemiyet ,·anatt:ı bulunduktan sonra lstan· yonunun raporunda yüksek Yersite gençliğini senede yir:ni 
b~ie bUtUn bunların hepsi, ba§ka de,·am ettikçe biltlin haşmetile ya.. bul üniversitesinin her sene ~ğalan mekteplerin maddt devresine gün kadar köylerde kamp kur. 
Bincı~:Utyns \'e kıratlarda hep- şadı. Cemiyeti ana zeminini kaybe. talebe adedi ile daimi bir buhran temas etti; İstanbul Unlver- mak suretile gençliğin memleketi 

lı;IJ!a • d?r etme~ de, biltiln hcyetiel göçtu. geçirdiğini, bu buhranı bertaraf e- sttesinde 3 bUyUk fakUltenhı tanımak imkanlarını l'::ızırlamak 
'l'U ,_ea ve kabaca: Zira o, hır kemal ve vahdet Anmm debilmek için Ankara tıp fakültesi· bir merkez binasına sıkışmış ol- kararını anlattr. Bu organizasyo-

~ı. \r,,., 0.rtaçnğ sanat ve fikir ada- .romişiydl ve ağaçla toprak ve gök nin biran ev..-el açılmasrom zaruri luğunu söyliyerek: nu vücuda getirmek için ne gi. 

l ~n~ı.ne göre: arasındaki düzen bozulur bozulmaz, olduğunu ve yüksek ziraat enstitü· "- Bu binanın bizi dalma bi tedbirlerin alınması lazım 
2 ır dünya görllşU, bu unsurlardan hiçbirinin tereddi .. . d .. be • . ·ı1:. koı·kutan .,.0 UrkUten bir hali Jd•w• · "f d · 

ta\'· - 'Bir eşya Vi! hadiselere bakış ve ıstırabına iştirak etmeden sönil_ ::.~ne bı.: e tabure ~u . sının ı ave- , ge ıgını ı a e ettı. 
1Yesı vermeg· ahk" d ~ıyle yuksek mekteplcrın daha ve- ardır. Tıp fakllltesi IA.boratu. Edebiyat Fakültesi Dekanı 
~·- e m um u. rimli ve daha rahat çalışmalarının ·arlarında iştiale müsait birçok Hamit - Plan encümeninin 

M h 
. '•abil olacağım ifade ederek: maddeler bulunuyor. Maazallah Üniversite binası hakkında be. 

eş ur Sinema artisti ··- Bir diğer çare de, dedi, btr yangın zuhuru bizi dalmn yan ettiği mütalealara istinat 
blitUn yUksek mekteplerin bir ~orku içinde yaşatmaktadır. Bi· ederek bugünkü Üniversite bi. 

Deanna Durbl•n elden idaresidir. Bu suretle, iŞ- na. pek dardır. Duvarları kal· nasının ihtiyaca kafi gelmediği. 
terin daha normal bir surette lırmak, sınıfları birleştirmek ni, belediye kanunları mucibin. 
cereyan edeceği kanaatindeyim. ~lbi tedbirlerle bu sıkıntının Ö· ce bir apartıman merdivenleri. 

İn tıpkı bir benzeri• bulundu YUksek mektepler arasında böy· nUne geçmek istiyoruz, fakat ~_in taş olması lazım gelirken 
ıo bir anlaşma mevcut olmadık- mUınkUn olmuyor." dedi. Üniversite merdivenlerinin ah. 

[~~~ı 
tÇERDE: 

* Diyanet işleri reis muavinliğine 
müşavere heyeti azasından Hamdi 
Akseki tayin edilmiştir. 
* Pariste çıkan Figaro gazetesi 

Türkiyeye ait bir nüsha çıkaraca· 
ğmdan bahsederek alrutadarlardan 
bazı izahat istemi§tir. 

-ıı· Gümrükler idaresi ağustos a· 
yında memurları için kurslar aça· 
caktır. 
* Hapishane binası yıkılmakta

dır. Hastane kısmındaki mahkQm
lar bugün Üsküdar hapishanesine 
\ "C tevkifhaneye nakledileceklerdir. 
* Sıhhiye vekaleti Adana sıtma 

enstitüsünde beş eylftlde başlamak 
ve beş haf ta sünnek üzere, sıtma 
mücadelesi kursu açacaktır. Bu 
kursa 90 doktor, iştrak edecektir. 
* Ortamekteplerle liselerde ikmal 

imtihanlarına 1 eylUlde ba~anacak 
tır. 
* Üsküdar - Beykoz yolu üzerin· 

de istimlak muamelesine bas?anmak 
üzeredir. Bu yol genişletilecektir. 
* Belediye yeni kanuna göre is· 

timlak edilecek perlere kıymet tak
dir etmek üzere takdiri kıymet ko· 
misyonları teşkil edecektir. "a Bu, genç artistle ayni günde dog"" an ve sesine ça daimt bir inkişafa mazhar Başgil bundan sonra tedri· şap olduğunu. bu bakımdan bi· 

' r ')imaları da kabil olmıyacaktır." sat meselesine temas ederek Ü • nanın emniyetbahş olmadığım 
ıncaya kadar herşeyi aynen Deannaya benziyen Erfşgll, bundan sonra Unlvcr- nivcrsitemizin ders saatlerinin söyledi. Edebiyat fakültesinde DIŞARDA: 

b" M · k d dtcdo nmt tahriratın tevsi!, ve diğer üniversitelere nazaran da. - dersin takririnden ziyade semi. * İngiliz maliye nazın, lngiliz 
:Pa · lr acar iZi ff teka.:ııUJU için fakUltelerimizin ha fazla olması sebebinin yar - nerlerde hususi faaliyet şartile silahlanmasına yar<iım olmak üze· 

rakı~' gazetesi fevkalade me- birer sanat mektebi halinden dmıcı kitaplann ~k az olduğu - talebenin kendi kendine yetiş. re Lord Rottheınereden 50 bin in· 
/\~ ~r ha\ıadis vermektedir. ..ıkm~\sı Hı.zımgeldlğini ~ fakül· nun an:· görüldUğünü söyledi. tirilmesi esas 'tutulduğunu izah etti. giliz liralık bir çek almıs olduğunu 
~ ct'tkanm oon yetiştirdiği en teler-dokl asistanların ve doçent 'Fakültelerin birinci sınıf im - 1smail Hakkı Baltacıoilu; resn;~ bildirmiş ve Lorda te~kür 
anna ~e genç sinema artisti De· ıerin bu maksatla ~ok fazla ol- tihanla.nncla ~ok iyi talebelere Üni~ersite dava~mm halli, U~i- eu:ı~~~usta Seyyid Davud mevki· 
bulunın binn~ tıpkı bir ben~:i masr lca.p ettiğini, doktora ve. tesadUf edilmekle beraber kötü versıte konsepsıyonuna baglı ine kaçak olarak on kadar 1talyan 
l'aırsı :stluedr'. ransız gazetesının ren talebeyi bu suretle hazırla- talebenin de tutar tarafı olma - olduğunu, Üniversite öğretme. balıkçısı çıkrmştır. Jandarma bun· 

ııvY ır. ma faaliyetine geniş mikyasta dığmı "~ maalesef bu gibi ta~e • ninin gayesi presizion olmadı. lan tevkif etmiştir. 
nı~~anna Durbinnin yeni bir fil· yer verilmesinin zarurt olduğu. d~~~r~ bbıraz fa.zlbea te1 sa.dkllfdcdıl - ğmr, çünkü bunlar ilkten yük •.. * MeralacarEord.usu\r_.C::~~_:ıf!~edre 

nın İlk • · ı J( ı d' TnJnbenln bthak· ıgını, una se p o ara a ana seğe kadar bütün okulların ısı gen nrıc cı.uı, '~ıı~n e 
de ı..~ gecesı ven en müsamere· nu svy e ı. ..., dil' . kuf k ld w • ld w O . . . albay Laszlo, yarbay Harvarth ve 
nı~>cııır bulunan seyirciler sinem:ı· kın yetişebilmesi için de hariç· m~:~~':da ~~h~du~z 0 

ugu gayes! o .. ~~un~ •.. nıversı.~e.nın zartesi gi.inü ltalyaya gidecek ve 0 • 

l§ıklan yanar yanmaz: te tş sahibi olmaması, dersinden llk ta "k k ..• t' bah ~~):csı buyuklerı ılım tekmgıne, binbaşı Bartolis olduğu halde pa· 
~·e";:_l~te Deannarun ta kendisi! di· vc vazifesinden başka hiç bir 

1 
d ' or ,kyuU se. dogrde ıml - mısıye etmek olduğuna uzun rada ltalyan ordusunun büyük ma· 

uqr. 1A s n e en ço ?.erın e uru ması uzadıya anlattı. nevralannda hazır bulunacaktır. 
~ırdıJar. şeyle meşgul olmaması "zım- lazım gelen meselenin ana. dilimi 

~Ur· geldiğini izah etti ve nihayet zı· İ'-·ı· 
0 
.. grw enmek, ve ana dile bi _ Ayrıca Üniversitelilerin bey. +:· Kahirede çıkan "l\1ısri., g:ıı.ete-

sır-.1 Un başlar sinemanın en arka . • kil U h .r nelmilel tabiatini tebarüz ettir. si Lübnan reisicumhurunun isti~a 
~·cı. arından birinde oturan genç kı Anknradn bir mıllı · t P ane hakkın vakıf olmak suretiyle iyi d' .. . . etmek tasavvurunda olduğunun n· 
~·ı~ tesisi için çok geç kalmdığıııı talebe yetistirmenin kabil ola - ı ~e ~er memlekett~ unıversı. vayet edilmekte bulunduğunu haber 

art!'\.. lunişti. Filhakika güzel De- tob"rUz ettı'rdı' • te ınkısafmın zarurı ~artlarını ··ennektedı'r . . ,... o <• • cagwını tebarüz ettirdi. Bu ana di_ • ~ • 
<l11ta ICı.da oturuyor<iu. Salonu dol gösterdi. Bu sırada profesörle- * R. S. F. S. R. cumhuriyeti yük· 
cep nlar arasında bulwıan binler· le olan alakasızlığın bir diğer se- rin ecnebi dilinde kitap neşret- sek heyeti, 1939 biltçesini tasvip 

İf tafı testi§ka.rı hemen Deannanın et· Cerrahlık ihtisasa bebinin de yabancı dillere verilen rneleri, üniversiteye girecek li- etmiştir. Bütçenin varicla~ faslı 
bir nr ~dılar. Kimisi hatıra olarak Dcamıa Dmbinin benzeri aslının aynlmah fazla kıymetten doğduğunu, bu - se talebesinin en aşağı fransız- H,599,444,000 ruble, m~sarıf faslı 
nı .. ~b·;·ıni almıs, kimisi onunla yal karşısında!.. nun da bir moda haline geldiği- . T l .b. da 24 540 403,000 rub!eclir • 

.. ı · Saim Alt Dilemre, tıp fakülte- ni söyledi. en, mgı ızce ve amanca gı ı ===' ='========= 
th ......... ~rukaç kelimecik konuşmak is- hl b t 1 Orta tedrı'sat mu'·du··ru" dillerden ikisini bilmesi lazımgeldi· Bu celsede pı1:ın "-~ v,~ Hakiki Deanna ile benzerinin ,~ndc çocuk cerra si şu es n n a -..u.uo>~ 
~ ........ 

1
• • ğini, bunun için de ecnebi dilini o· nunun mesleki tedrisat hak· ı.ı .. ·~"'a ne olduğunu c:!'ll~ıran genr pozları ve \"Ücutlan gibi sesleri de <ıçılmasmı Ye bunun bir ihtisas cevap verıyor k ki d w•ı G l ,. 

"' .. nıı.._ ,...._ ~ -tı·r. ''anı' ,.1acar kızının da De· tıaHnc getirilmesini istedi, bu · uma a egı • a atasaray ıt- kında hazırladıg"'ı rapor müza-""i'"'et· ""> ı. n Heyri Ardıç, orta tedrisat u • ses'nd ld w ·b· ~ğ t ek 
- b_ J • 

1 e 0 ugu gı ı 0 rem · kere ve kabul edildi. al' uenıet· ""- 0 anna gibi fe,i<alade güzel tatlr ve gUn 'ftirkfyede lrnnbur, çoıaı~. mum müdürü), Tevfik Araratm 1• ld w l h l 
DUrb. ıyorsunuz, IJ\:n eanna rd 3 5 bl 1 d azım ge igini an attı ve a en Bu raporun müzakeresi sxm. 
ll 

ın c1e:ı; 1·ıı·m, dı''-·e kekeı,edı'. şakrak bir sesi va ır. topu' miktarının ı n rn aı mütalaalarına cevap verdi. Orta b. d'l' d . d b'k 
1; .ı ecne ı ı ı te rısasm n tat ı sında söz alan hatipler, raporu 

Se i:kes dona kalmıştı. Buna kim· Şimdi Deann::ı Holivutta benzeri· Jld .. ğunu yazan bir gazetenin tedrisat raporunda her türlü nok edilmekte olan metodlar hak. her bakımdan mükemmel bul. 
it Srrad llrnak istemiyordu. Fakat bu ni heyecanla bekliyormuş. .-erdi~i bu rakamın çok noksan sanlara temas eoildiğini, eneli - kında şiddetli tenkidlerdc bulun· duklannı ifade ettiler. Derhal 

atanı r·ı ·· - 1 · oldn,...unu, hu kırık, çıkık, gibi menin hiç bir zaman mükemmel d 
elen b'ı . nmış ı m rcıısor erın· b • d ~ ·dd' u. tatbikine geçilmesi irin Veka. 

-
.rı kızın '-'anına geldı' ve.· ·n'atları tecla,·I eclel)ı'lınek için bır rapor hazırla ıgmı ı ıa et- B l :ı: 

S .r '' " kl be be .. t ·1 b a tacıoğlu ayrıca memleke. !etten temennilerde bulundu-
b.ın el lı.dedi filhakika Deanna Dur 'errahlığın ihtisasa ayrılması meme e ra r gos erı en u 

ilk Okul tar .ıh varı·t- r r t h kk d tital" d bu timizde yapılacak beynelmilel lar. Memlekette sanat mektep-
ft"n eğılsiniı:."'L·akat ona kendisin· illznmuncla ısrar etti. aa ıye a ın a m aa a • b "" ""k r lunurkcn biraz munsıfane hare· ilim kongrelerinin üyük e. terinin inkişafı ve tekamülü ba-

l ırv ~nzi 'k k. 1 Tevfik Ararat, ylllcsek öğret. h · · · b ·· · d' §i .. yorsunuz. . metı ıtap arı ket etmek lazım geldiğini ifade emmıyetını te aruz ettır 1 ve kımmdan çok yerinde olarak 
r:n13S n bundan sonrasını tabii anla· etti. Cumhuriyetin Maarif Vekilin. verilen kararların devlet ve 

tnııc1ır R ·· - k h d T k. . h l'f h StU<iy~·a ·~ .. eı~.sor ·ızı . en_ıen Ankara, 29 (A.A.). - ::\Iaarif Ve· Yüksek mekt<_,p mezunlarının en ür ıyenın mu te 1 şe ir. hayatmda çok hayırlı neticeler 
!:e\'irt goturmuş, kısa bır fılm .illiğinden: H f V ı · • lise hocası olmaları usulüne itirazda !erinde muhtel:f ilim mevzula. tevlit edeceği kanaatlerini ifa. 
ses.\' e~~k tecrübe }'apmış. re~mle:- a ay a ısı bulunan hatiplere: rına ait beynelmilel kongreler de ettiler. 

de D~a~~ her şe~in film üz.e~n:le tlkokuJlarda okutulmak iizere ya· Vılayel dahilinde teftişlere "-Ne hulı."ltk mezunu hocalar toplamasmr diledi. Sadrettin Celal memleket 
la§ıl~ a Durbıne benzedığt an· :ılacak tarih kitabı için açıl mı~ olan Plan komisyonunun Üniver. kültür hayatında çok deg-erli 
ı >.ı11ıstı B • b 1 d vardır ki, fevkalade meslek ada- k l h 
}o!iVUc!ar.bı·ıd~~u1 n. üzerine Mdkise nüsabaka neticesinde matlup evsaf aş a 1 mıdırlar. Hakiki bir ilim adamı. site amp arı akkındaki tekli. karar veren Şura aznlannt Ma. 
1.1erh ırı mıc: ve genı- rz k't b 1 d ğ d ·· fini pek büyük bir alaka ile arı"f Şu"rasının toplanm"' 0 mda aı ·· ~ ~ · ı.: ·ı ap u unama ı ın an musa· dır. Nice miWdye mektebi me - ""' 
da\'et g~l bir kontratla Holivuta ~akanın Yeniden açrlmac;ı ve bu yıl Antakya, 29 (A.A.) - Vali Şük· zımuırı 'L'ardır ki, bir çok nmal- karşılayarak bunların yeni bir ve büyük bir fazilet ve samimi-

Ora~dılrni~tir. 1 ıa tedri;atm ''ekıiletce ,yazdırılmış rii Sökrnensüer vilayet içinde tet· linı. mektebi nıezımlaruıdan daha ferz ka~·nağı olan yeni eğit· yet havası içinde bu kararların 
katQe/ hakıki Deanna ile iki kız ılan kitaplardan yapılması zaruri kiklerine başlamış ve dün Arsuz \'e kıymetli mesaileri görülmü§tilr. men ve öğretmen merkezle. alınmasında çok büyük yar. 
tecek.(1 t~sil ederek bir film çevi· :>:ülmüştür. Suveydiye nahiyelerine giderek Bu bakımdan yüksek mektep me rinde kurulmasını ve onlarla dımları dokunan kıymetli Ma. 

tak erdır. halkla görüşmüş, bu nahiyelerin ihti zımlarrnm lise hocası olması yo- birleştirilmesini istedi. arif V ckiline teşekkür etti. 
lat\k_ikat işin en garip tarah yapılan tıkokullarda okutulmak üzere ya- yaçlarını, halkın dileklerini tesbit lımda ileridenbcri tatbik edil • Son söz olarak bu kadar lsmail Hakkı Baltacıoğlunun 
<luğu aat neticesinde halis Macar ol ,ılacak aritmetik kitabı için açılmış eylemiştir. ınekte okm usule vaki itirazlar canlı bir teşkilatın filizlerini an. Maarif Şurasının bütün Türk 
a}'nj )' nlaşılan bu kızın Deanna ile ılan müsabakanın görülen idari ve Valimiz bugün de Köseyir köyle· olamnz. Biz bu i.2lere, biıyük bir cak hayat bildirebilir, dedi. muallimlerine hürmet ve mu-
&Undc asta. olması üstelik de ayni :ımi lüzuma binaen mefsuh sayıl· rinde bir tetkik gezisi yapmış, bun· feragatle ça1t§ıyortız ve muvaf - ikinci celse habbet hislerinin sunulması yo. 
elrr. a}'nı saatte doğmu~ olmasr ması \'e yeniden açtlacak müsabaka dan başka ilk okulları ve liseyi zi- fak olmak i.çin de uğraşıyoruz.,, Öğleden sonra saat 16,30 da tundaki takriri alkışlarla kabul 

F'ranstı . . . 1ın neticesine göre hareket ~di~mek yar~t. et~iş~ir. . . •w• Bundan sonra Tevfik Ararat toplanmak üzere celseye niha- edildi. Bundan sonra Vekil 
da lSra ~azetc ı ışın hu tarafın izere bu yıl ela ge"en ~ene1<ı kıtap· \'ılaretımız Yalı muavınlı~ıne ta kiirsüyc geldi, Hayri Ardı~ın bu " et verildi. Hasan Ali Yiicelin nutkiyle 
U:t oırn r e1• ·ı: ''"? 'cıtir!ı -n i'n1a ~rm tedri ine devam olunma~ı yin edilen Akif tşcan buraya gel kadar şiddetli beyanatınm yerin- Öğleden 'ıOnra ceı~e Hasarı :\iaarif Şlırası faaliyetine nih 

a:lığını Y<ı1ıyor. 'mr:rfaşmı~tır. imiş ve vazifesine .başlamıştır. de olmadığım ,.e kendisinin "lise· Ali Yücelin rci liğinclc açıldı yet verilmiş oldu. 

lll 
r. 
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At yarışları 
Bugünkü yarışların geçen 

Türk - Rumen yelken
cileri bugün 

haf taya nisbetle daha kar Ş ı I a Ş ı Yor 
h l l "" l l Rumen kotralarından ikisi Karadeniz-

e y ec t:l.n. ı °. acag~ an __ aşı ıqor de fırtınaya tutularak gelemedı 
At yarışla~mın ı~mcısı bugun ~a- Muşterek .balısın bmncısı olan 1 :JSırn?a (F. L. Ifaraosman) sık- Türk yelkenci Ye denizcilcrile kar da idare etmek çok zor oldu; maa· 

at 15 de Velıefencli yarış mahallın- bu koşuya gırecek taylar gelecek lel 56 kilo. sılac:mak uz .. ere şellrı"m"ıze g 1 ... ~· · r·h d · · ld ~ · · h 
., :ı e e .... ~gını ma ı enızcı o ugumuz ıçın er 

"'e '-"apılacaktır sene Atatürk kocusuna gı'reeek O- Yıldıruo (Kanber Nor\'e") sıklet h be 
u ., · ..,. '" a r verdiğimiz Romanyalı müsa- 'leye dayandık., demiştir. 

Bu..,un.. '·apılacak koııularda biL lan Hayvanlardır. Yeni "'eti.,en bu 5.3 kilo. 
0 

" •• .1 " bıklar şehrimize dün öğleyin gele· Türk • Rumen yelken mli.;a'nka-
liassa nazarı dikkati celbeden ya. hayvanlar ayni zamanda at neslimL Ilcrccste (Prens llalim) sıklet 

cekken ancak akşam saat 16,30 da \arı bu.gün 'Modada r:-:)Ila~a·~tır. 
n.~lar b~inci ko~u olan Handikapla zin tekamül derecesini de göstere- 52 kilo. 
dördüncü koşu olan Yalova koı;usu. cck olduğundan çok ehemmiyetlidir. Önkes (l'chmi ,.e Arif Öz) sıklet gelebilmişlerdir. Sporcular, Eski 

dur. 
.;0 kilo. Bahriye Nazırı Kanafil'in riyasetin 

Şimdiye kadar hiç yarışa girmemiş ., 
de elli kişiden ibarettir. olan bu taylar arasında favoriyi 

B1rinci Koşu : (Satış koşusu( Reçmek bir hayli kehanete mlite
vakkıftır. Fakat biz yine okuyucu. 

Dürt Ye daha yukarı ya5taki ha-
Uskan Arab at Ye lusraklara mah-
ISU'!. 

Mesafe: ZOOO metre. İkramiyesi 

15:> lira. 

Yaman (Ihsan Atlı) 
Ilahtiyar (Şem.,i Tanak) 
t~nlii (.\ hmet Geli5) 
(,"et in (1 hsan .\. tlı) 
Jnci (1Jıs:ın Akay) 

Bu satış koşusuna giren hayvan_ 
Iar 200, 400, 600 liraya olmak üze. 
re satılığa çıkarılabilirler. 

larımıza en fazla kazanması ihtima. 
li olanları verelim. 

Jiabcrin favorileri: S1GETVAR, 
SİBEL. 

Be~inci ko~u : (Handikap) 

tl'ç ya.~mdaki yerli yarım kı};; 
İngiliz e rkek Ye di5i taylara mah. 
sustur. 

Mesafe: 1400 metre, ikramiyesi: 
2.;5 lira.. 

Poyraz (Prens Halim) sıklet 63. 
İbni Radyo (P rens Halim) sıkJct 

GI kilo. 

Tığ (Niha~ Atlı) sıklet 48 kilo. Rumen denizcileri dün Karader:iz 

Birçok hayvanın iştirak ettiği bu 
handikapın büyük bir çekişme için. 
de geçeceği ve çok heyecanlı olaca. 
ğı tahmin eclilebilir. Bu yarışta 

geçen haftanın birinci koşusunda 

birinciliği alan Yıldırım ve ikincili. 
ği alan Bercesle de bulunmakta
dır. Yıldırım eğer ayaklarının tu. 
tukluğu geçmiş ve mesafeyi de tu. 
tarsa birinci gelebilir. Maamafih 
Prens Halimin üç atr arasında bu 
birinciliği almak kolay bir iş değil 
dir. 

de şiddetli bir p:>yraı e3:n~'üe 'l'· 

duğundan hayli zorlukla J.;a'"-;ıh 

mışlar ve kotraların batm1sı lehli 
kesine bile maruz kalmışlardır. 

6 kotra ile yola çıkan Rumen v:ı 
puru limanımızdan içeriye anca'. 
dört kotra ile girmiştir; diğer ik" 
kotra frrtma sebebile arızaya uğrı 
yarak, yarıyolda kalmak mecburi 

yetinde kalmıştır. Bunların hava 
dinince Köstenccye avdet edccekle 
ri tahmin edilmektedir. Moda deniz 
klübünde Humen denizcilerinden 

Haberin fa.yorileri : 
1BN! RADYO. 

YILDIRIM, biri: 

Kazım BERKMEN 
"-Vapurumuz dalgalara muka· 

vimdi. Fakat oktralan böyle ha,·a 

1 

\, 

1 

Rımıcıı T.·orıroTan 

~ sta ın IQ) 6=11 a 

1 en is 
Birinciliği seQ 
melerine dü 

başlandı 
İstanbul Tenis Ajanlığı tar 

dan tertip edilen İstanbul 

~ampiyonası seçmelerine 
"taksimde Dağcılık klübü 1fo 
:ında başlanmıştır. 

1 

Bu seneki şampiyonaya b" 
t ağbet gösterilerek tek erke 

1 

.6, çift erkeklere 23, muh 
19, tek bayanlara 

Geçen hafta da aşağx yukarı ay_ 
ni hayvanların istirak ettiği koşu
da birinciliği koijunun sonunda bil' 
nt boyu farkla !nci ve ikinciliği Ün
'ü almıştı. Fakat bu hafta mesafe 
dnha fazla olduğundan 'Ünlünün 

kaz rnması ihtimali daha fazladır. 

Diğer taraftan Çetinle Bahtiyarı da 
ırm:ıl etmemek lazımdrr. 

lılıi....-!!':~=-+---"""' ·..,a~bık__kapd ... ı.. n du'"-, ... .ı..-
lı yan seçmelere bu sabah 

Jl:ılıcrin fayori leri: ÜNLÜ, !NCl 

ikinci koşu : 

1)~ ya511H1a ,.<' sene ~arfmda ka. 
r.an~lan 500 lira;yı doldurmı~·an )-er. 
1J haliskan l n~iliı. erkek Ye t1i5i t ny. 

lıırn ntah-.us. 
l\IC'safc: 1800 metre, ikramiyesi 

355 lira. 
Ka~·a (,\tıf Escnb<'l) 
Fliat h and Flaynı (Prens H alim) 
Oya (FA.hri Atlı) 
l ':cc (Salih Temel) 

Bu koı::uda geçen hafta Romans 
ve Ateş'in arka3mcan az bir fark
la üçüncü gelen Kaya'nın kazanma
ın ihtimali kmrvctlidir. Maamafih 
Oya ile Eceyi de yabana atmamak 
l&zımdır. 

Haberin fa\·orileri: ECE, KAYA. 

Üçüncü ko~u : 
Dört ' e daha yukarr yaştaki ha. 

liskan ,.\.ralı a.t \'C kısraklara mah. 
sustur. 

Me.,afl': 2100 metre, 
190 lira. 

C<'~·ıan (R<'C'<'h) 

ikramiye: 

l\ar:ıku:;. ( fl tı<;arı Mutlu) 
<.,.'etin <Ihsan Atlı) 
İnce (ll :isan Akar> 
Uahti~·ar (Ş<'msi Tanal•) 

Oldukça heyecanlı olacağı tah. 
min edilen bu yarışa girecek hay_ 
vanlar arac:ıında normal şartlar al
tında en fazla kar.anması ihtimali 
olanlnr Çetinle Ceylandır. 

Haberin farnrileti: ÇETİN, CEY. 
LAN. 

11 · ·· ~ıı kadın futbolcuları yakında Belçika kadın futbol takımile Bdintfe biiyiik bir maç yapacaktır. Dır maçı mulıaldtak kazan111n.~ arzw 
sıı.ıcla olan Alman takımı şimdiden çok sıkı idmana başlamıştır. Resim/erimizde bıı latif futbolcuların çalışmalarından muhtelif eııslaııtmıc· 

/er görı'ij•orsımuz. 

lstanbul yüzme birinciliklerine hazırlık 
Dünkü seçmelerde Mahmut 100 ve 400 metrede yeni Türkiye rekorları yaptı 
Su sporları ajanlığı tarafından 

İstanbul yüzme birinciliği seçme 
müsabakalarına dün Beşiktaş 

klübü yüzme havuzunda başlan· 
mıştır. 

Küçükler: Klüplcr, klüp harici 
olmak üzere üç sınıf arasında 

yapılmıştır. Müsabakalara Bey
koz, Beaiktaş, Demirspordan 48 
müsabık i§tirak etmiş ve büyük, 

PRENS 

Abbas Halim 
lstanbula gelecek 
Mısır spor teşkilatı umumi rei

si prens Abbas Halim, Atina:ia 
yapılacak Bal!<an oyunlarını mü
teakip, istanbula gelecektir. 

Prens, bundan bir müddet ev · 

bir intizam içinde geçen bu mü· 
sabakalarda 2 Türkiye 1 İstan 
bul rekoru kırılmıştır. 
, Rekorlar: 100 ve 400 met· 
rede Mahmut, 200 kurbağla· 

mada Beykozlu İsmail tarafından 
kırılmıştır. 

Müsabakalardan evvel geçen · 
terde 100 metrede bir türkiye re· 
koru yapan Mahmut İstanbul su 
sporları ajanı tarafından bir yüz 
mc heykeli ile taltif cdilmif;tir. 

Dünkü mfö;abakalardaki neti· 
ccler şunlardır: 

100 metre küçi.ikler: 
1 - Bedri Beykoz 1,16 
2 - Gültekin Beşiktaş 
3 - Tekin Beşikta~. 
100 metre kllipler 
1 - Safran Beykoz 1,21 
2 - Ziya Be~iktaş. 
100 m. serbest k lüp harici 

1 - :Mahmut 1,1,1 
kiye rekoru. 

yeni Tür· ı 3 - Necdet. 
400 metre serbest küçi.i k ler 
1 - İbrahim Beykoz 5,50 2 - Vedat 

3 - Rauf. 2 - Gültekin Beşiktaş 
3 - Alacttin Beşiktaş 
400 nıetre serbest klüpler 
1 - Tekin Beykoz 6,21,1 
2 - Ziya Beşiktaş 

3 - ~Juzaffer Demirspor. 
400 metre serb~st kil.ip hnrici 
1 - ~fahmut 5.19,1 (Yeni 

200 metre kurbağ l ama ki.içük Türkiye rekoru) 
ter: 2 - Nezih 

1 - Musa Beykoz 

2 - Hikmet Beşiktaş 
3 - Yusuf Beşiktaş 
200 metre kurbağl anıa klüpler 
1 - İsmail Beykoz 3,13,2 (Ye 

I ni İstanbul rekoru) 
200 kurbağlama klüp harici 

1 1 - Rauf 3,23 
2 - Hikmet 

Türk bayrnk yarışı küçükler 
1 - Beykoz takımı 6,8,4 
2 - Beşiktaş. 

Ti.irk bayrak yarışı kil.ipler 
1 - Beykoz takımı 5,57,7 
2 - Dcmir~por takımı 

Su topu Demirspor \'e Bcvk\M 
nrasın<la oynandı 8 · 1 B~;·koz 

. gelip geldi. · 

vel Mısırda yaprlan müsabakalar 
4üncü koşu: ( Yalova koşusu) da 400 metreyi kazanan maruf 

İki ~ · n~ııul:t ,.~ ko<;u ka1.anmamı-; 

;\'f'rli hali.,knn Jngiliz Nk<'k ' c dic;i 
t.aylua mah~u<;. 

Me11&fe: 1000 mrtr<', ikrami~·e 

500 li ra. 
:\fıırt 1 (Fikret Atlı ) 

Sl~ehıı.r (Pikret. ı\ tlı) 

(Jiirayalc (SalAh atltltn) 

atletimiz Göreni kazandığr gali -
biyetten sonra tebrik etmiş ve 
atletimizle yakından alakadar ol· 
mu:ttur. 

1 İstanbul birincilikleri müna -
sebctile çok iyi hazrrlanmıs o. 
lan Gören, şampiyonada en iyi 

dereceler elde edecek atletlerimi-
zi welmektcdir. 

da başlamak, hafta içinde he 
devam edilmek üzere cuma 
ye kadar ancak dömifinali o 

·racak müsabıklar seçilcbilcc 
Kalabalık bir seyirci ön 

büyük araka ile takip e.dilcn 
:~u müsabakalara tek erkekler 
ııiaşmalariyle başlamıştır. 

şampiyona galiplerinden bu 
da İstanbul birinciliğinin ku 
li namzetlerinclen bulunan T 
V eıdat Abud arkadaşları V. 
mal, Giras, Feran, Mardi 
Aiaeddin, O. Okyar oyna 
Bye olarak bugünkü karşıla 
!ara kali11ışlardır. Dünkü ka 
malarda şu neticeler almmı 

, Estck, Semih 6 - 3, 6 · 3, 
Arcvyan, Fcq;ari 6 .. 2, G - O 

Pa rma, doktor ihsanı 12 
9 - 3. 5 - 3. 

Rasim, Tiverı.;s'u 6 .. 2, 
Bambino, Armalı'yı 6 - 1 
Hasan, Tubiniyi W. O. 
Faruk, Klcingi 6 - 7, 7 .. 5 
Fehmi, A. Sasayı 6 -0, 6 
Çakalapulos, Mamburiyi 

sette. C. Vlug, Kocifi G .. 3 

Jaffe, Jordamidcsi 6 -2 
V. Bine Şevketi 6 - 1, 6 
Birge B. Cimcoz W. O. y 

erdir. 

Amerikan atletl 
Avrupaya geliyo 

Avrupacla muhtelif atleti 
sabakalan yaJ;acak olan seç 
merika atletizm takımı 5 a 
ta Glaskovda bulunacaktır. 
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E 1 k l~~~~n insanları arasında: ? ! J 

nı as aç 1 r a n YAZAN L.: Busch 36 Yılını vahşiler arasında geçi rmiş bir Alman seyyahı 
k 1 r 1 k b a C a k ! Baskın veya tuzak tehlikesi kalmamış gibiydi 

• - Canım! onlar öldüyse biz sa-ı kubulmadan bu şeametl i geçıtten \-ahşi ve en korkunç iklimlerde ol-

"Kap gümrüklerınde elmas kaçakçıhg...., ının önüne ğız! Kor!ınıa. sana.hiçb!r fenalık ya-· çıkmıştık . duğ~uzu unutt~.b~~:::· .. 
" • • • • ...., p~m<!zlar! gormedın mı, onları nasıl Artık Ulungaların oturdukları Butun gece yurudugwnuz halde 

geçmek için Yolcuların elblselerl baştan aşagı kaçırdık! lstersen hepsini öldürürüz yerden hayli uzakla~mıştık. Esas- henüz bir orman geçmemiştik. Bu 
Sen bizimle gelmeye mecbursun!. sız ağaçhksız bir düzlüğe çıkmış ol- hal yürüyüşümüzü daha ziyade ko-

so .. k"u· ı·u· r ve araştırma yapıldıktan sonra husus'"ı Fakat Ulunga son derece dehşete duğumuz için Ulungalar arkamız laylaştırrnıştı. 
düşr.1üştü. Kati surette bizimle dan gelmeye teşebbüs etmiş olsalar llk şafak söktüğü zamandır ki 

gu•• mru·· k terzı" lerı· tarafından tekrar dı" kı"lı"r gdem.yeceğini'.. k~ndisini serbest dahi mutlaka görebilirdik. üstünde Y?:?.d~ğümüz ü.~kenin kor• 
bırakmamızı soyledı. kunç \'ahşılıgını tekrar gorerek malı 

Onun için baskın veya tuazk teh- zun olduk. Ayaklarımız daha ağn-

Kap gümrüklerinde bir yolcu, cllıisclerinin yenilenmesini bekliyol' 

"-!tik l\. anrn cenubunda İngilizlerin 
ze:p .nı.üstemlckcsi yer yüzünün en 
b" gııı elmas madenlerine sahibdir. 
e)unyada bir sene içinde her satılan 

illa.sın .. 
tıl Yuzde 87 ,5 i buradan çıkı: 
h ır. B11 memleketten işlenmemiş 

rin baştan aşağı astarları !ökülür .. 
Sonra sökülen astarları dilemek için 
zenci terziler, açıktan duran rnakL 
aelerin başına geçerler. Elbise ye-
.uden dikilerek sahibine verilir. 

sı meydana çıkar. 
!kinci macera, kendine bir !ngL 

liz sporcusu süsü veren bir zata a
ittir, Geçenlerde Dürban şehrine 

gelen bu zat şehrin en mükellef o. 
teline indi Barlarında dola§tı, goli 

anı CJ.ın Gümrük nekadar açık göz olursa 
y,.. asm çıkarılması şiddetle meydanlarını ve tenis kortlarını zi-
-aktı B olsun kaçakçı dain:a gümrük me _ 

etın r. u memnuiyeti kontrol yarct etti. Bir gün şehir civarında 
leıntlt ve devam ettirmek için müs_ murundan daha açık gözdür. Bu gezerken bir kaza neticesi" olarak 
har eke Polisi, gümrük memuru, hususta malum olan kaçakçılık u - attan düştü. Bacağı kınldı. Oteline 
1.i.·'Ye ve muhbir olarak binlerce sullerinin her şekline müracaat e -
ll-sıden .. nakledildi. Çağırılan doktor kınlan 
beıı ınurckkcb hakiki bir ordu der. Kap gümrlik müdürüniln, bir bacağın alçıya konulmasını zaruri 

er, Fransız .gazetecisine anlattığı iki gördü. Ayak alçıya kondu. Seyyah 

I<'akat kaçakçılık vakası hayli garibdir. b · Afrik d kal k · t Oldu~ yer yüzünün her tarafında u vazıyette a a ma ıs e-
rıı. k.tu. gibi burada da birkaç bin Ji- Birinci vaka: Kap polisi aylar - metli. İngiltercye Yıareket etmek 

J
. t aıa_tınıak için kanuni mcmnui • danbcri bir Amerikalıdan şüphe et- üzere bi rvapura nakledildi. Lüks 
e lcrı: ltat lt htçc sayan cesur ve cürct - mektedir. Bu Amerikalı sık sık Kap bir kamaraya yerleşti. Fakat va. ~ 

tenı ~!:alq;ılıır vardır. Bunlar mü- ile Amerika arasır.da sefer eder, j pur hareket etmeden evvel bir dok
l'.t adjYen Kaptan ham elmas kaçı evrakı munlazamdrr. Her sefennde for maiyetinde polislerle beraber 
ı;:r. llcs.mi istatistiklere göre eşyasını it/na ile aratır, hatta kun. vapura girdi. İngilize sıhhat ve a. 

ları l Yllı içcrsindc Kaptan kaçırı - duralarmın ökçeleri dahi sökülür, fiyet temenni ettikten sonra alçı
:>'oıı hanı elmasın kıymeti 108 mil- fakat hiçbir şey bulunamaz. Niha- larm muayene edileceğini söyledi -
l!ı). franktır. (90 milyon türk lira. yı>t polisin batırma bir ihtimal ge- ler. Hastanın protestosuna rağ _ 

lir. Ve yeni bir seyahati arefesin_ men alçılar muayene edildi, ve tah

lta~: t'ak__a.ından çxkan mana Kapla 1 de gümrük id_aresi kat'i ~~rey~.~~- min edildiği gibi içcrsindc on bin 
llı" kçılıgın srtına kadar sari ve vurur. Amerikalıya polısın gozo - ingiliz lirası kıymetinde kaçak el • 

Unt,,,.,· 
·~ır olduğudur. nünde fazla miktarda kuvvetli bir mas bulundu. Mahkemeye verilen 

l\a müshil içirilir. Bu suretle Ameri - İngiliz seyyahı on sekiz ay ve suç 
t-,,.,. Pın idare merkezi olan Kap -""·•l kalının midesinde saklanan iki yüz ortağı doktor altı ay hapse mah -
Yth §ehrinde bir seyyah bir bara, kırat ağırlığında ham elmas parça- kum edildiler. 
t ut bir kahvehaneye oturur o -

~l':lı:ıaz etrafında. birtakım insanla_ 
dolaşın v b 1 d v .... 13unl aga · aş a ıgını gorur, 

llı ar seyyaha rehberlik, tcrcü -
anlık I Ya 

15 
Yapmak ve ya ufaktefck eş_ 

naai:t~aıc vesilesile yana§ırlar, mü 
haı1 bır lisanla A vrupada çok pa
traş 5atııan mlicevhcrin burada 
satııd~ilrnenıiş bir halde gayet ucuz 
tiicc ıgınr anlatırlar. Ve gizli elmas 
SeYJ~rlarınm adreslerini \'erirler. 
Mır ah bu teklifin cazibesine ka -

·Ve · 1. . :ret gız ı tıcarethaneleri ziya_ 
fiatı:derek hakikaten çok ucuz bir 

hanı. elması satınalır. 
1'-akat 

lar bu suretle ecnebi scyyah-
elnıa"asıtasne Avrupaya kaçırılan 
faı- 8

'. Yapılan kaçakçılığın pek u. 
11. hır 

husu • Parçasıdır. Asıl kaçakçılık 
lır ~ı §ebekcler tarafından \'apı -

• -YU • 
lioııa Şebekeler l:ilhassa Belçika, 
l'rıa. nda ve Amerikadki kunımcu 

gazal 
fiatın .arını beslerler. Elmas asıl 

ıLt: M 11< 

GE:Cf.., 
BıR 4<;'1. 

c. ''"' D.1i11.lt1r<• 
u2. 1: J< ıN !>E 
GECıl<'ME_(,t 
ıt 'IRA ~ vf' ~ 

o.ı.tı<. 

0 

Herife: 
- Mademki diğer iki arkadaşını 

ö!dtirdiiler, seni de gittiğin zaman 
:,~ı:!üre<:ekler dernektir! Bizimle gel· 
men daha hayırlı değil mi? diye 
söylendim. 

Fakat adam katiyen dönmektt 
ıc,rar ediyordu. Tekrar kasarak kaç
mak istedi. 

likesi kalmamış gibiydi. maya başladı. 
Adının Samarho olduğunu öğren- Hemen hepimiz yaya yolculuğa 

diğimiz krlarnz Ulunga da artık alı)kın insanlardık. Fakat yaya yol 
hemen hemen mutavaat etmeye, bir culukta insanın haleti ruhiycsi a
nevi tevekkül göstermeye başlamı•ı- deta kendbinin bindiği atı mesabe 
tı. Fakat ne ğarip tesadüf ki Ulun- sindedir. Haleti ruhiyeniz bozuk 
ga reisinin bize verdiği üç kılavuz- oldur,ru zaman yol uzar, yürüyüş a
dan hayatta kalan bu yegane kıla-: ğırlaşır, fe\'kaladc yorulursunuz. 
vuz, hepsinin en kötüsü, en melun 

Haleti ruhiyeniz yüksek olduğu 
suratlısıydı. 

vak.it kilometrelerce ve bütün gün 
O vakit: Evvelce Uh.mgalann umumiyetle fasılasız bir yürüyüş dahi hiç gelir! 
- - Bu adamı tutun! Kollarını bağ pek · k' · ı ldukla da 

laym! Bizimle beraber gelmeye mec 

burdur! Biz kendisine katı: surette 
muhtacız! Bizimle gelirse hayatını 
garanti ederim! dedim. 

• çır ın ınsan ar o • rın n Yaya seyahati.o bu garabeti var-

Ye adamı zorla tutup kollarından 

b~ğ!adık.. 

bahsetrniştim. Bizim yegane ve zo· dır. Bir de yaya yolculuk diğer her 
raki kılavuzumuz olarak elimizde nevi yolculuktan ziyade insanı su
kalan bu herif ise bütün Ulunga\a satır. Onun için sık sık ağızları:mr 
nn belki en çirkini, en meymenet- zr Romla ıslatmaya mecbur oldu
siz suratlısıydr. Hans bana tekrar ğumuz gibi sabaha kadar ta5ıdığt
tekrar bu heriften hiçbir hayır ol- mız bütün ihtirat suyu da sarf et-

Cebren yürütmeye başladık. Yol
da onu i!ma edecek ve korkusunu i
zale edecek birçok sözler söylüyor-

mıyacağınr söyleyip durdu. miştik. 

Fakat ben ne olursa olsun bu a İçimizde susuzluğa en az daya--
damı kaçırmamak, her ne yapıp nrklı olan Hanstı. O da bereket vex: 
yaparak onun kılavuzluğundan is- sin ki tütün çiğnemek itiyadında 
tifade etmek a:zmindeydim. Onun idi. 

dum. Fakat o bunları adeta dinlemı 
yor gibiydi. Vakia bize cebren yol 
gösteriyorduysa da bizi yanlış yola 
sevketmediğine emin değildim. O
nun için kendisine : 

için bağlarım çözmemekle beraber 
Saınarhonun haleti ruhiyesini de 

adım adrm tak.ip ediyor, onun gön 
!ünü almak için fırsat bek.leyor
dum. - Bizi yanlış yola saptırırsan o 

vakit seni hemen öldüreceğiz! de- Gece son derece karanlık, fakat 

d. hayret edilecek derecede serindi. 
ım. 

Yolda kılavuz ı:Tiungayı bağlı kol-
larından çekerek adeta bir yabani Utungalarm taarruzu ise hepimi 
öküz sürer gibi zorla götürilyor- zin son derece asabını oynatmış ol 
duk. Vaziyete en çok içerliyen ge- duğu için herkes hiddetle yol yürü· 
ne Hanstr. yor, yolda hiç kimse bir şeY, konuş-

Hans mütemadiyen adama al- ınak bile istemiyordu. Bu asabi hal 
manca kfifrediyor, kendisini çok- ve gecenin "Seftnli~~belfi de Ulun
tan istemediği yere göndermiş bu- galann muhitinden mümkün oldu
lunacağmı, fakat herifin bana du- ğu kadar uzaklaşmak arzusu bütün 
a etmesini söyleyip duruyordu!.. gece durmadan ve yorgunluk his-

Bu taşlık ve dar boğazdan esasen setmeden yol almamıza sebeb ol
müşkülatla yürüyorduk. Ayni za- muştu. 

manda tekrar bir taarruza maruz Filhakika sabaha kadar mütema
kalmak ihtimali de olduğu ic;in ga- diyen yürüdük. Hatta geceyarısı 

yet ihtiyatla yürümek mecburiye- bizim tayfalar yolda şarkılar dahi 

tindeydik. söylüyorlardı. Bir aralık cenubi 
Fakat nihayet yanın saat kadar Afrikada ve beyaz insanların ölüm

yürüdükten sonra hiçbir hadise vu- süz asla g~ememiş oldukları en 

Bu sayede o da uzun müddet su
suz kalabiliyordu. 

Ha}Tete şayan olan şu ciheti de 
zikretmeliyim ki akşamdan ta şa
fağa kadar düzlük arazi üzerinde 
yürüdü6rümüz halde en ufak bir de
reye dahi rast gelmemiştik. 

Bu da gösteriyordu ki gayet ku
rak yerlerde bulunmaktaydık. Esa .. 
sen geçtiğimiz yerlerde tesadüf etti
ğimiz tek tük ağaçlar da bodur bir 
takım ağaçlardan ibaretti. 

Fakat güıneş tamamilc d~duğu 
zaman uzakta büyük bir orman gö 
rünmüştü. 

Samarhoya bu ormanın ne ormanı 
olduğunu sorduk: 

- Galan - Hata ormanı! dedi. 

Gayet büyük ve sık olduğu uzak 
tan belli olan bu korkunç orman .. 
dan gündüz geçeceğimiz için hay1i 
memnun olmuştum. 

Fakat güneş doğduktan beş on 
dakika sonra İ§ değişti. 

Zira adeta boğucu bir cehennem 
sıcağının tepemizi ka"ıırınağa~* 
ladığını hissetmiştik · 

Kılavuz Samarhoya: 
- Mola verelim mi? diye 90l"" 

duk Herif başını ~iddetle salladı: 
- Hayır, hayır olmaz! dedi. Oğ· 

leye kadar yürümeye mecburuz! 
Sonra gece ormanda kalmağa mec
bur oluruzl 

Herife: 
- Pekala .. Şu halde biraz su DU4 

\alım! dedim. 

Meymenetsiz suratlı Ulunga aksi 
bir yüzle: 

- - Su mu? Buralarda su yoktur! 
dedi. 

- Su yok mudur? 
için bı, ~Şclntliktcn sonra kazandığı 

u ış bu .. 1 • k .. 
0LU NC.A • Bu suali ben oldukça dehşetle 

wrdum. Zira bu sıcakta bir saat 
daha susuz yola devam etmemize 
imkan olmıyaca(rını pekata görU
yordum. 

ne mucssese erın ço ısı-

l• gcırnektcd' ç·· k'. b 1 b' 11.hare .. . .. ır. un u un ar ı_ 

~lınas uç Yuz liraya satacakları bir 
Ucu .. b'Parçasrnr yirmi lira gibi çok 

" ır f' ~kı;ıJık .. 1atta satrnalırlar. Bu ka-
li sa ıçın ekseriye küçük yelken_ 
lı1 • ndalJar kullamhr Bunlar bR -

1\ fl. \'] • 
ltacırdı~ınak Yesilesile açılırlar. Ve 
Rcle arı elması bu maksatla 
l~u n vapurlara açıklarda verirler. 

suretı .. 
lınan l <' ... umriik dairelerinde a

edh' Qir, ırlcr fayda. vermemekte _ 

l!ap g"' .. 
r;ıJıır urnruklcrin::le elma~ kaçak-

"'nın ·· . 
t"<lbirl onune !;Pt;ml'k iı,:in alınan 
la 01 er .~ok sıkıdır. Ekserisi açık. 
1 arı gurn .. k . 
arın 

1 
. ru ıdarclcrindc yolcu

c bıse 

'VA 1( 11' 

'YA"'' 6~.)I~ 
DA 

'YAT4"1 8ı J1 
IO:I P l 'l N l~ 
KA~SILı:\~ 

O ı 

- Ne diyorsnu Samarho! dedim. 
Buralarda "-U mu yok? Fakat susuz 
lul-t:ın çatlarız! 

Herif tekrar suratını ekşiterek: 
- Su ) ok! diye tekrarladı. 
O vakit ._e,IC>nclim: 
- \rkada5lar! durun! 
l kpsi hayretle durup bize 

diller. 
dön-

..- IIiçhirinizde ı:.u kal dı mı? di
re sordum. 

(Deva mı var) 
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12 tayyareden mürekkep bir Şarap fıçılarının konmasına mah· 
sus tahtadan yerlerin üstüne şilte
ler serilmiş, patates ve kömür yı· 

ğınları arasında adeta bır yatakha· 
ne vücuda getirilmişti. Yerlere otur 
muş siviller hemen hemen n~ ile 
denilebilecek bir hararetle konuş· 

olarak tekrar teklif etm~i dü~ünü· tındaki mahzendir. 
yorum. - Derinliği? 

- Şehirdeki butün erkekleri sür - Daha sözümü bitirm~dinı ki' 

düşman filosu istanbula saldırdı mek.. - Bu kadar malumat ycti~ır. ı>e· 
Kompars, mahzenleri kcş!ten ~o ı rinlik ne kadar? 1.., Mu 

ğan cmidi biran ter!<ed~::ek gibi ol· - İşte size .. Sen Korente=-ı:le tct. iZ biz 
Saat 23 c doğru Fazıl müsaade istedi, annenin 

elini öptil, Cevriye lAmba tutuyordu. Kapıya kadar 

korkusuz kartalı uğurladı. 
Fazıl eşikten atlarken bir defa daha: 
- Allah rahatlık versin! 
Derken Cevriye §en bir sesle sözUnU kesti: 
- Fazıl bey, bir daha sefere Mecdi ile bora. 

her bekliyoruz ..• 
Dedi. Bu söz, şu ana kadar vaziyeti idareye uğ

ra§an Faztlın damarlanndaki kanı kamçıladı. Genç 
ytb:başı hızlı adnnlarla l:apıdnn uzaklaşırken bnşı 

kabank göğsllne eğildi, mırıldandı: 
- Yalan söylllyor, awtuyorum. Bu çok fena 

bir eey. Fakat ihtiyar annenin; kan kardeşimin 

amı~inln buna alışmaları, zamanla fel!ketl dr.ha 
eabtrlI kııreılamalannm temini Jçin böyle hareket 
etmek mecburiyeti var. 

lstanbul tayyare m\lfrezesi kumandanı geç 
vak.it .Ayastafanosa döndU. Geceyarısmı bir saat 
geçe ystağma girebildi. Uyumağa çalışırken kafa
smda burgula.şan bir istifham, Cevriyenin harekeL 
lerinde hisseder gibi olduğu yakmlık, yumtl§akltk, 
ılıkhk ve hiç eüphcsiz kendisinden baıka her erke. 
ğf.n kendi lehine tefisr edeceği bir gönnı maaalma 
delAlet edecek ilk işaretleri hatırladı. Sonra, bu ha
tırlayıştan, bu tevilden kendi vicdanına kargı duy
dufu hlcabla &rsıldı. Meodiye verdiği sözU, İz. 

mirden :ıynlacağı giin arkadqtr.m toprağı kunı • 
nwnJf mezannm bqmda ettiği yemini dilJUndil. 
Bir an Jçin böyle bir dilfflnceye kapıldığından uta. 
nan.le gözlerini kapadı, uykuya daldı. 

lki gUn hB.dl.s~ ge~tı. 
Ne lstlhbaratm verdiği hava hücumu yapılmış, 

ne de Enver pqanm bundan doğan endifeleri ta
hakkuk etml§U. 

ÜçUncU gUnü sabahı, 28 ki.nunuevvel cuma gU

nü, öğle yemeğinden sonra Fazıl mUfi'eze kararga
hındaki §ezlon~da kalıveslnl ~erken ~lr.leri 

sarsan motör gUrültUlerl işitir gibi oldu. Fincanı 
bıraktı. Yerinden fırladı. Pencerenin anüne geldi. 
Krrlarm ortasında genl§ bir rllyct sahaıllle tA ts. 
tanbul ilurlne kadar görlinen gök kumıma baktı. 
Bu sırada bUtün dUdUkler, fabrika, vapur, ve dL 
-er ha\'a tehlikesini haber vermeğc memur ses 
vasıtaları bütün kuvvetleriyle çalmağa, etrafı de
rin bir \'clvelcye batırmağa koyuldular. 

Fazıl bir sıçrayışta meşin baglığını kaptı, ca
ket giymese lUzum görmeden var hwyla koprak 
meydanın yolunu tuttu. 

Siliı.h ba§ı i§aretl verilmeden umuml alarm ile 
bUtUn müfreze pilot ve mürettebatı meydana U· 
Uşmüşlcrdi. 

Yer kıtnsı efradı hangarlardan tayyareleri çı
kanyorlar. uçuş yerine çabuk hareketlerle getir:i
yorl&rdı. Dört makiniat ~ıkan tayyarelerin ba~ına 

geçmiıı, onları ~alqJtırmağa u~ordu. 

Fazıl ilk rasgeldiğl tayyareye atladı. Bu, Ça
nakkalcdc Avninln bindiği R. VII işaretli bir Fo
lnır tayynrcslydi. 

Çetin Türk kartalı yerine oturur oturmaz ma-
ktnlııtc haykırdı: 

- Haydi, çabuk çalı~tır! .• 
- Emniyet!. 
- .Ateş! 

Sözleri iki defa tekrarlanmadan motör içli bir 
homurtu j}c çnlı§tt. Pilot birkaç defa anvale etti. 
Sonra motörU debreyaja aldı. Tayyarelerine binen 
ve uçuşa hazırlanan arkadnı;lnnna emir verdl: 

- Arkadaşlar, yatmz ben hnvalnnncnE;'llll. Dl. 
ğer 4 tayyare yerinde kalacak! 

• üstteğmen Avni buna şiddetle itiraz etti: 
- Niçin yllzbaşmı ! 
- Evvela gelen tayyareler adedçe her sefer. 

kinden fazla. Şimdi buradan birinci tayyare kalkar 
kalkmaz onl:ınn nazarı dikkatini celbedecektir. 
Meydan Uzcrino gelecek olan düşman filosu diğer 
tayynrelerimizln, sizin haval:ınmanıza, uçuşa geç
menize milsaade ctmiyecekler, meydanı, buraları 

bombııhyacaklar, tayyarclerimizi tııhrib edecekler. 
Çanaltkalcdc>kl hava mağlüblyet12rinln intikamı 

fazlasiyle nlmmış olacak. Buna yer bırakmamamız 
!Azım. Onun için ben yalnız başnra uçacağım! .. 

Bu izahat muteriz Ustteğmcn Avni ile arka· 
da.şiarını yatıştırdı. İtirazlannı kestiler. nTyyarele. 
rlnden yere atladılar. Fazıl R VII yi meydan pe. 
şinde koııtururken eliyle 8elam işareti yaptı. ~nç 
Türk t:ıyyarecileri bir ağızdan haykırarak kuman. 
danlannı uğurladılar: 

- Tann ba.«Janlar ve~in, muzaffer TUrk kar
talı ... 

Yeydanı boydan boya ko~an Fazılın kUc;:Uk, fa· 
kat acar Fokeri bulutlara doğru b~ kııldırdrL Mar
mara istikametinde göke yilkseldi. 

Yerde kalan müfreze pilotlıın dürblinlerini al. 
dılar, uzakta, tstanbulun göbeği üstunde bir av lis. 
tUnde dönen akbaba sUrUlcrlnin uçuııunu andmr 
hareketlerle dolaııan düşman filosuna çc,;rdiler, 
baktılar. 

DilftDan filosu 6 §ardan iki kııınnhk bir müfre
zeydJ. MUfreze kumandanı ile l:irlikte 13 tayya
rellk blr kuvvet teşkil ediyordu. 

Har.ley Upl '!H 4ev:vaı;,_, kqpdır.k U&erina k~u~ 
ikişer mnkinclitüfekll tayyarelerden 1,UUrckkep o-

lan 6 lnglliz uçağı, İngiliz deniz kuvvetlerinin eri 
gUzel havacılarından Lloyat Deakson Meyce'in ku. 
mandasında bulunuyor, ayni nıU!rezeye Selinikte 
bulunan Fransız hava kuvvetlerinin Yoran tipi çift 
satıhlı altı tayyaresi de eklenerek filonun kuvveti 
bir misli arttınlm~ oluyordu. 

Fransız tayyareleri bir ba!ts evvel Sellnikteki 
hava lliı.sUnden Tenados adaama getirilm.iş, burada 
filo kumandanı Kaplten Antuvan Redou ile birlik. 
te İngiliz filo 5efi .Meycer Loyd Dikson'un emrine 
verilerek bu hücuma hazırlanmak üzere talimelri· 
nl tamamlıyorlardı. 

Amiral Dorobck, Çanakkalede Alman amirali 
OzJdomun emrindeki ha\•a !ilolarmın iki defa kendi. 
tayyare mUfrczelerine .yaptığı muvaffakıyetli hü
cumların intikamım alm:ık için bu kudretli hava 
filosunu tC§kil, tensik ve İstanbula, Trakya istika
metinden habersizce saldırtm~tr. 

Tayyareler Çatalca üzerinden lstanbula kay. 
dıklan için Çanakkaleden ihbar işareti ve telgraf 
çekilememl§, harbiye nezaretinin arka avlusunda 
daiınt rasad için yükseltilen Alm&11 sa.bit balonun. 

daki rasıd da bunlan kendi tayyareleri .zannederek 
ta yanma sokuluncaya kadar aldın§ elmernifti. 

(Devmu var) 

1 
makta idiler. K~e bir kadın sa· 
kin ve lakayt, küçük çocuğunu em· 
zirirordu. Burası normal ve emni· 
yet verici bir mahzendi \'e aşağıda· 
kilerle m\ıkayese edilince orasını 
daha esrarengiz gösteriyordu. 

Kompars, papazın peşinden soka· 
ğa çıktı. Cenaze alayının dağınık 

ve parç!ilanmış azası şaşkın ve mah 
rup gara yürümekteydiler. Mültı· 

eim roylendi: 
- Ne garip yer ... Bu ikinci kat 

bir mahzen değil, bir çok koridorla 
ra açılan muazzam bir yeraltı ma· 
hallesi... 

Papaz hayretle sordu: 
- Ay siz bunu lbiimiyor muydu· 

nuz? 
- Hayır. 

- Sen Korenten kilisesine daiı 
hazırladığım eserde bundan da bah· 
sedeceğim. Sen.Korenten Varşova 

gibi tam manasile yeraltmda ikinci 
bir şehri olan bir şehir olmamakla 
beraber bu eski şehrin kurulduğu te 
pe süzgeç gibi delik deşiktir. 

Kom pars homurdandı: 
- Hay Allah müstahakkını \'er· 

sin. Mücadele halinde ben olduğum 
halde bunu benim bilmeyip sızın 
~ilm~ ıız nt aksi tesadüf! Aff edersi· 
niz .)en cenaze merasimine gidemi· 
yec.eğirr., i'lerim .var. · 

du. Fakat inat etti: kikler,. rısale.inden bir nüsha ... l· erata 

- Bu mahzenler hakkında bizt çinde istediğiniz malümltı bu'abılır ur, b 
maltımat \'erebilecek memura benı iniz. Mahzenlerin derın.iğine ı ~ di. 
götürün gene siz .. Kimbilir. belle' lince üç perş.. tnrn 
işe yarıyacak bir şey öğreniriz. - Bana bir lOgat \'erinız. ın uz 

• * • Kompars küçük Larusu ::..ı. ı~ut· \ar r 
Belediyenin ihtiyar m~uru, ikı dı. üç ptrş on beş metre ediyordı.. nıcall 

genç zabit kapıyı \ı.trmadan girdiğ 1 - Pekala, dedı, bana şehrm cır lektu 
için, ayağa kalkmağı lüzumlu gör planını da veriniz. T· ·~, ı.n... 8'ıh nthn 
medi. Kaşlannı çattı. settiğiniz haç şeklindek= m1'1:::::tJe· ı bild 

Haym masanın bir köşesine otur rin yerini gösteriniz bakayım. 
du. Kompars: Komp:ırs Hayma döndü: 

- Bonjur. dedi, şehir mahzenle - Ba '.~r.piyadc kıta·ı 
rinin planını istiyorum. misiniz?Tı..arriyata hemen baş1 1· 

- Pl~n mı? Plfin yok. facağım. 

- Bir plan olacak, vermenizi em Hayın itiraz etti : t>diy 
rediyorum. Almanyada en küçüJ.. - Siz çıldırdınız mı? Du iş öyle çıka 
bir nahiyenin hile planı vardır. derhal olacak gibi deği', a.!J 11 

1•
11 uıı• 

- Almanyada istediğinizi yapa· reze askeri dtvarları de • 
bilirsiniz. füetler \'C bilhas._.:;a teferrüatı gi>::ıte-

Haym lafa karıştı: ren bir plan lazım. l5in mü.şkü!atr 
- Mü aadenize t~ekkür! nı düşünmüyor musunuz' 
Fransız memur de\ arn etti: - Hakkınız var. Fakat biz hazır in 
- Fakat Fra~sada belediye yem lamncaya kadar bu ihtiyarın çene bir 

binaların ina5sma ancak 15 eylU. sini tutması lazım. 
kararnamesi.... - Tabii. 

- Gevezelik istemez. \1ahşilerir. Tia:· .ı, ıhtiyar memura hitap cm: 
bile sizlerden daha iyi ta:ızim edil - Peşimizden ge!biı. S:ıi te,·kil 
.miş kadastrosu vardır. ediyorum. 

- 9 sonkanun kanunu ise... Memur çok rn:ığrur ,.e başı ciırı· 
- Gevezelik istemez dedim size. dik ayağa kalktı. Haym ho:nırdlrı· 

Mahzenlere dair ne biliyorsanız sö~ dı: 

leyiniz. · - Böyle kahramanca ta\ ırlar ur 
- Mahzenler mi? evet m-ıhzen kı!":.. :;a lüzum yok; de~mcz. Y:J 

ler... rın serbest bırakılacaksınız. 
Geri döndü, birkaç dakika sonra Durdu ve bir konferans veriyor· • • • 

Haymın odasına bir fırtına gibi gir· muş $ibi anlatmağa başladı: 
dl: - l>t 'bffi'fl!i\ }luft.. tffl;oWtft!'li-.tW4~r;i,· 

- Hazırlanın. Taharriyata gidi· Sen Korente."1 tepesi mahzenlerinin ten sonra: 
poruz. menşei orta çağa kadar uzanır. O - Tamam! diye söylendi. Saıır 

- Bu gece mi? zamanlar ve bilhassa daha sonraları rım ki bu sayede kimse climiz:letı 

- Şehirdeki mahzenler hakkın· Rönesans devrinde, bu eski jl ı 1:,11rtulamaz. 
da belediyeden bazı ciddi mah1mat 

1 

geniş bir ~rap de~~u. idi. ~uııaan Saat gecenin onun ... u . bulmuşt\l· 
istireceğim. ba~a ~ır kalelerı ıçın luıumlu Merkez kwnandanlıgı bınasımn a· 

Haym lakaytti: mal~'Ueyi çıkarmak üzere galeri çık penceresinden, Som c.ephesi top· 
- Siz bilirsiniz. Boş \'aktiniz ,.e şeklınde taş ocakları kazılmıştı. çu muharebesinin akisleri geli~·or· 

şehrin tarihine de merakınız varsa Daha sonralan içme suyu tesisatı 1 du. 
fena olmaz. Bu mahzenler umumi· yaplıırken şebekeye zararlı görüle· Kompars dü~ünceliydi: 
yetle iki katlıdff. rek e\'lerin hizasını .;eçen mahzen· - Evet, diye ·cevap verdi. Dain'lll 

Kompars sukutuhayale uğradı: lerin kapatılması emredildi. Simdı on beş metre yeraltında kaldıkları· 
- Ay sizde mi biliyorsunuz ? bu mahzenkrden bir kısmı ~ehrin m sanmam. Fakat biz taharriyat3 
- Tabii. mesleğim iktiza~ı ... Bu altında bir haç işareti şekJ=nde mev· girişince hemen oraya saklanıyor-

mahzenlerde tayyarelere karşı sığı· cut. Ortada da büyük havalandır· !ar. 
naklar tesi~ ettim. Mesel~ büyük ma kuyusu var ki bu büyük mey· - itiraf •llzik (~~li~ıic'r .. ~:~r,~~s· ~ 
meydanın altındaki mahzen 1965 dana açılıyor. lı hirplam. ... ~. 11 ..... • nJonıı ,e fi'!,. 
kişi alır. Heyecanınız bu mahzenle- Kompars: ,, 'I 
rin mevcudivetini og ..... rerunekten mı - Su halde dedi, şehr:r , ... 1 • ..ıe.rı ,.ı .... .. ~.... • • .ı:ı.1onı t•' 

J "' ' • .. ' r ..... · h- - 2 ı ı 
geı.:vo:! Eğer öyleyse şaşanın. kadar uzanan yeraltı )v.ıarı •. ıe."I· çıkuır•- 1"'1~' uı;nu :ıı.:n. 

11
- 1 ·e~1,,1 ı .. . . • _ _ ... . . . .ııı • uzıaın ş:ır ı - ara ıı •· 

- Bugun sızı pek bedbın goruyo- cut oldugu nvayetlenne ne dersı· çıkı ,ldum. 3 _ S:ıdeıtlıı K:ı•, ~· ~ t 
r .:::ı. niz? çoğaltU11 ı . Çı• ~ .. ·ı geçıtlerindel;1 

- Hayır, bedbin değil yorgun.. - Bunlar masal! Mevcut olan bü n1..1.;" tçileri üç misline çıkardıkta11 
Her ~yi halledecek yegane tedbiri yük mahıenle.r kilisenin altındaki 

1 
<"" ısawur edilemez. 

d<>kuz aydanberi otuz yedinci defa mahzenler belediye dairesinin ci··ı (DeY81Dl var) 

vrr Nihadın ciddi meselelerden bahseder' ( Sı-:a1< bir yaz günü .. Deniz sanki ağır
!a~ış .. Havada müthiş bir sıkıntı var .. 
Yapuru dolduran insanlar, deniz üze -
rinde olmalarına rağmen buram buram 
teriiyor .. 3oğazda duran gemilerin işaret 
bayrakları rüzgarsızlıktan pqrsürnüş bir 
balon gibi düsmüş .. Uzaklarda yelkenle
ri Sc rkan yenkcnliler kürek çeke çeke i· 
lerlun.:ğe ~\·aşıyor ... 

MASAL ÇOCUKLARI 
ken takındı~ı tavırdı. 

Bütün bu müşahedeler Behiren 
sini bir parça bozdu. Demek 1' •• 
birleştireceği Nihadın karakteriı 
tamamile anlamış değildi. 5 • 

1
' 

Vapurun radyosu bu ağır ve sıkıntılı 
se izliği cırlayan madeni sesile yırtıyor. 
Bu sesle daldıJ(ı ıztıraplı uykudan yarı 
uyanan sahillerden bu feryadın aksi se -
dacı çılgın bir inilti olarak, titriyor. 

\"apuru roldl!Fo.!'l insanlar bu sessiz 
tabiatle hiç meşgul değil gibidirler .. 
Göverten:_r ta dıbındeki sıraya oturrnu~ 
ceketini omuzuna atmış. gi>ğ~ü açık şi5· 
man kabadayı bir taraftan men:iiliyle 
~ iızünün toz, wıpur kurumu karıBmı-;; 

terini silerken, diğer eliyle yanı'l:Ja:ın -
daki çocuğun elinde duran fıstık kağı

dından mute'l1adiyen f ı...tık çıkarıyor 'e 
ağzına atıyor .. 

Ya\ ru. f ıstıklarmın birer birer ek ıli · 
~ine herecanla bakarken ga~p bir te el
li ile şişman adamı dürtüyor: 

- Baba. işte f ıc;tıkçı şurada, "Cn de 
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Nakleden : M U Z A F F E R E S E N 
Daha ileride beş altı kişilik kadınlı er

kekli bir grup hep bir ağızdan rumca bir 
~arkı tutturmuşlar. alabildiğine hayktn· 
yorlar .. Bu grupun haykın~ı da vap:ır 

radyosunun gürültü~ile rekabet edebili -
ror., 

- Kahve, gazoz, limonata buz gibi, di 
ye haykıran kirli önlüklü kahveci elinde 
tep iyle boyuna renksiz bir buluta sarı • 
hyor, gürültüler kulaklarında hayalinin 
ii-;gecindcn geçerek sağırla;ıyor .. 
\'apur köprüye yanaştı. Behire kala -

balığın dağılmasını bekledi •• Sonra ağır 
ağır yerinden kalktı .. \'apurdan son çı· 
karı yolcularla beraber çıktr. Eminönüne 
çıkacak yerde durmu~. köprüye doğru 

bir otomobil dizi inin akı~ına bakıyor 'e 
karşıya geçmek iç"n bu akının ke1ılmc· 
sini bekliyordu. 

çift nazarı dikkatini cel~tti ve genç kızı 
sıçrattı. Behire Nihadm s:!uetini tanı -
mıştı. 

''Nihat, diye söylendi. fakat niçin yal
nız değil. Yanıba~ında bir kadın var ... 

Hayret genç km olduğu yere çivile -
mi~ti. 

"Bu adamın Nihat olması mümkün 
mü? Ah bir dönse .. Yüzünü görüp emin 
o!abilseyqim ... 
Aynı dakikada dikkatle mu:ıyene et • 

tij{i erkek ba~ını çe\irdi. 
Evet, bu ~ihattı. 
Behire, başın:ı ağır bir ro;un:ı!\: yeml5 

gibi sersemlemişti. 
~i~nlı~ı başka bir kadınla b~:a'berdi. 

Bu akıl almıyacak bir h:idi·c dp~:u:;u, 
Fakat bu g<irüşe rağmen Be!ıire ruhun· 

da ne kıskançlık. ne keder hissetti. Kız· 
m:ıdı. Sinirlc:inin :;iddetli bir a!~_,ü:am:?lı 

olmadı. Yalnız şaşırdı. Derin bir ~aşkın· 
lık ve yüzünü kaplayan kıp~mmızı bir 
renk •.. 

Genç mimar bulundu&'U yerden nişan· 
hsını göremezdi. Onun için Behire müs· 
terih bakı~larla Nihadı takip ede!:>ildi . 

Nihadın yanındaki kadın gençti, siyah· 
lar giyinmişti. Ta\'ırları ciddi endamı 
ve çehre.>i güzeldi. Behire da!ıa dikkatle 
bakınca bu kadının biraz kendisine ben· 
zediğini farketti. Bu kadın da kendi;:;i gi· 
bi, orta boylu, beyzi yüzlü • ela gözlü. 
kumral saçlıydı. 
~ _1; bu kadının yanında Ç')'.• te!\:lifsiz 

duruyordu. Ko'kola ~irmişlercli n :--:iha.t 
ona söz söylerke:ı iğiliyordu. . 

Nilıadın ctıda\:la•J'ırn ha .. e1;:~tin1en Be· 
Jıi•e ~erıç ır.im?·1., kı~a c'\m1e'.er ve te',; 
kc.!im:!ler konu~tu!; rnu anlıyordu. Bu ta· 

Nihat, genç güzel yakışıklıydı. Sonrıt 

da çok mağrurdu. Belki bu gurur bir gül1 
ikisinin arasına dikil ,r Hi't f\A ı • ,,. 

1 rabilece.kti. -: N MOTEHAS::tlS 
Bu gurur bu dakikad:\ .~urd Kıraatlı• 

yüzünde bes!Jf'ıı:_ Rn.ıda eski Klof_ ·c.w 

le söz söylerlnkak No. 8 - 10.a'i'ıe bir ın:ı· 
na var. .., i:l 

Yolunöteki ba~ında, meçhul kadın ar 
kadaşının sözlerini tıpkı efendisini dirı· 
liyen bir uşak gibi itaatle ve hürmetlt 
dinliyor. Bu hal Behireyi gittikçe sinir' 
lendiriyor. Xihadın g5zUne girmek içil1 
bu ınt>çhUl kadın kadar alçalmak, oııtJ~ 
kadar yaltaklanmak mı lazım? Jlalbı1l'1 

Behire N'ihadın böyle ha.kim dakikaaları"' 
da ondan nefret etmcğc bac;lJ\·ordu. 
Şimdıye kadar en • • .. '''\ıskançııl~ 

bile duymamış ol:ın ı3ehirecik. ni~~n1aıı· 
malarınm mavi seması buluna., bu kit 
çü::ük, bu h;rten hitrli eler kar51 mda ı.e1 

<li'li birdenbire rorgun. Ç01
\ yorgı1~ bıı:· 

du. (Devamı ı (' ' 
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alil hünkô.r Osmanın makii.l 
düşündüğiinü anlamıştı 

:MUmkUnü yok olur mu? Ada- ı Biri Kara Şahin dediğiniz adamı -
ız bize bu husustaki resmi mu- nıza itimat etmerr.ek ... O takdirde 
rata ait evrakı da göndenni§. gerek Bursada ve gerek Söğütte 

r, bak!.. hazırlıklar yapmak. 
i. Diğer şekil Kara Şahine itimat 

• ara Halil merakla ilerledi. Os_ etmek ... O takdirde Bursa baskını_ 
ın uzattığı mcktublar2 baktı. nı masal addeyleyip Söğütte ciddi 

r rumca yazılmışlar, arkaları_ hazırlık yapmak gerek olur!.. 
ıncallcri tercüme olunmuştu. Osman siyah sakallarını kaşıma_ 
cktubun bir tanesi hazıralnan ğa başladı. 

-atlının iaşesi hakkındaki tali - - Doğru söylersin, dedi, ama 
'bi!djriyorıb4. Diğer mektub biz ben adamına itimat eylerim. Onun 
GregOJİUS tarafından bu aske - için Bursa baskınını olmaz bir ma
kumandana hitaben yazılmıştı sal addeylerim ! .. Sen acele Söğü_ 
öğüde yapılacak harekatın }ren. de gitmelisin!. Zira Köse Mihal 

ailesine dahi söyle~'Lesini, hastadır, ondan bir hizmet isteme. 
derece gizli tutulmasını tavsi- ye mahal yoktur! .. 
diyor, Bursa baskını diye bir §a 
çıkarılarak <iüşmanın aldatılma_ 

· 71•ın11"" '" "'l'.liriyordu. 

9 ıktublara göz gez'. 
· ten sonıa hayretle başını kal 
Osınanın yUzüne baktı: 

. 
Kara Halil: 
- Nasıl emredr..rsen öyle yapa

nz! .. 
Dedi. Fakat... 
Fakat sözünü ikmal etmemişti. 

Osman sordu: 
- Fakat? .. 

vasıtaaiyle çevirdiği dolaba düşmilş 
bulunuyordu. 

Kara Halil Osmanm yanından çı
kıp askerlerine acele hazırlık emri 
verdiği sıradaysa hmitte Miray 
hayatla memat arasında bulunmak_ 
taydı. 

Achilos, Afroditi ile beraber bay
gın bir halde bulunan Mirayı ku _ 
cağında lzmitteki hana getirmiş ve 
derhal bir yatağa yatırarak teda -
visi için her tUrlU çareye başvur _ 
maya koyulmu§tu. lzmittcn bir he
kim çağırttı. Gayet ihtiyar bir a. 
dam olan bu hekim Mirayın beynine 
ağır bir kılıç kabzasile vurulduğu_ 
nu ve darbenin çok vahim olduğunu 
söyledi . 

Vurduklan yara ve bereler için o 
zamanın tababetince malüm olan 
bütün çareleri tatbik etti. Başına 

yakılar koydu, Birke ile bütün vü

cudunu oğdurdu, birçok ruhlar 
koklattı. Şimdi inandım ki sizin Kara 

·n dediğiniz bu adam hakikaten 
bir kimsedir! .. Mühim haber -
cldô etmiştir! .. dedi. Fakat ... 

Fakat Mirayın bir tUrlU kendine 
- Fakat bizim rcyimiz şu Kara 

gelmediğini görUnce o zaman en 
Şahin denilen kimrseye itimat etme_ tehlikeli tedavi uırulünil tatbika Jü 
mek merkezindedir, 

etmedi. 
kilr sordu: 

Eh, fakat? .. 
Fakat böyle bir şC'yin milmkü-

Osman Kara Halilin yüzilnc müs. 
tchzi bir ta ''ırla baktı: 

- Ama niçin? .. 
Diye sordu. 
- Zira Bursa dururken oradan 

bir taarruz bana garib görünür! ... 
ma~ tekrar hidd~t~endi, büyük I Casus makulesi kimselere pek iti -
lSabıyetlc başır.ı ıkı tarafa saL mat da esasen caiz değildir! •. 

k: Osman kaalarını çattı: 
Allah? .. Yalnız (milm. - Biz de biliyoruz!.. dedi. Ku _ 

k ! MUmkünU yok!) diye mandanımız Köıfe Mihal hasta oldu_ 
uru'-un !.. ğu için iki yerden birini tercih et
lıdi. N den ınUn. ~ünü yok? On- meye mecburuz! .. Bursada ne de 
bizim 8nce can noktamızı ele ols.a biz.. "aı;ızl •• ..Sen har .halde .Ö

ek isterler! Böyle hareket 1 bilr tarafa gidip acele hazırlıklı ol. 
leri de pek mmilkUn ve pek doğ san gerektir! .. 

lir!.. l pı· ,l(,ir Osman bu kararını o ka-
ra Haili, Osmanın bu §iddeti .... lfıı~~t bir tavırla söylemişti ki, 
ısında dilşüncelerini ve mütale_ I Kara Halil çarnaçr.r itaat etmek 
nı sö.} !emekten vazgeçmiye mecburiyetinde kaldı. 

zum hasıl olduğur.u söyledi. 
Ve bir tavada ydğ kızdırarak hu_ 

ni ile Mirayın ağzına boşarttı. Bu 
şiddetli tedavi usulü sayesinde Mi _ 
ray gözlerini açmıştı. 

Baş ucunda göz yaşlan içinde ağ
lamakta olan Afroditi o vakit Mira. 
ya sanldı: 
· - Miray! Miray! .. Bizi tanıyor 

musun? Benim! .. Benim! .. Beni gö 
rUyor muıun ? •• Cevab ver. 

Diye yalvardı. 
Miray evvela bir miiddet 

şa~kın etrafına Qakındıktan 
- Neredeyim? .. 

şaşkın 

sonra 

Diye sordu. Afroditi onun konu§
maya başladığına çocuk gibi sevi
n erek: 

bur oldu. Derhal ayağa kalktı. 

- Oh Allahım, C'ok §Ükür! .. ML 
ray! lzmitteyiz. Dostların arasın _ 
dasın! Bak, sevgili dostun Achilosu 

" 'r .. .. ., goruyor musun .•• 
llnız, kendini tutamaksızın de_ _ Hayhay! .. Biz derhal bütiln Dedi. 

'1: kuwctlerimizle hıtrekct eyleriz! .. 
Pek iılıi! .. Mademki böyledir, Dedi. 

Miray Afroditiyi yanıbaşında gö
rünce tebessüm Ptmişti. Achilos da 

halde ·biz de onların taarruzlan
ltıeydan vermeden 

Bu suretle hUnkıir Osman Gre_ görünce sevindi. 

tüz, iş hallolunur!.. 
Üzerlerine goriusun hazırladığı ve Kara Şahin 

!nan, Kara Halilin yüzilne bid
e baktı: 

E 

uar, mü ı ·._. 
,ı\ çok pa-

•,.;.ı_ 

(Devamı t."ar) 

' • İhtiyar kadın gene mutad do- tıktan sonra "evet,, mukabelesin- Genç kadın güçlükle nefes alı
latm:ısına koyuldu. Kollarını çap- de bulunmuştu. Kooın yoluna de yor, göz yatlarını tutamıyarak oi
razlamış, dişleri gıcırdıyor, her vama hazırlanırken gruptan ay- lunu bağrına basıyordu. Kayınval
zamanki gibi, odanın bir ucundar. rılan bir denizci arkasından koş· jesini birdenbire karşısında gö-
öbür ucuna gidip geliyor ve heı tu: :ünce, şaşırdı, kaldı. 

gidip gelişinde de '>nüne tesaıdüf - Madam Bodovar, nereye gi- Madam Bodovan, şimdi artık 

eden eşyayı yokluyor, gözden diyorsun?. oğluna ve gelir.ine duyduğu kız-

~eçiriyordu. . - Oraya 1 •• gınlığmı unutmuştu. Kut:luran 
On dakika böyle geçti. Balıkçı, Kadın, parnıağiyle d,.nizi gös- frrtınanm önün.de dağlara çıkan 

oğlundan haber almak için yolla- teriyordu. D~nizci, kadını man denizin vahşi ı.ılumalarını dinler -
dığı hizmetçisi Annet gelmemiş· tosundan tutup gitmesine mani ken, küçük bir kayık içinde ö
ti. olmağa çalışarak, durdu11:lu: lümle pençeleşen Luizi düşünü-

Şimdi, rüzgar, tiddetini bir kat - Hava iyi değildir, bununla yor, gelinini sevgi ve acı ile ku-
daha arttırmıttı. beraber biz döndük, Siz de evi:li- caklıyor, çocuklarını bağrına ba· 

Birdenbire, madam Bodovan'ın ze dönününüz madam... sıyor ve mütemadiyen hıçkmyor-

nazarları bir noktalda sabitleşti .. Kadın, gemicinin gözlerine dik du • 
Odanın bir köşesindeki küçük çc-- 4ik baktı: 
cuk karyolasına takılmıştı. Bu - Hepiniz C:öndünüz mü?. 
evlerde, bütün eşyalar olduğu gi- - Evet ... 
bi yerli yerinde muhafaza edilir, - Yemin eder misin? • 
saklanırdı. Bu karyola çocuğun· Denizci, itidalini kaybeder gi
du. O çocuğu ki, timdi denizde bi oldu ve sustu. Bilmiyordu. 
dalgaların pençesindeyl:li. Zaten Kadın, yeniden, denizciden kur 
bir saattenberi kimi düşünüyor- tulup yoluna devam etmek istedi. 
du? Bu anda gözlerinde, yirmi Bu sırada hizmetçisi Annet, oğlu
beş yaşında balıkçı olan, evlenme- nun cvinJ:len kederli bir yüzle çı
sine şiddetle itiraz ettiği, karşı kıyordu. İhtiyar kadını, büyük 
gelmek istediği zaman ''siz bilir- bir titreme sardı. Esmer ytizü 
siniz, öyleyse,, diyen ve hemen ev mosmor kesildi. Gözleri kapandı 

lenen sert, haşin tabiatli Luizi ve düşmemek için hizmetçisine 
canlandı. dayandı. 

Burada aklına gelenler, onun O, kendisinin izni olmadığı 

çocukluğuna aitti. Çocuğunun kc halde evlendiği için sevgili oğlu 

• • • 
Küçük balıkçı evinin kapm, 

tekrar açıldı. Bir grup akraba ve 
dostun arasında heybetli Luiz ka
pının eşiğinde diki):li. 

Genç kadın kocasına doğru kot· 
tu; çocuklar babalarının kucafına 
atıldılar. 

Madam Bodovan, bir taş gibi 
olduğu yerde yığılO'lJŞ kalmıttı. 

- Balıkçı onu görmüştü. Islak, 
meşin kasketini çıkardı. Gözleri 
yaşararak annesine doğru koıtu. 

"ihtiyar ananın koIIan, manasız 
bir hisse kapılarak yıllarca dargın 
kaldığı oğluna açılmıştı .. 

Bu, ku:luran fırtınanın muci-
ten gibi bukleli saçlarını, gamze- Luizc kızgındı. Bununla beraber, zesiydi. 
li yanaklarını, mavi gözlerini gö- onu başka bir eve götürmek iste- -------------
rür gibi oluyor ve ilk bağırmala- dikleri zaman şiddetle itiraz etti. 
rını, kahkahalarını, hele o mini Annete:: 
mini ellerini öpüflerini, bqi- - Onları görmek istiyorum 1 

Vakit Kitapevi 
ği batrnıdaki onun için beslediği demi9ti.. O·· t ·· 
emelleri, kuııııdufu hülyaları hatır- Luizin evine yollandılar. An - Un Ve yarin erCU-
lıyordu. net kapının tokmağını vurdu. A-

Bu Annet geri dönmez oldu çılan kapıdan jçeri girdiler, 
artık; kadın, mantosunu çividen • * • 
alarak, bu sefer kendisi dışarı fır- Burası, her balıkçı evi gibi bir 
ladr. Tam sokağı döneceği sıra- evdi, mavi perdelerle çevrilen bü
da bir grup insan yolunu kes- yük bir yatağın ayak ucunda iki 
mişti. Bunlar elbiseleri sırsıklam küçük yatak, bir beşikle aynlmış
olmuş, çizmeleri dizlerine kadar tı. Her taraf pmlpırıl ,tertemiz
b e r b a t bir halde ve yüzleri di. 
kanlı üç balıkçıyı çeviriyorlardı. Luizin genç karısı, en küçük 

Madam Bodovan, durdu; sert çocuğunu kucağına oturtmuştu . 
bir sesle: "Geldiler mi?.,, diye Diğer iki çocuk, annelerinin diz 
sordu. • !eri dibinde, annelerinin endişe

Orada bulunanlardan biri bir den solan yüzüne şaşkın şaşkın 

göz işaretiyle diğerlerine danış- bakıyorlardı • 

PLANŞ « 

tırtıl 

d kC'lrbck 

No. 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

me külliyatı 

31-40 4 cü seri 
Rasin külliyatı IV 
Metafizik 
lskender 
Kadm ve sosyallml 
Demokrlt 
Dinler tarihi 
Filozofi ve sanat 
Etika 

Herakllt 
Ruhi mucizeler 

Kr. 
80 
40 
60 

100 
25 

125 
40 

100 
25 
75 

a~ Bursayı r ... ,._, 

i ~ine bir yere bilıisebeb bil Jf.'. 
edersek biltUn kefere bize ~ .ı« 1 

birleşecektir! .. Bu da siyaseti an 
~~ Uygun olmaz! Bu sefer onlar_ 
~~·l'J bir taarruz g<'lmelidir ki biz 
~r saldırmakta haklı, hiç ol -

Planş 45 
Apartman ve Panccre Ç ço:ten 

e özüm ~alkımına asılmış 
tırtıl 

13. F: la pyrale de la vigne 
a la chcııille (le verco

quin) suspendu (n) a 
une flcur de vignc 

il 1 t. F: la noctuelle det1 mois.. 
ııonıı (l'agratide /. dea 
moissons) 
a le papillon 
b la chenme (le ver gri8) 
c la chrysalide 

·~ 
a mazur olalım! .. 

eılllA .fil hUnJ..ir Osmanın ma_ 
fa)( b·. ' 1lğUnü derhal anlamııttı. 
L 1r ' i ""•usi ırib n peşine, bilıisebeb tt - ı ruzlar yapmak .siyasete 
t ınuvarık olmazdı. Zira, haki • 
eıı. bUtUn etraf tekfurlan, hatt.i 

~~l "Y& birleşebi -
f>t::""llO;tyda vermeye ne 
t"~e tört nal .. '1 için boynunu 
ı.,...._ . • tı ay • 

.. ' İ>ofni~ukuıa evlenen , .ırat .. lh • . ,... 
a'11ıı~ale uygun oıı.u:=. ·P"~ yanlııt 
o tıır ... 
İl.ıi;:~. Kara Balili dinlemiyor 
~il' · l>Utunceye dalmıştı. 
h-. llıUddet böyle dilşündU. Son_ 

...... ını kaldırdı. 
' lfaıuı d di B . G . ' h · ··· e . enım regorı_ 

,:;: nezcline gönderdiğim Ka
fj IJıı adamıma büyük bir iti _ 

l bil ~ır. Onun için ahvali o_ 
"~ dirdığy Wio..!1deylerim. Bu 
l}f y e Yapılacak şCj nedir? 
1tt e 8ordu. 

81J1t11~ llaııı tereddUdle emuz1annı 

' . 
f"ı .. ıant•• fi• ~•nOtre• e t d•a.p p.,.rf' • lft• n t 
h Wındo- a nd Roorn P l an La A~ f"~n•L•r u nd 
zlmrnerpt•anaen 

l. S.\RDUN'l' A 
l. F: le geranium (la pelar

gone, le pelargonium) 
1. l : the peh.rgomum, pop. 

the geranium (here: the 
scarlct geranium) 

1. ,\: dic F'elargonie (Gera
nle. BrPnnende Licbe) 

2. Kl~Pt: ÇtÇEGt 
2. F: le fuchsia 
2 t : the fuchsia 
:?. A: die 1'"'uch"Jie 

3. PETUNl'A 
3. +': le petur.ia <la petunie) 
3. 1: the pctunia 
3. ,\ : die Petunle 

4. J,.\TtX çtçt;Gt 
4. F: la camıcine ()~ 

son d"lnde) 
4. 1: the Tndian rrl'f'!O nr thr 

tropacolum, pop. th" nas-

turtium 
4. A: diC' Kı..puzinerkrcssc 

(Krcsse) 

5. ('ARIU FEJ,Eli 

5. t': la passiflore (la grr. 
nadille, la pas"Jionnaire) 

5. l : the pas"Jion - flower 
5 . A: die Passionsblume 

6. Kl.lVl'.A 

6. F: la clivie (le clivia) 
6. t : Cilvia. also called thc · 

caffre lily 
6. A: dle Klivie (das Riemcn-

blatt) 

'7. AZ.\ J.t; 

7. F: l'azalc<> f. 
'7. t : thc azalca (l}H• roo:eo • 

bay) 
7. A: dlr Azalee (Azalic) 

~. DEGO.:\'\".\ 

13. 

ıs. 

b la chenllle 
c la chrysalide 
d le papi!lon 
c la chenille suspenduc 

A une grappe de raisin 
l: the vinEo - moth (Con
chylis ar.ıbiguclla) 

a the caterplllar of the 
first generation (cf. b) 
at the \-ine - blossom 

b the caterpillar or lar_ 
va (the grub) of the 
first generation 

e the pura (cf. ı f) 

d the moth 
<' the lıunch of grapn 

with a caterpillar of the 
11econd generatf 1r:. 

A: der Traubenwickler 
a dic Raupe (der Heu

wurm) an der Reben
blUt~ 

b der Heuwurm 
r die F'urpe 
d dnr Schmctkrling 
e rıı,. Trıı•ıbe mit ein,er 

Raupe (Saucrwuım) 

ı.ı. t: the common dart moth 
(Agrotw segetum) 
a the moth (a noctuid, an 

owlet - moth) 
b the caterpillar or larva 

(the grub), known as 
cut - worm in North A. 
merica 

c the pupa (cf. 1 f) 
14. A: die Saateule 

a der Schmettcrllng (el· 
ne Eule) 

b die Raupe 
e die Puppe . 

15. HES Sl1'~Gt 
a bul'day sapı (slkı) için. 

de sürfe 
b haşere 

(yapraklarda yumnı. 

tar, kabarcıklar olması

na seı..tt olan sinek) 
l~. F: la ceddom)ie (la 

mouche de Heue) 
a la larve dans unc tige 

de ble 
h i'insccte m. (une 

mouche produi8allt cifti 
pil•) 

293 
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Vücuttaki nisbetsizliği 
nasıl düzeltmeli ? 

1lk deniz banyolarına girerke~ kı§ın ve ilkba
harın vücutlarda birçok tahribat yaptığını her ka
dın farkeder ve Uzli1Ur. Kışın fazla et yemek yU. 
zünden cildin güzel rengi bozulmuştur. Pilav ve ha. 
mur işlerine razla rağbet yüzünden kilo artmış ve 
b«:!denin güzellik nispetleri ideal ölçülere nazaran 
aykm bir hal almıştır. Soğuk havalar jimna..~tik 

yapmağı ihmal ettirmL~ ve bu yüzden bozulan gii
zelliğln zamnnmda dUzclmesl milmkUn olamamış

tır. Bu üzüntU, hazan çok esaslı bir \. 1 alır. ÇUn
kü uzun kış mcvııimf, bir vücudu plajdn kendisL 
ne baknnlann önUnc çıkmnktnn utanacak derecede 
çlrkiulcşlirebilir. 

nız. A§nğıya iner. Bu hareketi on defa yapmak kd

ridlr. 

Fakat bereket versin birkaç gün i11inde vUcuL 
ta hiı.ml olan bu nispctsizlikleri düzeltme>ğe imkan 

vardrr. 

VUcuıiu böyle nispet.siz bir ~ekle sokan ilk se
bfib yargunluktur. Yorgunluğun '\·erdiği çirkin şe· 
killeri ortadan kaldırmak için yapılacak hareket 
çok basltUr. Kamı üstüne yere yatınız. Bacakları
ntzt uzatınız. Kollarınız vücut ooyunca snrksm. 
Bu vaziyette ayaklarmIZJ, dlüeıinizi, karnınızı ha
reket ettiriniz. Bu hareketleri yaparken ba1;1ka bir 
eey dllaUnmeylnlı: ki sinirleriniz de dinlensin. Bcıl 
dakika bu vwyctte kaldıktan sor.ra vUcudunuzun 
fevkalAdc rahatıadığmı hissedeceksiniz. Sonra bir_ 
denblre kalkarsınl%. Kollarmm hızla başınızın Uze

rinden uzatırsınız. 
Sonra da kollarnn:ı tabll bir lj('kildc bırakı~ı-

Bu çok basit hareketlerden sonra vilcudunu. 
zun kışın bozulan güzelliği \'e tenıuıtibU tamamiyle 

yerine gelir. 
Deniz banyolarına başlamadan evvel yapıla. 

cn.k hareketler bu kaclnr değildir. Banyoya girme
den evvel hor sabah saçları bir iki dakika fırçala
mak lazımdır. Bu fırçalama knnm baş ic;ersindckl 
cıwclamnt kolaylaştınr. Yilz ~lizrlllı;i için kanm 
baljta muntauun dola.'lması şarttır. 

Banyodan ewcl yüzü makiynjclan tamamon tr.
mizlemck laznndır. Ba~·nodan r.vvl'l yfü:c cilrlin rin. 
sine göre yağlı yahut ya~sız bir krem sUrülUr. 

Güneş çarpmasına knnıı mul:afaza (lden bir 
yağ da kullanmak şarttır. Bu hu.susta tat~! badem.. 
yağı da kullanılabilir. Bu ynğl a\"Uf irine dökm~li 
ve bUtün vilcudn bu ya~ln o~tılıdır. Ynlnız vUcu· 
dunuz fazla yağlıysa ban\'o irirı kullanılan yağın 

mikdarını azaltmak lazımdır. Rıı l'tırfttlc !'ı>rlandık

tan sonra bir mUddr.t lı!tirahat t'dllir. Sonra sı

cak bir banyo yapılır. 
Sıcak su banyosuııdavken n'nukr~ sert bir fır. 

c:a ile bUtiln vilcudu fırçalamak lazımdır. DJzlcr, a. 
yak altları ,.e dirsekler 1rmparn taşıyla oğulur. E· 

ğcr bacaklarmır. sabunluyken zrmp~rn tnşını h:ıfif 
sürec"k olursnnı:r. barıı.ktaki kırmı?.I noktalar 1.ail 
olur. 

Fakat bUtUn bunlan vımtıkll"n sonra vücudu
nuz mayo içersin" gir('bi!rc"'k rcl.1! nlmış bulunur. 

Çocuk bilmecesinde 
hediye kazanan lor 

ALTIN UÇLU BİR DOLMA 

KALEM J{AZANAN 

Birinci: Nuri Alp 17 inci ilk okul 

talebe.si. 

BİR ŞlŞE KOLONYA KAZANAN 

lkinci: Nadide Şen Beyoğlu Be .. 
Ur sokak G numara. 

BİRER PAKET B1SKü1 
KAZANANLAR 

1 - HUrôl Bayar Taksim Ayd~. 

de cad. Verini ap. 12. ,2 - Kadriye 
Payzun Kandilll Jµz lisesi 775, 3 -

Perihan altmcl Jl'encr. • - S. Bani 
Beyoğlu o. okul. p - Nezih mraı 

'.Ue§tkla.§ 38 el okul 355. G - Jdnli .. 
kc Beşiktaş kır. lisesi 112. 7 - sc .. 
da.el Sezgincr lst. Sirkeci. S - B. 
Çağlı Samatya M. M. cnd. 52. 1) -

BlR ŞİŞE KOLONYA KAZANAN Muazzez Gülen Dnvutpnşa tram _ 

vay caddesi no. -7. 10 - Jnn Ağ. 
Üçüncü: Neriman Cuma. Ankara, zrpck Senbenua lisesi. 

Ccl::ıcci. 

l.5. ı: the J:lessfan fly 
• lhe ı..rva (ıııaggot) in 

thc haulın (Qr stem) of 
n cere3l 

b tho jnsect (a gall - fly) 
l 5. A : dio Hesscnfliegc 

a die Lnrve (Madc) hn 
Getreidchalm 

• h das Insekt (cine Gall
mUckc) 

16. l'APRAK KURDU (Cillz 

IUJrdU) 

lA iirfc (kurö) 

b böcek (yanlıs olnral. 
ynprak ineği de dr-. 
ler) 

16. r: ln tenthrcde de la ravc 
n la la.rv~ 

b l'inscctc m. aile (appe
ıc improprcmcnt la 
mouchc) 

l 6. 1: tho turnip saw - fly 
a thc caterpillıır (thc 

larva, thc grub), pop. 

kl'!own u black palrncr 
nr niıı;cr 

tı thc rısw - ay 
16. A: dic RUbenblatlwcsnA 

.. 

a dfe Lal"\'e 

b dic BlaUwel!lpe 

17. PA?\C~R BÖOF..Gt 
(1>Ufa) 

a sürfe (kurd) 

l'l 

b böceğin kendisi ( p:ınear 
böecğf) 

, 17. l•': le silphc opaqııe {de la 

bctterave) 
a la larva 
b l' in.secte m. 

1'7. t: t.})e carrion • bectle 
(Blitophagu opaell). of
ten ııttacks bcct and ot
hcr ro?t crops· a the lar
.. ·a, b thc bcctlc 

17. ,\: der RUbcrıansJ<ifcr 

a die Lorve 
h der Kii!cr 

tıt BU'1DA l' BtTl 
· 18. F: !(' r.harançorı <lıı bl~ (la 

ca.lllrıclrc du htfl 
18. j: thc gı anary Wf'P.•-il or 

cornweevil c•ııo brcıwn 

coııı - worm) 
l 8 . . A: d~r t<ornltiCer ( Korn. 

wurm> 

BİRER DİŞ MACill\'U 
KAZANAN 

l.1. - ~ydın :rcrlcvnlYJll lllıeııl 

435. 12 - Şemsettin Boğaziçi lise. 

si 3H. 13 -:- Leman Poğanay 210. j 
H - Liıtfi <hin F..'1Tlir~A.n. 15 - Sa 1 
llh Sağlan P. T. T. memuru Mu .. 
zaffcr oğlu. Hi - 1'omri11 Göktepe 
J<"alih Kirm!lllli matıı\llC' i :ı 1. 17 -
Hikmet Selçuk Muglıı Camılkcbir 

mahalleEi Atsnncak rokak 52. 18 
Vahe Ketli Pnngalh li~e>sl 533. 19 j 
Osman ~"msi Te.lny Dakırköy, Ce.

1 
\'İzlik ?lfuhı:.scbcci So. !J. 20 - Ri. 
za Uzun YU11uf. 

BUGÔN 
KUM&AQASINA 
PAQ~ATAN 

t o !LS ı 

KOCOK EL 
YA~IN 

CEK DEFTEP.l'NE 
IMZAATAH 
~OYOK EL 

OLACAKTlll 

s 
lrti 
dik 
k1.1d 

1 
ve 
reli 
(D 
llze 
tur 

t 
rne 
hu 
len 
Ott 

TOQK(Y 
rs 

f>ANKASI 
lstanbul limanı sahil sıhhiye 

eksiltme komisyonundan 

cık ekıoiltme ile tamir ettirllecekti• 
2 - Ke~if bedeli (S57> liradır. 
3 - Bu i~e u[t ~artr.amcler şunlardır. 
Fenni fartname idari cartnamc. 

merkezi 

4 - Jstcklilcr bu ııartn:ımclcri f5) kuruş mukabilinde merkezimiz· 
lc\•aı:•mından alohilirler. 

!i - Eksiltme 12·8'9:{9 cumartesi gihu saat ı 1 dP Ga1atada Kara 
mu:ıtafapa5a sokağında mezkOr merkez eksiltme komi yomında yi'lpıla 
caktır. 

6 - 1\Iuvakkat temimıt p:ıra~ı 64 lira 2~ kum~t·ır. 
7 - Ek;;iltmcye gtrec~!derin 2490 sarılı knmmd:ı <;ö t~!en veı-jka 

!arla en a~ğı 1000 liralık bu gibi işleri yaptı: .. :mına d::ıir \'C3İka gö ter· 
mtleri ~arttır. (5589) 

Q20 , 12n~ 
~.!JÔ Program. 12.3.ı Türk 11' 

~ı. }ıııkarn rndyosu küme ses \°f 

hc,·etf. <UnJk 111cloclilcrl ve o) -.,,J 
rı). 13 Memlcekt s:ı:ıl :ıy:ırı, ajııll' 
ırıctcorolojj h:ıbcrlcrl. l3.J5 ~I 
( Kü~ük orkr.stra - Şef: NeclP . ..a 
1.:ııı): 1 - Drlı::o • ı~smr.rall.I• ~ 
üiti No. t. 2 - Dolınnnyl - ll•P'. 

ıli Do majör. 3 - Drlgo • Arlok 
ıııilyQnl:ırı h:ılet süiti No. 3. ' 
ı:rrını l.char - Şen dul operetlll 
potpuri. 5 - Yaltcr No:rck - J\l'i~ 
klıyclcri. 6 - Drigo - Esmernıd• 
lct silltl, No. 2. 14.15 • H.30 M ,1 

(~fclodilcr - PJ.). 18.30 Proff'I" 
ısx, Mliı:ik <lbrahin1 ÖY.gilr ,.e 
biiccklori • Seıı Oda ınüı:ii'.li). ı 
Ço<"uk s:ı:ıtl, 19.35 Tiirk miiıi!ıl ( 
sı! heyeti). :?0.10 :\'c~eli pllıhl:ır • 
~0.15 ~f.fr.ik (Sofü;tler - f>ı.,'. ~ 
l\leınlekr.t sıttlı ".'J':.'i'"ı, :ıj:ın:1 '" ınt"' 
rolojl haberleri. 20.~:i Tüı k mü., 
l - ı.cyliı h:ınım - Hü:u'fll 6"' 

1 Ly ı.ıb.rı'ıı hilımü :ın. 2 - l.eı)l 
r.. .ı - lHizzuın şarkı - Jlanıhı 11111 

t.ldum. 3 - Sadettin Kn'.o'·' "J. - • 1, 

turU • C•"-"-o: ) ıicclrrden h:ıher ı 
rıırım. 4 - 7.ckl 1ı!C"hmct nCıı • t 
~il pcşrc' 1. 5 - ıchmel oA:ı -
'il a/lır seınni • J311Jıııımnr. nc,·d" 

l 6ın. 6 - Hcfik Fer!ltın • l'IJnhur c; 
• Bir neşe y:ır:ıl h:ıst:ı söntıl. ' 

, t"r.ıncncc t:ıksiınl. S - lbrohi01 
- ~lohur liirkü - Salı.ıh olsun ııcf1 
yerden. !l - Selim 111 • Z!ı' il 

0
' İ 

rük semnl - Alınış nişanı tiri. 1 
Mehmet ağa - Zhil &3Z crıı~, 
21.30 Mulik (Cazband - Pi.). ~ 
• 2S Son :ıjon~. spor haberleri ,.c 
rıııl.I program. 

Dr. RFAN KAYRA 
R ITG N MOTEHAS~JSI 

Türbe. ı.,ı lurd Kıraath•1'1 

şi karsısıcda eski Klo~ yır' rn 
ıııkak No. 8 • lQ. r,ğleden ıol1 llt rn 
ra 3 ttn '7 ye kadar. ~ &a 

iliiiiiiiiiiiiiiliiiiiii ___ ~ ~ 
Dr. Necaettin Atasagon ~ 

Sahahl:m 8.30 a kadar; a!>ştrı' 
tarı 17 den sonra LA!ell Tay)'• 
Ap. l>ııre ;?; No.17 de hastaları~ h 
kabul eder. (Telefon: 2SD~' t'tı 

~,~~~~~~~~~~-!!~ fe· 
Çocul' 11.rldroı ~·\ 

Dr. Ahmet Akkoyunld ~ 
Tak• im • Talimhane Palas rı:o

r:mırdan maad• hf'r 11011 
saat 15 <len ~onra. TelP'""' 1nl 
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Garip bir 
Ayni rol için 

sinema davası 

H A B E R - Akıam Po.tıan 

29 Yaşında 
11 Çocuk sahibi bir kadın Gangsterler G eneral İronsit 

Tayyareden inince 
Son gUnelrde A vnıpa gazetele· 

rinde en çok Jsml geçen şahsiyet. 

lcrden biri de İngiliz generali tron. 

11 

iki tanınmış artistle 
kontrat yapan şirket 

Dedikodulu bir mevzua yol açtl ve çok müşkül 

Nevyork 
sokaklarında 
güpegündüz 

Dünyanm en meşhur nota 
tabiini mitralyözle 

öldürdüler 

· sittir. 

s· vazıyette kaldı 
ıncnıa ilemine mensup olan Fakat bu sefer de ikinci konturat· 

ltti&tler b ·· k · b. d k" k l d k · . ugun pe garıp ır e- ta ı ayıt arı üşünme icap edı · ı 

~ıkodu ile meıguldürler. Bu ıdedi· yor. 
lldunun .sebebi, bir şirketin ayni 

zanıan:t::ı 'ki . 1 . f"l . a . ı artıst e, aynı ı mın, 
Ynı rotu· · .. k 
l 

ıçın, ıkı onturat yapmı§ 
0 rtıaaıdır. 

V aziycti anlatalım. 
l'anınnuı tirketlerden biri genç 

;crgllzeı artistlerden Mişelin Şi
(~1 ~cşhur Jan Mora ile beraber 
.. avıt Gerşum) filmini çevirmek 
Utcre an . d' b" k 

Çünkü MişeJin Şerile 50.00C 
frank tazminat vermek icap et· 
mektedir • 

t ga3e e ıyor ve ır on· 
Uta.t im al t z tıyor. 

1 

rn J~c ta.ın bu sırada hiç beklen-

h e ık bir hadise oluuor ve mes· 
~ • I • 

1 sıne.rna artistlerinden Made-
"cn Florans, elinde bir konturat vrta,_. 

p~ sıkıyor. 

f •1 
•lha.kika (Davit Gerıı:um) 

1 bJi • • l< 

n ıçın ayni §irkct evvelce o-

t 
Unla uyuşmugtur. Ve bir de kon
ura · !lla t ırnutamıgtır. Fakat inanıl-

t 
2 bir lakaytlıkla böyle bir kon

"Utattn mevcudiyeti unutulmu!J 
·~:ter :V 1Jclinle ikinci bir anlaşma 
cpılınııtır. 

Jt ?.ta.delen Florans, tabiatiyle 
emen . . . 

ltı 1t ıtıraz ediyor ve ışler kar-
t~ ~rııık oluyor. Şirket biraz 
... h:rıınat vererek ilk konturatın 
- lb' • 

r.:at!elen Florans 

Vaziyeti ogrenir ogrenmez 
ilk konturatın da bir kopyasını c· 
line geçirmek açıkgözlülüğünü 

gösteren Mişelin mahkemeye gi· 
diyorken araya girenler oluyor 
ve bu dedikodulu işi şimdilik bir 
hakeme bırakmak kararı veriliyor. 

sa •nı aradan sıyırmak istiyor-
}' da bu sefer Jan Mora dayanı· Hakem olarak tayin edilen ar-
tlt: tistler birliği, reisinin, bu karışık 

ıı;- Olamaz diyor, bu ayıptır . işin içinden nasıl çıkacağını şim
IU 0lconturatı kim imzaladı ise ro- di herkes hayretle beklemekte 
oy 0 Ynar. Bundan sonra ben de <lir • 

lltrnaın 
§irlcet • b ·· · f'l · 

~ ~un muıne ı~ 

'"nıı• çovirmcı:; düıünüyo: . .' w Şt•nyol • Çın:ırdlbı 
Aile bnhçcslnde 30 
Pazar günü nkşnmı 

F .'.. T O Ş 
\'odvil 3 pcruc 

Kenan Güler ''C nr
knılaşları bu gün 
gündüz: Yedikult• 
Pınar bahccslnde: 
Karnaval koko:ları 

~ııri Cıençılur ve ıırka. 
ıl:ışl:ırı 30 Temmuz p:ı. 
zar siinü gündiiz 'Üs
küdar lnşirnh bahçesi: 
AZHAII. (Piyes 3 P.) 

OTELi.O 
Mirrn Re/la rr.ııii,çii 

216 

1 

1 ! 1 çocttklu genç anne yavmların· 
da11 biriyle bnaber. 

Fransada, madam Dufresnel is 
minde bir kadına altın madalye ve· 
: ilmesi kararlaşmıştır. Bir fabrika 
·~isinin kansı olan bu kadın he· 

1 
nüz 29 yaşında olduğu halde tam 
l l çocuk sahibidir. 
Çocukların en bil}iiğü 11, en 

'cüçüğü 1 yaşındadır. Hepsi de ta· 
-namen s1hhatlidirler. 

Bu bol çocuklu aile küçük fakat 
temiz bir evde oturmakta anneleri 
çocuklarına bizzat bakmakta, ba· 
banın kazanciyle de pek güzel ge· 
;irunektedir. 

Üç c:;ene ev'\'el reisicumhur Leb· 
rün çocuklardan birinin vaftiz ba· 
balığını kabul etmi~tir. Bu aileye 
{eçen sene de (8000) franklık bir 

1 ikramiye verilmişti. 11 inci çocuk· 
!arından sonra genç anneye şimdi 
bir de altın madalye itası düşünül· 
müştür. 

Almanca ders 
Seri ve asri HABER metoduyla 

ve mutedil ücretle ders almak isti. 
yenlerin "almanca öğretmeni" is
mine mektupla gazetemize mUra
caati. 

GOZ JIERl'.\tf 

Murad Rami Aydın 
Pnzordon b:ışka her gfin saat 2 . ı 

ya kadar Taksim • Tnlimh:ıne Urhı 
op:ırtıman :\o. 10. Tcclfon: 41:;53. 

JOZEF BALSAMO 

Geçen gün, Nevyorkda bütün A· 
merikayı heyecana veren müthiş 

hir gangsterlik vakası olmuştur. 
Yalnız Amerikanın değil hatta 

:iünyanın en büyük musiki notaları 
tfibii olan lrving Fen öğleden !lC>n· 
ra evine gitmek üzere Nevyor· 
kun en bü}:fik bir caddesinden geçer 
ken büyük ve güzel bir siyah oto· 
mobil ses.sizce kaldırıma sokulmuş 
\'e yarı açık kapılardan uzanan iki 
mitralyöz za\•alh tabiin üzerine kur 
şun yağdırmışlartlır. Fen yere dü· 
şer dü~ez perdeleri indirilmiş olan 
otomobil, oldukları yerde donup 
kalmış olan diğer sokak yolcuları· 
nm şaşkın ve bitkin nazarları ö· 
nünde gene sessizce uzaklaşıp git· 
miştir. 

Etraf tan yetişenler henüz ölme· 
miş olan yaralıyı hastaneye kaldır
mışlarsa da za,·allı adam tek keli· 
me söylemeğe muvaffak olamadan 
az sonra ölmüştür. 

Bu müthiş gangsterlik etrafında 
gazeteler zabıtaya ateş püskürür
ken, Amerika emniyet teşkilatı da 
geceli gündüzlü katilleri aramakta· 
dır. 

Bilhassa cinayetin sebebini araş· 

tırarak katiHerin bulunacağı ümit 

ediliyorsa da çok sakin ve çekingen 
bir adam olan maktul hakkında faz 
la bir şey öğrenmek bilhassa bir 
ipucu elde etmek mümkün olama 
mıştır. 

il 

un ve yarın 
tercüme külliyatı 

7 oci seriden 
61-67.7 kitap 

61 Vikontun ölümü 
62 Leneit il. 
63 Liza 
64 Evlilik 
65 Gizli Pamuk harbi 
66 Bizans tarihi 
67 . Senyolbeos Avrupa 

30 
ı. 

ı. 

20 
50 

ı. 

60 

:~:, lndor 

- Ben lazım geldiği kadar 
dua edemiyorum, babacığım?. 

Allahın üzeı imize getireceğini 

anladığım felil..etleri karşılaya· 
cak duayı yapamıyorum .. 

Bunun üzerine kral bir adım 
geri çekildi ve hayretle kızına 

baktı, ve: 

gezdim ... Buralarda kıtın açlık, 

ve soğuktan, yazın sıcak ve su
suzluktan ölüyorlar. Mahvolu
yorlar. Sizin görmediğiniz köy
ler, ve taşralarda neler oluyor? 
Siz yalnız Versaydan Merliye, 
Merliden V ersaya gidersiniz ... 
Evet sizin görmcl:iiğiniz bütün 1 

;~'. tlıihracesi 
1 labeaıarına refah temin 
Ş etmek için 
. ~hsı yaşayışına 
1 tısat yapıyor 
I~rnb 

berlere a~dan Avrupaya gelen ha· 
rnerikaı~or~, altı ay kadar evvel A· 
l'ttihraees· hır kızla evlenen Jndor 
men d ... ~· ~si yaşayışını tama· 
"~t egıştırrnic v b .. ~'1• b" "kti' · 
"Cl ~·ap -,, e U}"UA ır ı 

~ ~bebi m~ğa başlamıştır. Bunun 
uft betrn· ' ntıhracenin servetini kav· 

g "' değitd1~ olması veya hasislec:m~i 
ı:ı•ı· ır. ~ 

Y'I' l lldor rn · 
arı; hemen ıhraccsi şahsi servetinin 
9~' tına r fen büyük kısmını tebeala· ' e ah . , 

fetl'llekt . temın edecek işlere sar· 
edır 

~tihrace b " 
~·un ..x-. u YU.Zdcn sıkıntıya bo· 

• '-ISlllCkt ,._,' 
flhten İt'b ~-.ıır ama, evlendiği ta· 
6ı; ta ı aren birkaç tane park, 
...... ~ stadyu · 
••11hrace . m ınşa ettirmiş olan 
l'lle!tın şımdi hayattan fevkalade 

un giırünmekte imiş. 

- Bana, dedi, şimdiye kadar 
böyle söylemedin! Kuruntuya 
düşüyorsun yavrum. Bedbinlik 
seni §aıJırtıyor ... 

- Rica ederim efendim bu ka-
dar samimi hislerime kuruntu. 
demeyiniz .. Biraz evvel mağru· 

rane bir tavırla bana himayesi
teklif ettiğiniz tahtınız, henüz 
hissetmediğiniz muhtelif darbe
ler sallanıyor. Ben bu darbeleri 
ve sarsıntıyı pek güzel görü • 
yorum. Yavaş yavaş, gizli gizli 
derin bir girdap kazılıyor ki 
krallık birdenbire oraya yuvar
lanıp gömülecek.. Efendimiz, 
size şimdiye kadar l-iç hakikati 
söylediler mi?. 

Prenses burada sustu .. 
Salonda bulunanların, sözle

rini işidebilccek kadar yakın ol
madıklarını gördükten sonra, 
devam etti: 

- Evet babacığım, ben bu 
hakikati biliyorum, ben bir rahi
be kıyafetinde beliti yirmi kere 
karanlık sokakları, içinde otu
ranlan aç kalmı! tavan araları
nı, felaket ve sefalet dolu evleri, 

bu köylerde hububat yok, 
yemek için değil babacığım, to
hum için ... Ekmekten, sade si
yah bir ekmekten mahrum olan 
bütün halk derin derin gürlü
yor.. Sabah, akıam, gündüz ve 

gece bu açlıktan ölen köylülere, 
demirden, zincirden, zulümden, 
istipdattan bahaolunuyor.. İş· 

te bu sözler onların şimdi göı:-

lerini açıyor, yalvarmak, şika 

yet etmek, sızlanmak gibi tey
leri bırakaf ak müthiş surette 
gürlüyorlar, tehdit elden bir va
ziyet alıyorlar. Diğer taraftan 
parlimanlar hak nilmayi§i itıi

yorlar, yani gizli, kendi arala
rında söyledikleri şeyleri bize 
açıktan açığa, yüksek sesle söy
lemek hakkını istiyorlar size: 
"Kral bizi mahvettin. Şimdi 

kurtar, yoksa biz kendi kendi
mizi kurtarırız.,, demek istiyor • 
lar .. Askerler artık işsiz kalan 
kıhçlariyle bir araziyi kazıyor

lar ve filozoflc:rın avuç dolusu 
attıkları hürriyet tohumunun o· 
rada fidanları fili?Icr: yetiş -
meğe lıa~lıycr .. 

İngilterenin denizaşırı kuvvetleri 
b35kumandanı olan general, son de

fa Var§ovaya git.mi3 ve orada Leh 
erkAnıharbiyeslle mühim bir konuş 
ma. yaparak tayyareyle Londraya 
avdet etmişti. 

Top seslerine mükemmelen alı:şık 
olmnsma rağmen generalin kulak
ları tayyare sesinden çok mUtccs. 
sir olmuştur. Ve tayyareden iner in hnbirl tam zamanmda ~eğe mu. 
mez kulaklarını tıkıyan generalin ı vaffak olmuştur. 
bu vaziyetini açık göz bir foto mu. 
~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~---~~-

Muhammen bedeli 825 lira lan 75 metre murabbaı vagon içi 
ınarşpiye lastiği 7·8·939 pazartesi günü saat (10,30) onbl'~-ukta Hay 
ci..rpaşada gar binac:ı c:.: ·::.:d...:.i komisyon tarafından açık eksiltm 
usulü ile satın alınacaktır. · 

Bu işe girmek istiyenlerin 61 l"ra 88 kunı~luk mu\'akkat temina 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle bi:likte eksiltme günü saatine kada 
komisyona müracaatları laznndır. 

Bu işe ait ~artnameler komi ) l1dan parasız olarak dağıtılmakta 

dır. (5264) -

*** 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıflan aşağıda yazılı iki gru 
malzeme ve eşya her grup ayrı ayn ihale edilmek üzere 16.8.939 ça 

şamba günü saat (10.30) on buçukta Haydarpaşada gar bina::ı dahi 
tindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her grup hizasında yazılı mU\akkat t 
minat ve kanunun tayin ettibri vesaikle birlikte eksiltme günü saah 
ne kadar komisyona müracaatları 18.zımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasrz clarak dağıtılmak 
dır. 

1 - 2500 Kg. Turnin yağı: Muhammen bedeli 750 Jira, muvakka 
teminatt 56 lira 25 kuruştur. 

2 - 20000 adet Çhlr süpürge~i sapsız) muhammen bedeli 1000 lir 
muvakkat teminatı 75 liradır. (5722), 

~iz Levazım amirliği i 18. nıa.:J 
M . .\!. V. Deniz Fabrikalan Umum Müdürlüğünden: 

Deniz fabrikaları sıhhiye kadrosuna bir eczacı alınacağından i t 
li olacakların Gölcükte bulunan Deniz Fabrikaları umum müdiirlüğ 
ne müracaatları. (5719). 
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Yanm asırdanbcri ancak kor· 
ku ve menfaat duygulariyle bi· 
biribirine hürmet eden insanlar
la dolu Fransa sarayında son· 
suz faziletleriyle herke.sin ha
kiki hürmetini kazanmıştı. 

Unutuldu zannddilen men
faatsiz ve garazaız hürmet an
cak prensese karşı gösterili -
yordu. 

Halkın, krala ve kralhğa kar
!I hürmet etmekten vazgeçtiği

o zamanda herkes yalnız pren
ıeıi seviyordu. 

Prensesin merhametli, vicdan 
ve kalb sahibi bir kadın olduğu
nu kalben itiraf etmiyen kimse 
yc-ktu. 

Cünkü prensesin her gün bir 
çok fıkaraya iyilik etmesi, on· 
]ara acıdığını açıkça isbat edi
yordu. 

Kral, kızının fazilet ve me· 
ziyctlerini takdir eder, onldln 
çekinir, ekseriya açıktan açığa 
cnunla iftihar ederdi. 

Her vakit evlatlarına karşı 

yaptığı alaylardan, tatsız laüba· 
liliklerden yalnız Lüizi müs
tesna tutardı.. Diğer üç kızıyla 
Adelaide, Lok, Viktuvar, Şif, 

Sofiye Gray diyerek alay ettiği 
halde I.üiz dö Fransı, ıdaima 

Lüiz diye çağrırdı .. 
Mareşal .1ö ~aks ib T:ırenler. 

Kcndeler cesaret ve büyüklüğü 

mezara götürmilşlerdi. Yani 

onlardan sonra Fransada b 
fazilet ve meziyet sahibi insa 
kalmamıştı. 

Kraliçe Mari Lekzinska d 
Fransa kraliçelerine mahsu 
alicenaplığı ahrete götürmü 
yani ondan sonra kraliçele 
pek adi bir seviyey~ düşmüş 

lerdi. O zamandanberi krallı 

ve onun etrafında bulunan he 
şey halle nazarında küçülmü 
eski ihtişam ve nzamet.ini kay 
bctmişti . 

Fransa sarayının hakkiyle i 
tihar ettiği prenses Luiz ise a 
lakı, eşsiz meziyetleri ile: he 
si de yalancı elmas, taklid ihc 
gibi sarayı do1:1uran erkek v 
kadınlar arasında hakiki ve kı 
metli ve değerli b.ir inci olmu 
tu. 

Bunun için kendisinden baş 

ka kimseyi sevmediğinden kızı 

beşinci Lüi, onu diğer çocuk 
ları,dan her halde t:sttn tutu 
yor ve herltes~c:n %İyJdc tak:li 
::Jiyord 1. 

Kral, salona gir..?;ği zama 
prenses salonun ta'll ortasın ; 
ga:;et su'..lü bir masayn eliyl 
1fovanmı5 ~,1ruyord·1, Tekm 
siyahlar giyinmiş, aıyt.h dant 
ladan yapıhm~ b!- bı:~ 8rtlis 
::ı!•ıntla f::;Z~l S", l:ırı,: gizi 
m.işti. 

G.:niş ve aç1k al.·ınclcı bugün 
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=t 
ı"eııi radyo me\•simiııiıt yaJ.:Jaş· 

ması haı;cbiyle Bcyoğlunda 

B A K E R 
.,. , • 1( IS M I Amerikan Kıı Koleji 
ft. .. : Arnavutköy, Tel. 36.160 

Robert Kolej 
Bebek, Tel. 36 ... 3 : ERKEK KISMI mağazaları müdüriyeti, 

bülün 1!>39 senesi 

1 IMektcp, İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca ve Fransızca ihtiyati olarak mütehas-ı 
sıs muallim!~~ .:arafmda~ öğr~tilir. Mil~ terbiye ve kültüre son der~ce ~hemmiyet verilir. Aile hayatı 
yaşatxlır. Kutuphanelerı mukemmeldır. Kız ve erkek beden terbıyesı ve sporlar talebenin bedeni 

tekemmülünü terr.in eder. Lise kısmı derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilir. 

1ENITH RADYOLARI 
Sloku üzerinde tenzilat icrasına 
karar vermiştir. Stokun tüken• 
nıcsindcn evvel istifade ediniz. 

1 

gün zartında nasıl bu 
r.d 4r dG" · ebil 

Bayan Anjel; 8 gun zarfında gayet cazip bir 
tarzda güzelleşti. Buna nasıl muvaffak olduğu. 
nH ve her kadının da onun gibi kapabileceğini i
zo.1.1 etlen aşağıdaki mekcubunu okuyunuz: 

8 • 10 gün kadar evvel çektir. 
diğim iki fotoğrafıma baktıkça 
adeta gözlerime inanamıyorum. 

Alnımda ve gözlerle ağzımın et. 
rafında buruşukluklarrm vardı. 

Tenim esmer ve sertti. Bugün ise, 
cildim kadife gibi yunıu~ak, be. 
yaz ve bütün dostlarımın gıpta 
naza.rile baktıkları buruşuksuz 
ve nermindir. Hepsine, gece için 
cildin unsuru olan pembe renk· 

teki Tokalon kremini kullanı

nız. 

Siz, uyurken besleyici ve gü. 
zelJeştirici tesirinıi yapan, cild 
buruşuksuk ve • nermin bir hal 
kesbeder. Gündüzleri de beyaz 
renkteki Tokalon kremini kulla. 
nınız. Cildinizi beyazlaştırıp ta. 
zeleştirir. Siyah benleri giderir 
ve açık mesameleri sıkıştırır. 

l 

tel:d ·ve gündüz için beyaz renk~ Paranın iadesi teminatı 
teki Tokalon kremini kullanma. 
larmı tavsiye ettim. Onlardan 
bir çokları bana gülüyorlardı. F.a
kat onlar da tecrübe ederek mem. 
nuniyctbahş semeresini gördük _ 
çc hak verdiler ve cidden hay
rette kaldılar. 

Pembe renkteki Tokalon kre
minin terkibinde Viyana üniver. 
sitesinin meşhur bir profesörü 
tarafından keşif ve "Biocel,, ta
bir edilen cazip ve klyınetli 

gençlik cevheri vardır. Akşamla. 
rı yatmazdan evvel pembe renk. 

Bu basit usulü bilen her kadın 
"günde 3 dakika,, bir genç kız. 
daki gibi yum.uşak ve sevimli bir 
cild temin edebilir. Binlerce tec. 
rübenin meınnuniyetbahş seme
releri size bir teminat olabilir. 
Hemen bugün her iki kremden 
birer vazo veya birer tüp satın 
almrz. Onları on gün zarfında ta
rif edildiği şekilde kullanınız, se. 
m.eresinden memnun kalmadığı. 
nız takdirde vazo veya tüpleri 
yarım da olaa. bileı iade ediniz. 
Ve paranrzı •geri alıruz. ı 
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Her nüsha yeni bir güzellik ve olgunlukla çıkan bu 
haftalık mecmua Türkiyenin yegane rakip$iz gazetesidir 
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her zamankinden ziyade tees 
sür izi görülüyordu. Prenses et 
rafında bulunan eşyaya bakmı
yor, ara sıra mahmur gözlerini 
salonun duvarlarında sırasiyle 

asılr .duran Avrupa hükümdar
larının bilhassa kendi ecdadx <>
lc.n Fransa krallarrnın resim
lerine nemli nemli çeviriyordu. 

Prensesler o zaman da daima 
siyah elbise giyerler .. 

Pek eski zamandan kalma bir 
adet bu elbiselerin altında uzun 
ve geniş cepler bulunmasını 

ica pettiriyordu. 
Fakat kraliçelerin, prensesle

rin k;ıdmlığı unuttukları za
mandanberi bu cepler daima boş 
knlryordu. 
Geçmiş zamanlarda, kadrn

lığa, ev idaresine ve iktısadi İ§
lcre riayet eden kral zevceleri 
ve kızlan gibi Lüiz ldö Frans da 
kendi dolaplarının anahtarlarını 
altın bir zincirle belinde taşır
dı. 

Kral, salonun uzak köşe1e

rin.de durup dikkat ve sükunetle 
bu mülakatin neticesini bekle -
yenleri görünce düşünmeğe 

ba~ladı. 
Fakat salon gayet geniş ve 

uzun olduğu için, iki tarafta 
'-lunan kadınlann •e erkeklerin 
konuşmayı işidemiyeceklerini 

anlayan kra:i, biraz kendine gel
'di 

Prenses, babasıntn gi,rdiğini 

görünce !bir adım ileriye giderek 
hürmetle elini öptü. 

Kral tatlı bir sesle: 
- Sizin, dedi, gitmek üzere 

olduğunuzu haber ver.diler.. Pi
kar~iye mi gidiyorsunuz? 

- Hayır efendimiz .. 
- Öyle ise anladım.. Nu • 

varmotiyeye gidiyorsunuz .. 
- Hayır efendimiz, reisesi 

olmak hakkını bulunan Sen 
Deniz manastırına çekiliyorum. 

Kral titreldi, kalbi hakikaten 
!<armakanşık olduğu halde yü 
zü sakin bir halde kaldı. 

- Hayır, kızım hayır.. .diye 
bağırdı. Ben ibırakmıyacaksm. 

değil mi':'. Beni bırakıp gitmek 
olamaz ... 

- Babacığım, ben bu inzivayı 
çoktan beri kararlaştırmı§tım .• 
Siz de bana müsaade buyurmuş
tunuz .. Rica ederim, beni men· 
et.meyiniz .. 

- Evet, size bu müsaadeyi 
vermiştim. Fakat biliyorsunuz 
'sizinle ne kaJ:far uğraştık.. O 
zaman müsaade etmiştim. Çünkü 
tam gideceğiniz zaman cesaret 
cdemiyccveğinizi ümid ediyor -
dum. Kızım kendinizi adeta bir 
mezara gömer gibi bir manastıra 
kapayamazsımz, bu adet ve ah
lak eski zamanın şimdi unutul
mu~ ~eyleridir. Zamanımızda 

manastırlara ancak büyük ke-

MOHENDiS KISMI: Ameli ve nazari usullerle Elektrik, Makine ve Nafıa 
Mühendisi yetiştirilir. 

GOZ HEKiM! 
KA YiT GÜNLERi : Yat tatili zarfında Pazartesi ve Perşembe günleri saat 9,00 dan 

12.00 ye kadr. 7 Eylulden sonra her gün 
Murad Rami Aydın 

Pazardan başka her gün saat 2 ' 
ra kadar Taksim - Talimhane 1Jr 
apartıman No." 10. Teelfon: .U55~ 

Fazlar.: _ :_ ~;nat için mektupla veya biz--• miircu:~~· erlilebilir. -(/biselerinizi ·l TURKİYE 
• Kızılay CemilJe 

Umumi Merkezinden: 

GÜVELERE 
N11r.11 Koruyunuz~ l 

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

FLiT daima ÖLOüRUR 
, 
• ,,,_ 

U111u111I .. posu ı J. llnııplıı, lıtan~ul, Gılıll, VIJtOU Han 6 

'VI P- KOT IKITA~~\PD 

Gaz maske fabirkamız için dikiş makinelerinin tamirinde 
vukuf sahibi bir makiniste ilıtyaç vardır. Aynı zamanda yazı 

~ makinelerinin tamirini de yapabilenler şayanı tercihtir. ~.faki. 

'

nist, ihtisası derecesi anlaşılmak üzere üç ay tecrübe müdde. 
t~le a~gaj~ edilecek. ?ndan sonra asli mütehassıs olacaktır. Ta.. 
lıplcrın hızmet ve kıfayet vesikalariylc Yeni Postane civarın
da Kızılay Hanında, Kızılay deposu direktörlün:üne müracatlart· '!> 

Karacabey Harası Müdürlüğünden: 
Müessesemiz ihtiyacı için 6000 kilo kesme şeker, 4700 kilo sade} 

1300 kilo sabun ile 1030 kilo kırmızı biber kapalr zarf usulile eksilt!!' 
ye konmuştur. Eksiltme 11-8-939 tarihine müsadif cuma günü saat C 

b~te Bursa Veteriner müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

Şekerin beher kilosuna 30 kuruş, sabunun 31 kuruş, sadeyağırı · 
kuruş, kırmızı biberin 40 kuruş olarak muhammen fiyat konmuştu 
Mm·akkat teminat 514 liradır. 

İsteklilerin 2190 sayılı kanunun hükümleri dahilinc!e eksiltıı1 
günü saat on dörde kadar teklif mektuplarım Bursa Veteriner rıı: 
dürlüğJnde IIa;·a satmalma komisyonuna tevdi etm~leri ve şartname: 
ni görmek istiyenlerin Istanbul, Burs~ \"cteriner müdürlü!dcrile H3' 
mu;-:J :::ebesine müracaatları. '(5569) 

- ~ :'lllnlminl yavrunuzun sılıhalini Dün ve yarın tercüme külliyatt 
11' • 30 Kitaplık üçüncü seri düşünü n üz. On la r:ı çocuk . ıarhala· 

rının kraliçesi ol:ın ,.c en iyi imal 
edilmiş, en f:ızla tekemmül elli· 
rilmiş, en sıhhi arabayı alınız. 

Yeni gelen 1!139 modelinin 50 elen 
razla çeşidi vardır. JTcr :yerden 
ucuz fi:ıt ,.e miisait ş:ırtlarla yalnız 

Numara Korulj1 29 Kapitalizm buhranı 50 
125 21 Hükil.mdar millet C>O 30 Slambo 

22 
1 
Yeni llmt zihniyet 75 
Mevcudu kalmadı 615 23 

24 
25 
26 
27 
28 

.. 
GbUn iktısadi ~!eri 60 Bu !erinin ftatı 6.15 kuruştur. 

Cumhuriyet 50 Hepsini alanlara % 20 iskonto 

Tercümenia rolü 100 yapılır. Kalan 4.92 kuruşun 1.92 Bal:· rı ~·pa · =ı .. mda 
Değişişler 

J .aokon 
75 kuruşu peşin alınarak mütebaki- 1 bulabilirsiniz. 
30 si ayda birer lira ödenmek üzere 

_____ .... 
Uç taksite bağlanır. 
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derliler, yahut muflisler girer -
ler. Fransa kralının kızı, bildiği
me göre fakir bir kız değildir, 

betbaht olduğunu da zannet
mem, eğer öyle olsa bile, onun 
betbahtlığını kimsenin bilme -
mesi, anlamaması icap eder. 

Genç kız adamakılh mütees
sir olmuştu. 

- Babacığım, dedi, bana bu 
kadar sevgi göstererek cesareti
mi kırmayınız .. Beni muğradı

ğtm keder adi bir kelder değildir. 
işte bunun için adetlerimiz ha
ricinde bir şeye karar ver.dim. 

Kral teessürle sordu: 
- Kızım, kederin mi var?. 

Zavallı yavrnm bu kederin ne
dir bakalım ? . 
- Müthiş, büyük ve geniş bir 

keder efendimiz ... 
- Bunu şimdiye 'kadar niçin 

spylemedin kmm ?. 
- Çünkü bu keder, insan 

elinin çare bulacağı şeylerden 

değildir. 

- Bir kralın eli de çare bula
maz mı?. 

- Kral eli, insan elinden baş
ka bir şey değiklir .. 
-Babaıun eli de mi acizdir'?. 
- Evet efendimiz, bir baba 

eli ne kadar şefkatli, merhamet
li olsa da bu kederler.! çare bı.ıl

mak iktidarına sahip değildir. 
Halbuki, sen dindarsın 

Lüiz, diniden kuvvet alıp ... 

- Efendimiz ,ibadet ve dua 
ile el.de ettiğim kuvvet kafi de
ğil, daha ziyade kuvvet bulmak 
ve bu kedere belki öylece karşı 
koyabilmek ikin manastıra çe
kiliyorum. İnzivada Allah insa
nın kalbine ilham eder, yalnız

lıkta insan yalnız Allaha dert
lerini söyler. 

- Fakat senin bu fedakarll"JI· 
nı lda hiçbir şey telafi edemez. 
Etrafında yaşayan çocuklar Ü· 

zerine Fransa tahtının saçtığı 

gölge sana kifayet etmiyor 
mu?. 

- Babacığım, manastırdaki 

küçük odaların gölgesi daha 
mükemmeldir. Kalbi serinlen
dirir, kuvvetliye de, zayıfa da 
pek tatlıdır, altında, büyük, kü
çük, herkes rahat eder. 

- Luiz, kızım kendini bir 
tehlikeye uğrayacağını mı zan· 
nediyorsun? Eğer öyle ise seni. 
müdafaa için kral hazırdır. 

- Efendimiz, evvela Allah 
kralc muhafaza ve müdafa bu· 
yursun !. 

- Lüiz, sana tekrar cdiy~

rum, yanhş fikirlere kapılıyor· 

sun .. Dua etmek iyidir. Fak:-ıt 

daima dua ile meşgul olmak, 
doğru değildir.. Bu kaclar ıyı 

kalbli, bu ka.dar dindar olduğun 
halde ara vermeden dua ile uğ· 
raşmana ne lüzum?. 

Daima genç 
Daima güzel 

İngiliz Kaı1Zuk eczanesi 

müstahzaratından 

Krem Balsami~ 
f(A,VZUK 

ile 

Eksir Balsamirı 
ANZUK 

ısimli 2 şaheseri, bütün dünyaıı1' 
en mükemmel güzellik müstahzııf' 
landır. ötedenberi memlckctiı11:f 
kibar aleminin takdirine mazh3

' 

olmuştur. 

Krem Balsamin Kanzuk 
Kadın güzelliğinin sihrini ter1'1' 

binde saklıyan en cidd. ve şay~~, 
itimat markadır. Genç ve ihtif'' 
1Ji. tün kadınlar için zaruri bir ı» 
~iyaçtır. Cildin 1etafet ve tara\I~ 
~ini arttırır. Ya'ğlı, yağsız ve 3cl' 

'1a.dem cinsleri vardır, 

Eksir Balsamin Kanzuk 
Cildin daimi yumuşaklığını t' 

~in eder. Yüzdeki çil ve }ckeltf 

alır. Sivilceleri tamamen izale ~ 
der. Traştan sonra c.ilde latif b 
;erinlik verir. 

NGİLtZ KANZUK eczanesi 
BEYOGLU • iSTANBUL 


