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Yeni Boğazlar mukavel 
bir vesikadır. Bu varlık, ·111 

~"kara, 31 (A.A.) - Ba§bakmı ls
ı...f lnönü Kamutaym bugünkü top· 
ı, 18ında yeni Boğazlar mukavelesiy
tıa.~~namcclc bulunan diğer kanım ui.
~rı>nn müzakere ve kabulünden 
ı..;ı"" 1ı.ilrsiiyc gelere'J..· şıt nutku söy

imr: 
Sayın arkadn~Iar, 
liugun CI'Urk tarihinde ve siyaset 

·nde mühim bir eseri tamamladı-
tiııe M. l&ecliliaıla~k Türk ölUI~ 

lrarşı deruhte ettiği ağır vazifeler 
~~ir mühimmini muvaffakiyetle bi· 

ış olduğu için iftihar edebilir. 
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vele bütün devletler hak-
_isnasız tatbik edilecek 

Kamutaya önce 
e az kitab, alaka

. ed}:lmiş 

· Bu iki vesika Boğazlar davamızda 

bütün yurddaılann istisnasız ötedenberi 
gösterdikleri alaka ve heyecanla müvui 
olarak yüksek heyetinizin çok yakından 
takip ettiği bu iıin safhaları üzerinde 
tafsilat arz etmekliğime lüzum bır bırak· 
ımyor. 

Gerek konferansta ilk müzakere e • 
sası kabul edilmiş olan teklif ettiğinia 
proje sqretlcrl ve gerek konferans ne • 
ticelinde imza edilen ve bugün yiibek 
tasvibinize arzolunan boğazlar muka • 
velenamesinden birer nüsha dünden 
beri yüksek meclisinizin çok saygı de-

Sonu. Sa. 2 "'5ü. 4) 

ile aramızdaki 
aşma 



Başbakanımız söylüyor 
(Ustyanı ı ıııcide ) Türk vatanı tecavüze uğrasa idi mü-

Bu vatUk, h~rşeyden evvel kudret dafaa için bir çok hazırlıklar yapıl

İ:fade cıder. (Bravo sesleri alkışlar), mıştı. Bir çok tedbirler alınmıştı. Bu
Atatürk rejiminin Türk milletine bu nu şunun için söylüyorum ki, şimdiye 
kadar az bir zaman zarlında her saha kadar Boğazların hukukan sila.bsız 

da temin ettiği kuvvet, kudret ve iti- kalmasından, her türlü teslihi yaprnal· 
bar, beynelmilel bir sahada tasdik e- ta olduğumuz yeni devresine kaC.aı 

dilmiş oluyor. Dahili siyaset itibariyle bu memleket parçasını bir gün olsu ~ 

bütün milletimizi yeniden itimat ve if- tedbirsiz bırakmış değiliz. (Alkışlar) .,.-~-~,.. . --pi, 
tihara gark edecek mühim bir hadise Yeni Boğazlar mukavelesinin bize ~ 
karşısındayız. (Alkışlar). . verdiği vazifelerin orada bir çok mas- ' 

Arkadaşlar, yeni Boğazlar muka- rafları icap ettireceğine şüphe yoktur. 
velesi ile memnun olduğumuz diğer Türk milleti emniyet ve müdafaa me- 1 

bir cihet de Türkiyeye, Türkiye siya- selelerine.le çok hassastır. Daha muka
setine imlletler arasında gösterilen velenin imzası mevzuu bahis olur o1-
yüksek itimattır. maz, her tarafta bunun masrafa lü-

150 senedenberi aciz ve zayıf bir zum göstereceği idrak olunmuştur. 
Osmanlı imparatorluğu zamaıunda tür Hatta, bu yüzden bir çok vergiler ko
lü §ekillerde mevzuu bahis edilen Bo- nulması tabii görülmüştür. Fakat arka 1 

ğazlar mukavelesinin 936 da Türkiye daşlar, dün de Maliye Vekilimizin f::Öy-ı . Jsta.nbulu bir haftadır yakıp kavu
cuınuriyeti için bulunan şekil, Boğaz- !ediği gibi, sire haber vermeliyim ki ran sıcaklar bütün §iddetile sürmekte, 
ların Türk milletinin hakimiyetine ka- biz, takip ettiğimiz mali siyaset dahi- akşam i§lerinden çıkan halk deniz ke
yrtsız ve ~artsız teslim edilmesidir. Jinde, memleketin müdafaası için ica- narlarına pl<ijl.ara koşmaktadırlar. Bu 
,iŞidd~tli alkışlar). beden vasıtaları bulabileceğimiz kana- arada köpril altlarında bir çok çocuk-

BeynelmileZ sulh için, Boğazlar atini muhafaza ediyoruz. (Bravo sesle Zarın hattd büyüklerin yasak hilafına 
üzerinde Tiirk milletinin hakimiyeti ri). kayıklardan ve motörlerden denize 
en emin çare nl<luğunu an1amak, beşe- Türk rnillctin·in, icap ederse, yapa- girdikleri de görülmektedir. Yukarıki 
riyetin sulh hayatında bir tekamül te- cağı fedakarlıkların hududu olmadı- resim böyle bir vaziyette alınmıştır. 
Mkki olunm..al:dır. (Süre7:li alkışlar). ğını biliriz. Size haber verebilirim ki, ------------------

Boğazlar koııferansmdan memnu- bugün BoğazlJırın yeniden teçhiz olun- Yeni Ese1 /er 
niyetle çıkışmıızın bir mühim sebebi. nuısı için vergi koyacak ve yeniden 
alakadarların hepsinin de memnun çık külfetler tek1if edecek değiliz. Biz Servetifünuo - UY ANIŞ 
mış olma.landır. İştirak edenler karni- memleketin iyi bir iktisadı va mali 
len imza ettiler. Bu meyanda 9·~3 mu- siyasetle elde edeceği tabiı inki§afın 
kavelesin.i kabul etmemiş olan dostu- di!]er ihtiyaçlara olduğu gibi, ordusu
muz Sovyetler de bizimle beraber im- mm ihtiyacına da kafi geleceği kanaa
za ettiler. Bunu memnuniyetle kaydet tini 11ıuhaf aza ediyoruz. lrfa1i siyase
me:>i bir ?.eVk telakki ederim. Ve size timiz bu, noktalardan bir iki defa m·i
yme memnuniyetle haber veririm ki salilıi gösterdiğimi= gibi, mevcut ver
bu anda Sovyet ittihadmda dahi Bo- gilerden bazılarını indirmiye mütema 
gazlar mukavelesi tasdik edilmiş bulu- yildir. BugJnkü siyasetimiz lntdur. 
nuyor. '(Alkışlar, bravo sesleri) Beynelmilel vaziyet fevkalade bir 

Bu memleket, bir bu~uk aydanberi mecburiyet göstermezse, bu takip et
lielecan içinde konferansı takip etti. tiğimiz mall siyasete devam edeceğiz. 
Bu milletin hususiyetlerini yakından 
tanıyanlar ve bu milletin tarihini bi- Arkadaşlar, Türk milleti huzurun-
lenler, bunu gayet tabii bulacaklardır. da konuşurken, ona hakikatleri oldu· 

"Servetifünun - Uyanış,, mecmu
asının bu haftaki sayısında, Ahmet 
İhsan Tokgözün "Yürekten gelen bir 
duygu,, ve "Kırk sene geriye bakr3,, 

serlevhalı iki makalesi, Halit Fahri 
Ozansoyun "Konakta kervanlar,, isim
li bir şiiri,, , Vahdet Gültekinin "Ya
bancı kelimeler Türkçede nasıl yazıl

malıdır?,, yazı serisinin ikincisi, Gavsi 

Halit Ozansoyun "Haftada bir,, sütu
nunda "Kız sevgisi,, ne dair fıkrası, 

"Kedi pençesi,, sütununda "Saadet zin 
ciri için ... ,, bir fıkra, Burhan Arpadm 
''Tesadüfler,, hikayesi, roman, resim
li aktüalite v. s. vardır. Boğazlarda yatan ölülerden her ev- ğu gibi söylemek lazımdır. Elde etti-

0.e bir hatıra vardır. Türk milleti bun- ğimiz neticeler, şu kadar senelik çalış 
ca senedenberi kahramanların hatıra- mamız, ve icabederse bütün varlığımı 
sına karşı Boğazlar üzerinde eksik zı meml~ket için ortaya ~?yacağı~z zih !• .. •••••••••••••• 
kalmış bir vazifesi olduğu ko.naatınde ıı'lyetı~ın lıa.s1l~I~ır. Buy~~ ~eticeler, Deni zyo 11 arı 
idi. Mukavelenin imzasını bUtün mem- almdıgı andan. ıtıbaren ılanıhaye te-

iŞLETMESi leket gece yarısı olduğu halde açık m.inat altı~aA a~ınmış de~ildir. Milleter 
meydanlarda schıırsızlıkla bekledi. Ne- hayatında ilaruhaye temınat veren nok 

.. te Acenteleri: Karaköy - Köprlibaşı 
ticeyi öğrendfüten sonra, günlerce bay ta, milletin. fasıl~sı.z ha~atiye~ gos - Tel. 42362. Sirkeci Mühürdar Zade 
ram yaptı. Büyük Millet Meclisinde recek ola~ ırnd~sıdır. Mılletlerın .haya ..... Han telefon: 22740 •-118111 
hatipler, Türk milletinin anlayışına tı, daha zıyade ılerlemek, ~aha zıy~~e 
ve hislerine sadık tercüman olmuşlar- çalışmak ve daha kuvveetlı olmak ıçın 
dır. Eminim ki bütün memleket bunla- mola bilmiyen, daimi bir ilerlemeden 

rı öğrendiği zaman ayrıca gurur ve 
?.evk hissedecektir. Yüreğinde duyduk 
larımn, Büyük Millet Meclisinde söy-
lenmiş olmasından bahtiyarlık duya-
caktır. 

Arkada..ılar, Tiırk milletinin siya
eetinin beynelmilel bfr em1.iyet 7.azun-
1n<2Sı, üzerinde durıılacak bir noktu
ikr. Bu, bize yalnız gurur ve bahtiyar
lık vermiyor, vazifelerimizin ağ1rl1ğım 

· f1e mes'uliyctleri de hatırl.a.tıyor. 
Bizim, yeni Türk'iyenin siyasetini 

anlam.ak için, onun zihniyetini de bil
mek lazımdır. Bizim zihniyetimiz, im
paratorluğun beynelmilel aleme mal 
etmlıJ olduğu kanaatlerden büsbütün 
'başkadır. Biz, beynelmilel beraberlik 
ve sulh hayatında çalışırken, geçmiş 
hatıralardan aflla kin tutmuyor ve as
la intikam takip etmiyoruz. 

Arkadaşlar, bunun kadar mühim 
olan bir~ey daha vardır. B iz korkuya 
müstenit bir siyaset bilmiyoruz. (Sü
rekli ve şiddetli alkışalr, bravo sesle
ri). Biz, zannediyoruz ki haysiyetli ve 
kudretli adamlar, birbiriyle iyi geçin
mek yolunu insani hislerle b~labilir

ler. Bunun gibi, milletler de haysjyet
li ve kudretli olarak sulh davasında 

beraber yürümek çaresini lıulabUirler. 
(Bravo sesleri, alkıslar). Hukukan, 
Boğazlara kayıtsız hakim olduğumuz 
zaman, yani teslih etmiş olduğumuz 

bu zamanda dahi söylüyorum ki, bey
nelmilel siyasette müstakim, sulhl;lU, 
bir yol takip etmekten ayrılmıyaca-
ğız. (Alkışlar). 

Bizim bu siyasetimizi hoş görenler 
bizimle beraber çalışmaktan istifade 

ibarettir. (Şiddetli ve sürekli alkış-

lar). ? 

Atatürk 
edeceklerdir. Bizim bu siyasetimizden /ki güne kadar şehrimizi 
ayrı bir siyaset takip edeceğimizi u- f d • 
manlar, elbette inkisara uğrıyacaklar- şer~ len rrecek 
dır. Ankara, 31 - Cumur başkanı Ata-

Arkadaşlar, Boğazların hukukan si- türk iki güne kadar istanbula hareket 
18.bSız bulunduğu şukadar sene zarfında edecektir. 
,..prlabilecek olan bir çok şeylerin ih- C. H. P. umumi merkez bürosu da 
mal edildiğini farzetmezsiniz. Şimdi- 3 ağustosta İstanbula nakledilerek ikin~ 
~liadarki §artlar do.hilinde dahi eğer dte!rine kadar İstanbulda çalışacaktır. 

Trabzon Postaları 
Pazar 12 de, Salı, 
Per§embe 15 de 

lzmir Sür'at Postası 
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Mersin Postaları 
Sah, Pertembe 10 da Kalkarlar 

Diğer Postalar 
Bartın 
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- Cumartesj, 
Çarşamba. 18 de. 
Pazar, Salı, Per
§Cmbe. Cuma 9 
30 da 

Mudanya - Cumartesi 14 de 
diğer günler 8;30 
da 

Bandırma--

Yeni bir tren hattı 
lstanbul - Ankara qolunu 

8 saate indirecek 
Nafia Vekaleti :tstanbul!a Ankara 

arasında yeni bir demir yolu hattı yap
mağı düşünmektedir. Gittikçe çoğalan 
hatların Eskişehirde birleşmesi ve İs -
tanbula bir hattan işlemesi müşkül ol-
maktadır. Bugün bu hattan her gün 
yirmi tren işlemektedir. 

tleride daha çoğalacak olan hatlarr-

Kamutayda , 
(0st yanı I incide) 

muvaffakıyetle neticdendirmiş olan Dış 
işleri bakanımız Tevfik Rüştü Aras'a 
karşı da teşekkürlerini bildirmişlerdir. 

Hatipler tarafından gösteı:ilen bu 
sevgi ve takdir tezahürlerinden sonra 
tekrar kürsiye gelen Dış işleri bakanı 

Tevfik Rüştü Aras, söz almış olan hatip
lerin büyük şef ile kıymetli başvekiline 
karşı yeni Boğazlar mukavelesi münase
betiyle şükranlarını ifade ederken ~ahs• 
hakkında da gösterilen sempatiye teşek
kür ederek demiştir ki; 

"Beni lutfen yetiştiren ve gene lut
fen inanarak İşe gönderen Büyük Şefim 
Atatürk'e ve gene lutfen ~eni hariciye 
işlerinde yanında bulunduran ve mesuli
yetine iıtirak ettiren Şefim ismet İnönü. 
ne bu kürıiden ben de minnetlerimi ar
zederim. Gene bu münasebetle huzuru 
nuzda kıymetli mesai ve meziyetlerini 
söylemeyi vazife bildiğim murahhas ar
kadaşlarıma ve Montrö konferansına 

iıtirak eden bütün heyete v~ bu işte bize 
neşriyatlariy]e yardım eden Türk mat
buabna da teıekkür etmeyi vazife bili
rim.,. 

Dış işleri bakanımızın bu beyanatı· 
nı müteakip mukavelenin tasdikine aıt 
kanun layihası okunmuı ve reye kon~
larak mevcut 376 reyin ittifakiyle ve al. 
kıılarla kJ.1bul edilmiıtir. 

Yeni Boğazlar mukavelesinin bu 
suretle kabulünü müteakip Atatürke Ka
mutayın minnet ve şükranlarının bildiril
mesine ait takrir okunmuş ve kabul edi
lerek bu yüksek vazifenin ifasına riyaset 
divanı memur edilmiştir. 

Diğer bir takrirle de Çanakkale şc-
bitlerinin hatıralarını taziz için bir da-

lngiltere il 
(0:1ıyam l 

bizim de azasından bulunduğu 
ordination komitasının ittihaz e 
duğu karann tercümesi şudur : 

"İtalya - Habeşistan ihtilafı 
da Assamblee'nin 10 teşrinevvel 
rihli tavsiyesi mucibince teşek 
olan Coordination komitesi, Ce 
vam azası devletler hükumetler' 
temmuz 1936 tarihinde komit 
2a, 3, 4, ve 4 b numaralı teklifi 
cibince ittihaz etmi' o)duklan 
tedbirlerin kaldınlmasıru teklif 
kararlaştınr.,. 

Cumhuriyet hükumeti Cemiy 
vam misakmdan mütevellit müke 
leri icabında İtalya hakkında tatb 
olduğu iktisadi ve mali tedbirleri 
muzda kaldırmıştır. 

İngiltere hariciye nazmrun 
kalade içtima eden Assamble' 
etmiş olduğu nutukta Sanctionla 
dırılması zaruri olduğunu ileri s" 
beraber İngiltere hüklı.rnc:tinin 
devletleri ile misakın 16 ncı mad 
tatbikatından mütevellit karşılık 
hütlerine işaret etmiş ve ''Sanction 
kaldırılmasına karar verilse dahi 
ahhütlerin İngiltere tarafından 
ermiyerek bunu takip edecek ola 
hemiyet devresinde dev::ım ed 
kaydetmiş ve bu beyanatın, İngilt 
kumetiııce hadisata tevafuk ettiği 
olunduğu müddetçe, tesirini mu 
edeceğini ilave etmiştir. Bu beyan 
ha evvel İngiltere Avam Kamar 
ifade edilmiş ve hükumetimize me 
muhtıra ile bildrmştr. 

Cunıhuriyyet hükumetinin her 
kika sükut edilmiş ve Kamutaydan bir b' tal b' b' ·mı b' ·· . . ·~· . ır e 1 ve ızı e ır muşavere 
heyetin Ankara şehıtlıgıne, Sakarya ır· • 1 lm b b. t fl 

v .. .. ne yapı mış o ıyan u ır ara ı 
magma, İnonu ve Dumlup::nar anıtlarına, h"d" h"k" t' · t kd' k . . ~. u u u ume ınız a ır ve ay 
İstanbul şehıtlıgıne ve en son da Çanak- bil k b 1 t 'lt h"k' ve mu a e e ngı ere u u 
kale toprakları üzerinde kalanlara ulusun "dd t' h ı· · b ·· . . . . .. .. . mu e ı a va ın ıca ma gore tara 
bırer mınnet çelengını goturmesı, Cum· d t kd' d'l k t' 1 t · an a ır e ı me ı:.ure ıy e emın 

huriyet ordusuna Kamutayın sevgi ve İ ilt h.'k" ti' t f d zm ng ere u ume ara ın an 
saygılarının bildirilmesi hakkındaki · h d'I d' ~· hald b' arzu ız ar e ı me ıgı e ır 

takrirler alkışlarla kabul edilmiştir. olarak devam ettiğini bildirmişfa. 
Bu neticeyi müteakip Başbakan 

İsmet İnönü şiddetli ve sürekli alkış- Temmuzun 27 nci günü ziyar 
lar arasında kürsiye gelerek yeni İnuka- gelen İngiltere büyük elçisi İngilte 

riciye nazırının ayni günde Avam 
velenin Türkiye bakmunôan olduğu ka 

rası komitesinde yapacağını tasar 
dar milletler arası münasebetler bakı-

beyanatın bu hususa taalluk eden kı 
mından da ifade etmekte olduğu büyük 

dan malfimat verdi. Bu beyanat 
manayı canlandıran ve sık sık ya§a ses-

ımş ve Anadolu Ajansı neşretmiş ol 
]eri ve alkışlarla karşılanan nutkunu 
söylemiş ve>meclisin itimadına müracaat 
eylemiştir. 

Bunun üzerine reye müracaat edil
miş ve mevcut 352 reyin ittifakiyle Ka

mutay İsmet İnönü hükumetine itimadını 
göstermiştir. 

Bunun üzerine Başbakan tekrar 
kürsiye ge.lmiş ve gösterilmiş olan bu iti
mad eserine teşekkür etmiştir. 

Ruznamesinde mevcut kanun layi
halannı müzakere ve kabul eden Kamu
tay ikinci teşrinin birinci günü toplan
mak üzere dağılmıştır. 

KABUL EDiLEN KANUNLAR 
Kamutayın müzakerelerinde Boğazla

rın tahkimatı için 5 milyon liralık bir tah
sisat kabul edilmiştir.3037 No.lu kanunla 
verilen fevkalade tahsisata ilaveten fev
kalade menbalardan temin edilen ilişik 
cetvel mucibince Milli Müdafaa kara ve 
askeri fabrikalar bütçelerinde yeniden a
çılacak hususi fasıllara tahsisat kaydedil
miştir. 

Bu para tahkimat içindir. Ve 25780000 
lira fevkalade tahsisat verilmesi hakkın
daki 303 7 sayılı kanuna ek layihasıdır. 
Bundan başka : 

2980 sayılı kanunun ikinci maddesi 
ile senevi ikişer milyon liradan 4 senede 
sarfedilmek üzere topçu mühimmat iına
latına tahsis olunan sekiz milyon lira 
1936 senesi tediyatı bir milyon sekiz 
yüz bin ve 1937, 38, 39 seneleri tediyatı 
da bir milyon 4 yüz bin lira olmak üzere 
6 milyon liraya tenzil edilmiştir. 

Bu tadilattan mütevellit iki milyon 
liralık fark 2980 sayılı kanunun birinci 
maddesiyle senelik tediye milttan olarak 
tesbit olunan 7,5 milyon liralık had da
hilinde kalmak üzere top 't/e teferruatiyle 
top malzemesi alınmasına tahsis olun -

cihetle malfimunuzdur. Hulasası 

niz vaziyeti üzerinde İtalya hükfinıe 
Türkiye, Yugoslavya ve Yunan 
metlerine vermş olduğu çok dostat1 
minat İngiltere hükumetince kayd 
rek bu vaziyete nazaran Akdeniz üt: 
de İngiltere hükOmetinc~ verilmiş 
tek taraflı teminatın idaınesine 
kalmadığıdır. Filhakika İtalya hül<lt 
Ankaradaki büyük elçisi vas.ıtasiyle 
ciyenize İtalyanın aramızda mevcut 
luk muahedesi icaplariyle kendini 
addetmekte devam ettiğini dostane 
lisan ile ifade etmiştir. Bu dostlulc 
ahedesinin icaplanna Türkiye tarafı 
da ayni veçhile bağlı bulunulduğu 
munuzdur. 

Diğer taraftan İngiltere hariciye 
zmnm biraz evvel zikrettiğim nutlı 
Akdeniz münasebatmda salah husule 
diği ayrıca tasrih edilmiş ulmasma" 
gün evvel görüştüğüm İtalya elçisi~ 
İtalya - İngiltere mUnasebetıerı 
çok iyi bir yola girmiş olduğu öğr~ 
mesine göre Türkiye tarafından tııgı 
reye tek taraflı olarak verildiğini arı:e 
ğim taahhütlerin artık devamına ırı~ 
kalmamıştır. Cumhuriyet hükurrıe~ 
bu fikir ve kanaatmı yüksek beyetıl1 
arz ederim. 

Normal bir vaziyetin avdeti a~~e 
ile yapı.lan bu beyanatım İngiltere 1 

ti 
d k . ~ . . . k" do• 

ramız a 1 samımı ıtımat ar 
münasebetlerine asla dokunmaz. J-Je:ıı 
memleket arasında bugün çok d
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0i 
münasebet mevcuttur. Bütün bU na!ıl 

yo 
ler esnasında işlerin hep anlaşma rı 

girmesi için İngiltere hariciye rıa~:tt· 
gösterdiği büyük layaseti ve sar e'I 
emekleri hürmetle yadetmeyi çok ı 
bir vazife bilirim. 

muştur. Bu kanun 2980 sayı.lr kanunun ------------- .a.o • e .-P 
tadiline dair kanun layihasıdır. darpaşa - Adapazarı - Duzc . iJcİll 

ve Kızılcahamam üzerinden bır 
~------------------~ 
mız bu müşkila'tr daha çok liissettire • 
cektir. Nafia vekaleti bunun önüne geç
mek iÇin iki şekil düşünmektedir. Ya 
bu hat çiftleştirilecek, yahut da Hay -

hat yapilacaktır. 1o 
Bu hatla İstanbul - Ankara. ıı.ılt 

100 kilometre kısalmış ve yolc.ı 
saate inmiş olacaktır. 
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Bizi k imler güldürür? 

11iİün tiqatro halkı 
Qljaqa kaikarak.. y edikuled~ 

ft y • h d d B üy iik bir tren kazasının 
. ınut esarı sa ne e yaşamıyor u, önü alındı 
iz Mahmut y esaride yaşıyord.uk! Bu sabah Y~dikulcd~ ~iiyiı~ bır 
'A · tren kazası gardofrenlerın rlıkkatı sa-

rtık, dedim, bütün foyalannız vesinde önlenmi::ıtır. 
n • -
li a çıkıyor. Bu sabah, saat dokuzda ~irkeci is· 

, aYrola; yine ne varmış?. tasyonundan Alpulluya gitmek üzere 
t~· haberiniz yok mu; Mahmut hareket eden 62 numaralı marşandız 
1 kolis aralarında olup bitenleri treni , Ycdilrnlc is tasyonunu gcçtıktcn 

, Ya hazırlanıyor!. sonı·a katarın \'agonlnrındnn biri an-

if ~Uiri.. .m .. hazret bir zamanlar il- i'\ızın yold:ın çıkmı~lır. Bunu arka \'a· 
, ~a ile nıesap olmuştu; desenize ki gonda bulunan gardöfrcr. göriince he· 
, tırtuJamamış. men freni sıltmış. dii!f'r gordofrenleri 

\" <le habPrrlnr eclC>rf'k nnlıır da ayni hare 
~ni bu if§aata kar~ı bir diyece • keti .wı.pınca mııkinist lokomntifin yo-

}'oJc rnu?. 
'b lunu kesmiş, ::rı vagondan müteşekkil 
·~ c diy · · · · ·· .. \ı: ecegım azızım, ışte goru ·- olan tren bu suretle dcYrılmektcn lrnr-

~· :ı, Sahne dı§ında çoluk çocuğu - tarılmışlır. 
a otu 

Qit rup duruyoruz. Hem ben si - Yapılan lahkilmla gorr , Yedikulf' 
-er Şey ııöyliycyim mi; dünyada ak- köpriis_ünc ynkın bir ycnfo hulıınan ma 

kadar aileperest hi!j bir aile yol:- kas bir kısım vaı;onlar geçtikten son· 

, :eki Mahmut Yesari ne yazacak? 
r f~ndim Mahmut Yesari bizim a-

llıa lıtıııdir söylediğiniz romanım 

1 
Ya hazırlandıgı sıralarda vaktini 

~i c kc:ılis arasında geçirirdi; kazan-
ı da ı· f • 

11 a aramızda bcıaher yer ıçer· 
Qa ~kat o zamanki sahne de sahncy -

• ~ rıı .. Perde eşin dostun keyfine gö· 
Cdiır>ı• 1 . d'ğ' ~ " zaman açı ır, ıste ı ı :raman 

llır hı' d · b · 1 · ı· •1 d r suret per esı: u ış erm ı-
c .•• 

't: , "Vet .. 

• t't!ahnıut Yesari tabii .. O zaman, 
1tı'ı gibi, Mahmut Yesari sahnede 
ı;·ordu ki görüp işitiklcrini ya · 

(' b' 
'. ' ız Mahmut Y esaride ya~ıyor • 

' ~1 ~aYdi sizin dediğiniz gibi olsun; 
~1ilıdi müthiş hir disiplin altında 
~~ 1d.~rarnıyorsunuz; y~ ara sıra yap 

tuıuatlara ne diyelım? .. 

it~ demiş tüluat sahne kabı de
da dıYe .. Tülu:ıt şimdi Avrupada 

tfcııd· 
A.t~ ım. 
ll· Allah .. 
it }' • 

' l> aşıma daha girdım. 
·~or,'ki, sahnede gülü~melcriniz ne 
' ... 

Otııı Sizin de hiç bir şeyden haberiniz 

ltr~I tllcğerse .. Sahnede insanın si • 
; i:cvşek olur. Cümlei asabiye ta· 

· ~ c faaliyette olduğu için insan ken
ı' d•Otıtro1 edemez; kontrol edemediği 

t güler. 

:ııı ~Ukcrnmcl 1. Size bir şey soraca
' il~töriükten müşteki misiniz?. 

\'a .ı\rnan efendim estağfurullah .. A-
Pıır1 · b' b' : arının pazar scferlerıne ır ı-

dc s· · .. · F k b · · 'tr . ızı goreyım.. a at en ıçerı 
' i'tnıcz, sağdan soldan: 
'~11Yurun efendim .•. 
' ta ederim bu tarafa buyurun!. 

A.tzu ederseniz bendelerini taltif 
rıınu ll z .. 

s· ~ tarafa rağbet etmezler mi?. 
~ın ilnhyacağınız, ben kendi he -
ru,. aktörlüğün müthiş faydalarını 

ttiy0:t\ırn; ahali vapurda bile yerini 
rı ·· "i alnız plajda sık sık bana bak· 

' ti~l~r. Kendi kendime: 
L'ilhıçlr\ acaba? derim! .. 
ı'~~İiınde boya falan mı var .. 
lt~ bir yerim mi yırtık? .. 

'ılı halkın bizi tatlı bir surette 
ı ~· Cdişi vardır ki tadına doyum 
~hıra.der .. Daha sonra, biliyorsu -

\ııtı .. Ugünkü sahnemiz, hiç de aktör-
1\c ~tden bize şikayet ettirecek bir 
~~il .. Eskiden bUtün arkadaşla
~c k•ır Yeni esvapları vardı; zengin 

ırn çıkacak olursa bunu giyer -

'Şitndi> 
~ .. 

ı, lha-d''l 'l H . . . . ·~ 0 ·•• u ı l§h.. epımızın zengın 

~ ı,:nayabilecek kadar iyi esvapları-J 
r .. 

ıı.. s· 
r~) iz konıcdide . taklide taraftar mı-... 
'· ~ 

• tt~ e dcnıek .. Tabii. Komedi, aktö· 
attı d . 

~ •. c er. Zaten on yedi mılyon 
~ ıO}'] 
' y~1 c bir bakacak olursanız, tak -
buc nı.~ &ahnede değil, hatdi evınız 
'>rı bi:?rUrsünüz. Çünkü hepimiz: ay-
' ır • ' ltı ıcnçc konuşuna. 

~tdrn l,. 1tomediyi tercihinize acaba 
~c~~dan daha baska bir ıebep var 

iı? •• 

l tn.y ı.'1 ıwmmrr r.u.~<'n 

- İı;tidadım .. I3u doğrudur!. Çun!-iı 
mektepte bendt"n daha muıip hiç bir 
çocuk hatırlamıyorum. Bizim bir iktı -
sat hocamız vardı; Allah iyilik versin 
bönün biri idi . Sınıfta bir de IJafit var
dı; toy bir oğlan .. Bir giin kadın çar -
şaft giydim; Laz: taklidi yaparak sınıf
tan içeri girdim: 1 laf idi göstererek: 

- Ah ha, dedim, bıı çocuk henim kı
zimu kandırdı : davac.iyum. 

Muallim anlamddı; fakat çocuklar 
gülüştüler: iş müdüriyete aksetti; Re ~ 
fet A\'nİ beni pek severdi, araya girdi 

-- Gel, dedi seni aktör yapalır.ı .. 
- Yani sizi Refet Avni keşfetti. 
- Zannedersem. Yalnrz tuhaftır; ~ah 

neye de ilk olarak Laz kıyafetile çıkmı
şımdır. 

- Filmde? .. 

- Sahi, ..,rada da Lazdım . Onun için 
de herkes beni Laz zanneder. 

- Bu çıkışlarınızda söz ı.öylediniz 

mi. yoksa figüran mı idiniz?. 

- Hayır, Renkli Peçede figürandım; 
Halkın düşmanı piyesinde ilk defa ~öz 
söyledim. Bizde makinist bir Koço var
dı. Bir gün aramızda fena bir müna · 
kaşa geçti; hırslandım; hırsımı yene -
medim de: hemen koştum, odamdan 
tabancamı kaptığım gibi küfür ederek 
atıldım üstüne .. Fakat sahici tabanca 
zannetmeyir.iz ha .. Benim tabanca kur
şun yerine sigara atardı. Ertuğrul Muh

sin bu hadiseyi görmüş: 

- Bu oğland:ı, demiş. yaman bir kül
hanbeyi ti?i var. Onun Ur.erine Halkın 
düşmanı piyesinde Bulut Ahmet rolüne 
beni çıkardılar .. 

İ~te çıkış bu çıkıştır. 
- Affedersiniz, sahnede ba~ınııdan 

geçmiş enteresan bir vak'a hatırlıyor 

musunuz;? 

- Bir arihte bir ~thire gitmiştik; 
Cifte Keram~t komedisini oynuyoruz. 
Fakat .:ı da ne? .. Bütün tiyatrodakiler 
ellerini kavu~turmu~lar, namaza durur 

gibi . bizi dinliyorlar. 

Herkes put!. 

Allah Allah .. Y dhu bu ahali gülmi
yecek mi hiç! . İmkanı yok: meğerse 
"Darülbedayi .. de oynanan oyunlar dai
ma ciddidir diye ahali kıl ını bile kıpır • 
datmıyormu~ .. Bilirsiniz, Çifte Kera • 
mette bir oyun rolü vardır; bunu mer
!ıum ~işman Rıza Fani rapıyordu. Rol 
icabı Rıza Fazıl, kt"nrlisine mutfak pa • 
çavruı diye ta1.<1ldıklawn yana yakıla 
halka arzedcr. Bu sefer de halka dön -

dü: 

- Efendim. bendcnize mutfak paçav
ra:-sı diye takılıyorlar. 

Tiyatrorlaki eşraf belde hepsi bir -
den ayağa kal:-tılar: 

- Aman efendim estağfurullah .. Za
tıalinire böyle bir şey demeye hadleri . ., 
mı var ... 

K. DE LtKAMÇI 

tzMlR PA~AYTRI - l !tanbul sa
na~icileri dün ~anayi blrliğinrlE' topla· 
narak t zmir panayırına ıştirak i~ini 
görü.şmü§lerdir. 

ra kapanmış. vagon bu surC'tle yoldan 
çıkmıştır. Kaza lıaher alınınca Sirke· 
ci istasyonundan miihcndısler ve ala
kadar ecfler Y<'d kulf'ye giderek kauı 
yerinde tahkikata başlamıştll'. Bir yan 
dan ela hususi tertibatla vagonun ye
rine konınasıııa t<'~hbiis edilmiştir. 

Y'agon saat on ıltidc clcvrilmr.den hat
tıı konmuş, trı:>n birde yoluna de,·am 
etmiştir . 

üç snat z:ırfınrla banliyö trenleri 
deniz kemırındaki tek hattan gelip git 
mişlerdir. 

KiLiSELERDE MUM 
SATIŞLAR/ HA Sil ATI 

Kiliselerin varidatı arasına mum sa· 
tı~ları hasılatının da girip girmiyeceği 

gibi bir mesele ortaya çıkrr.ıştır. 

Kumkapı ermeni kilisesi miitevelli 
heyeti reisi Bay Karabet l Iamparsomyan 

yeni vakıflar kanunu mucibince, kılise 

varidatına aid hesapl\lrı evkaf direktôr
liığünc verdiği sırada. dircktörlilk, kilıse. 
de satılan mum bedellerinin hesaba ka
tılmadığını görerek lıu hususta izahat 

istemi'.itir. 

Mütevelli yeni vakıflar kanununda 
mum hastlatına dair bir madde olmadığı

nı söylemiştir. Mesele tetkik edilmekte
dir. 

Bakırköy ermeni kilisesinin 1934-· 
35 senesi hesapları gözden geçirilmişse 

de ayni mesele çıkmıştır. 

SÜMER BANY. HES.l\BINA 
TAHSiL EDEN TALEdEMJZ 

GELDi 
Bir müddettenberi Sovyet Rusyada 

' 'Sümerbank,. hesabına talısil etmekte o· 
olan 66 Türk genci dün "fehrimize don
müştür. 

Bu gençler Sümer banka aid fabri· 
katarda çalıştırılacaklardır. 

BOGAZLAR KOMi SYONUNUN 
SON TOP! .4.NTl .SI 

Münfesih Boğazlar komisyonu ya
rından sonra, evrakını t.asfiye ve devir 
için son toplanmasını yapacaktır. 

GELEN SEYYAHL AR 
Dünyanın en büyuk Transatlanti~ 

vapurlarından "Roma .. ile dün şehrimize 
al tı yüzü mütecavi:r İngilız seyyahı gel· 
miştir. 

Seyyahların b!r kısmı dünkü fe .. ·ka
ladc sıcak dolayısiyle Floryaya gidercl: 
yüzmiişlerdir. 

OYUN YERl ERi iÇJN 

Belediye şehrin muhtelif yerlerinde 
on beş çocuk oyun yeri a~mı~tı. Dün bu 
yerler için 700 liralık oyuncak alınmr~tır. 
Bu oyuncaklarla oyun yerleri daha .!en
~inleşmektedir. 

).CTJAYENE VE AİDAT 1Ç1N MÜ
RACAAT ETMİYEX ES~ AF CEZA
LANDIRILACAK - Küc;Uk esnaftan 
muayene ,.e aidat için müracaat ctmi
ycnlerin cezalandırılacakları ilan edil
mişti. Her yıl verilen müddet U?.atılır
ken bu yıl kat'i emre rağmen vaktinde 
müracaat etmiyenler<' ceza verilecek

tir. Yalnız haziran idnde müracaat e· ı 
d~rek aidat \'erdikten sonra bir numa
" alanlar cezadan kurtulacaklardır. 

Otobüs 
muayeneleri 

iki miihenaise işlen 

el çektirildi 
Belediye fen heyeti mühendislerin

den Bay Hcfet ile Bay Fethiye ,·alinin 
eınrile işten el çcktirilmişt ir. 

Eu iki mühendis bir kaç senedcn
beri nakil vasıtalarının senelik mua
yenelerini yapıyorlardı. 

~i.iylcndiğine göre bu iki mühendis 
bu seneki muayeneler esnasında on 
yedi kişilik olnn bir otobilsiin on sekiz 
kişilik olarak t::ıdiline muvafakat et
mi§lf'r \'C müsaade \'ermişlerdir. 

Otobüs \"C otomobillerin muayene
leri mlihcndi~ Bay Yakup tarafından 

yapı im akladır. 

Mısır Çarşısında 

Kapılan para keses ine 
ait duruşma başladı 
.Mısır çarşısında bir gün İmam Mus 

tafa hocanın para kesesini çarpmak· 
tan suçlu Alımedin ve bu işte suç or
tağı olduğu ileri siiriilcn Nadir'in du
ruşmaları, Sultnnahmet ikinci sulh ce
ztt hakyerinde dün yapıldı. 

iddiaya göre, vak'a şöyle olmuş: 

Mustafa hoca, bir gün Mısır çarşısın
dan geçiyormuş, dalgın dalgın etrafı
na bakınırken, Ahmet, eliyle omuzuna 
dokunmuı=ı. Mustafa hoca, dönüp eliyle 
omuzuna dokunan adamın yüzüne ba
karken, Ahmedin arkadaşı Nadir, pa
ra kesesini çarpmış. Hoca. Nadir'in 
yakasına yapışmış, fakat Nadir, kese
yi Ahmedc fırlatmış. Hoca, kaçan Ah· 
meclin peşine düşmiiş. !~açış, ko\'ala
yış ! O sırada hocanın tanıdıklarından 
Rıdvan imtlada yetiıımiş. kaçanları 

yakalamış! 

Duruşmada Ahmet h:ızırdı. i n
kar ediyor. Nadir yoktu. Hakim Sa
Jahattin Demircili, şahitlerin çağırıl
masına karar verdi, duruşma,vı baska 
bir güne bıraktı. 

Pol is Haberleri 

Yazılı kaşıklar! 

Büyü yaptıran ik i kadın 
hakkında tak ibat 

yapılıyor 
Zabıta dün büyü yaptıran iki kadın 

hakkında takibata. başlamıştır. Sulta
na hmette Akbıyık mahallesinde Kapı 
ağası sokağnıda oturan Nafia kocası 
Mehmetli bir kadından soğutmak mak 
sadile tahta kaşık üzerine eski 
harflerle hır takım yazılar yaz
dırmış ve bir arkadaşile bera
ber bu tahta kaşığı beyaz bezlere sa· 
rarak :r:dirnekapı mczarhğma götür
mi.iştlir. 

iki kadın şüpheli bir vaziyette me
zarlıklar arasında dolaşm:ıları geçen 
bir zabıta memurunun rl ikkatini çek
miştir. 

~Icmur kadınları takip etmiş \•e ka 
dınlar beze sarılı kaşığı mezara gö
merlerken yakalanmışlardır. 

1 ercünıan mı, boksör mü? 
Roma vapurundan çıkan seyyahla

ra tcrcilm&.nlık etmek yüzünden Pera· 
palas tercümanlarından ::'erifle İhsan 
arasında kavga cıkmış. İhsan Şerifi 
yumrukla ağızdan kan getirinceye ka
dar dövmüştür. İhsan yakalanmıştır. 

CAMLI LEVHA - Galata da Top· 
hane çıkma?.ında 7 numarada oturan 
Abbasın karısı Şükriye evde temizlik 
yaparken karyolasının ba~ ucundaki 
camlı levha başına düşçrek kadınca

ğm tehlikeli surette yaralnmıştır. 
TUTUŞAN' T ALAŞLATI - Sulta· 

nahmette Nakilibcnt mahallesinde Şifa 
hamamının külhan kapısı n.ğzmda bu· 
lu:ı an talaşların tutu~mas le yangm 
çıkmış fakat ikrlcmccıine m<'ydnn ,.<'· 
rilmeden sôndürulmilştür. 

SUCULAR ARASINDA - Ercn
knyi.inde Bo~tan~ı Yeni mahallede otu 
ran Sofu Şükrii \'C oğlu Rıza ile ayni 

Sergı hazırlanıyor 

Yarın1 asırlık 1 ürk 
resını ve heykeli 

1stanbulda kırk gün kırk gece eğ
lencelerini tertip eden heyet ynnm a
sırlık Türk resim \'e heykelini göste
recek bir güzel san'atlar sergisi açmı
ya karar vermişti. Bu sergi için uzun 
çalışmalar neticesinde etraflı bir prog 
ram hazırlanmıştır. Sergi bizde ilk 
resme başlıyan san'atkarlardan bugü
ne kadar geçen bütün de,Ti canlandı
racaktır. 

11k kısmında eski ressamlarımızın 
bugün, toplu olarak değil, teker teker 
bile görmek ihtimali olmıyan, kıymet
li eserleri teşhir edilecektir. 

Bunu şimdiye kadar yalnız lst.an
bulda yirmi küsur sergi tertip ederek 
bizde resim hareketini canlandırmıya. 
uğraşan Güzel San'atlar Birliği mün
tesiplerinin eserlerini ihtiva eden sa
lonlar takip edecektir. Buraya birlik 
mUnte.sibi her ressam §Bhsiyetini en 
iyi temsil edecek olan bir veya iki tab 
!osunu koyacaktır. 

Sonra bugiin müstakil olarak çalı
şan ve sergiler tertip eden genç ve kıy 
metli ressamlarımızın salonu gelecek 
YC burada. hepsi de yeni cmföshrcm 
gösteren tablolarını teşhir edecekler
dir. 

Böyle bir sergide ayrıca b ir ''arlık 
olan p grubunun da bir yeri olması 

tabii idi. Bu suretle D grubu da birçok 
hususiyetler taşıyan eserlerini gi.izelce 
teşhire imkiı.n bulacak ve bu sergi 
bizdeki ressamlığın umumi hatlarını 

çizmek itibarile san'at hayatımız için 
çok istifadeli olacaktır. 

Buraya Türk heykelinin de unutul 
madığın ı i!İi\'C edersek serginin umu
mi kıymeti hakkmda tam bir fikir ver 
miş olunız. 

Güıel San'atlar Akademisi lstan· 
bulda Kırk gün kırk gece mürettiplP.
rile el birliği yaparak hararetle çalış
makta ve sergiyi Aknrleminin Heykel 
şubesi !alonlarında mümkün olduğu 

kadar mükemmel surette tertibine ay
rıca gayret etmektedir. 

c 

GÜMRÜK KOMiSYONCULARI 
Gümrük komisyoncud&nnın imtıha 

nı bugün gümrük müdürlüğünde yapı
lacaktır. ) 

ÇOCUK KAMPINDA 
Heybeliadada kamptaki öğretmen

ler Kızıltopraktaki talebe kampına gide· 

rek çocunkları ziyaret etmişlerdir. 
Öğretmenler çocuklarla birlikte 

banyo yapmı~lar yemek yemişlerdir. 

Bundan sonra öğretmenler talebe 
arasında müsabakalar tert ip etmişler t 

kazananlara hediyeler dağıtmışlardır • 
Musiki öğretmenleri de kamp ço

cuklarına mahsus besteledikleri şarktları 
çocuklara öğretmişlerdir. 

l'OLCU SALOTVUNDA SIRT~ 
' HAMALLIGJ KALDIRILDI\. 
Sırt hamallığının kaldırılması etrafın• 

da yaplmakta olan tetkikler devam eder
ken gümri.ık idaresi Galata yolcu salonun 
da dünden itibaren sırt hamallığını kal
dırmış bulunmaktadır. Slona getirilen 
beş el arabası dünden itibaren çalışmağa 
başlamış. düne kadar sırtla iş yapan ha· 
malların vazifelerine nihayet verilmiştir. 
Bu hamallara başka iş yaptırılacakur. 

El arabalarının çok iyi netice verdigi 
görülmiiştür. Her araba 1 O - 12 kadar 
valiz almaktadır. ' 

ARAZI VE BiNA. VERClLERI 
Arazi ve bina vergilerinin bakiyeleri

nin de hususi idareden beJediyeye devri 
hakkında Ankaradan bir talimatname 
gelmiştir. Birkac ay zarfında bütiln 
bekaya clevrolunarak toplanmasına ha~· 
!anacaktır. 

DOCUM 
Ankarada Emniyeti umumiye genel 

direktörü Bay Şükrü Ske;nensuer"in bır 
erkek oğlu dünyaya geldiğini sevinerek 
duyduk. Anasını babasını kutlular , 
yavruya uzun. mesut ömürler dileriz. 

mahallede oturan sucu Remzi ve Ha
lit arasında mUşterilere su vermek yü 
7.lindPn kavga çıkmış Halit Rızayı tnş 
Ja başından ağrr s urette yaralamıı;tır. 
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Ellerine Geçiriyorlar mı? ltalyanın Teminatı 
~ü~_ün limanlar asilerin elinde lıtalyanın Türkiye, Yugoslavya 916 

General Frank~ Madrıt ~n aç .~e .. susuz kalarak y nanistana verdigv i teminat 
teshm olacagını soyluyor u __ · ___ _ 

50 vilô.l]etten ve 2~i 

Son defa Jngiltere Avam Kamara- lavyaya Akdenizde bir mütecari18::;. 

l J • T. l • d •• •• sında Türkigcnin de dahil olduğu "Ak- şı garanti nevinden verilmiş ola~ lıııl' 

span l/ au a üç 1. ta lJ an tay l/ ar es l u şt u ~~=i:.::~~';;;:~:a;:~"'ın";~;!';'."~"::ı: ~~ş:~:inatma arlık ihtira~ ki 
ciye nazırı B. Edenin beyanatı aynen - Deyli ftleyl'dtll ' 

§U yolda vaki olmuştur: /nnilf ere Kıbrısta bir 
"Jtalya hükQmetinin, Yl.goslavya, ~ 

Yunanistan ve Türkiye hükuınetlt'rine hava ÜSSÜ qapacak 
aynı zamanda yaptığı beyanattan an.. 0ıcıı'" "Deyli Meyl,, ıazetesinde ......... la:;;ıldığına göre, ltalya hükumeti, bu p• ... 

üç hükumetten her birine, ıc:çmfşte it- muştur: İngiltere hava ku~etiıt•uı•ııl 
tihaz ettikleri zecrt tedbirler siyaseti sup l:ir tayyare filosu, vali~tn j.ıbtl' 
dolay;siyle, öç almak nevindı.-:n, hi~ bir üzerine Ağustosun altıncı gün~ bll' 

adası üzerinde uçarak bir t1?ftıttt tecavüz hareketi mülahaza etmemiş ve 
etmemekte olduğuna dair eu urih te· lunacaklar. . yo1' 
minat: vermiştir. Britanya imparatorluğu deıtiJ !f 11 

Bu noktai nazarı izah ederken, üç 
memleketin hükuml't merkezind~ki r. 
talyan elçileri, İtalyanın, zecrt tedbir
ler faslına kat'iyen ve tamamiyle ka-

}arını, himayeye yardım için J(ı~zsl*' 
dasında kuvvetJi bir hava ve denı ·ıeti 
Üf'SÜ ihdas edilmesi ötedenberi 1 

sürülmekteydi. /( 

panmış gözüyle ba~:tığı ,.e Italyanın Beşler konferansı 
bütüıt miJletler arasında yeni bir 'mü .. 
tekabil teşriki mesar •• devre.sini itimat- geri kalacak 
la göılediğini de ta.cırih etmişlerdir. d~ 

'Aıilerle çmpı§ar. halk - Aıilerin ellerinde bulunar, yerler ita rita.clc. çizgilerle göıterilmiıtir. "Le Jour,, gazeteiinde okun tflP' 
Bu mahlmat bana, Londradaki l- göre İspanya nsyanı Beşler korıf -~ 

Fran.1Jızca"LcJvunıal,gazctesinin ASiLERiN Elll\'R Dl1ŞEN TAYYARELERiN !lfAHIYETLERl talyan maslahatgüzarı tarafından ve- h' ed' bi et vıw 
I smın te ır ılmesine &ebe Y b' .. dl 

tayy.aresl isyan ba§ladıktan sonra ME!tlTJEl(ETLER ESRAP.ENG Z rildi, memnuniyetle nan ederim ki, Jr:. cektir. Çünkü, Avrupanm gar 1.1'\'f' 
Fransaya gelen ilk tayyaredir. /sya- Lızbon, 31 (A.A.) - Radyo Klüp, Rahat, 31 (A.".\ ) - Havas bildi- giltere hükumetinin noktai nazarına yapılacak anlaşma için tspanyadl 
nı başından beri taNp eden ı·e bu tay- İspanyol Asilerinin Guadar<ıma kasa- riyor : göre Yunanistan, Türkiye ve Yugos· ziyetin düzelmesi lazımdır. 
ıyare Ue h~nyadan d~wn gaz~en~ baffinı ~p~tmlş olduklarını bndir- Mouloya nehri munsabma ~en L .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
muhabiri anlatıyor· mektedfr. talyan tayyaruinin bu ini~ine sebep. 

"lspanya bugün fiilen ikiye :ıyrıl· Hükumet kuvv~tleri, Cuadarama benzin borularının tıkanmaı;!dır. Tay- D 10 k .. ı ·· r 
mıştn: Asiler şimtı 1 de ve c~nupfa iki muhuebe.si esnasında umurnf karar .. yare:!E: bulunan altı kişi sağdır. Dun- iŞ a anımız soy uyo 
müsıni yeri ellerinde bulundurmak. gahlarını orada ku,..muşlardr. lar, ~ardünyadan kalktıklarını ve bir 
tadırlnr ve bunlar<!an ancak birine Paris, 31 (A.A., - Sevi"la radyo- iş iç:n Fasa, Melilla koyuna gitmekte (Ustyanı l incide) Montrö mukavelesile kalkmış olıl~ 
müs..ıvi olarak, hüki'!metin idaresi al- su, dün Valencia'nın iı iler tara(ından olduklarını bildirlt'i~lerdir. Tam::ımen ğer azasının ellerinde bulunmaktadır. demektir ki bundan da ayrıca l!'ledl11 

tınch bir kısım arıızi bulunmaktadır. alınmışolduğu habı?rini ' 'erdikten son- sağlam olan tayyarenin, ltalyaya ait Cumuriyet hükumetinin §a~maı: bir nuz. ·rt 
lı:-panynnın elii vil ii yetinden yirmi se- ra geceleyin yapılan harekata dair bir olduğuna dair hiç lh işaret yol~tur. azıuı ve kararla takip ettiği aiyasetin ve Bu milnasebetle yeni Türkiye ·~' 
kizi f s ilerin elinded:r. guna malt1mat vermemiştir Ayrıca numarası du mtl•cut değildir. bu meselede ibraz ettiği faaliyetin va - setinin bir vasfını da tekrar etnı~1' ~ 

'1\tadridin 75 l~llomctre ~imalinde BiR KRUVAZÖR BOJJIRARDUIAN FRANSA YARDI.ti ETMIYECEK, rılan bu neticesi hakkında sarih fikir e- terim: Kendimiz için iyi gördUğtiı111\,_. 
yapılan ve U~ gün tiren Sie·Ta muha- EDI LDI FAK '1T... dinmiş ve mukaveleyi ayrı ayrı görmüş dostlarımız için de iyi görmek ~o ~" 
rebe.:oi çok şiddetli nldu. Bununla be. Cebelüttarık, 31 (A.A.) _ Tarifa- ~aris, 31 (A.A.) - B. Yvon Del- ve tetkik etmiş bulunuyorsunuz. krmızda nareva tern.kki ettiğlın.11 f•~t 
rabc .· Madrid heniıı düşme!' tehlike- daki bataryalar, b'.r I panyol krüvr.. bos, dün mebul'lan meclisi hariciye en. Ayrıca mutat usulümüz dairesinde şeyi yalnız dostlarımız için değıl, taı• • 
s inde değildir. Gcreral l\fclanm kuv- zöril!ıü bombardım.ın etmişt!r. cümcnlnde beyanİatta bulunarak Fran tetkik için teşkil buyurduğunuz muhte- hiç bir devlet hakkında temenni e 
'ctl t'ı· i üç bin kisic'en fazla ıannedil- t sa. hilkiimetinin spanya m~seJesinde 

.. ki İtalyan harp gemisi, boğazdan · lit büyük encümenin raporu da ıimdi mek 1~ı miyor. Bu kuvvet iki piyade bir ·Uva. tam bir bitaraClık muhafaze. etmeğe ... . dül 
geçmiş olup Atlas Okyııno~una git- okunacaktır. Mntrö mukavelenamesinırt uıııı" 

ri al· ), ile bir iki toptan ibarettir. karar ,·ermi§ oldu~unu, falı at ecnebi daik 
mekh·dir, EsbabI mucibe 14yihası boğazlar mu- matbuatında birçok mürekkep ..• ır 

'Hükumet km·,.tleri is e 15 bin ki- devletler R..<;ilere silih V"erdikleri tak- . .
1 

b ' h '·k·· d ... ı.ıt:ı··.ı.. 
ISPA "YADA D'~ŞE"'' ı AL kavelesini iyi hulasa etmiştir. Bu iti - sıne ves· e veren ır u um e ... ·" şi kac~ardır. 1',ahat ~arpı~malarda hü- n :J "' T YAN dird2 vaziyetini yeniden gözden geçi- • iıı'İ ı 

TAYYA/lvl vRJ .. . 1 . . b:ırla mukavelenamcnin tafsilatına gi - namenin 19 uncu maddenin 2 kum~t ktı\'VCtlerl p~k fazla tf'lefat \'er- r 4 m recegıni SÖy emıştı:. 
O 31 ( • A ) H b' d I I ri§mekten ihtiraz ederek belli başlı hu· rasıdır .Al di. ' iinkü meydan muharebesine ha.. ran, • .~. · - ava$ ıl iri- RLÇ L KLERDEN • cııill' .. 

, I A /"'TENI Y susiyetlt.ri üzerinde durmakla iktifa ede- Huzurunuzda bunun el:. anla ,.et' zırlanmamışlardı. yor: TEM N T ., OR i 1 , 

'Şimdi her iki taraf da mevzı alı· ~nrdünyadan Fasa gitmt'kte olan Dünkü posta flc gelen "Deyll He- ceğim. Ancak daha evvel boğazlar mt- ~ekil ve mahiyetini oldui:u gJb ,_J 
.. t•· I" lt lt · selesi hakkında Montrö konferansına k · · · yor. Fakat her iki tarafın da cepha- uç m·ı or u a ı nıyan tayyaresinden rald,. gaıett~slnde l")kunduğuna göre, m~ ısterım. ' 

ııcsi, yiyeceği, içec\!ği bitmek üzere- biri .ı.'7emours civarında dü~ıoü:;für. ı. İspanya hükumeti, yabancı memleke:.. varan son te~ebblisümtizün menşei hak· Bu fıkrada deniliyor ki: I• \1~ 
· k' ··ı ·· l d ,.,.. d kında kısaca malümat arzetmek isterim. "M d • 19 f le 2 13uıııl11 11 dir. Onun için, şiddetli bir rnuharehf· 1 0 ıt ''e uç yara ı rnr ır. f ayyare ~ lerdeki bütün büy~k \'e orta elçilik· a c;e . ı ra - . dc"ıct·~ 

1 
ye girf~meden e..-vel birbirlerini yıp· ht'§ mitralyöz buluıımu tur. lerine gönderdiği tamimde, "İspanya Bi.iyük şefimiz Atatürk,Lozan Boğazlar raber muharip her hangi bır ç~' 
ra tmak .istiyorlar. l'ayyarelerden biri de O~an l'h·r.- diplomatik h izmet!., de olanları cum- mukavelenamesinin tadilinin ergeç bu harp ıefinelerinin Boğaılırda~. ı:\J ;11~· 

' General Franko l\fadridin aç ve rında yere inmeğc mecbur olmu~. di- huriyet hükQmetlnP tam sadakat te- zaruret olduğunu hervakit ihtar edt!rdi. m::mnu olaca~•trr. şu kııdcır kı ı! c•'bl' 
susuz kalarak teslim olacağını öylü· ğer .ı!risi de Moulvya nehr; münsa- minatı nrmeğe yahut çekilmeğe. dn- Memleketimizin müdafaası için hükü· kavelenamenin 25 inci mı..-Jdesiın" ıı,.aıı' 
yor. hında yere inmi tir. vet etmiştir. metle yapılan askeri müzakerelerde gc- ki şumulüne giren haller ve ke:~ 1 ,;ııe• 

"Asiler hükfimet kU\'VLtlerinden ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ nel kurmay b~kanımız Mareşal Çak· cemiyeti m~ak çerçevesi dahUiO 'du~ 

dah<:. te kilath ·ve d:ıha inzibath hulu- Olı· mpı·yat oyunları Ber- mak boğazlarda gayri askeri halin mah dilip mezkur mioııl:m 18 inci rrı:diJ•1' 
nuyorlar. Buna mukabil hükumet kuv.. zurlarını daima ileri sürmilştür. ahkamı mucibince tescil ve oe~ ,ııcr't 
yetJeri ancak adetçe fail,itir. Onun i- tngilterenin sabık ba§vekili Mösyö ve Türkiyeye bir müteko.bil ın ~ı.c (111' 

· '~ 1 F 1 ı • d b b ı Niac Donald tarafından tahdidi teslihat tee•V"" ,c cın, v enera ran co cenuptan yirmi •• munhedenam::si mucibine~ Ul,ııcr 
bin Kndar a ker gönderirse knrşısında J n e u gu n aş 1 yor komisyonunda teklif edilen malUm prO· çar olan bir devlete yapıliClk rtl 
mukavemet edecek hiç hlr km·,·et bu- je hakkında hükumetin mütalealarını halleri bundan müstesnadır. .. r.fcıtltr6 
la z ifade için Cenevredeki murahhasımız ası .1' 

ma · B l' 3 <Ol' · Bu hükmtin sarih ma . . " ',,.ur1''1I', "il .. k(ı t • d h· ı· · ti d k er ın, 1 ımpıyatlara sureti gelmiştir. Meş'ale, yarın saat 12 de Ber- tarafından irat edilecek nutkun esasla- > "' 
u me ın n ' ı ' '!lZlYc ~ ço h d muk:ıvelcnamesi akitlennıı 1• ıırU•' ı• j 

za""f Bas ekil G' l' h. b" t · ma susa a gönderd iğimiz arkadaşımız- line vasıl olacaktır. nm burada arkadacıım Numan Mene ~ ın d11 ~" 
J • • "'v ıra ın ıç ır o orı. 11' sulh siyasetine ve TUrkiyen . ..:-jl' • 

tesı. kalma ı Dı' • t' l 'd ı · ı dan) - Olimpiyatlar yarın açılıyor. Bu~ HAVA MÜSABAKASI menciog· ıu ile birlikte ihzar ederek •e· ktır r ,r 
c ı. ger par ı : er erı c e 11' reketine emniyetleri derrı . l. ·

1
,titl 

(iyle \Tazı' ·ete h: 1 · 1 · t gün sporcular gelmiş bulunuyorlar. B•rlı'n, 31 (A.A.) - Olimpı·yat ha • fim İsmP.t inönünün tasvibine arzetti - n n .ııt · ) " <ım 0 an ennrşıs • " ka Montrö mukavelenameıı ıtılP 
Jcrdh: n bütün mukaveme: onların Dünyanın her tarafından akın eden j va müsabakası, Alman Dagenburg ta • ğim esnada idi ki, büyük Başvekil ar · 1 yatnıı ııdl 

sız olarak her ınaddes ne "'•"Jıı • 
kuvn:tiyle oluyor. ' seyirciler hemen hemen bütün pansi - rafından kazanılmıştır. tık boğazlar meselesinin ortaya konma- için değil, bütün devletlrr . ';,ııe ı•' 

' 'Harpten sonrıı ne olacak? liunu yon ve otelleri tutmuşlardır. Belediye ------------ - --- sı zamanı geldiğini bana emretmiştir. asla fark gözetmeksizin dUrli• .. iıt ~ilr 
kestirmek gü~tür. Bugün hnkes an- son günlerde geleceklerin sokak orta - Mareşa• fevz·ı Bu direktif üzerindendir ki harici - d kfrnıe•· 

•1 bik edeceğine de dilnya • 
ki Ş?.hsi bir intikam alıyormu gibi. smda k:ılmaması için, mUnasip gördü - yemiz bu işe de koyuldu. Kıymetli Baş· h . 

1 
k . ,_1 c1' 

Ç k k esı o m:ısa gere tır. _ _,,,. 
birbitini kıynsıya öldürüyor. Ve hu g· ü binalardan bir rog·unu büyük yatal:- a ma vekilimizin ta limatı nı tam yerine getir- biltUn ,, .... 

~ 1 Yeni Tlirkiyenin ,ı kan ııehrinin akması daha ~ok üre- haneler haline koymuştu. mek için hiç bir fıuatı tevtetmedim.On . i) 

cckt':-. ., • r Ç kk ,.i f ~l ' / · • dan sonraki safahat biraz evvel arzet- adil şahidimdir. . 'baren bit• .;1 
' u Olimpiyat günlerinde Alman hu"ku~ -.. ana ateu.e e,, iŞ e1'1n1 B · · b dan ıtı tl rt 

BÜTl, ' LIJJ!ANIJ .R DA A ı;:IIJ"f:RIN tiğim gibi tamamile malümunuz olmu§- u ışın aşın k' de1'r!e t l;o' 
Eli VDE metinin yaptığı iyi işlerden birisi del,' bit ı rdı anladıklarını gösteren a ıt biı:e .,e 

l • "' .... ' • bütün eşyaya nark koymuş olmasıdır. tur. coğrafi vaziyetlerden yahut . ·e .. eslı'~ 
Roma, 31 (A.A.) - Popolu di Roma Çanakkale, 31 Genel Kur - Şimdi yüksek tetkikinize arzolunan rnı> " Jer' 

Vitrinleri süsliyen binlerce çeşit eşya • gazlar mevzuuna taalluk et t ... edi1' • gazetesinin bir muhabirine beyanatta may başkanı Mareşal Fevzi Çakmak be- bu mukavelenamenin esaslı b!r hususi- . tı·-ak e ... , ., .. 
nrn yanı baclarında fiyatı okunmakta - t d 1 konf .. ransa ış • ti buluil:ın General Fl'frnko, dl mist'r ki: :ı raberinde Çanakkale valisi Nizamettin yeti memleketimizin yalnız ayrılmaz bir an ° ayı " tı.ı • t 

~ dır. Bir kas; saathk tecrübemle anladı • h d b ı · J da\farnı~ :iof 
"l\falaga rnüste na olmak üıcr ~ Ak- Ataker, ordu müfettişi General Fahret- parçası değil, fak:lt ayrılmaz par~aları- al e mat uat arıy e . österel1 "iit' 

d · . g·ıma göre, burada giye::ek ucuz, yive. t' · d mnunıyet t; b'' enızm \'e Atlas Okyano unun bütiin J tin, Tümgeneral Hüseyin Hüsnü Kılkış m biribirine bağlryan bu krt'ası üzerin- ne ıcesın en me 1 re "' • 
cek ise kısmen pahalrdir. h bil u mleket e t ~o limar.ları bizimdir. Gemi bulunma. ve maiyetleri erkanı olduğu halde bu - de tam t.akimiyetimizin sade muslihane hayrı ah t n me 

11
unffe tl• 

mas. Fns'tan Ispanyaya asker St!vke· t. A. gün İmroz ve Boz::aadaya giderek ora-, değil çik dostane olarak t -:min edilmiş · süden teşekkürü en rneınbt.ı ,ııre t• 
dilmtsine maniolm:.ıc:tur. Fakat yakın- OLiMPiYAT SERGiSi AÇILDI daki kıtaatı tefti" etmit:lerdir. olmasI ve memleketimizin müdafaasr - rici bir vazife olarak ·tctefl 10~ . 1 

':/ ,. :s • h ettı ile~ 
da hs ka nakil vasıtalarına malik ola- Berlin, 31 (A.A.) - B. Göbels, bu sa- Mare~al ve m<ıiyeti saat 5 te Çanak-ı nın istilzam ettiği tahkim hakkının mu- şimdi huzurunuzda ıza ırlı bir. ıııı 
cağız. balı beynelmilel olimpiyat sergisinin a- kaleye dönmü~. iskele rıhtımında top - kavelenamenin imzasile beraber tanın - memleketimiz için çok h:~i ettitırt' ~ 

"Amirante Cen·ern Canarias ve çılma merasimini yapmııtır. !anan binlerce halk ile Mecidiye ve Çi·l mı' bulunmasıdır. mukaddemesi olarak tela rııftst''111 ded 
Ba1eare.s krUvazörl ri iİc Ec:ıpana zırl:. l menlik sırtlarında selAm resmini ifa e-j 1924 Lozan mukavelesile gayri as - mukavelenamen?n Jutfen </C ııeyet"111 
lısı v.- İspanyol G l n<>'ı:ı i subrınch bu- MEŞ'ALE BERLtNE GELiYO R den kıtaat ve bayraklarla donatılmış keri hale ifrağ edilmiş olan komıumu:- le tasvip edilmesini yUkselc 
lunan harp gemileri, bizim daYamıza Berlin, 31 (A.A.) - Olimpiyat meş' merakibi bahriyenin coşkun tezahilratıl ve dostumuz Yunanistana ait Limni ve riea eylerim. 
bağlıdırlar.,, alesi, saat 11.45 de Alman hududuna arasında istanbula hareket etmiştir. Samotra adalarına dair olan hüküm d 
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Olimpiyat oyanları ı 
10 ...1 

- ... uıwwwa ~ız.--

Dilimize çeviren: Vildan Aşir Güçlü 

Meğer Olimpiya da Rodos 
lSTNBUL - ıs. Dans musikisi 

(pllk), 19. Haberler, 19,15. Muhtelif 

pl8.klar, 19,30. Çocuk saati. Hikay.eler, 

20. Sololar (plak), 20,30. Stüdyo or· 

kestraları, 21,30. Son haberler .. ' .. s· . kadar büyükmüş ... 
~~e bir yerli arkadaşlarınızın değeri ve yüce sarayları, mabetleri kubbeleri Saat 22 den sonra Anadolu ajansı
lll .. da bir §eyler sorarsa sakın doğ - arasından geçerek hep beraber altis du- nm gazetelere mahsus havadis servisi 
lerı'0Ylerneyin !.. Ustü kapalı yan söz - varlarının dışına çıktılar. Sellis çocuk- verilecektir. 
flltıe cevap verin .. Ben size hep anlat - lara savaş alanını göstermek, onları bu ye 

ı.ı tnıydını .• İşte öyle ... tıpkı İsparta - re alıştırmak istiyordu. <Görüyorsunuz =---------------imi!. 
«qr• gibi yapar: ya çocuklar bu Seli is tıpkı şimdiki an- B Q R S A 

ı 
" 'tnsan kendini bilemez ki..'' yahut trenörler gibi her şeye dikkat ediyor, 
nrı1 .. .. 

Iİıı gunu olsun da hayırı bize gel - hiç bir şeyi unutmuyor.) Kaledor suyu-
~··· der geçersiniz. Oraya varınca id- nun kenarında koca bir jimnaz ile bir 
l'İııde etr:ıenıiz için bize jimnazlardan bi- palestra vardı. Güreş ve atma yarışları 
be it hır yer aymrlar. Yarı:tan evvel orada yapılacaktı. Jimnazın ve palestra.I 

31 6. 935 

muıarında yılı1ı'I l!)ıtrt•tll ııll\nlar, t1U 
t1nde rııuanwle ı;orı•ıılt · rdlr Uukıunlıu 
4ftat l:t dP. kııp:ırııt Mtı., 11,yıUl ıı rı ırr 

~h es biribirini idman ederken görüp nın etrafında seyirciler için tribünler il _____ P_A_R ___ A_l_A_R ____ _ 

ltt cnlllek, gilcünü kuvvetini anlamak kurulmuştu. 
Cr s· •LonCIMI t.ö\! •\'!yana ~i , -
~ .. · . ~ çalışırken de gelip bakacak - Hipodrom (2) ile stad (3) daha u·· • Nevyorıı ı2fi • lıfadnd lô -
ti Sııı tartacaklardır .. Sakın kendini- zakta Kranion dağının eteklerinde idi. • Parb tti7 tıu • aerıtn 
tiı~Paçık ortaya koymayın. Güreşte en Hipodromun koşu yolunun etrafın - • Mıııtnc 1"6 - • V&r§ova 

~0.

ı:ı. -

llıa.ı_0Ylınlarınızı, koşuda, atlamada, at- da sütunlar vardı. İşaretler vardı .. Her • Brtlkseı "'·- • Budapeıte 
"ti v • A Una ! il - • Btll<ref 
~ anmzı yoğunuzu ortaya dökme- birinin üzerinde korkunç suratlı heykel· • Cenf'vn ..,20 _ • Belg-raô 

~· -
L6.-· 

~ lC.uYvetinizi savaş gününe saklayın, !er dikili idi. Her birinin karşrsmda in- • Sotya ~;ı _ • Yokobam• :~· = 
llıı • &avaş kurnazlığı derler anladınız sanın görmemek için gözünü kapıyacağı • Amste•1!\rT "4 -· • A.Jtuı ıı70 _ 

llıı ~ocuklar? .. Şimdi sözümü tutacağı - geliyordu. Sellis bunları yarış arabasını • Pnat lif - •Banknot 2'1J -
a ant için bakayım!.. sürecek olan atlete göstererek: • Stokboım iii -

~Atletlerin hepsi birden ayağa kalk- - Bunların yanından geçerken ister- _____ Ç_E_K_L_E_R _______ ;ı 
~t:r ellerini gök yüzüne doğru uzattı- sen hayvanları gevşek bırak .. Araba bun 

bir:. z_~us hakkı için Sellis öğütlerinin 
bınden dışarı çıkmıyacağız .. 

tdiler. 
1ıq Scllis memnundu .. Koca jimnazyark 
dtğ~liınpiyat işlerinde sade memleketi 
>ii)r U b:raz da kesesini düşünüyordu. 
d~ eti Skopas ile Alkamen üzerinde id
~l girlı1mek ve bu yüzden çok para 

lrıtnaktr ... 

1-b~~rüyorsunuz ya dünya dünya o -
•r.. tı spor i~lerine madrabazlık kan • 
·.ror B' t.;o ··· ır yandan gençler mem!eket 
~ tltsu ile koşar yarışırken öbilr yan
~ bir kaç açık gözün aklı fikri para 
ti~ llıekte. Naad? Sellis'i biraz da pro-
~el .prof esörle:i çalışfıran mene • 

• LOndra Kbl. 
lara çarpınca sen kendini yerde bulur • NeyYorlı U.794:ı 

sun. Gözünü dört aç 1.. diyordu .. • Parll 12.0Sb 
• lılllADo lOJlflSS 
• Br1lkaeJ ... 708(.ı 

• Atma 8' 1l IH 
• Cene'tft ~.fH2~ 
• Sofya 68.3693 
• Amııtert1am 1. ı 690 
• Prağ 19,198'J 

•Viyana 
• Madrtd 

•BerUD 

Uô?ô 
6.8016 
1.97.tO 

• VU'IOft 4.2240 
• Budape§te f,SL9J 
• Bükret ı07.779:J 

• Belgrad H4 71111 
• Yokobama 2.6992 
• M01kova 24 8982 
• StokhohD tW7 

Gerçekten bu çirkin şeylerin hay • 
vanlan ürküteceği de yüzde ylizdü. Za· 
ten onları oraya onun için koymuşlar -
dı !. Çocukların hepsi bu koca stadın i
çinde adeta biraz korkmuşa benziyor • 
lardı. Bütün tribünler dolacak, kim bi
lir hangi atletler gelecek, ne tesadüfler ı------E--S-H-A--M·------ı 
ne savaşlar olacaktı .. Hepsinin aklı fik-
Tİ orada idi. Başlarının içinde bin bir dil· il Baıı.kuı 10.8lı I'ramny ll,00 

, .A?ıadolu l!l'.>.!CJ Çtmento 102b 
şünce ile kendilerine ayrılan jimnaza Rejl l. &J Onyon DeL U,00 

döndüler.. Hepsinin başında savaşlar şır. Hayrty Hı.CXXl Şark Del 0.00 

yaşıyor. Hiç biri konuşmuyordu. •Herkes Baü 72 bO Balya 0 00 
Sellis'in emri Uzefine hemen idman U. B!gorta .00 Şark m. ecsa 0,00 

başladı. Yolculukta hepsi biraz gevıe. ı--~-on_o_m_oıı_b __ ıı_,ı_o __ ır_eı __ etoa ____ o_._00_
1 

mişlerdi. Yarışlardan evvel biraz çalış • ıstlkrazlar Tahviller 
mak pek faydalı olacaktr. Yalnız işler • !Na T.Bor. ı 2l.IıO Elelrtrllr j.e benzetmiyor muıunuz? .• 

~Otd 11lırıazyark şöyle bir hesap 
ıı: 

yapı - burada Rodoata olduğu gibi tenhalıkta • • • • D 19,9ô 'l'nmft.7 
00,CX; 
81.70 
u.oo 
4Ô 10 
4:>.lU 
•7 Al> 
46~ 

kiıtı .4.froditin ikizlerinin ne olduğunu 
ttl rıc bilecek, herkes adanın birinden 

b llıc i1
- · • d' b niml b' i• .. ı acemı ıye e e ıre on, 

•c }'" dit· •tıni iddiaya girer. Ben de alabil-
·~;o~e YÜkletirim.. Buradan dönmeden 
~od:. d~rli toplu bir kazanç tutarsam 
lıtt a dönünce mektebi devreder ra -
ı.. ca- . 'illa tım. Yahut ... ucunu kulpunu bu-

a:ıı ben de ? oluyorum diyordu. 

• • • 
~)ı ~ranion dağının eteklerinden AHe 
hL •le onun ırmağı Kladeos akar. Tan· .,..r . 
' '

1tesi olimpiya bu iki suyun ara • 
I\~ >'ayılan ovada kurulmuştur.. Ka • 
>tıti Çıktıklarının ertesi günü bu yep
~dıJ!eyJeri görünce ikizler şaşırdılar. 

ar .... 

I~ ~eğer Olimpiya da Rodos kadar bü-
ttıu1 ı.. 

1 
&·· 

~~f lltün atletler pşkın ıatkın dört 
\rıa a bakınırken Sellitı bir takım insan

~·- ~e borazanlarla geldi. Herkes Ze
~1-. tıdecek ve orada toplanacaktı. Pa
~Ct;ıa __ l:Ieladonis (1) ler de orada at-

§t torenle karşılıyacaklardı. Olim -
~ >'arışlannda hakemliği olimpiyat 

b ' heladonisler yaparlardı. Salkur 
Cde d" 

1 
,, var ıgı zaman hakemler ba~ -

~Cttıı· Rodosun yiğit çocuklarını,, pek 

1 ··d bir söylevle selamladı. 
~tlerençler gördüğünüz bu değerli he
~"ttıt .. Yanı kazanan ulusların Zeus'a 
'~rleridir. Sizin de parlak zafer -
~ ın Utkularımzm hatrralanru bu -
1 

tii~ğ· d'I . d d. ~ ı ı enm.,, e ı .. 

~lt ::kan böyle yerinde ve .güzel söz
"tlcr r takmu selimladıktan sonra at-

t alaYt tekrar kuruldu. 

~ lo ~}' hallan allcı§lan arasında site
ft -~~nndan geçti. EvlC!'den, yü -
~ t etlerden, saraylardan her taraf
~ •c cn~Ierin üzerine mis kokulu gül • 
~ tpıyorlardı. Böyle siteyi dolaşa do
l. • atlet} . 
~. " Ctin oturacaktan yere geliyor-
~~la c taknnıan yüce ıaraylara, jim -

'ltı;• bırakıyorlardı.. Nihayet Ro -
lfiıtr ~rtn konaklryacakları jimna:r:a gel 
1ttt~ v tabipliği yapan jimnazyark at
~~ birer aamos prabı buyur etti. 'j edecekleri, yatacakları yerleri, 

l:ttt 'le Yemek odalarını gezdirdi. 

'~ '1 bittikten sonra Sellis çocukta• 
la~ bu tannlar sitesinin zeıWn 

olmuyordu. Yunan ilinin dört köşesin· • •. m 20.W Rıhtım 
den gelen insanlar durmuşlar, herkesin ı.tfk.Dahllt l:lô 00 •Anadolu ı 
oyunlarını tetkik ediyorlardı. Çocuklar Ergeni ı.ttk. 96.00 • Anadolu n 

1928 /ı. Y ıo.oo Anadolu m 
hemen Sellisin gemide onlara verdiği ., s. Erzurum 1.9 2~ • Mllm....O A 
öğütleri hatrrladılar. Hepsi kuvvetlerini ._ ______________ _. 

oyunlarını idareli kullanıyorlardı. He • 
le Skopas ile Alkamen adeta birer ace- !111111------..-----..----• 

Cu,.,.rtai PA7.AR 
mi gibi çahştrlar. Takvim lAğustos 2Ağustos 

Sular kararınca seyirciler şehrin ======::iıs c. Evel 14 c. Evel 
eğlence yerlerine dağ)ldılar. Jimnaz 

Gün doğufu 4 37 4 38 
boşaldı. O zaman Skopas ile Alkamen GUn batıp 19,42 19,42 
ertesi günil yapacakları en güç oyun - Sabah aamuı :l,80 3 30 
ların denemelerini yaptılar. Tekrarla _ Oğle namazı 12.19 12.19 
dılar. öteki atletler de birer defa ken- Ikindi namazı 16,19 16,19 
dilerini denediler. Çalı•tdar. A.kpm namazı 19,42 19.42 

:$ Yatar n&mUJ 21,42 21,41 
İşte böylece ertesi günün, büyük ~---'- l .............. 2.i 2,23 

günün hazırhklannı bitirdiler... Yılmgeçen gtlnlert 212 213 

Hiç alışık olmadığı bu yeni yaşa -
yış içinde ihtiyar çobanın fena halde 
cam sıkılıyordu. Sürüsünü arıyor, ken
di dağını istiyor, eşini özlüyordu .. Sel -
listen başka zavallının halinden anlıyan 
yoktu. "Bari git de Kronion dağını fa
lan dolaş. Biraz hava alırsın, açılır • 
sm .. ,, demişti. 

Diyagoraa jimnazyarkın sözünü dir,
lemiş Kronion dağının köşesini bucağı
m dolaşmıştı. Fakat buraları yamaçla • 
nnda bütün ömrünü geçirdiği itabri -

Yılm kalan g1lnlerl J 53 152 

Taksim bahçesinde 

HALK 
OPERETi 

Bu akşam 21,45 dı 

DENİZ HA VAST 
Büyilk operet 

3 perde 
Pek yakında 

BABALIK 

yon'a hiç benzemiyordu. Burada her şey Fiyatlar: 75, 50, 30 meşrubatla beraber 

ona yabancı idi. Otlar, ağaçlar bile yü- Masalarınızı ayırınız - Telefon 43703 
züne gülmüyorlardı. Günler ona yıllar Pazartesi Kadıköy Süreyya bahçesinde 
kadar uzun, olimpiyatların sor1U hiç gel B A y B A y A N 
miyecek kadar uzak görünüyordu. Bir 
türlü avutamadığı dertli gönlünde hep 
Elektranın, ihtiyar eşinin hasreti var -
dı ... 

" ... Zavallı Elektram, benim can yol
daşım 1 Kim bilir Penelope • Ulis'i na
sıl bekledi ise o da beni öyle bekler ... ,, 
diye üzülüyordu .. 

Bir akşam yine uzun bir gezintiden 
dönüyordu. Caddenin prtasını bir sürü 
insanlar kaplamışlar iki taraf olmuş • 
lar. Biribirlerine yumruklarını gösteri· 
yorlar. Fena fena lakırdrlar aöylüyor -
lar, bağrışıyorlardı ... 

(1) Helanodiı - Olimpiyat oyunla
" yargıçlannm adı idi. 

(2) Hipodrom - At koututu, araba 
kotuıu yapılan yer. 

(3) Stad - O~t uunJamun 
yapcJWı 7U'· 

Geçmiş Kurun/ar 
30 Ağustos 1924 

MISIR BAYRAGI 

Mısır hükılmeti, M1Slr bayrağını 
deği§tirmek üzeredir. Mı~rdan alı
nan son haberlere göre yeni bayrak 
hakkında n-ünwneler yapılmış ve 
bunlardan biri Melik Fuad'a takdim 
edilm~tir. 

Bu. nümııne l;abu.Z edildiği tak
dirde Munr bayrağı bundan sonra 
kırm1zı renk yerine gök renkte ola
cak ve üç hikil yerine beyaz renkte 
ve daha "büyük cescmıette bir hilal 
bulunacaktır. HiUilin içinde de gene 1 
beyaz renkte üç kiiçük yıldız olacak-

tı~~ == ·l 

< ~-KURUN 

Kleraas Terras 
ESRARI 

Yeni Şerlok Holmes Alen Diksonun 
l-/eyecanlı Maceraları -- - - - - - -Yazan: Arnauld Galopin 

Aylardanberi işler durgun gidiyor, 
apartımanın zilini çalan olmuyordu. 
Ben de, yapacak başka bir işim olma · 
dığı için, sabahtan akşama kadar ga • 
zete okumakla vakit geçiriyordum. 

G:ızetelerde beni bu tembelliğimden 

kurtaracak bir facia arıyordum. Fakat, 
Londranın bütün gündelik gazetelerini 
dikkatle okuduğum halde beni alfikadar ı 
edecek bir §ey bulamıyordum. 

Gazeteler yalnız dış siyasadan bah
sediyorlardı. İşin tuhafı, bütün devlet
ler toplarını, denizaltı gemilerini, tay • 
yarelerini iki misline, üç misline, dört 
misline çıkarırlarken lakırdısı edilen şey 
sade silahlan bırakma idi. Her gün A
vam kamarasında devlet adamlarımız, 

şüphe edilmiyecek bir itimat ve sami -
miyetle, Avrupada anlaşmanın nihayet 
hüküm sürmeğe başladığını söylüyor -
lardı. "Kardeşlik" sözü ağızdan ağıza 
dolaşıyor, Lord Gafferson da, ecnebi 
aevletlerin siyaset adamlarile beraber, 
dünya sulhuna büyük mikyasta yardım 
edebildiği için mes'ut olduğunu söylü -
yordu. Sanki fena adamlar da (bunlar 
benim daimi müşterilerimdir), baştaki
lerin hareketlerini kendilerine örnek e

dinerek, silahlarını bırakrruşlardı. Bu 
vaziyet kar§ısmda, şimdiye kadar mu -
vaffak olduğum bir mesleği bırakmak 
mecburiyetinde mi kalacaktım? Tozlu 
Skotland Yard bürolarına tekrar alın -
mamı mı istiyecektim? Ben orasını, bun 
dan beş sene evvel, bırakmış ve Lon • 
dranm daha kibar mahallelerinden biri· 
ne polis hafiyesi olmuştum. Burada, 
malftm olduğu üzere, işlerim az zaman
da epey ilerlemişti. Şerlok Holmes'in 
yerine geçmiştim. Zavallı Şerlok Hol -
mes, fazla kullandığı morfin ve "koko" 
yüzünden bir sabah, !st Finçley'de isti • 
rahate çekilmişti. Onun Beyker cadde -
sindeki mükellef odasına yerleşir yer ~ 
leşmez talihim de gülmeğe başlarruştı. 
Uç hafta içinde, polisin ortaya çıkara • 
madığı dört haydut kurduğum ağların 
içine düşmüştü. Bu vak·a şöhretimi te· 
mine kafi gelmişti. Bunun üzerine, e -
vime milşteriler dolmağa başladı. 

Gazeteler boyuna büyük polis ha • 
fiyesi Alen Dikson'dan bahsediyorlar -
dı. Şerlok Holmes'le benim aramda ya
pılan mukayeselerin hepsi lehimde ne
tice veriyordu. 

Yazılan yazılarda benim koku alma, 
bir şeye nüfuz etme ve hemen sonunu 
kestirme kabiliyetimden sitayişle bah • 
solunuyordu. 

Bu takdir karşısında başkası olsa 
koltukları kabarır, büyük bir gurur du· 
yardı. Fakat ben alçak gönüllü bir in
sanımdır. Sonra, tecrübe ile öğrendiğim 
bir şey vardır: Bizim meslekte insan 
aylarca, hatta senelerce muvaffakiyet 
kazanır, fakat birdenbire etrafınızda 

gördüğünüz her şey iskambil kağıdı gi
bi devriliverir. İnsan birdenbire kendi -
ni karanlıkta bulur ve adı sanı unutu • 
lur gider. 

Şöhret bir talih eserinden başka bir 
şey değildir ve eğer insan bu şöhreti 
derhal kuvvetlendiremezse çok geçme
den yuvarlanır. 

Bütün sinirli adamlar gibi karagö -
rür bir insan olduğum için kendi ken -
dime: "Acaba talih benden tamamile 
yüzünü çevirecek mi?,, diye 
dum. 

soruyor -

Bir sabah "Daily News" gazetesini 
açtım. Gözlerim birinci sahifenin tam 
ortasındaki iki sütunu kaphyan bir ser
levhaya ilişti: 

KLERANS -rERRAS F ACIASI 

Bir kadın yatak odaaınd:ı öldürüldü. 

Çe,•irer.: Y. <;. 

düşüncemi işgal eden şey katildir. İçim
de hemen onu bulmak arzusu uyanır. 

Bu halim, ile adeta, bir meseleyi hallet
mek için sabırsızlanan bir riyaziyeciye 
benzerim. Riyaziye meselesini hallet -
menin, ne de olsa, nisbi bir ehemmiyeti 
vardır. Halbuki, bir mücrimi bulmak, 
şiiphesiz ki, daha faydalı bir iştir. 

Klerans Terras hadisesi oldukça e• 
rarengiz görünüyordu: 

Besti Hogart Londra kibar muhi • 
tinde herkesin tanıdığı bir kadındı. Bu 
kadın bir gece odasında ölü olarak bu • 
lunuyor. Bütün eşyayı arıyorlar, tan • 
yorlar: Katilin hiç bir şey alıp götür • 
mediği görülüyor. Bir çekmecede bu • 
lunan mücevherlerle çokça bir para ol
duğu gibi duruyor. Demek ki cinaye • 
tin sebebi hırsızlık değildi. 

Böyle vak'alar çok hoşa gider. Çün
kü tahkikatına girişeceğim iş, bu suret
le, daha esrarengiz bir hal alır ve ben 
hiç ummadığım şeylerle karplapnm. 
Hırsızlık için adam öldüren bir cani, 
çaldıklarını satarken veya harcarken 
hemen yakayı ele verir. Fakat hmuzlık 
etmiyen caniyi aramak daha heyecan • 
lıdır. Çünkü polis hafiyesi bu İJte bil • 
tün zekasını gösterecektir • 

Bununla beraber, kartımda bir güç
lük görüyordum. Polis i.1e vaz'ryet et • 
mişti ve şüphesiz yardıma beni çağır • 
mıyacaklardı. Baş müfetti§ Mister Mac 
Ferson polislerin en mahiri olduğunu 

iddia edercii. Halbuki her iti bilakis bUı 
bütün karıştırırdı. Fakat onda bu iddia 
var mı yok mu, bu işi kendisinden daha 
meşhur birisine vermeğe tabii yanat • 
mıyacaktr. 

Fakat, ben Klerans Terras'a gitme
ğe karar verdim. Orada Mac Fertıon'a 
rast gelirsem kendisine yarenlik ede -
cek ve beraber çalışmayı kabul ettire
cektim. Eninde sonunda bana muhtaç 
olacağını biliyordum. Fakat o zamana 
kadar işi alstüst edecekti. Ondan son • 
ra tahkikata benim yeniden başlamam 
lazım gelecetki, hem de daha büyük bir 
müşkilat içinde. 

Karar verir vermez Klerans Terraa'a 
gittim. Londraya gidenler bilirler: Bu
rası hayvanat bahçesinin karpsında, Re
cents Park'n yeşillikleri arasında bir 
yerdir. Oradaki kır evlerinde "kibar,. 
insanlar ve bizim "profesyonel güzel,, 
adını verdiğimiz kadınlar oturur. Betli 
Hogart'ın oturduğu ev kırmızı tuğla • 
dan, pencereleri beyaz tepeli güzel bir 
evdi. Duvarlara asmalar tırmanıyor, bal 
konlarm üzerinde çardak teşkil ediyor 
du. 

Evin yanındaki yaya kaldırımından 
ilerledim ve zile bastım. Kapıyı Mac 
Ferson'un katibi küçük Merkley açtı. 

Beni görünce hayret etmedi: 
- Oo 1 Mister Dikson, dedi. M üfet • 

tişle §imdi sizden bahsediyorduk. 
- Ne diyordunuz acaba, öğrenebi • 

lir miyim? 
- Hiç .. Alelade şeyler .. Mister Dik

son.. Sizi görmediğimiz için hayret e • 
diyorduk. Mister Mac Ferson da, ben 
de, hadisenin sizi alakadar edeceğini 

tahmin ediyorduk .•. 
- Gülümseyerek: 
- işte görüyorsunuz, geldim, de • 

dim. 
Küçük Merkley, gözilnü kırparak: 

- Çok iyi ettiniz, dedi. Dahı;l yavaı 
bir sesle ilave etti: 

- Bu işin içinden sizden :•n hiç ,. 
kamaz. ·ta arka • 

- Demek o kadar kanşık? h-ın söy

gazetelere bakılırsa acU bir cinayel ""~··• 
- Hayır, hayır! Biraz sonra siz de 

göreceksiniz ki öyle adi bir cinayet de
ğil, söz aramızda, Mister Mac Feraon 
yanılıyor. Fakat, bilirsiniz, o kendine 
pek inanmıştır. 

Yazıyı, memnuniyet duyarak, ace • 
le ile okumağa başladım. Belki böyle 
bir vaziyette memnuniyet duymak bi -
raz tuhaf gelir. Fakat, unutmayın ki 
!:~ b::- rx>lis hafiyeaiyim. Bu aıfatla, cl· 
nayetlerin benim için hususi bir manası 
vardır. Cinayet karşısında herkes acık
lı bir merak duyar. Ben de merak du • 
yarım, hatta hazan acmm bile. Fakat l 

Küçük Merkleyi'n §efi hakkında böy
le aöylemesi belki insanı hayrete dütü • 
rür. Fakat, Mac Ferson'un yanındakile
re karşı çok sert davrandığını söyler • 
sem ona hak v~siniz. 

(Dewm edecek) 
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Deniz Gedikli Erbaş 
Ô~<ulunda Dünkü 

. 
J 

--3 

en " • 
Ağustosun 4 Üncü Salı günü a şam 
Boğaziçinde büyük bir meh ap 

alemi yapılaca tır. 
Deniz Gedikli Erb'CI~ Ha:tırlama Okulundan bu yıl t!3 genç me iE 

ı:un o!muı ve dün mektept~~ bu gençlerin ayrılık ve öden töreı.; yapıl l lfilı 
fnı§tır . istiklal mcrşiyle başla}an törende söylevler c:erilmi ... Gedikli -~ 
mar§ı •Öylenmiş, tören geç~şi ve müzikli beden terbiyesi hareketleri ~ 
yapılmı§, ulusal oyunlar ı1e "Kan §Q§maz,, isimli üç perdeli/. bir piyes !! 
oynaı>mıştır. Mezun!ardan bir kısmı Ank.-ıra askeri sar~' at lisesine, ikisi ~ 
'deniz lisesine verilmişler, iki genç de gıi!mÜerde tavzif edilmişlerdir 

"Renkli projöktörlerle tenv·r edilmiş büyük 
meşhur yüksek sanatkarımız Bayan EftaJyaytI 
güzide musikişinaslarımızdan mürekkep muhteşem 

ve milli rakıs'.arımızı icra edecek zeybek takımı.,, 

Üzerinde 
edecek 

saz heyeti 

bir sal 
ıefakat 

bir 

htanbulun muhtelif semtlerinde ve Boğazın iki le.rafıııaa oturan sayrn halkımızın ~u mt;Uab 
sefasına iştiraklerın: tem~n için aşağıda ı:österilen seferle::- t.: rtib edilmiştir: 

1 - Şirketin (71) ııumar:"lı vapu&\.• saat 20,30 l.la K;.lprüden hareket ederek Beşih:la§, (\.ki'.• 
dar, Kuzguncuk, Ortaköy. Beylerbeyi, Çengelköy, Arı.avutkö,· iskelelerine uğrıya.rak li~beğe g;de· 

cektir. 

Yukarık; res!mc!e mezun gençicri görüyors:ınuz. . 
Galatasaray izcileri Avrupada 2 - Şirketirı (74) numaralı vapuru saat 20 de Yeııİm<ı.hall~den hareketle Büyükdeıe, Teıal' 

ya, 8E:ykoz, Paşa bahçe, Yeniköy, lstinye, Kanlıca, Emirgan R. Mis3rı, A. Hisarı ve K::todi!l: :~ ke 
lelerme uğrıyarak kezalik Bebeğe gidecektir. 

3 - Musiki l.1?yetini hamil olan sai elektrikle <envir eJilmiş olan şiritetin (73) mım::ıralı v&· 
puruna bağlı olanık Beb~k açıklarında harekete amadP bulunacaktır. 

~ - Elektrikle baştanbaşa tenviredilmiş olan şirketin (€8) numaralı vapuru Köprfül~n aait 21 
ele şirket idaresi ta(afından sureti mahsusada huzur lan rica edih•n sayın ~aylavlarımc~ la mı::ml'• 
ketim izin güzide kumandan ve rical~ ve partimizin erltinı me11subini ve ma~buatımızm erı. ani le ,., bt' 
bı şii• ve kalemde~' güzidı. bir zümreyi hamilen hareket eder;:ok Bebek açıklarında diğer vatJUi ~arı 
iltihak edecektir. Bu vapurda davetlilere mahsus b:, büfe ~hzar edildiği gibi Şehir Ti ı1 atrcsu ileti 
gelen san'atkarlarından B8y Hazım ile bazı cazib sim.:darın huzuru da temin kılınmıştır 

5 - Bebekten saat ?1,1 / 2 ta hare!<et başlanacak ve 3al, geçecek olan ;ı numaralı vapur eı. öır 
de ve onu takiben sağh scllu 71 ve 74 numaralı vapurlar ve bu iki vapurun arkasmda davetr!f'ri 
hamil olan 68 numarah 'apur yola devama başlıyacaktır. Vapurlar gaye\. ağır yol \le 1\ r.adolr sıı· 

hilini takib ederek Kanlıca koyu önünde müretteb plan d;..iresiude tı.vakkuf edecekle··ı-lir 

.; ... :::ı!.-ısaray izcilerimlen l>ir grup dün Avrupa seyalıatine !'!kmışlar- ğ 
u'·: : ciler Almarıyada biı müddet kalarak olimp!yatlan da görecek- :ı 

~- _·:r. Yukarıki reıimde seyha te çıkan izcileri görüyorsunuz.. l§ 
g§ 

S - Kanlıcada 45 daı.kika tevakkuftan sonra ay.ni terli bit- Emirgana geçilerek Y t'ııiköyt.. kt.' 
dar Rumeli aah~li ve sonra Papbahçesine geçilerek Beykoza kad:.:.r Anadmu sahili takıı~ edilt cel: 
ve Beykoz Yeni parkı önünde duru!acaktır. Orada kezalik 45 dakikalık tevakkuftan sc,nra T a ı a b' 

ya yoliyle Büyükdereye gelinerek Büyükdere ile Sarıyer arc.sındaki Reyıızpark önün o.. vap.lrft'lr 

demirliyeceklerdir . Saz heyetini hamil sah çeken (73) nunıarl\!ı vapur demırliyen diğer ..ıı. purll': et· 
rafında gayet ağır olarak mütemadiyen devredecek \ e san' atkaı lanmız e&l bedii eserle ·i terenııiif1'1 
eyliyeceklerdir. 

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

V dil<u ede vagon 'i 
7 - Bu sefer!ere sanda11ariyle i,tirak etmek ist;yenler Bebek, Kanlı<.a ve BeykNa sahr ve 

vapurların tevakk"ı fları S!rasında sandnllarmı sala bağlıya~-ileceklerdir. 

;..:,.,~.J!;ı~~" 
Dün Y etfikutede bilyük ı:·r trer. kazasının ör.üne g~çılmigtir . Yazısını 
tehir haberlerimizde bulacaksınız. Yukarıki resimde ycldan ;ıkan va-

gonıı görü:,: orsımuz.. 

Yeni Kadıköyü iskelesi 

Akay iilaresi tarafından yaptırılmakta c,lan yeni Kadıköy iskdea 
(Köprüde), yakanda resmini gördüğünüz fekli almıştır Modern 
bir tarz.da yaptırılan bu iskelenin büyül... bir ihıiy:ıcı kar§tlıya.:ağı 

muhakkakhr. 

"""'= 

~ 

8 - Büyükc!crede ik! saat tevakkuftan sonra vapurlar ayni iskelelere uğrıyarak a.rclet edece?'· 
ferdir. 

Gidip gelme vapur ücreti herkes için 37 1/2 Kuruştur 

Paso ve fotograflı kartlar ve her nevi abonmar.laı ve h"1susi tenzilat!ı biletler bu !liderler içİtl 
muteber değildir Sayın halkımızın gösterecekleri rağbet karşısında şirke~çe zuhurat pusta!a; yı' 

pılması mukarrerdir. 
Biletler bug~ı:den ;ıibaren Köpr:i ve Boğaziçı iskelekrinde satılmaktadır. 
Sayın halkım•zın Köprüye avdetlerinde Tramvay Şil'ketinin her hat i'zerinde mil-.tarı kafi ı:ı· 

raba bulundurma!< ıureth ~e gösterdiği a;akayı memr uniy-stl,. ilan eder1z. 

~ııım~ıınııı~ııınıııımınıı~nıınıııııııımııımımıımm~~ıru~~ımıııınıijnı~nı•ı~~nıınıınmıımmmmııı~ımııırıııımmıınıııırıııımmımmm~mııımmımııı~ııımmm~rı ~mm' ııooımını~oo~~~ ~'.üu·~7':m~ııwrJJ~ 

ı;: KON O Mi 'f.,.. Karaciğer- ~a!s~k: Mide 

T
.. .. 1 s Tedavzsz zçzn 
utun top ama - .. . ~ 

Kanunda yapılması ZL J MELER 
istenen tadilat 8 <;.-.. 

tesbit edildi 8 Mevsiminden istifade et 
Ekicilerden t~tün toplama kanunun-15 aziran 15 1 inci Teşrin . 

da yapılacak tadılatın esaslannı karar- 8 . _ "B 
laştırmak için yapılan.hazırlıklar bit - 8'8B'.8888~8888g-~g888~~~ 
miş, dün muhtelif vilayetlerden gelen 

1
9tll 

murahhaslar iç ticaret umum müdürü alakadarlara bildirilmişti. Şimdi de 1 haren karpuz nakliyatında tenZ·ı;flt' 
Bay Mümtazın başkanlığında toplan - bu tarihten önce ihracatçı olmıyanla- tarife tatbikine ba{;llıyacağın~ıı? bLllJ' 
ınışlardır. Komisyona İzmir, Düzce, A- rm ne şekilde ruhsatname almaları la· puz fiyatlarının gene eski halını 
dapazarı, Samsundan gelen murahhas - zım geldiği hakkında yeni bir talımat- cağı umulmaktadır. 111u~· 
!arla tütün inhisarları, inhisar murah- name hazırlanmış, Ticaret odasına bil Öğrendiğimize göre TrnkY11 ıı.ıııe 
hasları, Türkofis murahhasları da işti- dirilmiştir. Oda. \'aziyeti alakadarlara tahsilleri tenzilatın kavun nınhSll 
rak etmektedirler. Dünkü toplantıda ka- bildirilmiştir, müracaat edenlerin isim de tatbikini istiycceklcrdir. 
nun madde madde okunarak yapılma - !eri Vekalete gönderilmektedir. Fındı ~ rekolfesi 
sı istenen tadilat tesbit edilmiştir. Bu - }' ağmur kavun,. karpuz . . 300 b111 

gün son toplantı yapılarak kat'i netice Yeni yıl fındık rekoltesının t }lıllıtl 
· ı"çı·n zararlı oldu ı · l - k t•· r"tte n .ıı-almacak ve hazırlanacak olan proJe ve· çuva ıç o acagı a ı su '" ı;iıllı.ı 

kalete gönderilecektir. Bir kaç gün önce yağan yağmurlar edilmektedir. Alivre satışhırn ırc.o ı;sı11d11 

k k d bilhassa Trakya mmtakasma fazla za- den başlanmış. İstanbul h.0 ~ c:nrtile 
ıhracaiçı/ar ha ın a rar vermiş, kavun ve karpuz mahsulü eylül ve birinci teşrinde tctlını 5~tıl· 

936 yılı ikinci kinunundan e\1Ve1 bozuimu§Lur. Bu hasarat: yüzüncierı ka- kiı 'k i.tc~ 'Küı u:ıtan GO ton k:ldar i ıtı· 
ihracatçı olanların ne ı;ekilde ruhsat- vun ve karpuz fiyatları derhal yüksel mıştır. Sn.tış faalivct inin a~~~~111ı~' 
name alacakları hakkında hazırlanan meğe başlamıştır. de daha ziyade lı~raretıcncccgı 
talimatname Ticaret odası vasıtasile Şark şimendiferleri bugünden iti- maktadır. 
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Almanyanın Siyasal Bilgiler 

~~~:n~~~~inoıa ile ı.oıo- Çocuk hırsızları Amerikalı beşiz ;~:!:0;'art'arı 
rtilerini istediği bJdiriHyor. Al- kardeşlerı• de kaç rmak ı•stedı•ler' Okul Yıldızdadır. Yatılıdır. 
~CllıYanın koloniler için gösterdiği ) • ~~~ilar; yıl;:.ılrrı;~ır lki ~1a:;;il u:: 
lffcth, Alman faşizminin biinyesin.. ve son sınıfı idari, mali ve siyasi el Evvela, Amerika Birleşik devletle- deki esmer, yakışıklı bir genç hasta 
en gelen bir arzunun, bir İ§tahın ri hududundan Kanadaya geçmek. Son olarak bu hastahaneye geldi. mak üzere üç kısma ayrılmıştır. 

fq kendisidir. ra, çocukları "sağ ve salim,, Amerika-
lfitlerizm kısaca Almanya- ya getirmek. 

clcı, büyük harpten evv~lki eko- Çocuk hırsızlığı Amerikada hergün 
~01tti bünyesinin ayaklanması. Ver- duyulan vak'alardan olduğu halde, Ka 
•Qy !alhunun kendinden kelliği, nadada hemen hiç görülmemiştir. Bu-
Qnr.ıığı parçalara ve lonk•iycnla- na da sebep hükumetin bu gibi hay-
r dutları son derece ağır cezalara çarp-

Q Yeniden kavuşması demkti.. masıdır. 
• • • 

4lmanyada Hitlerizm politika
*t l,~ hat üzerinde adım adım re
Qf· 
~ ıze etmeğe çalı1tı. Versay mua· 
/desinin askeri kısımlannın kal .. 

1rtlrnası, Ren mmtakasının iıga/; 
tıe nihayet Almanyanın kolonileri
~~ Yeniden elde etmesi b:rbirirıi ta 

ıp eden sistematik bir faali}'etir: 
11.eticesidir. 

• • • 
Almanyanın kolonilt rini iste 

~e•inin bugünlerde Avrupanın ye .. 
;

1den sulhu koruması için teJbir 
er cılmakta old~ğu bi1 zamanda 
~eYdana çıkmasım da tabii gör
~elidir. 

t/Jrı. hareketin merkezi ~1kleti in· 
~l~>E~dir. lngilterenin kend:sinı 
~ n her şey pahasına muhafaza• 
Clttıecbur addetmesinder. iler, fel 
~ektedir. Avrupa işlerinde bir 
~~rbe asla teşebbüs edEmiyecek 
: Vaziyette oları lngiltHe aynı 
l't '>1011~a Avrupa.da revi.zyoncula 
~ IQkvıye ederek b:r yeni miiııt 

'le kurmak emf'lincle<Ht. Bu e 

:elden Hitlerizm senelerdenberi 
~1İlacfe etmektedir Niteki,,, son 
<)l~ ·ı h 0k" . d k. ile .rıı er ı ayest e :ıyr.. şe ılde 

el' "1 •iirülmiiş bir davanı,ı ifadesi· 
ır, 

~ Sadri Ertem 

7'~4MV AY ŞiRKETi TOPKAP!f 
OlUNU YARIM BIRAKMIŞ 

bo 'tramvay şirketi TopkapI yolunur: 
~ilk 1 'd o an kismılarım tamamen tamir 
Ccegvin· b'ld' · ~ b' 'k' ri ı ı ırmesıne ragmen ır ı ı ye-

~t~a.lllir etmiş, diğer tarafları brrakılmiş-

•tbı·~Cletliye tarafından şirkete yeniden 
ler· ıgat yapdmış, noksan bırakılan yer· 

ltt ta . d" ~a rnır e ilmezse belediye tarafından 
biı~~?~larak parasının şirketten alınacağı 
. ıtılrniştir. 

B. ROŞEt-1 EŞREF 
rjlll. llir aya yakın bir zamandanberi şeh
~İlltl~de bultınan ve bu arada Ankarada 
!le· ttllleı erkanınuzla temas eden Atina 
ti~ı~İı Bay Ruşen Eşref dün Atinaya 

?l:lıııtir 
,. p 

1 efrika No. 16 

Beşiz lcardeşler bir ara.da 

"Kanadalı beşizler,, bugün bütün 
dünyada meşhur, bir batmda doğmuş 
beş kardeştir. Meşhur çocukların da 
bir düşmanı vardır: Amerikanın ço
cuk hırsızları. O halde, bu çocukların 
da bir gün kaçırılmak felaketile kar
şılaşacakları pek ümit edilmiyen bir 
şey değildi. Nitekim, çocuk hırsızları 
- Amerikancasile "Kidnapper,, ler -

Bundan başka, Kanada polisi Ame-
rikan polisinden daha mahirdir. , 

İşte, çocuk hırsızları beşizleri ele 
geçirmek için bu tehlikeleri göze aldı
lar ve Kanadaya girdiler. 

Fakat, Kanadaya girer girmez ara
larına, onlar hiç farkına varmadan, 
bir polis hafiyesi karıştı. Bu polis ha
fiyesi, kendisini onlardanmış gibi gös 
tererek haydutların bütün planlarını 

öğrendi ve polise haber verdi. 
Şimdi yapılacak iki şey vardı: 
Haydutları cürmü meşhut halinde 

tutmak, veya planlarının meydana çık 
tığını söyliyerek bu işten onları vaz
geçirmek. 

Birinci tehlikeli görüldü. Çünkü bu 
suretle arkadaşlarının intikamını al
mak için diğer haydutların işe giriş
mesi ve çocukları bir an rahat bırak
mamaları ihtimal dahilinde idi. 

İkinci düşünce daha iyi bulundu: 
Böylece haydutlara pes dedirtilın'iş ve 
gözleri yıldırılmış olacaktı. 

Bu suretle Kanadalı beş kardeşle
rin hayatı kurtarıldı. Fakat şimdi bu
lundukları yuvayı büyük bir muhafa
za altına aldılar ve onlar da, her A
merikalı zengin meşhur çocuk gibi, ser 
bestçe :!lokağa çıkmak, istedikleri gibi 
gezip oynamaktan mahrum bulunuyor 
lar ... 

bu beşiz kardeş!ere .. d.: g?.zıerini dikti- Belgraf 'ta bir rahibe 
ler ve kaçırmagı duşunduler. 

Fakat, kaç~~ma~ılar.. • SeVdig~ İne kaçtı! 
Vak'arun hıkayesı şu: 
Beşiz kardeşler Kanadada bir ço

cuk yuvasında bakılıyorlardı. Annele
ri dünyaya bir çocuk daha getirmişti. 
Bu, beşizlerden evvelki diğer beş ço
cnukla beraber, ailenin on birinci ço
cuğu oluyordu. Bu yüzden, beşizleri 

bir çocuk yuvasına yatırmıştı. 
Çocuk hırsızları evveldenberi bu 

yuvadan bir çocuk kaçırmayı düşünü
yoralardı. Fakat, babasından para çek 
mek için, kaçırılacak çocuğun zengin 
bir çocuk olması lazımdı. 

Beşizlerin babası, hükumetin ken
disine bir ev yaptırmak arzusunu ka
bul etmemişti. Bu, onun zengin oldu
ğunu gösteriyordu. 

Bunu haber alınca, çocuk hırsızla
rı beişzleri kaçırmağa karar verdiler: 

Çocuk yuvasına gidecekler ve bir 
gece çocukları kapıp kaçacaklardı. Bu 
işin en kolay tarafı idi. Asıl iki büyük 
müşkülat vardı: - 4 

"Deyli Ekspres,, gazetesine Belgrat 
tan bildirildiğine göre, güzel bir rahi
be çalışmakta olduğu bir hastahanede 
kendisine baktığı erkek hastaye kaç
mıştır. 

Rahibe, bağlı bulunduğu manevi 
bağlar ve taahhütleri bozmamak için 
büyük bir mücadele geçirdikten sonra 
nihayet kaçma kararını vermiştir. 

Hemşire Emanuela ismi verilen bu 
rahibe, 20 yaşındadır, esmerdir. Erkek 
kardeşi tanınmış Amerikalı muharrir 
Luiz Adanik'tir. Yugoslavyanın Subo
tika şehrinde sevgilisi Stevan Baleta
run evinde bulunmuştur. 

Bulunan çift, medeni kanuna göre 
hemen evlenmek istediklerini söyle
mişlerdir. 

!ki sene evvel, Emanuela daha bir 
müptedi olarak bu hasthaneye veril
mişti. Bir müddet sonra Baleta ismin-
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başbaşa olmak için büyük kuvvetler 
harciyormuş. Genç kız da onun geri ka
lışını o zamana kadar devamlı bir su • 
rette spor yapmamış olmasında bulu -
yor, çok geçmeden kendisine yetişece
ğini umuyormuş. Hatta bunun için onu 
elden geldiği kadar kışkırtıyormuş. Sa
hiden ümitleri de boşa çıkmamiş ve za
yif delikanlı az zamanda epeyce ilerle
miş. Çok yorgunluğun böyle bir fena -
lık doğuracağmı hiç düşünmemiş. Bu 
bir suçmuş. Bununla beraber kendisi de 
böyle fena halde üşümüş olmak için 
tedbirsizlik yapmış olmahymrş 1 

'tirı .\ıiı genç kızı dinledikten sonra se
bit tı:ı:k mi, üzülmek mi lazım olduğunu 
1ıl'tıı. tlirıu kestiremiyordu. Mademki krz 
bit k Sevmiyor ve zavallı delikanh boş 
lı11"1:~untuya düşmüş, artık kendisinin 
~aı ıle dostluk kurmasına ne engel 

ltd , 
~qtıı 1

• Acaba arkadaşI, kendi aşkına 
'· ıthıt b 1 v A . . ıqPt v u mamasına ragn•en zızın 

tibi ıg~.nI kendisine yapılan bir fenalık 
ili? gormekte devam etmiyecek miy -

ti 
t Unlarz uzun uzun düşünecek ka • 

'"a. "akit yoktu. Genç kızın sorgusuna 
ll \1erınek gerekti • ....... . 

~I l!:vinden başka yerde göremezsi-

....... 
?-liçin? ....... 

ş·ÇiinkU hastadır. 
...._ ~di gene acımağa başlamıştı: 

~h. vah, nesi varmış? 

- öksürüyordu. Soğuk aldığını söy
lüyordu ama ... 

- Sonra? .. 
- Bu soğukalgınhğı (zatürrie) ye 

çevirdi. Lakin korkuyu atlattı. Şimdi iyi
liğe yüztuttu. Zaten ben onu plajdan 
dönüşte, gittiği zamandan daha zayıf 

bulmuştum. Halbuki geçen yıl hiç de 
böyle olmamıştI. Deniz ve güneş ona 
yaramıştı. 

Genç kızın yüzünde bir keder bu -
lutu görüldü: 

- Kabahat bende öyle ise ... Onu yor 
muş olmalıyim !... ' 

Anlatıyordu: 

Diğer gençleri kendisine karşI pek 
küstah bulunca Adolf ile gezmiş. Fakat 
bu genç, koşularda ve su sporlarında 
pek geri kalıyormuş. Buna rağmen genç 
kıza yetişebilmek, hiç olmazsa onunla 

Kendisine böylelikle teselli vermek 
istediği anlaşılıyordu. 

Genç kızın son sözleri şu oldu: 
- Onu ziyarete gittiğiniz zaman 

bunlan söyleyin! Hepsini söyleyin. Boş 
yere bir kuruntuya saplanıp kalmasm 
zavallı .. Bunu sizden çok rica ediyorum. 

Ona sanki yalvardı: 
- Sizin dilediğiniz her şeyi yapmaya 

hazmın. Fakat bunu yapmayI o kadar 
güç buluyorum ki. Düşününüz ... 

Sözünü kesti. 
- Anlıyorum. ince bir goruşunüz 

var ... Siz bilirsiniz. Mademki öyledir, 
kalktığI ve derslere devama başladığı 

zaman ben kendim söylerim. Böyle da· 

Aralarında peyda olan tanışıklık 

gün geçtikçe bir aşk halini aldı. Em 

nuela hemşire, hasta delikanlı ile ge

celeri hastahanenin bahçesinde bulu

şuyorlardı. Nihayet başkadm rahibe 

bu vaziyeti sezmiş ve hastayı evine 

göndermiştir. 

Hemşire Emanuela bir müddet kf'

derini unutmağa ve hayır vaz.:fesine 

kendini vermeğe çalışmışsa da bu an
cak dört ay devam edebilmiştir. 

Bir taraftan da Baleta ona mektup 
lar gönderiyor ve aşkını alevliyordu. 
Nihayet rahibe kız, bu delikanlı ile kaç 
mak kararını verimştir. 

Zarafet modeli 

Aemirkanın Naşvil şehrindeki ayak 
kabı sanayicileri yukardaki resmini 
gördüğünüz Bayana pek küçük ayak
kabiları rahatça giyebilmek kabiliye
the malik olduğu için ve zarif tavrı, 
güzelliği, şahsiyeti dolayısile, "1936 
zarafet modeli,, vasfını vermişler ve 
bir de kupa hediye etmişlerdir. 

ha iyi. .. Şimdi vaziyeti daha iyi kav -
rıyorum. 

Akşam oluyordu. 
Neredeyse ~imalin sisli gecelerinden 

biri başhyacaktı. işten dönen halkın 

caddeleri doldurduğu bu ~aatte Ham -
burg'un geniş rıhtımlan, geniş cadde 
ve bulvarları, ko-: aman meydanları bir 
mahşer kalabalığile doluyordu. 

Pavla'nm son sözleri şu oldu: 
- Yarın akşam bize geleceksiniz, 

değil mi? Hepimiz bekliyeceğiz !... 
öt·le candan ve tatlı gülümsiyordu 

ki de"llindenberi konuştuklarının hiç bi
rini hatırlamadr~r be~belliyd!. Bu göz -
}erde ve bu yüzde, hasta arkadaşını 

sevmi~ olup da sonradan onu ba~tan sa
van hoppa bir l::ıclm rPJ·unclan b:r zerre 
bile olmadığı şüphesizdi. 

Aziz, geleceğini ı:öyleC'i. 

Genç kız, ilk otobüse c:tladı ve cad -
cienin kö~esini kıvrılmcaye !::!dar Azize 
baktı. Son defa o minimini, beyaz ve 
rşıktan örülmüş gibi güzel elini ~alla -
dr, ondan daha ~üzel ve ryc!ı:ılık bir 
yüzle gülümı::e'1i. 

:/- :(. :lf· 

i3 -
Pavla, sarışın delikanlıya arkadaşlrk 

elini uzatırken ne dil ünmü 1ı 

KABUL ŞARTLARI ŞUNLARD 

Talebe kaydına eylıilün birinci 
nünden itibaren başlanır. Yazılma 
HU sonunda sona erer. 

Girmek istiyenlerin yaşı 18 
küçük ve 25 den büyük olmaması, 1 
mezunu bulunması imtihanını kaz 
ması şarttır. 

İstekliler, hüviyet cüzdanı, altı 
tograf, sıhhat ve aşı raporları ve dir 
törlüğe yazılmış bir dilekçe getirec 
!erdir. Bundan başka okul direktör 
ğü tarafından da ayrıca muayene 
pıiacaktır. 

Talebe okulda tahsilini bitirdikt 
sonra hükfunetin göstereceği yer 
vazife kabul etmek mecburiyetinded 
Kabul etmiyenler okulda bulunduk! 
yıla ait ücretleri tamamen tediye 
meğe mecburdurlar. 

Tedrisat başladıktan sonra iki h 
ta okula devam etmiyenlerin kayıtı 
rı silinir. 

GED!KL! ERBAŞ VE HAZIRL 
OKULLARINA YAZILMA 

ŞARTLARI 

Kadıköy skerlik Şubesinden: 

Konya ve Ankaradaki Gedikli erba 
hazırlama okullarına talebe yazılma v 
alınma işlerine 1 Ağustos 936 da ha 
lanacaktır. Şubemiz çevresinde ola 
lardan bu okullara girme;:e isteklileri 
şeraiti anlamak üzere şubemize ba 
vurmaları gerektir. 

Queen Mary rekor 
kırdı mı, 

kırmadı mı? 
İngilizlerin büyük Transatlanti 

vapurları Queen Mary Avrupa - Ame 
rika yolunu en son seferinde 4 gün 
saat ve 37 dakikada aldı. Halbuk 
Fransızların Normandie vapuru en so 
seferinde Avrupadan Amerikaya 4 gü 
11 saatte 42 dakikada gitmişti. 

Bu suretle, ilk bakışta Queen Ma 
nin rekoru kırdığı ve A vrupadan A
merikaya en çabuk giden vapura veri 
len "Mavi kordela,, yı hak ettiği zan
nolunur. 

Fakat, işin bir ince tarafı vardn-: 
Avrupa ile Amerika arasındaki yolun 
başlangıcı lngilterede Bishop Rock 
noktasile Amerikadaki Ambrose nok
tasıdır. Halbuki, Queen Mary Ameri
kaya Nevyork limanına, yani muay
yen noktanın 30 mil berisine yanaş

mıştır. Normandie'nin rekoru ise bu 
iki noktalar arasındadır. Binaenaleyh, 
!ngilizler Fransızlardan bu rekoru a,.. 

lamamış bulunuyorlar ... 

hasta ise nelere kapılmıştı? Bunda aşa· 
ğr yukarı ikisinin de çocukça bir saflığı 
vardı. Lakin bundan sonra ne olacak • 
tı? Genç kızın delik.ınlıya: 

- Sizinle arkadaş olmak benim için 
bir ihtiyaçtır. 

Dediğini iki taraf ta ayn ayrı söy • 
lemiş bulunuyorlardı. Halbuki ikisi de 
bu ihtiyaç kelimesini söylerken ve din
lerken başka başka manalara çekmi! 
bulunuyorlardI. 

Aziz genç kızın serbest olduğunu 

ve kimseyi sevmediğini öğrenmekten 

derin bir tat buluyordu. Onunla dost ol
mak, hayatım birleştirmek için hiç bir 
engel yok demekti. Fakat hasta arka • 
daşına ne söyliyecekti? Genç kmn söy
lediklerini nasıl anlatacak ve buna nasıl . 
inandırabiJecekti? Onun ne kadar üzü• 
le::eğini aşağı yukarı kestirebildiği için 
üzülmekten de kendini alamıyordu. O
na söylemek için ziyaretine gitmeye de 
bir türlü karar veremiyordu. 

O akşam ve o gece hep bunu düşün
dü. Her an karşısında gillümscyen o ay
dmhk ve açık yüz bile bu karışrk dü • 
şünceleri 1.rnkiinden söküp atamıyor • 
du. 
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1 Galata : Sesli Han 

----~-------------
Nafia Vekaletinden: 
4 Eylul 936 cuma günü saat ~,45 de An7.arad~. Nafıa Vekale· 

ti malzeme eksiltme komityonu odas,nda 4000 lira muhammer. be• 
delli ıartnamede yazılı miktarda font boru, vana vantuz ve k"epin 
kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksilbne şartnamesi ve teferrüatı bedelsiz olarak Ankaradı:. Ba ı 
kanlık malzeme dairesinden alınacaktu. 

Muvakkat teminat 300 !iradır. isteklilerin ~eklif mektuplarıt:ı 4 
Eylul 936 cuma günü saat 14,45 e kadar Ankara da V E:kalet malzemt' 
müdürlüğüne vermeleri lazımdır. (1765) ( 4086) 

Ademi iktidar 
VE 

Bel gevŞeii llğl ne 
Kaı:Şı 

1 lstanbul Vakıflar Direktörlüğü iLiinları ( _:.-_______________________________________ __ 
Semtime§hur ve mahallt:si 

Cağaloğlu, Alemdar. 

Samntya, Hacıkadın. 
Eyüp, Nişancı Mustaf apaşa. 

Kumkapı, Kazgani Sadi. 
Şehremini, lhrahimpaşa. 
Eyüp, Nişancı Mustafa. 

Beyazıt, Sekbanbaşı Y akup nğa. 

" 
Şehremini, Deniz:ptal. 
Balat, Karabaı. 
Yu~ufpa~a. 

Yem kapı, KatipY.asım. 

Çar&•· 
Çaknıakçılar'da Valdeham. 

" ı: da 
11 ,, 
,, ,, 

F atfo Bcğceğiz. 

Bay azıt, Y nhnikapan. 

Uzunçarşı, Yava~~aşahiıı. 

Dayahatun. 

Cadde ve •okağı 

Çatalçeşme. 

Tra.nvay C. 
Niıcıncı. 

Cami. 
Yayia camii. 
Niıancı. 

Simkeşham altında 

" Topkapı C. 
Vapur iskelesi 
Hu~ki C. 
Yer;ikapı C. 
Liltfollahağa. 

1 ci kemerde. 

Mescit altında. 
2 c: ijst katta. 
Nipncı 

Mektep. 

Ne;, •ı Cinsi Muhammen kiral' 
Lir' K 

2.2-1 

314--372 
46 

HOCdrüstem camii 
ve ~eşrutahane. 
Hane. 
Şeyh Murad der 
gahı odaları. 
Mektep mahalli. 

12 Ha1,e. 

• 

~5 ·-101 
89 -93 

?98- 340 
13 
23 

57 -59 
39 -37 

Şeyh Murat sama· 
han~ odası. 

Dükkan. 

,, 
,, 
,, 

" 
9 Oda. 

13 
21 
93 

" ,, 
" 

Efd'J :zade medrr.· 
se arsasında baraka 

5 Hatıcesuitan meİ<· 

tehi, )tında bodrum. 
24 -22 Me1c:ep altında 

iki bodrur.ı. 
9-7 Depo. 

20 

ı~ 
s,so 

2 
1 
l 

g 

7 
6 
2,50 
1,50 
2.50 
1 
3 
4 
2 
5 

2.So 
2 

2 

'I Davutpaşa, Kasa:>ilyas 
,, )~ 

Yun•f paşa. 

Hamam. 
Şütçii. 

Hamam odaları. 
Haseki C. 

9--7 Maa oda arsa. 
26 Oda. 
25 Dükhan. 

1 
o,50 
oSo 
1.So 

, . 5 

i~T i YA~LICJI 
YOK ED~R 

Tafsilat: Galata posta kutusu 1255 Hormobin 

C .. H. P. Genel Sekreterliğinden: 
10 Ağustos tarihindl" münaka sası <ilin edilen S~nema makineleri 

ve sa°İt1.malzemenin münakasa günü bazı firmalar tarafından bu 
müddet z.arfında teklif yapılamıya cağı anla§ıldığındaıı ve ıartname· 
de bazı tadilat yapıldığından dola yı 15 - 9 - 1936 tarihine kadar 
temdıt edilmiıtir. 

Yeni şartnameler 5 - 8 - 19 36 tarihinden itibaren ~.nkarada 
C. H. P. genel sekreterliği ve lstan bulda C. H. P. ilvönkunıl baıkan· 
lığı tarafından parasız .:>b.nk verilecektir. (111) 

Dün ve Yarın neşriqatı 

Hi pnotiznıa 
Şimdiye lmdar bizde ilmi mahiyete mütalea edilmemi! 

çok meraklı bir bahistir. Hele ruhi meselelerdeki derin ihtisası 
dürıyaca tanmmı§ olan büyük profesör Dr. P. Jane'nin me§hur 
eseri muhterem Cemil Sena tarafından tam bir itina ile tercüme 
ve ne~rolunmu,tur. Bu memleket hesabına büyiik bir kazanç 
olup üstadı bu tercümesinden dolayı hassatan tebrik eJt:riz. 

fiyatı 100 kuruf. 

, 

Yukarda yazılı mah:..!Jer 937 sene5i Mayıs nihayetin·.! kadar kiraya veıilmek üzere arttırmaları llı'' 
tılmıtlır. istekliler hi:ıı1:alarıntlaki muhammen kirasının .ser.eliğidn yüzde yedi buçuğJ nisbet nde pef 
akçeleriyle birlikte 5 Ağustos 936 çarşamba günü saat 15 e ka.dar Çenberliteı'ta lstanb!.!l V c4kxflar b•t 
müdürlüğünde akarat kalemine gelmele:i. (104) ____ ,/ 

lstanbul Kom ut anlığı ı 
Satrnalma Komisyonu ilanları 

Ordu sıhhi ihtiyacı olan 2.000 
bardaklı su matarası 21 - 9 -
1936 pazartesi günü saat 15 rle a· 
çık ~ksiltme ile s!.tın alınacaktır. 
Muhammen tutar- 4.000 liradır. 

Şartnamesi her gün k\imisyonu· 
muzda görülebilir. 

İsteklilerin 300 liralık ilk te• 
minat makbuz veya mektuplariyle 
birlikte belli gün vr aaattt Fındık· 

Istanbul Telefon 
Direktörlüğünden: 

Hususi telefonunu p0;ra muka bili halkın konuımaaına açık buı' 
durmak suretiyle telefonu bir kar vasıtası olarak kullanan dJ 
yazıhane, otel, ev ue olurıta olsun bu kabil yerlerden vaptırılacak ıı' 
her konuşma umumi merk~zlerde ot duğu gibi 7,5 kuru~tur. 

Hilafında ha.-eket ederek halktan fazla para a•chğı s~bit oll~ 
bu telefon sahipleri umumi merkez ler hakkında tatbik olunan ta~ib'' 
ta maruz kalacak1-ırdır ( 4358) 

lıda, Komutanl~ satın alma k~ ~~-~~~~~~-~~~-~~~~~~~~~~-~~ 

misyonuna gelmeleri. (106) 

• • • 
Ordu sıhhi ihtiyacı olan 2500 

metre harp paketi mc.hafızlık be· 
zi 21 - 9 - 936 pazartesi günii 
saat (14) de a~dı: eksiltme ile sa• 
tın ~hnacaktır. Muhammen tutarı 
3125 liradır. Şartnamesi her gün 
komisyonumuzda görülebBir. İstek 
liler 235 liralık ilk teminat mak· 
buz veya mektuphriy le beraber 

tJlll!1~•~~~BmlMl!lll-~-.ııınıın11mfü'ITTıni m:ll!lll 

ı . Şirk~ti Ha;riye 
11 ıdaresınden •. 

V AKIT kütüohaneai - lıtanbul -- Ankara cadclf'ıi JI belli gün ve sa-ıtte Fındıklıda Ko· 
_ ___________ .. mutanlık satın alına komisyonuna 

1. Ş rketçe Ağustosun 4 üncü Sall 
§ gunü akşamı için tertip ve ilö" 
~~ edıten Mehtap alemine Şirkettef1 
~ ayrıca ve. pur isticarı suret:ile uşti" 
B rak ar7usunda bulunan muhteref11 
U teşekküllerle zevatın bir an e""el 1 
~idareye müracaatları rica olunur. ı 

• • • 
gelr.ıeleri. (108) 

lı!mınml~luılımııııııınınııırmımımııııwJutl~~mmıı~mmmıııım~~~ııınııımmıı.ıııa~mmınnıı~~nııınırmOI~ 
ŞARK DEMIRYOLLARI 

lLAN 

Aşağıda yazılı tarifelerin 1 Agus
tos 193S tarihinden itibaren mevkii 
tatbike konulduğunu sayın halka bil
diririz: 

1 KURUN Doktoru 
Necaeddın Atasagıırı 

Her gün 16,30 dan 20 ye ksdıır 
LD.lelide Tayyare apartımanınrııı: 
da daire 2 numara 3 de hastnl~4 
nı kabul eder. Cumartesi günlcf~ ıı· 
den 20 ye kadar muayene pnrss 
dı:-. / 

Ordu si.1hi ihtlyacı afon 750 dü· 
zine muhtelif boyJa ronlft>n flimi 
21 - 9 - 1936 pazartesi günH sa• 
at 14,30 da açık eksiltm':: ile ıalm 
alınacaktır. Muhamm~n tutarı 

3488 liradır. Şartr.ames1 her gün 
kom:syonumuzda görulcbHir la· 
tekl:lerin 262 liri\lık ilk teminat, 
makhuz veya meiduplarivle bhlik· 
te belli gün ve Sdı\tte Fmdık:ıda 
Komutanlık satın alma komisyo· 
nunP. gelmeleri. (105) 

- Seyri hnfifc mahsus 105 numa
ralı istisnai mııv.akkat tarife 30 ikinci 
teşrin 1936 tarihine kadar muteber ve 
karpuz ve pancar küspesi nakliyatına 
tatbik cdlir. _ K Ü R LJ N 

- !stisnai muvakkat tarife numa- r gsse'' 
ra 106 mükerrer - 31 birinci kanun ... 11Utenııze t:onoerııeo yazılar, .... 

ye girmek ıc:tn \se, zarrmm köşestııe 
.. * • 1936 tarihine kadar muteber ve zahi-

İstanbul Konıutanhğr bir!ikle re nakliyatına tatbik edilir. -
- İstisnai muvakkat tarife numa· 

ra 107 - 30 ikinci teşrin 1936 tarihine 
kadar muteber ve un nakliyatına tat
bik edilir. -

ri ihtiyacı olan (50 000) 1'ilo sade 
yağına talibinin vermit olduğu fi 
yat makamca pahalı görüldiiğün· 

den µazarlıkla ihalesi 18 - S -
1936 1 ·· ·· l5 .:ı l lstanbul, SO Temmuz 1936 

!a ı gunu saat ~<' yapı a· DIREKTÔRLÜK 
caktır. Muhammen tutarı 38500 li •WtWRAll•tmmıımmnıamıunıuııımuınıııuuı•ııııuıımııoıwımmnnı ......... _ 

radır. veya mektuplar:Yle 2490 sayılı 

J;k teminatı 38S8 liradır. Şart kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki 
namesi 250 kuı:uş mukabj!inde ve· 1esaikle beraber en az biı saat ev• 
rildiğİ gibi her gün komisyonumuz veline kadar teklif mektuplarını 

1 

1 

ıete) kelimesi yazılnıalıdır 

Karşılık tstlyen okurlar. mektU~ 
10 kuruşluk pul koymatıcıırtıu 

ıneıt~ı>· 
Ha..tıılnııyıw ya1.ılan gerı ı;oooer ıetıı• 

Kıymetst:ı: yollanmış mektuplara> ti'"° 
konulan paraların kayboımasındaJl.· tor • 
otıuak çıkan yazılardan dolayı. dlrel' 
tUk. tıstUne ııorıı torgu aımas. f 

G .. .. · l 5 kardffd unu geçmıf •ayı ar 

2:ı ıturu' 
Adre. :ıt dc:Jştiren aboneler 

öderler. • 

IJll!ert" 
Oaı.eteml1de çıkan ytu:ılarlıı tel> 

l 
da görülebilir. Fındıklıdaki komutanlık ıc..hn ~lma 

isteklilerin ilk teminat makbuz komisyonuna ver:neleri. (107) IL.;;;;;;;;;__,...., __ ;;;;;;;;,;...,.-.-iiiiôıiıiiiııoıiiijiiiiiiiiiijtlill"""' 
her bakkı ııı:ılt kf' .dlııl içindir 



ln~ınmaJtı~mumommı•m;ır ·~· 
:: Kilo ~oğ.~zi;i grubuna bağlı depolara teslim 

• 
KAPALI Z,l\RF USULILE 

2ssQ ,, Üsküdar ;• ,, ,, ,, 
30oQ ,, İstanbul ,~ ,, ., ,, 
ll\ı\.. ,, Cibali fabrikıuı çocuk yuvaaına ., ,, 
~ ,, Galatnda ve Meydancıktaki' ~eftiı ve muha!ebe 'uhelerinc 

'34so depolara te.lim 
~1~karıda tes!im yeı-leri göıte rilen müeaaeıelerimiz için cem'an 
be •• ,, kilo mangal kömürü S - 8 - ~36 gününe raatlıyau perıem· 
~ıtl(?~ saat 15 de pazarlıkla satın alınacaktır. isteklilerin şartna· 
it ttını görmek \!zere her gür. ve pazarlık için de tayin olunan gün 
\ '-atte % 7,5 muvakkat güvenme puC? lariyle birlikte Kab;,:ılatt..L le-
~ıtıı ve mübayaat şuce~indek! alım satım komisy::muna müracaatları. 

SOo.000 Adet elektrik kap ıülü 8 No. 

(77) • 
l 

1·00o.ooo Adet d;nıımit kapsülü 6 No. 
~'Yukarıda dm ve miktarb.rı yazu, kapsüller f<:.rtnameleri muci· 
~ite 21 - 8 - 936 tarihine rasth yan <"~ma günü ı .. :\t 15 de pazar
tiıı aatın alınacaktır. lstf-klilcrin ~artnamelerini göı 'T'lek üzere her I 
~r Ve Pazarlık için de tayin olu nan gün ve saatte ,....,,., 7.5 güvenme 
~!~tiyle birlikt~ Kabataıta lnhi sarla! levazım ve mübay~l't ıubesi 
~ündeki alım komisyonuna mür;caatları. (8'i) 

l<ır kJar ~li Nafia Müdürlüğünden: 
tQ l - Edirne· istanl:ul yolunun Babaeski kazasJ .:lahili,ıde 48 _ı_ 
\tııılicj kilometresndeki (TAŞ KÖPRÜJ namındal<i köprür.iln beto1.· 

e olarak yenirlPn yapılması eksiltmeye konulmu!•lir: 
Su itin keşif bedeli 10696 lira 87 kı.Hl'!tur. 
2 - Bu işe a1t Jartnr.mc. ve evrakı fenniye §Ut ·l-..rdır: 
~ - Eksiltme ~artnamesi 
a - Mukavt>lEna.me proicı\ 
f' - Bayınddrk :tleı:i genel §attn!lmesi 
1)-Tasviye· türabiytt, şose ve kigi· in§aata da:r fenni ~:utname 

~tt t - Hususi ~artnaml? (Bayın clırltk Bakanlığı tcırafınd<:-n in~a e· ;k betonarme l:üyiik köprüler hakkında fenni ~adnamc). 
~ - Keıif zcdveli ıilsilei fi yat cedveli, mctrai ced\'eli. 
"' - Proje, Grafik. 

~istekliler bu ~artname ve evrakı fcnniyeyi (53) kuruı m\ıkabilin· 
1
"klareli Nafia f!airesinden ala bilirler. 

i~3 -Eksiltmc 24Ağuatos1936 paz:\rtesi günü sa'lt 1~ J~ Kırklar
'fia ınüdürltiğü birıaunda yapılacaktır. 
4 - Eksil:me kapal: zarf usuliyle yapılacaktır. 

l ' - Eksiltrr.t,;ye gire-bilmek için i::teklilerin (803) liri\ muvak-

ı 

.? ı 
·-;/ 

Fakir kızın 
evlenmesi 

Bu krem pudraya medyunum 
Hayatımda en büyük emelim 

mesut bir yuva kurmak arzusu idı 
tahii fakiı-inı heni her erkek ala. 
mazdı tesadüfen parfümcıi mües 

sesesindcn bir esans almak istedim 
tesadüf olacak hana NECiP Bey 

yağsız kremini Yerdiler müessese 
yalnız bu kremi knllanmaklığnnı 
ta\·siyc etti bir sene bu kremi tec. 

ri.ibe ettim çehremde bir pcmbclih 
fe,·kalade değişiklik gördiim mii. 
temadi üç senedir NECtP Bep kre
mi ve pudrasını kullanryonım bu 
müessesenin bütün mallarına med 
yunuın çiinhii benim fakir bir kız 
olmaklığıma rağmen iyi biliyor. 
rluın ki evlenemezdim NEClP Bey 

• • 
EKSiLTME iLANI 

SUMER BANK 
UMlJMI 

... 
MÜDÜllLUGÜNDEN: 

1 - Gününde: ihaleş'., y3pılamayan Zafranbolu civarında, 

~arabükde kurnbcak deınir fabrikasır:e- ait ikamet~:z~h1arm \(• 
nel1eri vahidi fiyl\t <;sasiyle ve temelden yukarr kısı11'lar toplan 
1ötiir:.i olarak eksı!tmeye ;)k~rıtmı~tır. Tahmin ed.len bedeli 
t64840,59 (yüz aitnuş dört bin se\iz yüz kırk, 59 00) lirr.dır. 

2 - Bu işe ait eks!ltrr.e cvrnkı ~unlar dır: 
a) Eksiltme ~aıtna.mcsi 
l>) Mukavele projesi 
c) Fenni §artuame 
d) Fiyat cetveli, keşif hülasa lan 
e) Hususi tar~name 
O Projeler. 
htcyerıler bu e' rakı g,25 1ira tnukabilindc Ank~rilda Ziract' 

::ankası binasınd,,.ki Sümer Bank muamelat müdürlüğünden a· 
· abil irler. 

3 - Eksiltme 17 Ağrstos 936 pazartesi günü aaat 1& da 
Ank .. -:ada Ziraat Bankası binasında Sümer Bank merkezindeki 
komisyondı:. yapıbc~ktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacakttr. 
5 - lsteklile ·in 9.49? - lira muvakkat teminat vermes; la· 

;ı;ı;ndn. Bundan başka ekııiltmcyc girecekler ihale gününden üç 
-;ün E!\ veline kadaı· bankLya bu iıi başara.bileceklerini is bat f'de 
:ek ~nak göstererek bir ~hliyet ve sikasi alacak ve l:u vesikayı 
'cklif mektuplarına 25 kunıtluk pulla beraber leffedecekle r 

Posla ile gör:derilecdr teklif mektuplarının -r.ihayet iha· 
le Halinden bir ı:aat evveline kadar ge=lmİ§ ve zarfın kanuni 
·ckil:ic kapadılmı; bulunması ,arttır. 

Betonarme Köprü 
inşaatı Eksiltme ilanı 

Nafıa Vekaleti Şose ve Köprüler reisliğinden: 

.. ,t,al vermesi ve bundan baıka a§nğıdakj vcıik:darı ı~aiz olup 

~;llleai ve yu1''>rıda yD2.ılt ~vra kı im.-ala.rr.ası lazımdır. r-AI 'd 
35 '49() nuınnalı kaı1t.mda yazılı ves!knlar1a beralıer 1 Haziran manya a 

.t'rihinden sonra N;.fia Vekaletinden alınmış cnliyet \'csika.sı. MUHENDlS MEKTEPLERi 
t 
1 

'l - Teklif rr.~ktu:ıları yukarı da üçüncü madde~"" yazı~! saatten 
ıı·~l evveline kudar Nufia daire sine getirilerek ckı.Htme k'- mis•·onu 
ı.1 ~' 11 e makbuz mukab:J:nde vere ccklerdir. Posta . le gönc!eril~cek 
dtllpla.rın nihayet üçüne ii mıs.dde de ya;ılr saate kaı!u gelrr.;, olmnst 
I);~ Zll.rfın mühur mumı~ ile 'yice kapc:.hlmış olmas• lazrmdır. Posta 

Balıkesir vilayetinde Ayv~hk - lz:nir yolu üzerinde "25 ~00,. 
lira ke-tif bedelli ,-_ıtmovııı. betc,nar me kcprüsü intaacının kapalı zarf 
usuliı:'I eksiltmesi 17 - 8 -- 036 pazartesi günü u.at 16 da Nafia 
Vekn:eti şose ve k.öprü1e. reisliği eksiltme komisyon..ı odaur.da yapı
lacaktır. Eksiltme ~artn~mesi ve buna müteferri evrak "127,5,, ku· 
rU! mukabilinde !OıSe ve köprül~r reisliğinden alınabii~eği ~'bi isti· 
yenl<::r bu şartnan. eleri RalıkeJİr Nafia müdürlüğür.e müra.caat ede
rek gürebilirler. Muvakkn~ teminat "1912,, lira "50,, kuru~tur. Eksilt· 
meye girmek istipmlerin resmi ga zeten:n 3297 sayıh nüshasında çr 
kan t:\limatnamcy~ tevfikan roüte ahhitlik ehliyet ve3ikaıın . haiz ol· 
maları. ~tak gecikmdEr ka hul edilmez. \ 64) 

Betonarme Köprü 
inşaatı eksiltme ilanı 

Nafia Vekaleti Şose ve Köprüler Rdsliğ:nden: 
İf ~tfa vilayetın~e Ur~d - Oiya rrbekir yolu üzerİt1de 3S 000 lira 
i>ı tdelii Hac.kamil betonarme köp1 üsü inşaatın n kapalı zarf u· 
~~eksiltmesi 17 - 8 -- 1936 pazartesi günü saat (15) de Nafia 

~ti foıe ve t.öprüler rei51iği eksiltme komiıyonu odasında ya
l(tır. 

~~~iltme ,artnamesi ve b•.ına müteferri diğer evrak (190) kurut 
~1 •lınde tose ve köprüler reisliğin.len alınabilecefi gibi istiyen· 
l ta.rtnamele:i Urfa Nafis müdürlüğüne müracaat edert-k göre· 
~t. 

l~U\rakkat teminat (2850) lira dır. Eksiltmeye girmek ist:yenlerin 
~·~ll.tetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talim21tnameye tevfi
f~~~eahhitlik ehliyet vesikaıını hah; olmaları. 
~ blll~ahhit b:ı;zat mühendis olmadığı veya bır müher.disle be· 
~ ku l§e girme-Jiği takdirde aı gari on metre açıklığında betonar· 

t •• 
l' k0~rü yapl'l"r~ olduiuna dair vesika ibraz etmeıi lizirndır. 
~: lıf ınektu1Jlarının 17 - 8 - 1936 pazarteıi günü '"at (14) 

lr Ankara.da şcse 'e köprü ler reisliğine verilmeıi l~ı:ımdır. 
(72) 

air inşaat mühendisi 
alınacaktır 

~skeri fabrikalar Umum 
miidürlüğünden: 

~~kaek mühendis mektebin den diplomalı ve asgari be§ aene 
~ •tlerinde çahşm:§ ve askerliğini y&pmıı bir inJ?aat n ül.end;sine 
~~ardır, Talip olan!arın elle rinde mevcut veı•~l.. ile b;rlikt~ U· 
\ldürlüğe nıi~racafltlan. (Si) f 

Jngenieur- M·ıttwe·ıda 
Schule (HTL) 
Makift,ıerı c?eTdrik müh,ndislikleriı~ş
ktmc bilgilı:ri/otomobil ve tan-arcdlik 

._ ____ Fıoıum ••ruı• ----· 
~ ..................... _,._~ ... 

5liilllr.AJcadelni 
Yrasmar osrsu 

T ayyM .!Ctlik, makıne, elektrik, 
otomobil, mimarlık, intaat mü
hendisleri. Kiremitçilik kısmı. 
Alman hükumetince tasdik edil
mit ve kabul edilınit mühendis 
mektebi. 

ZAYİ MAKBUZ 

Galata İthalat gümrüğünün 8756 
numaralı beyannamesine ait 22030:} 
numara ve 10/ 11/ 1934 tarihli makbu
zu zayi ettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığı ilan olunur. 

Sabefay Abraham Varak 
(V. No. 17478) 

lstanbul Bc§inci icra Mcmurluğım
d.aıı: 

Müteahhit b .nat rni:hendis olmadığr veya bir mi.iheııd~sle bera• 
her b:ı işe girmeci;~: ta!t·~i:-de :ıuga ri 10 metre açıklıi{ında betonarme 
bir !<bprü yapmış C\lduğuna rlair ves?k, ibraz etme,: laz~ı:ıdır. 

Teklif mektu;.>larmın J 7 - 8 - 93e pazartesi günü saat 15 e ka· 
dar Ankarada şos ! ve köprüler reisliğine verilmesi lazımdır (71) 

1 Jstanbul Emlak ve Eqtam Bankası ilanları 1 
~--------

Taksitle Satılık Arsa 
Esa6 No. •t Mevkii ve nev'i 

656 Sultanahmett~ Alerr.dar 
mahallesincle Yere Ba· 
tan ıoke.ğınd~ eski 6 
yeni 28 • 30 No. lı 219 
50 metre murabbaı usa. 

657 SultanahmeUe Alemdar 
mahallc>sind"! Yere Ba~ 

tan ııok.,imda t"ski 6 ye· 
ni 20, ?.:?. 24 ı6 No. lı 

Depozito 

176 Lira 

Mahcuz olup paraya çevrilmesine 583 me•re mur::.bbaı aı· 
karar verilen ev eşyası 1/ 8/ 936 tari- sanın 9'3 100 h:ssesi 672 
hine müsadif cumartesi günü saat 10 T af silah yukarıdı:1. yazılı arsalar birinci taksiti ;Jetin Vf' geri ka· 
dan 12 kadar Şişlide Bomontide İzzet .. . . . . ..ı. . .. 

1 
, • • • 

paşa sokak Roto apartımanı ı numa- lan },.;dı taksıtı ye .. ı seneJt> ve yeclı mu.&,, ı kısımda \ ~ fU aurett~ ta 
ralı dairesinde son arttırma ile satı- mamı faizsiz sekiz mü:;avı taksitte ödenmek ve 12. 8. 9~6 tar:hine te· 
lacağından taliplerin hazır bulunacak sadüf eden çarşamba güna saat on da ihaleleri yapıln:ak üzere acık 
memurumuza müracaatları ilan olu- arttırma.ğa konulrr,ustur. 
nur. isteklilerin o gün ve !!aatte şubemize gelmeleri. (81) 

1L.i\N 
Hali tasfiyede bulımaıı lstanbul Tapu ve Kadastro Umum 

Esnaf bankası 11:fürakipliğhıden: M •• d •• ı ·· •• d 
31/7/ 936 da ikinci defa yapılan 1 u ur uğun en: 

içtimada ekseriyet temin edilemediğin 1:mıirin Seydtköy n.ahiyeıi hu dudu içindeki Av . .mdu!~ zadeler,. 
den içtimaın talik edildiği 2i Ağustoz • l z· ı:. k ~ - · • - - · · · · · · · · • 
936 pazarertesi günü tııaat onda hisse- aıt o up ıraat car. asına ıpolek bulunan öuıgurca -; Htııeımn l<C\du· 
darların Banka merkezinde toplanma- trosu yapılacağından keyfiyet 2613 say .ıı kanunun 6 inci maddesine 
hm Uçilncü defa ilan olunur. göre :l!akadarlarca bilinmek üzere ilan .:ı!unur. (94) 
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M. M. Vekiletinden: Ankara mektepler muhasebecili 
Geaikli •ba4 huıılama ınek teple:ıne talebe alınıyo~ . 
1 - Ankara ve Konyadaki Gedikli Erbat hazırlama mektep· 

!erinin ihzari ııuıflanna 3 ıınıflı ve gedikl~ orta kıımın 6. ıımflarına da 
5 ıınıflı köy ilk D'ektep mezuoları alınacaktır. 

l. - Bu mektepler yat.Ilı ve parasızdır. Mektebe girit ıartlar' aı 
kerlik tube batkanlarından öğreni lebiln. 

3 - Yukardaki !artları taııvan ve gediJki erbat ohmya i~tekli .,lan 
köylü çocuklarının en geç 20 Eylul 936 tarihine kadak mensl.p olduk 
!arı a~kerlik ıubeletine m\Arauat etmiı ve evrakını tamamla.mı' ol• 
malan lazımdır. (136) (4~9) 

~stanbul üniversitesi arttırma ek
siltme ve pazarlık komisyonundan: 

Eczanan İ•mi 

Glycerİn6 
Acic!e Phenique 
Formol 

Miktarı 

900 Kilo 

300 " 
750 ,, 

Muhammen 
fiyatı 

Kr. 110 Kilosu 
,, 
,, 

220 ,, 
125 ,, 

Muvakkaı 

teminatı 

194.50 

Tıb Fakülteai Anatomi Enstitüsüne alınacak o!an üç kalem ecza 
10. 8. 1936 pazartesi günü saat ( 15) de Üniversite Rc1<törlük ~ina· 
ımda ihale edilmek Ü2:ere kapalızarf Jsuliyle eksiltmeye konulmuı· 
tur. 

Talipler 2490 sayılı ihalat kanununa uygun vesaikh zarflarını 

ihale 8Ünü ıaal (14) dP Rt>ktör~iiğe vernııt olmaları :azımdrr Şartna· 
meai pazartesi ve ı:-ertembe günleri Rektörlükte görel·.'.Hrler. (27) 

Kırıkkalede yapılacak inşaat 
P.skeri Fabrikalar Umum 

Müdürlüğünden: 
Ke,if bedeli {13603?.) lira (86) ACUrut olan yükarıda yazıh 

inpat askeri fabrikalar umum müdürlüğü ıatın alma kom~yonunca 

14 ağuıtoı 936 tarihinde cuma günü aaat 15 te kapalı zarfla ihale 
edilecektit. 

Şartname (altı) lira (81) kurut mukabilinde komisyondan ve· 
rilir. Taliplerin muvakkat temınat olan (8051) lira (65) kunıtu havi 
teklif mektuplarını me.:kur günde ıaat e kadaA" komist\lna ver· 
mele:ı ve kendile!;nin de 24~) numarah kanunun 2 ve 3 maddelerin· 
de yazılı vesaik.le muayy(-n gün ve saatte komiıyona müracaatları 

Türk Maarif Cemiyeti 

Bursa Kız Lisesi 
(Yatı, Gündüz) 

(42) 

20 &ğu!ltoatan itibaı en kayıt muameleıine bqlanac.akbr. 
Yıllık yatı i1creti 185 gündüz ücreti 35 liradır. Memur, kar· 
det çocuklara ayrıca tenzilat yapılır. Bu yıl ff:n kı.ım. da açı · 
1acaktır. Lisenin reımi liselere muadeleti Külhir Baka.nlığınca 
tasdik edilmittir Beher ıınıfa 40 talebeden fazla alınmıyaca· 
ğından gereL.. eaki talebenin gerekse yeni kaydedilecek ~ale-

benin vaktir..ie lise direktörlüğüne müracaatlaı: . (55) 

Nafia Vekiletinden: 
11;18/ 9:fô salı günü saat on beşte Ankarada Nafia Yeki.Jeti 

Demiryollar intaat dai;es~a'\deki münakasa komisyonu .ldaaında Aydın 
demiryolunun 67-1 200~74+0-:>0, 390+ 450 ve 430 ~ 600 üncü lilo

metrelerindeki laf ocaklarının her bir~nden on beter bi& rnetrP. mi
kip balutın ihzar. nakil ve vagonlara yüklenmesi itini kapalı zarf 
usuliyle ayrı ayrı münakasay"' çı karılmııtır. 

1 - Bunlarditn e1+ 200, 274+ 000 ve 390+ 450 ind kilo
metrelerden çıkarı!acak balastıla rın muhammen bede-ileri 21750 li
ra olup muvakkat teminatı 1631 lira 25 kurutlur. 

2 - 435+60~ üncü kilometre deki taı ocağından çıkarılacak ba· 
laatm muhammen ledeli 23250 lira ve muvakkat teıcinatı 1743 lira 
75 kuruıtur. 

3 - Mukavele projesi il~ bayındırlık itleri genel tartnamesin 
den mürekkep bir takım münakaıa evrakı 55 ve yalnız - 435-1 600 
üncü kilometreden çıkuılac~k balaıtın münakasa evrak .. 58 kuru, 
mukabilinde demiryollar inş:ıat daireıinden verilmektedir. 

4 - Bu ekıiitmeye aıirm~k iıtiyenler, 2490 numatah kclnun 
mucibince ibrazına mecbur oldukları enak ve vesikalarla 7. 5 936 
tarih ve 3297 vumaral. resmi ceridede ilan edilen ta•:matname mu· 
cibince Nafia vekf. letinden almış oldukları müteahhitlik veıikaıı ve 
teklif zarflarını me7kur kanunun tarifatı daireıinde hazırlıyarak 11 1 

8/ 1936 günü saat cm dörde kadar makbuz mukabil:nd.a demirvol-
lar i~aat dairesine tevdi etmeleri lazımdır. (28) 

M. M. Vekaletinden: 
936 ıeneıi iç!nde alınacak A!aman~iri erat binek eler takımları 

nı al:naya talip firmaların teklifler ile birlikte tarlname mfü~ekkeres; 
için 15 Ağustos 936 günür.e kadar M. M. V. fen ve ıanat umum Md 
ne müracaat etmeleri. ( 4208). 

satınaima komisyonu başkanlığında 
Cinsi 

Ekmek 
Koyun eti 
Sığır eti 
Dana eti 
Kuzu eti 
Koyun böbrek ya/ı 

Koyun kara ciğeri 
Koyun iıkenbea; 
Sığır İ§kenbeıi 

Koyun beyni 
Paç.ı 

TavLak 
Hindi 

Kesır.e teker 
Toz ~eker 

iyi su 
MadE.nsuyu 
Buz 

Ben7.İn 
Otomobil yajı 

" ,, 
Yazl.k. 
Otoruobil yajı 
Kıtlık. 

Sade:yai 
Kokkömürü 
Kriple ,, 

Mete kömürü 
Çam ,, 
Mete odunu 
Gürgen odunu 
Çıra 

Konserve '(mub 
telif). 
Şeftali kompos
to. (Komene) 

Zeytin 
Zeytfn yalı 
Sabt-n 

Makarna 
Kuskua 
irmik 
Un (Ekiıtra) 
Nitasta 
Pirinç unu 
Arp.t tebriye 
Tel ,ehriye 

Kuru üzüm 
Kuru erik 
Kunı kayıi 

Kuru incir 
Kut üzümü 
Çam fıstığı 
Ceviz içi 
Fındık içi 
Badem içi 
Limon 

Pirinç 
Kur:1 fasulye 

,, Barbunye 
,, Bezelye 
,, Sarımsak 

,, Soian 
,, Bamya 

Börülce 
Kırmızı mercimek 
Kar.ı mercimek 
Patates 
Buiday 
Bulıur 

Nuhut 

212 000 
44500 

7.400 
4.250 
8200 

610 

3.400 adet 
910 ., 
400 ,. 

1800 ... 
soo ., 

2.660 
1600 

6 ,6(l(] 

7.800 

•• ,, 

29.000 Teneke 
150 Şi§e 

1 600 

203 Tt!neke 
40 Kilo 

160 ., 

128 "' 

16.300 ., 
1.405 T:>n 

150 ,, 

10.000 111 

200 .. 
118.000 
80.000 

1.000 demet 

2.160 kutu 

500 

3.050 
6.410 
8.280 

5.400 
620 
775 

9.600 
615 
390 
660 
350 

1.900 
1.000 
1 230 

830 
225 
263 
710 
400 
110 

39.600 adet 

15900 
~.900 

3.400 
1.060 

330 
19.€00 

ıes 

H>O 
1.2(.'0 
1470 

19.700 
535 

2 6!"'° 
2.450 

Behe,. kilom 
Lira Kr. 

10 
35 
25 
30 
30 
30 

15 
5 

2U 
15 
5 

35 
80 

32 
28 

15 
25 

3 

450 
35 

30 

30 

85 
30.00 
35.00 

5 
6 
2 
2 
5 

30 

25 

35 
65 
45 

22 
22 
22,5 
12 
25 
25 
22,5 
25 

20 
20 
60 
35 
25 
80 
35 
75 
80 

5 

20 
11 
10 
20 
50 

8 
100 

15 
20 
12,5 
6 
7 

10 
12 

T utcrı ilk t~minatı 
Lira Kr Lira Kr. 

2120Q 00 1590 00 
15575 00 ll&s 00 

1851) 00 138 75 
1275 00 
2461) 00 

183 00 

51~ 00 
45 50 
80 00 

270 00 
25 00 

93! 00 
1280 00 

2112 00 
2184 00 

4350 00 
37 50 
4S 00 

913 50 
14 00 

48 00 

3S 40 

95 62 
184 50 

13 73 

1600 72 
3~ 25 

3 41 
(j 00 

20 25 
~ 88 

69 79 
&q 82 
96 00 

165 82 
158 40 
163 80 

322 20 
326 25 

2 81 
3 60 

332 66 
63 51 
1 05 

3 60 

2 ·88 

76 04 
1385S 00 103~ 12 
42150.00 3161.25 

5250.00 393. 75 

500.00 
12.00 

2360.00 
1600.00 

50.00 

648.00 

125.00 

1067.50 
4166.50 
3726.00 

1188.00 
136.40 

17437,5 
1152.00 

}$:).75 
97.50 

148.50 
87.50 

380.00 
200.00 
7~.00 

290.50 
56.25 

157.80 
248.50 
300.00 

88.00 
1980.00 

3180.00 
759.00 
340.00 
2\2.00 
16.'i.OO 

1568.00 
295.00 

15.00 
240.00 
183.75 

1182.00 
37.45 

265.00 
294.00 

3555.UO 
37.50 
00.90 

177 00 
120 00 

3.75 

339 15 

48.60 

9.37 

57.97 
80.06 

312.49 
279.45 

672 00 
8~.10 

10.23 
13.08 
86.40 
11.53 

7.31 
1 .!.14 

3.56 

23535 
2".s.50 
1:;.00 
55.35 
21.79 

4.22 
lı.83 

18.64 
22.50 

6.80 
148.50 

332.93 
238.50 

56.93 
2550 
lo 90 
12.37 

117.60 
22.12 

1.12 
18.00 
13.78 
SB.65 

2.81 
19.88 
22.05 

(Devamı 11 inci 

Tarihi 
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SGt 
~Oiurt 
l er. Ya" 
~" gr 
~2. Peynir 
t. r J>eyniri 
a )lnak 

~~: 
l lııııurta, 
t~rı helvası 
p '1ı..n 
~e~ 
t ek kadayıfı 
~ tJ. ıt-dayıf ı .... ,. 

KUo 

480 
530 

58 
66 

750 
5.400 
2.903 
1.680 

30 
184 

S.000 
215 paket 

lC\800 
13 950 

800 
5200 
2.900 

280 
1.450 

171.200 adet 
ı.ıso 

900 
1.080 

16S 
930 
610 

13.500 
10.800 
3.300 
2.400 

400 
840 
770 

1.150 
1.200 
1.049 demet 
3.000 
1.700 
3.500 
4.450 

10.000 adet 
4.800 il 

1.560 " 
10.200 n 

1.200 demet 
15.000 ,. 
2.100 ,, 
2.0SO ,. 
1.900 
7.700 
9.600 

450 
3370 
9.400 

11.100 
9.900 

800 
1.500 

8.700 
1.cno 
1.900 
2.100 
1.550 
2.820 
2050 
1.800 
1.450 
1.250 

19.900adet 
1c.100 

7.300 

Beher kilom 
Lira KT. 

20 
80 

120 
60 
30 

7 
12,5 
20 

100 
350 

10 
50 

15 
20 

160 
45 
70 

160 
40 
1,5 

40 
30 
17,5 
2S 
30 
30 

10 
8 

10 
ıs 

8 
15 
8 

20 
20 
5 

20 
7 
8 

10 
4 
5 
ıs 

3 
2,5 
1 
1 
1 

10 
10 
5 
~o 

15 
12 
10 
8 

30 
10 

20 
20 
60 
20 
20 
25 
20 
10 
25 
25 

5 
8 
7 

(10uncu sayıl adan devam) 
T ulan ilk teminatı 

Lira Kr. Lira KT. 

96.00 
:424.00 

69.60 
39.60 

225.00 
378.00 

362.87,5 
336.00 

30.00 
644.00 
500.00 
107.SO 

1620.00 
2790.00 
1280.00 
2385.00 
203C.OO 
448.00 
580.00 

2568.00 
460.00 
270.00 
189.00 
41.25 

279.00 
183.00 

7.20 
31.80 
S.22 
2.97 

16.88 
28.35 
27.22 
25.20 
~.25 

48.30 
37.50 

8.06 

896.16 
12i.SO 
209.25 

96.00 
178.88 
152.25 
33.60 
43.SO 

192.60 
34.50 
20.25 
14.18 
3.09 

20.92 
13.72 

1134.24 
1350.00 10] .25 
864.00 64.80 
330.00 24. 75 
360.00 27.00 

32.00 2.40 
126.00 9.45 
61.60 4.62 

270.00 20.25 
240.00 18.00 
52.45 3.93 

600.00 45.00 
119.00 8.92 
280.00 21 .00 
445.00 33.38 
400.00 30.00 
240.00 
234.00 
306.00 
30.00 

150.00 
21.00 
20.SO 

190.00 
770.00 
480.00 
90.00 

505.50 
l 12~.oo 
1110.00 
792.00 
240.00 
1so.oo 

1740.00 
384.00 

1140.00 
420.00 
31~.co 

705.00 
411.00 
1so.oo 
362.50 
312.50 
995.00 
808.00 
511.00 

18.00 
17.55 
22.95 

2.25 
11.25 
1.58 
i.54 

14.25 
57.75 
3ô.OO 
ô.75 

37.91 
84.60 
83.25 
59.40 
18.00 
1L25 

899.03 
130.50 
28.80 
8'5 50 
3ı.SO 

23.25 
52.87 
3J.7S 
13.50 
27.19 
23.44 
74.63 
6J.60 
38.32 

Münakaaa 
Tarihi Saati 
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~-. Yukan'da adler .. yazllı yiyecek ve yakacak ihtiyaç miktarı eksiltme tartname~:ne göre komis· 
~L'11laa bağlı okullL: namına parti, p:ll'ti kapalı za·:fla münakasaya kon".Jlmut ve ilk t~minat miktarı 
~ yıwlmıthr. 
~ -. Eksiltme Ankara Mektepler Mubaaebecilifinde toplanacak komiıyon huzurun~a b"lli aün ve 

3 
ele JapılacaL.tır. 
.._ Ekailtme-'e airebileceklerin 938 yılı Ticaret Odası ve 2490 aayıh kanunun (2, 3) üncü r:ıad· 

lire ellerinde bulunan belıelerle; ticarethane namına ite gireceklerin itbu kanunda vazıh 
'I İçinde note?Jikten alma vekilett.ameleriyle komisyona başvurmaları. 

.._ kapalı zarf ektiltmelerinde İ•teklilerin yulu.ı ıda adı yazılı kanuna uyıun olruak :.izere kapals 
"-elctuplanna istenilen belıeler ve teminat makbuzunu veya bank:. mektuplarını koymak ıure· 

ltı ~flann üzerine tekliflerinin hangi ite ait olduiu ve klinuni ikametgahları yazdı ve z'lrflar mü-
1.a~ 01-rak belli Jri,?n ves aatlt>:den bir ıaat evvel ma'.::buz rr.uka'>ilinde komiıyon batk,_r,lığ.na verilme· 
~clır. Belli ıün ve zamandan ı'onra verilec,...X ve7a gönd1;rilecek te.klif mektupları kabul fildi!· 

leaıinatların f!kıiltme saatlerinden evvel Ankara Mektepler Muhuebeciliii vezneıine fatmlmı, 
•• eıka:ltme tart.namelerini ıörmek üzere komisyon ıekreterliiine mürae&a:!arı :tin olunur. 

'46) 

. . -.... 
.& .... "-"""'~. vw .... ......,., 

·Devlet Demiryolları ve Limanları işletm< 
" . " Umum idaresi ilanları 

Y enidoğan ve Esenkent istasyon 
binaları inşaatının eksiltme 

Jhalesinin tehir eilil.:liği evvelce ilin olunan Hr.) darpq8 
kara hattının 504 ~ 490 ve 53S + 920 nci kilometreierindek! Y 
jan ve Eıenkent istasyon binalarının intaaı kapalı zarf uıul;yl 
den eksiltmeye konmuştm·. 

1 - Bu iki bina intaatınm ke tif bedeli ?.4372,63 liradır, 
2 - istekliler bu işe ait tart name, proje veaah· evrak~ 

Demiryollarının Ankara VP. Haydar pafa veznelerinde 122 kurut 
bilinde alabilirler. 

3 - Ekıiltme 14 Ağuıtos 936 cuma günü saat 15 de 'A 
Devlet Demiryolları itletme umum müdürlüğü yol de..ireai bin 
toplanacak merkez birinci komiayonunca yapılacaktır. 

1 - Eksiltmtoye girebilmek için İ$teklilerin &f~ğıda yazı 
minat ve vesaiki aynı gün saat 14 e kadar komiıyon reisliğine 
etmiş olmaları laztmdır. 

a - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerines~;· 
liralık muvakkat temir.at 

b - Kanunun t.-ıyİl! ettiği vesikalar, 
c - Kanunun 4 üncü maddesi mucıbince elisiltiiifi ..r· iillillll..ı 

mani bulunmadığıaa dair imzaları tahtında bir mektup,_ 
d - Bayındırlık Bakanhğm dan muıaddak ehliyet ~ · · 
5 - Teklif mektı•pları ihale günü aaat 14 de liadarınakı;Q 

!.<abiiir.de komiıyon reisl:ğine verilecektir. Posta ileıaön'derileC 
lif mektuplarının iadeli teahhütlü olmaat ve niha1et bU Adi 
komiıyona gelmit olmaıı lazımdır. 

Bu it bakında fazla izahr.t almak 1atiyenler D X D. iY'Ci 
dairesine müracaat etmeleri. (83) ~ 

Muhammen bec!eli 77 lira olan 100 metre pirinç maf'4Dı 
için açılan ekıiltmeye iştirak eden olmadığından ikill('i eksiltme 
1936 pazartesi güni1saat10 da Haydarpaşada ıar bin~sı dahiliı 

1 inci itletme komisyonunda yapılacaktır. 
Bu ite girme~ iıtiyenlerin 580 kurut muvakkat teminat ve 

ri ve kanunun tayin ettiğ~ veaaikle birlikt~ eksiltme aünü saat" 
dar komisyona müracaatlan lazım dır. 

Bu ite ait ıartnameler komis yondıın paraıız ol.arak dalıtı 
tadır. (115) 

Muhammen Eedeli 6920 l:ra olan 400 ton yerli liok kömurü 
8 - 1936 pazartesi günü saat '15, 30 da kapalı zarf '™:ili ile 'A 
da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 519 liralık'. muvakkat ~eminat ile 
D'Jn tayin ettiii ve1;kaları:. reımi gazetenin 7 - 5 - 1936 G. 
No. la nüshaıında intitar etmit olan talimatname dairesinde al 
veıika ve tekliflerhi aynı gün saat 14,30 a kadar komi.yon reiı 
vermeleri lazımdır. 

Şartn:ımeler parasız olarak '.Anliarada malzeme 'dairesiı 
Haydarpatada tesellüm ve ıevk ıefliğinden dağıtılmaktadır. '.(11 

Muhammen bedeli 29700 lira olan 1350 ton ııtn'i Portla 
mentoıu 21 - 8 - 1936 cuma günü ıaat 16,15 de kapalı zarf 
ile Ankarada idare binasır~da 3'atın alınacaktır. 

Bu ite girmei~ istiyenlerin 222 750 itralık muvakkat temina 
kanunun tayin etti~: vesikaları, resmi gazetenin 7 - 5 - 193E 
3297 No. lu nüshl\unda hıtitar etmit olan talimatname Clair 
alınmtf vesika ve tekliflerini aynı gün aaat 15,15 e kadar k 
reiıliğine vermeleri li.umdır. 

Şartnameler 14S kuruta An kara ve Haydarpaıa vanel 
satıln•aktadır. ( 11 t) 

Haydarpaşadıı. liman arazisi dahilinde ve eski rmtmı .,.,, 
~ulunan 7 No. !u oda pazarlıkla ve bir une müddetle Hayd 
gar binuı dahilindt>ki birinci iıletme komiıyonu tarAfmdan3. 8. 
paza:tesi günü aaat lOda )apılacaktır. 

18 lira aylık •.ıthmin bedeli üzerinden kiraya verilecelltir. 
odayı kiralamak itt!yenlerin 1620 kuru!luk muvakkat tmninat • 
,unun tayin ettiği veaaiklf' birlikte pazarlık pnü saatine kadar ~ 
yona müracaatlart lizrmd,r. 

- Bu ite ait ıartnameler komiıyondan parasız olarak daPtıb 
tadır. (117) 

Muhammen bedelleriyle miktar ve vasıflan qalıda Jazıb 
gurup malzeme her biri ayn ayn ihale edibpek üze~• 17 - 8 -
pazartesi ıünü aaat 10 da Havdarpatada ıar binuı dahi!inJeki. · 
ci itletme komiıyonu tarafından açık eksiltme ile aabn alınacak 

!ateklilerin malzeme hizalarında yazılı muvakkat teminat il 
nunuıı tayin ettii' veıikatan ve kanunun 4 üncü maddesi maci 
ce ite girmeye manH kan\Oni bulunmadıfına dair beyanname vern 
ri lazımdır. 

Bu ite ait ta:1namele: Haydarpata!la. 1 inci itletme komia3 
taraf111dan paraıız olarak verilmektedir. 

1 - 5000 M. harici çift telefon kabloau muhammen bedeli • 
ra ve muvakkat •eminab 48 !ira 75 kuruıtur. 

2 - 100 M. pirinç çubuk 40 m/ m muhammen bedeli 584 lir; 
muvakkat teminab 43 lira 80 kuru,tur • 

3 - 10.000 kr gö~ tqı muhammen bedeli 1235 lira •e ma" 
kat teminatı 92 lir3 65 kun1ttur. 

4-10.000 ksr tu:ı; nıhu muhamme:ı bedeli 1250 lira Ye mu, 
kat tc!minatı 93 lira 75 kuru!tuT. 

5 - 450 kı. trik1or~tilen muhammen bedeli 180 lira ve mu, 
kat teminatı 13 lin 50 kuruttur. 

6 - 500 kg. e.di ve 50 kg. saf amor.yak muhammen bedeli 
lira ve muvakkat teminat. 16 iira 50 kunqbır. (80) 
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.MemlekeUmlzde '150 '20 23S 110 
lata.ııbW. Ankara Cacldeal, l V Alil! yurdu) 

Yab:uıcı yerlere '1350 72G '°° 180 Telefon lldare: 2437G 

Poata blrlJgtrıe } Yazı lşlerf 21U3 

girmlyen yerlere 180 950 600 180 
ı'elgr&f adreat: KUltUN lstanbul 

Tllrklyenln ber posta merkezinde KURUN'a abone yazılır. Posta kutusu No. t6 
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ANONİM TÜRK 
SiGORT A ŞiRKETi 

Sigorta Tekniğinin modern esasları üzerine kuruırnu~ 
en itimad edebileceğiniz Sigortadır 

us ·t·bare 
Yeni postane karşısında Büyük Kınacıyan hanında faaliyete geçmiştir 

Sigortaya aid her müşkiliniz hakkında gişelerinden meccanen malumat alabilirsiniz 
. - .. - -# -~,~.r -;-··"' ... _ .... --- ·· - . • 

.. · ·~. 1 

Meşhur bir sinemacı:. 
Bugün HoJivud'da 

yalnız klasik güzelllk 
kifayet etmiyor. 

diyor ve ilave ediyor: "Zamanımızda 

sinema stüdyolarında klasik güzellik 
günde 8 ~olar ve zekfı 100 dolar kıy 
mettedir. Güzel yüzler ise, zekii.dan \"e 

gençleşmiş bir tenden daha fazla, 1000 
dolar kıymetindedır. 

Sinema artistlerinin yakıcı ve kuv
vetli projektörleri altında çalışırken 

onların yüzlerini çabuk soldurarak 

sertleştiren ve buruşturan bu projek· 
törlerdir. Birçok yıldızlar, yüzlerini 
düzeltmek ve güzelle§tinnek için gU· 
zellik müesseselerinde bütün servetle· 
rini feda ediyorlardı. Fakat, bugUn ... 
Her yıldız, kendi kendine tevessül ede-
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nin taravetinı \ ı.nu;t! edebilirler. Vr füi 
yana üniversiest profesörü doktor mi 
Stesj tarafından keşif ve genç hay· iiH 
vanlardan istihsal edilen cildi bcsleyı· ~~~ 
ci ve gençleştirici Biocel cevheri şim· fü~ 
di pembe rengindeki Tokalon kremin· m~ 
de mevcuttur. Gece yatmazdan evvel füi 
kullandıkta, siz uyurken cildiniz. m~ 
besler ve gençleştirir. Buruşukluklar sm 
ve çizgiler silinir. Bu sayede her kadın ~m .... 

AKMAYINIZ 

Topraklarımızı Ağaçlandırnıal< 

için ,• 

o YAKMAYINIZ 

Milli servete Kıymanıak için 

ODU KMAYINIZ 

birkaG hafta zarfında 10-15 yaş genç füS ;f9 
leşmcğe muvaffak olabilir. Gündüzler" HH Az para i 1 e çok 1s1 n nı ak içi n ~~ 
ri ise (yağsız) beyaz rengindeki Toka· fü~ if!I 
lon kremi kullandıkta bütün siyah ~m Tu·· R sı·rı· YAKINIZ il! 
benleri giderir, ve açık mesamatı kapa ~fü 1 
tır ve cildi beya7latıp gen~lcştirir. ~m . 

-:ı:111 .............. ijiiiii;n;;:i=-5"~~=::;;;:::;::::;::;:=======;:;::::;-=: :::: ' 

fıte güzel ve genç bir artistimizin canlı itirafı 

•--Kolec ve l"icaret kısımlarile---• 
üsküdar Amerikan Kız Lisesi . 
Eyltllün 22 inci salı günü saat 13,30 da açılır. Sıhhate, tedrisata ve ahlaka 
pek iyi dikkat edilir. Kayıt ve kabul için sah günleri saat 9-12, cumartesi 
giinleri saat 14-18 c kadar mektebe müracaat. İstiyenlere mektebin tarif-

:::: . 1 1 mı Türk Antrasitinin Kuvveti, 1 
1111 Parlaklığı, Sıcaklığı Hic Bir 1 
mı Şeyde Yoktur. 1 
==== m= •••• :Ss •••• k 
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Taksimde 

6 Ağustos 1936 Per 
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Berlinde 
kampını 

1 • • 

oır ış 

ziyaret 
Dresden'den kalkan tren bizi 

ci saatte Berline ulaşurdı, 

lkademik müba:iele teşki!atı· 

m memur ettiği ve üniversite 
.tlcbelerinden m·.itcşekkil olan 
ıihmandarlarımız tarafından 

.arşılandık. Başka bir trenle ve 
, aktinden evvel Berline var· 
lığımız için büyük elçiliğin ve 
.:ılebe müfettişi Reşad Şem· 

eddinin pek naziUne olan is
ikb5llerinden mahrum kaldık. 
)aha geç muvac;alat saati bil-
dirilmiş olmaktan ileri gelmiş 
>U hadiseye her iki taraf ne ka
tar üzüldüğünü söylemiye ha
et yok. paytonlarma yerleşti

ilen arkadaşlar bu müthiş şeb
i hiç yadırgamadı Berlinin içi-
1e bayıldılar. Hatta dil bil
'lliyenleri bile kaybolmak endi-
esinden o kadar uzaktılar. 

Jurada hepimiz şehrin hayatı· 

ıa uyarak yorulmaz, koşaı· ve 
'akikasiyle hareket eJen 
.1sanlar olmuştur. Arka • 
1aşlar programa göre Berlinin 

· ok az kalınacağı için mütees-
irdilcr. Bu üç be§ günü miım

'=ün olduğu kadar fazla kesif 
·aşamak lazım gcliyor.Ben şim 
li burada herkesin şahsını a.Ui
alandıran gezmelerinden bah
etmiyeyim de mesleki ve 
· ençliğin terbiye:Sini aHikadar 
den bir ziyarete geçeyim. Dün 
izi bir Arbeitsdienst kampına 
,ön<lerdilcr. Bunu "iş mükei
~fiyeti,, kampı diye tercüme e
'ebiliriz. Hitlerin iktidar ma
·amma geçmesiyle ihdas edilen 
u yeni te~l:i15tm baŞt Hirl'dir. 

Doğrudan doğruya ilhamrru 
<ükrer'den alan Hirl'in bu teş· 
il fiti devlet hizmetlerinden bi 
i ve mühimmidir. Lise tahsili 
örsün veya görm::sn, 20 yaşımı 

>asan her erkek genç asker ol
nadan önce behem::hal altı ay 
u kamplarda çıı!ışac:aktır. Kız
ır için ihtiyari olan kampl.lnn 
:aycsi de aşağı yukarı ayni he-• 'efe müteveccihtir. 

Erkekler ihtiyari olarak bu 
.amplarcla daha fazla kalabilir
:r. Böylelikle bu sahada ken
'ilerine i~ bulmaları, yani bu 
·ampın memur ve muallimleri 
,Jmaları mllmkiindür. Bizim . . 

iyaret ettiğimiz kamp Bedinin ,., 
lı§ında ve Alt Landolayda'dır~ 

2 KURUN'un iUivesl 

Buraya hep bıru.ım: otolJüslerle 
gidildi. Kampın methalinde bu 
teşkilatın Berlindeki salahiyet
tar memurlarından biri tarafın
dan karşılandık. Kapıda omu
zunda küreğiyle bir genç nöbet 
tutuyordu. Bu teşkilit doğru
dan doğruya askeri bir mahiyeti 
haiz olmadığt için mensupları 

ıilah taşımaz. Bunların taşıdık· 

lan kürektir. Portatif baraka
lardan ibaret olan bu kampın 

doğruca yemek salonuna alın· 

dık. Burada 150 - 200 kişi ra· 
hatça oturup yemek yiyebilir ve 
eğlenebilir. Basit ve sade ma 
salara oturduk. Bize Dr. Yu
natho tarafından iş mükellefi
yeti kampları hakkında kısa bir 
konferans verildi. Hatip bizi 
selamladıktan sonra mevzua ge· 
çerek ilkin bu iş mükellefiyeti 
kampları hakkındd bazı ecne
bt memleketlerde yapılan men
fi bir propagandayı red etti. 

Hatibin izahatına göre, bu 
kampJann gayesi ne işsizliğe bir 
çare bulmak , ne de büyük 
nafia işleri başarmak gibi mak
satlardan tamamen uzaktır, bu 
kamplan doğrudan doğruya bir 
terbiye müessesesi şeklinde an
lamalıdır, gençliği Nasyonal 
Sosyalist ülkesine göre yetiştir
mek igin meslek, tahsil, servet 
ve aile farkı gözetmeksizin ve 
hep bir arada ayni ruhta yetiş
tirmek için kurulmuştur. Nas
yonal Sosyalist ülkesine göre 
ner Almanın bilfiil işlemesi, iş 

görmesi bir zarurettir. Bu kamp 
larda gençlere disipli bir iş 
terbiyesi verilir. Bu suretle 
gençleri yordukları, onları ağır 
hizmelere sürmekle vaktinden 
evvel çürüttükleri iddiası da 
hatibe nazaran çürüktür. Çün
kü Alman milletinin kalkınma· 
sından başka hiç bir şey düşün
miyen rejim, hc.r şeyi beklediği 
gençlerini bir esaret hayatına 

sokarak yıpratmakla kendi bin
diği dalı kesmek gibi bir iş yap. 
nuş oluyor ki böyle bir gafletten 
uzaktır. Kampın efradı (150) ki 
şidir. Bunlar on altışar kiştlik 
guruplara aynlmı§lardır. Bu on 
altı kişi iki katlı küçük karyola. 
lan ihtiva eden odalannda da 
bir hayat ıüren sabahlan beşte 
kalkılır. Jimnastik ve kahval· 
tıdan sonra odalarım temi%ler -
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Falih Rıfkı "Yedi Gün,, de Bu eser, önümüzdeki mev-
yazıyor: aim kitab halinde görülebilcçe-

''Nurullah Ata (Ataç) Garp ii gibi, sahnede de yaıablaıcaJ. 
eserlerinin Türkçeye tercümesi br. 

için tedbirler düşünüp duruyor? 
Bilmem on dokuzuncu asrın 

• • 
lımaiJ Hakkı 

• 
Baltacıoglu. 

hemen hemen orcalarmda 1867 

tarihine doğru İstanbulda bu 
vazife ile bir te:-c:üme cemiyeti 
kurulduğundan haberi var .ou• 
dır? Vakanüvis bu cemiyet 
için bir "heyeti mükemmele,, 
diyor. 

Fakat Türkçeyi , kelime
leri ve termleri Ce, Garpli bir 
ilim ve sanat lisanı haline ge
tirmek lazımdır. Bu maksat için 
çalışan dil cemiyeti kongresi ö
nümüzde ağustosun sonuna doğ 
ru toplanacaktır.,. 

Eıki tabirlerle "müvellidül-
elkir,, denilebilecek kadar -
yeni ve ameli değeri olan-bir 
çok fikirler ortaya atını§ olan 
(Va - Nu) nun bu bahia üzerin
de de güzel bir fikri vardu. 

Der ki: 

Beş aenelik &anayi pl;iru 
gibi bet senelik bir tercüme pla
nı yapılmalıdır. Seçilen her 
mütercim biribirinden haberdar 
olmalıdır. Bütün dillere, tercii
me edilmiş eaerlerdcn baılıya • 
rak hemen iıe baılamalıdu. 

• • • 
Bununla beraber (Va - N u) 

nun, böyle bir fikrin tatbikini 
beklcmeden,bütün dünyaca tanın 
DU! bir edibin gene hemen bü
tün dünyaca tanınınıı bir ese
rini kendi başma dilimize çe • 
virmekte olduğunu haber vere
yim. 

lltııu1111ıııuıuuıııı14uıııııııı1uwıııııııınuıııııııu1uııP 

ler: Her kes kendi i§ini görür • 
Bu işler bir szatte biter ve 

bayrak merasimi ile günlük ışe 
başlanır. Bu iş gidip gelme ve 
oradaki kahvaltı ıstirahatı da
hil olmak üzere yedi saattir. 

İşten dönüşte yemek 
yenir ve sonra herkes 
mecburi olarak .~ir saat ya
tağında dinlenir. Saat on beşte 
dersler başlar. Okunulan ders· 
lcr Nasyonal Sosyalizm ideolo
jisi yurt bilgisi, Alman tarilü
dr. 

Haftanın üç gününde bu 
derslerin yerine talim yapılır. 

Bu kamplar asl.:erlik müke.lle· 
fyetine bir mukad.:lf'mcsi olduğa 
için bu talimleri askerliğe ha· 

(Sonu 10 uncu ayfada) 

nun "\'eni Adam,, mccmuaun
da , güzel •e yerinde bir aö
rüıün fu güzel ıekilde ifade 
edildiii görülüyor: 

İHTİŞAM: Bir saray ih· 
tişamı vardı; kuvvetini altm 
yıldızlardan, kabartmadan, i• . 
pekliden alırdı, fimdi bir halk ı 
ihtişamı var, kuvvetini hep ışık 
tan, ha va dan, sadelik ve düz· 
lükten , mikropsuzluktan v~ 

hürriyetten almak istiyor. Ay11 
iki ihtişam.. ..J 

• • * 
Şair Necip Fani "Ağaç,. 

mecmuasmm baı yazılanna güıa 
geçtikçe çok cazip ve cidden dü.. 
ıündürücü bir mahiyet vermek.. 
tedir. 

Mecc:ıuanm ıı.on aayısında 
.. lleri, geri,, ba~lıklı yazısı ez• 
cüm!c ıu aabrlan ihtiva ediyor: 

"Düşmanın kudretini tas .. 
dik, onunla boğuşmaktan ~ 
geçmeğc işaret değildir. Boğuı .. 
ma esastır: Zaman, önünde 

' diz çökülecek ve bütün ıilfilılariY. ; 
' ı 

le teslim olunacak bir heyula. ! 
değil, sırları zorlanacak, verdiği 
hiç bir sırla kanaat edilmt:yiP. 
alıkoduğu istenilecek ve ver .. 
dikçe alıkoduğu asla unutulım .. 
yacak bir fac:iredir.,, 

Bu satırlarda ebediyet kapı .. 
lannı kurcalamıı bir insanıı:ı 

eda ve hüviyyeti aeziliyor. 

• • • 
Habrlanm, bundan bir iki 

yıl önce bir muharrir "Halkcv
.leri §İir mada!ya:u,, nevinden 
bir edebi mükafat ihdas edime. 
ai ileri aürülmÜ§lÜ .. 

Bu mükafat, umumiyetle 
senenin en güzel §İirinİ yaznuı 
olan genç sanatkara, mesela 
"1936 yılı Halkevleri tiir ma• 
dalyesi,, vermek ıuretiyle le· 
min edilebilirse de, bilhassa aon 
zamanlarda tam hakimiyet ve 
sağlam milliyetperverliğimi.zin 

pyanı dikkat bir tecellisi olan 
"Çanakkale sulh muzafferiyeti• 
mizi,, en iyi duyurabilecek piri 
böyle bir mükafatla t~~d t-belıı: 

yeridir. 

Bu mevzu i::~cr.nde daha 
aöylenecek çok tözler vardır. 

• 
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En güzel artistler 
kimler? 

Frımsada bir kız lises~nin 
.13.lebesi merak etmiş, bri sine
ma gazetesine soruyor: 

1 - Amerikan sinemasının 
en güzel erkek artisti kimdir! 

2 - Fran.su sinemasmın 
kimdir? 

3 - Amerika sinemasmm 
en güzel kadın artisti kimdir? 

4: - Fransız sinemasının 

kimdir? 
Gazete, bu §ekil suallere ce· 

yap vermek hatır gönül kır

mağa kadar varacağını söylü
yor, sonra §U cevapları veri-

1)1or: 
( l - Amerikadan erkek ar-

ilistleri içinde en güzel Gary 
Cooper (Geri kuper) dir. 

2 - Fransız artistlerınden 

de - bir isim saymak mümkün 
değil • Boyer (Buayc}, Au
mont (Omon), Blruıchard 

(Blanşar). 

3 - Amerikan yıldızları 

arasında. en güzel, hiç §Üphe
siz, Greta Garbo'dur. 

4 - Eı:ı güzel Fransız yıl
dızı da Annabelladır. 

Bu intihap şüphesiz §ahsi 
değil; sinema halkının reyi de 
bu artistler U7.erlnde toplan
maktadır. 

Artistler nelerle oynarlar? 
il Hollivood dünyanın en bü
;Lvuk oyun §ehri olduğu gibi en 
ıbüyük oyuncak gehridir de. 
IEn çok balon, bebek, düdük 
,satılan yer orasıdır dersek ya
ıtan söylemiş olmayız. Bir iki 
. sene evvel dünyayı altüst eden 
yoyo da bir Hollivood oyunca

!,_ idi. Küçük büyük herhangi 
~r oyuncak yapSaııız Holli
·~oodda onbinlerce müşteri bu
lıursunuz ve oyuncak dakika
sında moda olur. 

Hollivooddaki bu oyuncak 
merakı acaba nereden geliyor? 
:Buna verilecek ilk cevap şu
dur: 

Artietlerin eğlence için va
kitleri bol da ondan. 

ı.~akat, hakikatte acaba öy
le mi? Bayır: Artistlerin eğ
lence için vakitleri gayet az
oır. Sekiz saatten az olmıyan 
bir çalışma günün üçte birini 
alır. Bir o kadar da uykuya a· 
yırırsanız geriye kalır 8 saat. 
"Bu da eğlenceye kifidir,, di
yeceksiniz. Fakat bunun da 
yemekte ve konuşmakla ge
s;cn yansını çıkarın: Kalır 4 
saat. lşte bu dört saatte de 
insan ancak yoyo ne oyn:ryı:ı.
bili r ._ 

Halbuki, vakti ta.mamile 
boş olan zenginlerin eğlence
leri başka tfırlüdilr: Onlar 
pul ve kelebek kolleksiyonu 
yapmak, meşhur ressamların 

tablolarını alıp alıp biriktirmek 
merakındad1rlar, yahut da na
dide çiçek yetiştirirler, hayvan 
beslerler, çalgı öğrenirler .. Bü 
tün bunlar, §Üphesiz. günde 
-' saat içine sığdırılabilecek 

teYler değildir . 
Artistlerin bu kısa ömür

ıu çocuk eğlenceleri arasında 

suda oynanan büyük listik 
balonlar, toplar; balolarda oy
natılan kuklalar, türlü oyun
caklar vardır. 

Biraz daha ağır başlıları 

biraz daha büyük ve daha me
raklı ıeylere düşkündürler: 
Dolores Del Riyo'nun bir clm
nastikhanesi vardır. Orada 
gayet garip cimnastik aletle
ri bulunur. Bunların ar.ısında 

bir kürek çekme makinesi var 
dır ki büütn Bollivoodda bir ta 
nedir .. 

Vilyam Pavel'in evinde de 
kapılar, sizi görür görmez, 
kendiliklerinden açılırlar •. Bu· 
nun sım, kapıya bir kaç met
re kala yez:e konulan elektrik 
düğınelcridir. Dö§CDleye b~sar 
basmaz kapılar eleld:rikle açı
lıveriyor. 

Con Kroford·un. da evinde 
küçük bir tiyatro vardır. Bu,. 
rada sinemada çıkacağı .rolle
ri tecrübe eder. 

Cen Harlo da her sene bir 
ev yaptırmak merakındadır. 

Ve altı ayda bir de evin bütün 
~~ıu~cğiştiı:Jr. 

Artistler en çok neden 
korkarlar? 

Artistlerin en korktukları 
gey yaştır. Şöhretten şöhrete 

koşan bir yıldızın mani olamı 
yacağı en büyük tehlike mu-

ayyen yaşı geçmektir. M.arle
ne Dictrih'in kırk beş yaşına 

geldiğini bir düşünün: ömrü 
bitmiş demektir. Moris Şöval-

yeye elli yaşında metelik ve
ren olur mu? 

Fakat, bu yaş t~esi en 

fazla çocuk artistler içindir. 
..Bay bebe" rolünde Moris Şö
valye ile oynıyan Bcbi Löruva 

bugün dört yaşındadır. Lakin 

~ktan tekaüde sevkedilmi§ 

bir ihtiyardır. Çüni.ü onun 

rolü ancak bir iki yaşında bir 
çocuk olmaktı. Dört yaşına ge 

lince yüzüne kimse bUıruız ol
du ..• 

,/ 

Greta Garbo değişiyor! 
Telgrafl:ınn bütün dünya

ya bildirdikleri bir haber: 

Greta Garbo yeni bir otomo 
bil aldı! 

"Bu da bir şey mi?,. diyor
sunuz galiba? Haklısınız. Çün

kü Greta Garbo'yu yakından 

tanımıyorsunuz ve bilmiyor-

sunuz ki: Greta Garbo on se
nedenberi ayni otomobili .mu-

hafaza ediyordu. On sene ev
velki otomobillerin şeklini bir 
düşünün ve 1936., hatta 1937 

Marlen •· ·• 
ıçrn 

Marlen Ditnlı Nevyorktan 
gelirken Normandie vapuruna 
birdenbire binmişti. Buna rağ 
men onun vapura girdiğini du
yanlar peşinden koştular. Hep · 
sinin ellerinde birer kağıt ka
lem vardı: Artistin bir imza 
atmasını istiyorlardı. 

Marlcn böyle şeylerden çok 
çekinir. Fakat, Amerikalı tak
dirkiırlar grev ilan ettiler: 
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Demek ki kndmlann her ay 
bir elbise yaptırmak merak
lan artık artistler için pek 
küçük birşey kalmaktadır. Her 
sene bir ev yaptırmak bile on· 
lan tatmin etmiyor: Altı ay
da. bir de içindeki eşyaları baş 
tan başa değiştiriyorlar .. 

Nils Astcr canlı oyuncağa 
merakı olan bir artisttir: Gü
zel bir leopardi vardır. Hay
van ekseriya vaktini hayvanat 
bahçesinde geçirir. NUs Aater 
onu bO§ vakitlerinde evine ge
tirir ve oynar ... 

modellerinin dolaştğı HoUi
vod caddelerinde bu otomobili 
bir gözünüzün önüne getirin. 

Greta Garba bu otomobili 
değiştirmemeği bir inat hali-

ne getirmişti. Greta'nm 
inadı meşhurdur. Meseli, hi~ 
bir gazeteci ile konuşmaz. Fa
k~ §imdi mademki otomobi
lini değiştirdi, gazetecilerle ko 

nnşacaktir. Yani, bütün eski 
adetlerini bırakıyor._ 

grev yagddl! 
Marlen Ditrih imza vermez 

se gemiden dışarı çıkmayız.. 

Bunun üzerine kaptan rica 
etti. Marlcn de . kağrtlan 

karaladı. 

11ııuuııttırııu1ııı•ıı14ımıııt~ıtl'llllltı:J!l1lllım-

) / k "kabarık 
film,, 

Sinemanın mucidi sayıı.n 
Fransız filimi Louis Lumier;e 
(Lui Lümyer) son DIDanda 
"Kab::ınk film,, de yapb.: Bu 
1ılm renkli gözlüklerle sey
rediliyor. Filmin ışıklan bu 
gözlüklerdir. Geçerken göze 
ayr ıayn tesir ediyor ve resim 
kab:ırık görülüyor, yani kar
şınızda bir filmin döndiİc,tiünÜ 

değ.il, mücessem eşyanın gidip 
geldiğini gÖl'üyorsunuz. 

tık kabank (veya müces
sem) :mm bundan iki ay evv<'l 
aPriste gösterilmeğe başlan

dı. Bu filmi görmek için her
kes sinemaya kO§uyor. Hat~ 
Fransanm başka yerlerindm 
bile Parise gelenler varmış .. 

• 



cagır.nı. 

Dünqanın en kuvvetli 
elektrik makinesi 

Geleeek sene Pariste açı 

lacak olan biiyük sergide fen 
ft aan•atm en son eserleri gö
riilooek. Bütün ,milletler bura-

da bir çok büyük 'keşif ve fen 
eserlerini teşhir edecekler. 

Fnuısal8r da. sergiyi tertip 
eden kendileri ,olduldan için, 

en büyük eseri kendileri gös
termek istiyorlar. 

Fransanm sergi için hazır
ladığı eserler arasında "dün
yanın ıen büyük,, elektrik ma
kine.si var! 

"Dünyaaın en büyük. ... , 

"dünyanın en kuvvetli._,, BI· 

fatlarını hemen herşeyde, A
merika almaktadır. 

Dünyanın en kuvvetli teles 
,k-0pu, dünyanın en 1l%UD köp-

rüsü, dünyanın en yüksek evi 
Amerikadadır... Hatta dünya
nın en garip şeyleri bile orada 
bulunur ... 

Fakat buna mukabil, dün
yanın en yüksek yapısı olan 
Eifel kulesi Fransadadır. Dün
yanın en büyük vapuru da 

Fransızların.. Bu vapurun 
memleketi olan Fransada, ve 
bu kulenin tam altında kuru
lacak olan bir sergide de Fran 
sızlar "dünyanın en büyük,, bir 
şeyini bulundurmak istiyorlar, 

bunun için, dünyanın en kuv 

vetli elektrik makinesini ha
zırlıyorlar. 

En lm~i elektı ik :maki• 
nuini clü'iÜnen B. Jo!iot 

çen elektrik, üstleı indeki de
mir çubuklar vasrtasile, hava• 

ya neşnllunacak ve orada beş 
milyon voltluk bir şerare ha

sıl olaeaktır. 

Makinenin en garip tarafı. 
kürelerin içinde bulunacak ça-

lışma odalandır. Hakikaten. 

Uzerinde dünyanın en kuvvetli 
' 

elektrik şeraresi çıkan kürele--
rin içi kadar filimlere munis 

gelecek bir çalışma. yeri ta.sav 
vur olunamaz. .. 

Sergi müddetince makine 

boyuna şerareler çıkaracak• 

sergiden sonra herşey bozuluP. 

atılırken. dünyanın en kuvvet
li elektrik makinesi bu akibe

te uğramıyacak ve bir işe ya• 

ramak SirB.SI gelmiş olacak• 
tır: 

Makine 30 metre yüksekli• 
ğindeki bir yere götürülecek: 

Bu makineyi ilk düşünen 
.radyom kişifi Bayan Curie 
{Küri) nin damadı ve .ayni za
manda • ,radyo bahsi üze
rind~ karısile beraber de-

Amerikanın rekorlarından birini fefktl eJen büyük bina/an ve içinde sun'i radyo aktif Wl4 

rin tetkiklerde bulunan 
B. Joliot (Jo1yo) oldu. 
Arkadaşı B. Lazard (Li.za.r) 

da makineyi yapmağa başla
dı. B. Lazard radyo unsurla
rını meydana getirmek için 

kullanılan yüksek elektrik taz 
yikleri babsinde mütehassıs
tır. 

1937 sergisinde karşınıza 
çıkacak olan manzara §udur: 

Mame yüksekliği de ge

nişliği de 25 metı:e olan bir 

kafesin içinde bulunmaktadır. 

S. 14 KURUN un fLA VESt 

Bu kafesin içinde on iki met
re yüksekliğinde iki kol uzan 

maktadır. Bu kolların üstünde 

üç metre kutrunda iki küre 

vardır. Bunların da Ustünde 

üç metre yüksekliğinde iki 

kol bulunur. Bu kC\llar beş 
milyon volt kuvvetinde elek

trik şuaı neşretmektedirler ... 

Bir .kehribar çubuğu bir 

yün kumaşa sürterek elektrik 

lendirmek ve onunla küçük 

kağıt parçalarını çekmek her 

çocuğun yaptığı ~ eğlence

dir. İ§te, "dünyanm en kuv
vetli,, elektrik makinesi de 
'böyle, kendi kendine elektrik 

'hasıl eden bir ,alettir. 

Bu makine ne bir dinamo- Bu makinenin içinde saat 

dur, ne de bir jeneratör. Sa- te 100 kilometre stıratle d6-

dece büyük bir oyuncak. nen bir yün kauçuk buluııa-

Hakikaten, bu makineye caktır. Bu kauçuğun dönme-
oyuncak demek doğnı olur. sinden hasıl olan eleJrtrik tunç 
Çünkü esas çocukların yap- kllrelere geçecektir. Tunç kft-
tıkları bir eğleııcetieıı alınmış relerden her fJirlnin ağırlıfı 

tır: ~ 1500 kilodur. Bu kürelere !P-

surlar yapmak ve nüve üzerin 
deki fizik hadiselerini tetkilC 

etmek için, filimler çalışacak• 

br. 

Bugün dünyanın en kuvvet 
11 elektrik makinesi Amerika.

dadır: Bu makine 10 milyon 

volt çıkarmak için yapılmış

tı. Fakat ancak 4.900.000 volt. 

luk elektrik şeraresi doğurabl 

liyor. Bu vaziyet karşısında 

FransıZiarm bu beş milyon 

voltluk elektrik makinesini ya 

pıp yapınıyacaklan düşünU.. 

lebilir. Yapamazlarsa "dünya.. 

mn en kuvvetli.. sıfatların

dan biri gene Amerika.da k&• 
lacak ... 

(Seyahat{ 
(Notları} 
i ~ -

Hindistan başlı başına bir 

l maceradır. Macera demek 

korku ve heyecan demek oldu

ğu gibi, güzellik de demektir. 

Hindistan işte bu bir güzellik 

dolu maceradır: 
Orada dolaşan her adımda 

bir güzellik bulur ve bu buluş 

bir maceradır. 
Bu da tarihi, bu da dini, ma 

betler, ormanlar, filler, mu

,kaddes nehiruelr... Ve bütün 

bunlar üzerinde bitmez tüken

mez efsaneler. 

Hindistana ilk ayak bastı

ğınız zaman sizi karşılıyanlar 
Budisatva efsanesini anlatır
'Iar: 

Budisatvanın karşrama bir 
gUn bir ejderha çıkmış. .• Budi 

aatva onunla arkadaş olmuş., 

Bearber yatar kalkar1armış.,;ı 
Dostlukları o dereceye gelmiş 
ki, Budisatva: 

"Eğer bir gün benden ayrı. 

lırsan yerine gölgeni bırak,, 
diye yalvarmış .... 

Ejderha bir gün gölgesini 
bırakarak· gitmiş.. Bu gölge 

gökten yere bir hortum şek

linde inmiş ve onun indiği ye
re bir mabet yapmışlar. 

-~ 
MABET Ml, OYUNCAKÇI 

DüKKA.1>.11 MI? 

Buda mabetlerinin içinde 
kendinizi bir oyuncakçı ve taş 

bebekçi dükkanına girmiş zan 

nedersiniz: Duvarlara biİı.lerce 

küçük küçük heykeller - daha 
doğrusu, taş bebekler - dizil
miştir. Bunlar acemi bir işçi

nin elinden çıkmış gibi öyle 
garip şeylerdir ki acayiplikle
ri insanı güldürür. 

Bu heykellerin çoğu kukla 

gibi kadın heykelleridir. Kimi
si çalgı çalan, kimisi de oynar 
vaziyettedir. 

Bunların altında. bir sıra 

daha küçük heykelcikler 

nrdır. Bunun da altında bir 

alay, ata binmiş adamlar sı

ralanır. Bütün bunlar mabedin 

mukaddes eşyasmı ve din ef. 

ernıer abideler Uiyarı 

Bladlstanda Tlrk aıede· 
niyetinin eserleri 

Babür Türk İmparatorluğu devrinde Şah Cihan tarafından larısı 
Agradu için yaptırılan meşhur Mümtaz Mahal, Tac Mahal mabedi 

sanelerinin kahramanlarını büyük nehirlerini mukaddes 
teşkil ederler. sayarlar. Bunda bir cihetten 

H1ND1STANDA NEHİRLER hakları vardır: Çünkü nehir

MUKADDESTlR. 

Hintliler memleketlerinin 

ler .şehirler arasında tabii bir 
nakil vasıtası rolünü oynarlar. 

Yelkenli kayıklar bir şehir 

Metlwr Çifte maDetler 

den diğer şehire ötel:ieri taşı .. 
maktadırlar. Fakat rüzgar o 
kadar hafif eser ve nehrin a· 
kıntısı o kadar azdır ki bugiln 
trenle iki üç saatlik bir mesa
fe olan 200 kilometreyi iki üg 
haftada alır. 
Diğer taraftan Hindistanda, 
nehirler din cihetinden mukad 
des sayılır. Hintliler dini ayin 
ler yaparak nehirlere girer ve 
yıkanırlar. Bu suretle kendi
lerini her türlü hastalığa kar· 
§I aşılanmış sayarlar ... 

DÜNYANIN· EN ESKİ ŞE-
HİRLERİNDEN B!Rt 

Efsanelere göre Lahur Hin 
distanın en eski §ehridir ve 
dünyanın da en eski şehirlerin 
den biri. Lahuri Ramayana'nm 
iki oğlundan biri olan Loh 
kurmuştur. Şehrin yerinde es
kiden Ravi şehri vardı. Eski 
Yunanlılar buraya İdraotes a· 
dıru verirlerdi. 

Lahur, muhtelif kavimle
rin hükümdarlıkları zamanın
da payıtahtlık etmiştir. Fakat 
bilhassa Mogollar zamanında 
dünyanın en medeni şehri ol
muştur. 

Bundan sonra Arap ve A· 
cem mimarisi şehri bir mer
mer heykel müzesi haline koy
muştur. Denebilir ki, Lahurun 
her taşı işlenmiş, her avuç 
toprağı yuğrulmuştur ... 
Rindistanm bugünkü merkezi 
olan Delhi de ayrı ayrı yedi 
hükümdarın paytahtı olmuş
tur. Bu cihetten, muhtelif me
deniyetlere ait bir çok eserler 
şehri doldurur. 

Bunların en meşhuru "Çif
te camiler., dir Bu camiler A· 
laettin'in hükümdarlığı za
manında yapılm1ştır. 

Yarasa 
Mevsimin en güzel 

Hikayeleri 
Çeviren: 

lbrahim Hoyi 
Bütün okuyucularımıza taVBf .. 
ye ederiz. 

ı...~ .... ~~~~-



. 
, . . . . . . 

ak--1 ş\ ar \ . . •........................................................... ,. ...................................... . 

4 Kitap 
Yazau: Jb1ahim Hogi 

- Değerli ve içli şair Ba
yan Şiikıl.fe Nihal'e .. -

19 uncu asır roman ve şiir 
dünyası, mütemadiyen akıp 

giden bir kadın zümresi cere
yanına maruz kaldı. Şahit ol
du. 18 inci asırda kadın yazı
cılar yok değildi. Lakin bunlar 
daha ziyade müstear isimler 
altında, perde arkasında ya
zıyorlardı. Ve bu hal George 
Eliot (Corc Elyot) ve Brontez 
zamanına kadar gayet tabii 
olarak devam etti. Her kadın 
yazıcının müstear bir isim al
ması adet hükmüne girdi. La
kin 19 uncu asırda kadınlar da 
erkekler gibi sosyal, kültürel 
alanlarda ve --:yahat husu
sunda serbestliğe kavuşunca, 

kadın yazıcıların sayısı hari
kUlfıde denecek bir şekilde art
tı, ve daha hoşu, enteresan o
lan ciheti ortaya koyduklan 
eserlerde de kalite bakımın

~inn gözle görülebilecek, elle 
tutulacak kadar bir ilerleme, 
iyiye doğru gitme kendini 
gösterdi. 

18 inci n.srı 19 uncuya bağ
lıyan İngiliz şiirinin en büyük 
rönesans de\Tinde, şiir ülke
ı:ıinin tanınmı§ kadın siması. 
şimdi unutulmuş olan veyahut 
ôa arasıra devrin romanının 
temayülatı bahse mev
zu olunca hatırlanan Yoanna 
Baillie idi. Muasırlarından E
lizabctt Barrctt ile Christina 
Rosetti de seslerini muhitleri
ne duyurmuşlar ve sınırların
ôan öteye de işittirmişlerdi. 
Hele sonuncusunun şiirleri 

ôevrin edebi çevresinde derin 
akisler yaratmıştı. 

19 uncu asrın son çağında 
ki roman ve 5iir hareketlerini 
dikkatle etüd eder de, bundan 
şöyle kesenkes olmasa da bir 
hüküm çıkarmak istersek, ka
dınların nesir vadisinde şiir

den ziyade muvaffak oldukla
rını kabul edeceğiz. Madam 
Bravning ile Christina Rosetti 
yi mevzuumuzun dıııında tu
tarak, istisna ederek diyebil
riz ki, başka hiç bir kadın şa
~r, devrin erkek şairlerile o
muz ölçüşemez; hattA muka
yese edilemez. Ve mesela V. 
B. YeaUJ (Yits) John David
son, A.. E. Hansman gibi ka-

s. 4 KtmUNun tT,A VESt 

dmlardan bir şair daha yetiş
memiştir. 

Bu yazımda adeta bır er
kek kuvvet ve metaneti ta· 
şıyan şair Madam Mcynell'ı 

okurlara elimden geldiği ka 
dar anlatmıya çalışacağım 

Bir başka sefer, kendtsinden 
behsedeceğim. Mesela örsele
necek kadar ince, hassas Ma
dam Vood gibi, Madam Mey
nell'in şiir külliyatı, hakkın

daki hükümlerimizi etrafile 
verdirecek kadar çok değildir. 
Zaten kadın şiir vadisinde ol
dukça kısırdır dersem, bile
mem bu faraziyemle umumi 
bir kanaat iddiasında buluna
bilir miyim?.. Bununla bera
ber, bugünkü İngiliz şiir dün
yasında kendilerine bir şeref 
payı kazanmış olan ve ilerde 
yazı mevzuu yapacağım Lau
rence Hope (Lorens Hop) Mi
chael Field, (Maykel Fild) 
Mary Coleridge (Meri Kole
riç) H.asamuna ve Lady Mar
garet Sachville (Leydi M. Sek 
vil) gibi her biri ayrı a)Tı ga
yeler besliyen, idealler peşin

de koşan şairlerin yetişecek 

kadar velfıd olduklarını hemen 
katayım ... 

O zamanlar Miss Thomp
son olan Madam Meynell 
(1850 - 1922), 1875 senesin
de, Preludes (Yereludlar) ı 

neşretti. Devrin en büyük ah
lakiyatçısı, esecisi ve nesir üs
tadı, dahisi olıın Raskiye bile 
bu şiirlerin bazı parçalarını 
beğenmiş, son zamanlarda rast 
ladığım nazım nümunelerinin 
en güzelidir .. ,, demişti. Sonra
ları, şair boyuna bu şiirlerden 
bazılarını, bir takım değişik

likler, ilavelerle şiirler (1893l 
isimli yeni külliyatına aldı. 

Madam Meynell'!n en büyük 
meziyeti, şarmı, gönüle söyli
yen ince sadeliğidir. Şiirleri 

kısa, fikirleri ise daha ziyade 
(satıh) ı anlatır. Bununla be
raber san'at yapmak iddiasın
da bulunmıyan şair, şiirlerin
de olmıyacak, işitilmemi~ ke
limeleri kullanmaz, ve kafiye 
uğrunda da mısram ahengini 
estetiğini bozmaz. 

Madam Meynell san'at
ta çiğ verimlilik de taslama
dığı için .şiirin, hece ve eşkal 

(Sonu 10 uncu sayfada) 

\ Edebıvat.ında \ . . ,. . ···································································································• 

Kadın Şairler 

H. V. Yoxall 

Mary Ellcnclıasc 

Lconard Frank 

"Bir muhterem adam,, H. 
V. Yoxall'ın en son dikkati çe
ken romanıdır. Bu eser bir ba
kıma otobiyoğrafik nevinden 
sayılabilir. Romanın kahrama 

nı, bazı "esbabı nıucibe" ler 
yüzünden ticarete atılmak 

mecburiyetinde kalan edebi
yat meraklısı hatta delisi bir 
delikanlıdır. Böyle tiplere "ha
kiki hayat,, sahnelerinde rast
lamaz mıyız? .. Romancı da bu 
kahramanını, bu emelinde mu
vaffak kılarak onu hem ticaret 
aleminde, hem de edebiyat 
dünyasında yükseltiyor, ide
aline ulaştırıyor. 

Romanın tam komprime 
bir hülasasını yukarıya kay
dederken, romancının da his
lerine tercüman oluyoruz. Bu 
eser, belki de İngiliz edebiyat 
çevresinde öyle kuvvetli bir 
akis bırakmıyabilir, bırakmı
yacaktır da. Böyle olmakla be 
raber, çoktanberidir temiz ve 
prüzsüz bir dile susamı§ olan
lar Yoxall'ın kalemile bu is• 
teklerine kavuşacaklardır kit 
bu da ba.cılı başına bir teselli· 
dir. 

••• 
Mary Peters kadın yazıcı 

Ma.ry Ellen Chase'in, mevzu
unu aile tarihinden aldığı bir 
deniz romanıdır. Kılı kırk ya
ran ve neşterlerini yerine gö .. 
re meharetle kullanmasını bi· 
len :münekkitlerin bile takdir 
!erini, alkışlarını toplıyan 

İngiliz edebiyatı profesörü Me 
ri Çeysi okuyucusunu ince bir 
efsun, sihir ile oyalamasını, 

sarmasını biliyor. Ailesi de· 
nizci olan, dolayısile denizi da· 
ha küçükten bilen, tanıyan, 

seven profesör bize umman· 
ların derin yeşilliklerini, kor
kunç dalgalarını en reel bir 
görüş, içten gelen bir sevgi ilo 
söylüyor. O kadar ki bu sayı
faları çevirirken derin bir ses
sizlik içinde kalıyor ve deni
zin enginden gelen sesini hu-
3u ile dinliyoruz. 

• • • 
<üç milyonun üçü) meşhur 

Alman hikayeci ve romancısı 

Leonard Frank'ın en son kita -
hıdır. Hayatı mütemadiyen 
tetkik eden, ve sanki ebedi bir 
müşahit sembolü gibi du • 
ran yazıcı; bu eserinde işsizi~ 
rin yaşayışını inceliyor. Roma• 
nma ad taktığı üç kahraman. ' 
sırasile Almanyacla, Cenubi A .. 
merikad;ı, ft::ılya. Framada ve 

(Sonu 10 1mctt sayı/ada) 

Sişman\ar 
~'" ''100 Kilodan Fazlalar,, 
Klübünde ·hayat nasu 

geçer? .• 
''Affedersiniz, sizi bir defada mı 
götüreceğım, iki defada mı?!,, 

h•nerıka ve Avrupanın muh 
telif yerlerinde türlü türlü klüp
ler arasında şişmanlara mahsus 
klüpler de vardır. Bunlar, birçok 
kişinin merakını uyandırır ve 
gazeteciler tarafından sık sık 

ziyaret edilerek, bu hususta rö
portajlar yapılır. Bu klüplerden 
Paristekine de gazeteci Jan dö 

. Rompiyer uğramış ve bu mev -
zuda bir yazı yazmıştır. işte an
latıyor: 

"Uzun zamandanberi, şiş -
manlara mahsus olan bu klübü 
ve bu klübün 100 kilo ve 100 
kilodan daha fazla şişman men· 
suplarını görmek arzusunu bes
lerdim. Benim adım attığım şiş
manlara mahsus klübün yeri, 
Foli .Merikur sokağındadır. O 
sokakta bir kahvehane 1 Evet, 
bu klübün merkezi sahiden bir 
kahvehanedir 1 

Şişmanlarlarla yakından 

dostluğu olan bir arkadaşımın 

delaletile, gittim, bütün bir ge
ce onları ve onların yaşayışını 
gözden geçirdim. Bu, benim için 
~msalsiz bir fırsattı! 100 kilo 
ve 100 kilodan daha fazla şiş • 
man bir çok kişiyi ayni yerde, 
bir arada, bir dam altında gör
mek 1 Emsalsiz bir fırsat değil 

de nedir? 1 
Tetkik sırasında, bu klübe 

mensup şişmanların top yekun 
ağırlığının 5,3 7 5 kilo tuttuğu • 
nu öğrendim. Aza sayısı, 30 

dan daha azdır. Şu hale göre 
de, vasati olarak, klüp azasın • 
dan her şişman aşağı yukarı 

125 kilo ağır basıyor! K.lübe 
giriş için, asgari ağırlığın 100 
kilo oluş şartının bifhassa göze
tildiğini sözijme katayım. Do • 
layısile, yüz kilodan daha az a· 

/(lüp azasından bir şİ§man bir spor §enliğinde bisiklet 
yarı§ında! 

, _ 

P;ıristeki 100 kilodan lazlnlarn reisi ..• 
, __ ,. 

ğırlıkta olan herkes, bu klüp a· 

zasmın hafif saydıklarını, şir 

man değil zayıf saydıklarını, 

ben söylemeden de kestirebilir

diniz. Bununla beraber, aynca 

ben de söyleyiverdim işte 1 

100 kilodan azıcık eksik çek 

menin, giriş için gerek olan baş

lıca şarta aykmlık ifade ettiği 

bu klübün en şişman azasına 

gelince, bu, M. lö Nobl isminde 

biridir. 187 kilodur! Onun ya -

nında klübün reisi. adeta za • 

yıf bir adam vaziyetinde ka -

lıyor. O da 100 kilodan daha a

ğır olduğu halde, nisbet edilin

ce! 

Klüpte geçirdiğim bütün bir 

gece, müşahedelerim, bana bu 

şişmanların gayet şen ve mes'ut 

insanlar ofdukları kanaatini e -

dindirdi. Şen ve mes'ut 1 Yal -

MODA 
( 1~ inciden devam 

için spor gömleği. 80 santim 
genişliğinde bir metre 75 san
tim kumaş lfızımdır. 

KW,. 4.862 küçük önlük. iki 
renk kumaştan 80 santim gc
ni§liğinde bir metre 45 santim 
kumaş kfüidir. 

KW. 59172 Nessel kumaşın 

dan tabii renk. El işlemesi ön
lük. 80 santim genişliğinde 90 

santim kumaş lazımdır. 

KW. 3881 her nevi yıkana

cak kumaştan çocuk polo göm

leği. 80 santim genişliğinde 

bir metre·-50 santim kumaş kn 
fidir. 

nız havaların soğuk, hiç dcğil

ıc serin gittiği zamanlarda d~ 

ğil, hatta hemen herkesin bu • 

ram buram ter döktüğü yazın 

şu sıcak zamanlarında bile! ne 

sıcaktan, ne de başka bir liey • 

den şikayetleri var 1 

Belki de şikayet mevzuları 

olabilecek bir hadiseyi, bunla • 

rın en şişmanı, bana o gece hoş 

blr fıkra mahiyetinde olarak, 

gevrek gevrek gülüşle, tatlı tat

lı anlatışile, bildirdi. Bir şoför, 

kendisinin otomobile binmeğe 

davrandığım görünce, adeta 

ürkmüş ve kuşku içerisinde, 

müşteriye sormak cesaretin! gös 

terebilmiş: 

- Affedersiniz, sizi bir de • 

· fada mı götüreceğim. yoksa iki 

defa mı?!,. 

t 

Jnn c:ö Rompİ!•er 

KW. 4S61 her ne\'i yıka· 

nacak kumaştan oyun önlüğü. 
Kordon süslerile 80 santim ge
nişliğinde 65 santim kumaş 
yeter. 

KW. 22397 donlu gömlek 
Batist kumaştan 80 santim ge 
nişliğinde bir metre ve 40 san-

tim kumaşa ihtiyaç vardır. 
KW. 46367 Batist kumaş

tan ve kanatlı kollu gece en

tarisi 80 santim genişliğinde 

iki metre on santim kumaş la

zımdır. 

KW. 5815·1 noktalı yıkana

cak ipek kumaştan gayet bol 

gece entarisi için 80 santim 

genişliğinde iki metre kumaş 
lazımdır. 
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linci olimpiyad oyunları 
Müsabakaların Açılma Töreni Bugün Yapılıyor 

Berlin misafirleri eğlendirmek için· 
büyük hazırlıklar yaptı 

XI inci olimpiyat müsaba
kalarının, yaza bırakılan mühim 
kısmı, 1-16 ağustosta burada 

. cer~yan edecektir. Muhtelif 

. milletlerin takunlarr, kamilen 
, gelmişlerdir. Sporcular, Bertin 
civarında, hususi olarak yeni 
baştan yapılan "Olimpiyat kö •. 
yü" ne yerleştiriliyorlar. Bura • 
da, ahşkır. oldukları şartlar al • 
tında yaşamaları ve idman yap
maları için lazım gelen her şey 

.yapılmıştr. Seyirciler için de, 
Berlinin muhtelif semtlerinde, 

1hususi evlerde, odalar ayrıl • 
mıştır. Gelenler istasyonlarda 
lkarşılanıyor ve yerleri gösteri· 
liyor. Müsabakalar, 1 ağustos • 
tan (bugünden) itibaren iki 
haftadan biraz fazla sürecektir, 
her gün, yalnız bir türlü müsa• 
bakaya tahsis olunmuştur. Me· 
ıeta, birinci gün yalnız açılma 
merasimi yapılacaktır. Hafif at- , 
letizm, güreş, eskrim, hokey, 
polo, futbol, yüzmek, boks, de-
nizcilik müsabakaları, biribirini 
müteakip ayrı günler işgal edi• 
yor. Atlı müsabakalar, son gü• 
ne bır::ı!:ılmıştır. 

Müsabakaları seyretmek 
için, Avrupanm her tarafından 
ve Amerikadan yüz binlerce in
sanın Almanyaya geleceği tah• 
min olunuyor. Daha şimdiden, 
sokaklar, kahveler ve lokanta • 
larda göze çarpacak derecede 
kalabalık, canlılık başlamıştır~ 

Berlin belediyesi, üç yüz bin 
kişi için yatacak yer ayırtmış l 

A lman payitahtı, misafirleri 
. ağırlamak ve eğlendirmek için, 
Almanlara has teşkilat kuvveti 
sayesinde. hakikaten büyük mik 

Kimler · 

., 

Kazanacak? 
. yasta hazırlanmıştır. Bütün şe
hir, bir bayram manzarası ar • 
zetmektedir. Belli başlı cadde • 
ler, belediye dairesi, resmi da • 
ireler, hususi müesseseler, ma • \' 

ı'ğazalar, Alman ve müsabakala• 
ra iştirak eden milletlerin bar 

,\ 
raklarile, yeşilliklerle süslen ·• 
miştir. Bayrak direklerinin bo • 
yu on beş, mustatil. bayrakların 
boyu da on metre kadar var • 

Müsabakalar devam ettikçe, 
misafirleri eğlendirmek ve va· 
kitlerinin istifadeli geçmesini 
temin için yaz tatili yapan bU
tün tiyatrolar en iyi birer prog--

-Almanların olimpiyatta büyük ümitlerinden Ziccvert 
(Bu atlet geçenlerde yara?atı m~tı. Müsabakalara, iyi 

lirse, iştirak edecektir.) 
olabi· 

ramla faaliyete geçmişlerdir. 

Modern Alman san'at ~cabiliye· 

tini gösterecek sergiler de ih

mal 9lunmamııtır1 Bundan baı-

ka, müzeler de açıktır. Bura • 

larda, her gün, sabahtan akşa • 

l!la kadar profesörler ve müte • 

hassıslar tarafından .ziyaretçi • 

lere muhtelif lisanlarda ilmi 
izahat verilmektedir. Güzel ve 
kıymetli eşyayı yalnız müzelere 
yerleştirmenin kafi olmadığını, 
asıl bunların hakiki sahibi hal
ka, kıymet ve ehemmiyetlerini 
anlatmanın lazımgeldiğini Al • 
manlar anlamışlardır. 

Gece eğlencesi olarak kon
serleri ve halk sahnesinde bey
nelmilel dans müsabakalarım 

da zikretmeliyim. Bir çok mil· 
!etler, hususi kıyafetlerile buna 
iştirak ediyorlar. Bana öyle ge· 

. liyor ki, bizim zeybeklerden 
milli bir grup gelseydi çok iyi 
bir tesir bırakırdı. 

Olimpiyat müsabakaları 1 
Ağustos günü büyük merasim -
le açılac~aktır. Bitler gençlik 
teşkilatından otuz bin genç, bey 
nelmilel gençlikle birlikte olim· 
piya at~şini yakacak ve ertesi 
günü oyunlar, daha yukarıda 

anlattığım sıra ile cereyan e -
decektir. Bütün bu müsabaka· 
lan seyretmenin, bütün bu ti -
yatrolara, müzeleı:e, konserle -
re girmenin, misafirler için de, 
ancak bir ücret mukabilinde 
mümkün olacağını söylemeğe 

hacet yoktur zannederim. Fa • 
kat, bütün bunları tertip etme
nin bir marifet, hem de pek bü· 
yük bir marifet olduğu göz ö
nünde tutulmalıdır . 

Almanların, Berlinde ve bel
li başlı şehirlerde ecnebilerin 
almanca öğrenmeleri için tertip 
ettikleri yaz kursları 

0

da çok e
hemmiyetli ve dikkate değer 
bir faaliyettir . 

"Ecnebiler için Alman ens· 
titüsü,, tarafından idare olunan 
bu kurslara, dünyanın her ta -
rafından yüzlerce talebe iştirak 
etmektedir. Bu gençlerin, ika -
met ve iaşeleri de, bu cnstitü
tarafmdan, oldukça ucuz dene
cek bir ücretle temin olunmak • 
tadır. Ayrıca, muhtelif ilim şu· 
heleri için konferanslar ve 
kurslar da vardır. Enstitüde, 
43 Türk genci çah~ıyor. Sayı 

itibarile, biz, birinci aaftayız. 

Daha sonra, sırasile, Amerika • 
lılar, İngilizler, İtalyanlar, ts • 
panyollar, İskandin;ıv memle • 
ketleri, Japonlar, Çintner, Fran· 

(Sonu 10 uncu sayfada) 
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Bayanlara Tavsiye Edilen Hareketler 
,, Yaz geldi, - bunu dil alışık

lığı He söylüyoruz, hatta gi
diyor bile. Onun için, fırsat

tan, mümkün olduğu kadar, is 

tüa<le etmeli. Aklı başında o
lanlar istifade etmekten geri 

kalmıyorlar. Plajlar kadın er

kek herkesin eğlence ve neş'e 

yeri oldu. Plajda hem eğleni
yoruz, hem de slhhat menbaı 
oaln güneşten istifade ediyo
ruz. 

Fakat, plajda, yapılacak 

bir şey daha vardır: Vücut 
harcketelri. Bu hareketler, 

bilhassa, vücut güzelliklerini 
muhafaza etmek veya inkişaf 
ettirmek istiyen kadınlar için 
çok faydalıdır. 

Burada, plajlarda yapıla

cak en giizel, en kolay ve en 
istifadeli vücut hareketlerini 
gösteriyoruz: 

BOYUN HAREKETLER! 

Evvela, boynunuzun güzel

liğini muhafaza etmek, kırı

şıklıkların önüne geçmek için 

yapacağınız iki hareket: 

1 - Başınızı öne, arkaya, 
sağa ve sola eğin. Bunu üç ke

re tekrar edin. 

2 - Başınız sola ve sağa 
döndürün. Bunu da beş kere 
tekrar edin. 

GöOüS HAREKETLER! 

1 - Kollarınızı ufki bir va 
ziyctte yana açacaksınız. 

2 - Yavaş yavaş yukarı 

kaldıracaksınız. Sonra birden-

bire bırakacaksınız. Bu hare
ketleri de beş de!a tekrar e

din. 

Şurada bir noktaya işaret 

edelim: 

Bu gösterdiğimiz boyun ve 

5öğiis hareketleri oldukça zor 
hareketlerdir. Bilhassa ham

laşmış kalmış vUcutlardn tatbl 

ld güçtür. Bu güçlilk yapıla

maz demek değildir. Fakat vü 

cutta bir ağrı doğurur. Onun 

için, bu hareketleri evvela dört 
beş kere tekrardan ileri gitme 
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meli<lir. Sonra, adaleniz alış

tıkça, altı yedi kereye çıkara

bilirsiniz ve o zaman bunları 

daha kolaylıkla yaptığınızı gö 

rürsünüz. 

BEL HAREKETLERİ 

Bel kadro vücudUnUn gil

zelliğini teşkil eden başlıca 

• 
,-

noktadır. Vücudün endamını 
temin eden belin inceliğidir. 

Belin incelmesi için korsa 
kullanmak, ne kadar sıhhi kor 

sa olursa olsun, bazı dahili fe

na tesirler doğurabilir. Halbu

ki beden harcketlerile elde e
dilecek netice, doğrudan doğ
ruya adalidir. Ve dahili bir 

uzva dokunmaksızın, belin ada. 
leler:ni istenilen §Ckilde kalı

ba kor. 

Bel hareketlerinin en mü
kemmeli yere yatarak yapılan 

şu hareketlerdir: 

l - Arkası üstü yere uza· 
nın. Evvela sol bacağınızı di-

zinizden bükerek kaldırın. Tek 

rar eski vaziyetine uzatın ve 

bu sefer sağ bacağımnzı bil· 

kün. 

Bu hareketleri de üç dört 

defa tekrar edersiniz. Sonra i · 
kinci harekete geçersiniz: 

2 - Ellerinizi omuzlarınıza 
kaldırın ve parmaklarınızla 

omuzlarınızı tutun. 

3 - Bu vaziyette, doğrul• 

mağa çalışın ve başınızı arka· 

ya bükün. 

4 - Tekrar yere arkası üs
tü yatarak, ellerinizi yanları-

mza uzatın ve iki bacağınlZl 

birden ~uli vaziyette kaldı· 

rarak, gerisin geriye indirin. 

5 - Bacaklarınızı yukarı 

kaldırarak, tepetaklak kılar gi 

bi, başınızın üzerinden geçiri~ 
Yalnız, bu vaziyette ellerinizi 

yerden bırakmıyacaksınız. 

Ayaklarınızın uçları yere 

değer değmez hemen bacakla-o 
rınızı geri alacaksınız. 

Bu hareketlerde dört bea 
defa devam edebilirsiniz. 

HAREKETLERDEN SONRA 
1ST1RAHAT 

Bütün bu hareketleri bitir
dikten sonra beş dakika ka· 

dar, arkanıza u=anıp, milin· 
künse hiç bir şey düşünmede11t 

dinlenmelisiniz. O zaman gün· 
düzki bütün yorgunluğunuzun 

birdehbirc kaybolduğunu ve 
bir çok ağır işleri yapacak ka 

dar vücudünüzde bir kuvvet 
hasıl olduğunu duyaca'ksmız. 

Bu cihetten, bu hareketler 
hem vücut gii7.clliğini muha-

faza etmeğe yarar, hem de vU. 

cutta bir rahatlık doğurmağa.. 

Hoş söz(er 
............ - zwww: swwws ._.. ._ 

Hızmftçcye . 
ınanmr9or 

Resim dersi"dcn ,çıkml§lar

dı. Bahçede konuşuyorlardı: 

- Bizim öğretmenin yap
, tığı resimler de nedir sanki! 
' IBen öyle bir~ ressam tanıyo-
~rum ki evinin bir köşesine bir 
lörü,ncck ağı yaptı. O gUn hiz-
1metçi bunu gerçek sanarak 
ııemizlemek için on dakika uğ
.raştıktan sonra resim olduğu
lııu anlıyabildi. • 

-Atma! 
- Yalan değil, sahidir. 

1 Sen böyle bir ressam olabile
;ceğinc inanmıyor musun? 

1 
- Ressama değil, hizmet-

1 çinin o kadar özeneceğine . inan 
i mıyorum. 

Böyle de 
ba hsedi lirmiş! 
~osun'un elinde bir gazete 

_yardı. Sınıf arkadaşı küçük 
J:>ayan Gönül'e göstererek de
ili ki: 

- Bak gazetede benden de 
bahsediyorlar. 

i - Ne münasebet ne diye 
'senden bahsedecekler? 

- !şte, al oku! Bir ay için
{de tramvaya binenlerin sayısı 
f ~ı yazıyorlar. Ben de her gün 
.tramvaya binmiyor muyum? 

Bu da bir 
unutmamak! 

Bayram sabahı idi, kapı 

1 çalındı; Orhan hemen açtı, 

!kasketli bir adam selfım vere
. rek dedi ki: 

- Wk ük Bay, her sabah 
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Tüccarca Düşünüş .. 

üç küçük arkadaş, Dursun 
Talay, Ergün parkın bir köşe
sinde oturmuşlardı. Talay di
yordu ki: 

- Annem hoşuma giden 
birşeyi almak için yirmi beş ku 
ruş verdi. Ne alayım diye dü
şünüyorum ... 

Arkadaşlan hep birden ce
va p verdiler: 

- Bundan kolay ne var? 
Birlikte düşünür, bir .şeye ka
rar veririz. 

.Bir iki dakika süküt etti
ler; düşünüyorlardı. Sonunda 
Dursun dedi ki: 

- Ben senin yerinde olsam 
çukulata, pasta, şekerleme a
lırım. 

Ergün ilii ve etti: 
- Ya bana bir hediye al· 

maz ml!>ın? 
Parktan çıktılar. Şekerci 

11J11ııııı11uııımıu1111ııııııı111ıtıııuıımuıııııııuuııımıı11 

kapınızın önüne bıraktığınız 

,çöp tenekesini ben boşaltıyo
Tum, bugün beni unutmazsı

nız sanırım. 

- Bugün rutil, hiç bir gün 
unutmayız. Bunun içindir ki 
annem daima tenekeyi ·doldu
rup kapt .f.ni;" <' koyuyor. 

dükkanına doğru gitmiye baş
ladılar. Yolda bir oyuncakçı

dükkim vardı. Ergün came
k&nı göstererek : 

- Bak, bak ne güzel bir 
vapur! 

Dedi Talay bu oyuncağı 
görUnce sevindi. 

- Hakkın var, çok güzel, 
zaten ben büyüdüğüm zaman 
gemici olacağım. Bu vapuru 
alır, şimdiden icarc etmiye a
lışırım. 

lJı_yeıek koş:ı koı;a eve git
ti. Hemen annesinin boynuna 
atılarak: 

- Anneciğim, dedi, bir o

yuncakçı dükkanında güzel 

bir vapur gördüm, izin verir
sen onu alırım. 

- Peki yav.rum, ben de se

ninle birlikte giderim. 

Ta1ayın beğendiği vapur 
kırk kuruşluktu. Oyuncakçı 

yirmi beş kuruşa bir başka!'!ı· 

nı vermek istedi; fnl:at çocuk 

bunu beğenmişti. Annesi yav
rusunun memnun olmadığını 

görünce: 

- Kedi ayağile kulağının 
arkasını kaşırsa havanın yağ

mura döneceği anlaşılır. Ko

yunlar yağmuru daha önceden 
hissederler. Havada bir bulut 
parçası bile yokken bir araya 
toplanarak bir ağaç altına :sı
ğınırlar. Fırtma ge!eceği za
man inekler .me'yfi5 görünür
ler. Başlarını bir tarafa eğe

rek gözlerini dört açıp etrnf a 

bakarlar. Eşekler havanın f e
na olacağını anlayınca boyuna 
amrular. Kırlangıçlar a.:2ağı

dan uçarlarsa ya.hrınur gelecek 
denir. 

- lsted:ğiniz herhangi bir 
adedi iki ile darbediniz, hasılı 

darba on sekiz ilave ediniz, 
sonra iki ile taksimini yapı

nız, neticeden ilk adedi çıka
rırsanız daima dokuz kalır. 

- Suyun yilz derecede kay 
nadığmı biliyoruz. Fakat ber 
kır!~ sekiz metro yükseğe çı

kıldıkça bu kaynama bir de. 
rece daha eksik hararetle o
luyor. 
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- Peki, dedi, sen uslu ça
lışkan bir çocuksun, daha on 
beş kuruş vereyim de beğen

diğini al. 

'Talay bir dakika diişündük 

len sonra dedi ki: 

- Hay.ır, anne, öyle yap

mıyalun. Sen gene bana daha 
on beş kuruş ver; cı:;:~:delti yir 
mi ·beş kuruşla daha küçiiğü

uü alırım, on beş lrnruş da şe
kerleme için h!rr Olmaz mı? 
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1!1 de ateşledi. Neticede ikimi
zin de hakiki bir boks ma~ı 
rapmamızı istiyormuş. 

- Nerdcn biliyorsun! 
- Şimdi babası söyledi. 

Kızı da odadaydı. 
Goric bu hileyi adeta tak

dir eden bir gülüşle gülüyor
du da.. Fakat Stanley önce 
gUleınedi. Bu bir oyundu ha .. 
Sanki Goric değil de kendisi 
mağ!Up olmu§tu. Zoruna gül
dü. 

Stanıey yalnız kaldığı za
man kendisinin meneccri ça
ğırdı. Menecerin yanmda ya
hudi kılıklr bir yabancı bulu
nuyordu. 

Bu yabancı: 
' - Gel bakalım delikanlı! 
dedi. Benim adım Mozes .. Har 
rington Mozes ! Sanırım ki a
dımı işitmişsindir. Şimdi se
nin menecerine, senin gibi mil 
kemmel bir boksörü böyle köh 
ne yerlerde döğüştürdüğil için 
öldürülmeğe layık olduğunu 
söylüyorum... Yoksa şampi
yonluk istidadı olan genç spor 
cuları aramak üzere seyahate 
çıkmıştım. Buraya seni görme 
ğe gelmiş değilim. Hafif sik
let boksör arıyorum:· Fakat 
şimdi seni gördüm •• 

Harrington Mozes, oturdu
ğu yerde kanapcye yaslandı. 
Ve yan kapalı gözlerle Stan
leye bakarak tcşrinievvelde 
Londranın "Albert Hol., sa- • 
lonlannda bir şampiyonalık 
maçı yapacağım. Seni Cim 
Bradi ile karşılaştıracağım. 
Ne dersin? 

Cim Bradi ile knrşılaşmak ! 
Albcrt Hol... Aman yarabbi._ 
Bunlar rüya mıydı? Oda Sta
nın gözü önünde sallanıyor
du Güçlükle muvafakat ceva
bını verebildi. 

Bunun üzerine Mozes: 
- Pek güzel öyle ise, de

di. Kunturnt bir iki güne ka
dar hazır olacak. Şimdiden son 
ra bize aitsin ... 

Kelimeler; StruıJcy'in ku
laklarında \•ızıldıyordu... Bir
den hntınnn o kız geldi. Aca
ba hala orada mıydı? Özür 
diliyerek derhal dışarı f1rlndı. 

Fakat kızdan eser yoktu. 
Hol bomboştu. Yalnız hizmet
çiler snndallcyelerin aralarını 
tcmizliyorlnrdı. Onu, sabahle
yin görmek ümidile ayrıldı. 
Oteline doğru yollandı .• 

On dakika sonra, masası 
başına oturmuştu. Dilini ağzı
nın bir köşesinde kıvırarak ve 
her kolime üzerinde aln:bildi
ğine gayret .sarfedcrek anne
sine bir mektup yazdı: 

"Sevgili anneciğim! Şu 

S. 'lO KURUNun ftJAVESt 

4 Kıtap 
(4 tinciiden devam) 

ftffii san'at malzemesile de de
nemecilik yapmaz ve san'aU, 
güzelliği en basit 'şeklinde ka
bul eder. Bundan da ötürü lir:k 
leri sadeliğin şaheseri, ve en 
süslü .şiirleri de sonclcridir. 

Madam licynell çok yazmı
yordu. Şiirlerini bir kuyumcu 
sabır ve zevkile dokuyan, işli

yen şair, yeni bir eser verince 
ye kadar tam sekiz yıl geçti. 
1901 de çıkan son şiirler, yuf
ka kadar ince bir cilt teşkil 

etti. Bu ciltte eski şiirleri gi
bi engin bir sadelik, ve ince 
bir sihir .ile yuğrulmuştu. La
kin diğerlerini bastıracak, iş

te bu harikuladedir.. Denebi
lecek bir şiir dünyası kar§ısın 
da da bulunmadığımızı söyli
yeyim. 1913 de bütün şiirleri, 
pek az yeni ilavelerle yeni baş 
tan neşredildi. 

Madam Meynell bir taraf
tan şiir yazarken, bir traftan 
da eseler, nesir parçaları da 
yaratıyordu. Bunlarda da ay
ni sadelik, samimiyet, açık ve 
gem altına alınmış düşünüş 

göze çarpıyordu. 
Ve sevgi, ve din şiirlerinde 

bile santimantalizmaya kaç
mıyan, düşmiyen Madam Mey
nell, bütün eserlerinde oriji
nal görünmekten ziyade sem
patik şahsiyetini saran o ta
rif edilmez şannı billürlandır
mış ve fikirlerini, hislerini ap 
aydınlık olarak bize anlatmış
tır. 

1bralıim Uoyi 

Kadın Şaiı ıer 
( 4 üncüden devam) 

1sviçrede dolaşarak iş anyor • 
lar. 

Bütün bu seyahatlerinde, 
bir berberin canlı saç boyası 

reklamcılığını yapmaktan - o 
da bir kaç gün - başka bir iş 
bulamıyan bu üç arkadaşın bi -
risi ölüyor, diğer ikisi, çökmüş, 
pejmürde bir halde köylerine 
dönüyor. Bu küçük hulasadan 
da anlaşılacağı gibi, roman hiç 
de iç açıcı ve ncş'eli değildir. 

Böyle olmakla beraber, öyle 
tatlı bir üsHlp, alacı ve acılık 
propagandasından uzak bir ifa· 
de ile yazılnuşbr ki, okurken 
yepyeni ve tablmamış bir zevk 
ile çevrelendiğimizi seziyoruz. 
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mektubu yazdığım dakikada 
Albert Holda mükemmel bir 
maç temin etmiş oluyorum. 
Mükemmel bir maç.. Dövüşe
ceğim boksörlin ismi.... nht 
lliihi.,, 

yazı7ar: 

* * * 
(Son araba) ayni romancı • 

nm sekiz hikfiyesini bir araya 
toplıyan bir kitabıdır. Bu sekiz 
hikayeden ikisi <Nefis ve ka • 
der köprüsü) harikulade güzel· 
dir. Diğer altı hikaye de sonu • 
na kadar lezzetle okunabiliyor. 
işin asıl garibi, yazıcı kadın 

portrelerini çizerken daha çok 
muvaffak oluyor ve hakiki snn' 
at kabiilyctini bize gösteriyor. 

f:ni.'I llülerıt 

11 inci Olimrıİgat 

Ogunıarı 
(5 tnci sayıfamızda) 

sızlar, Hintliler, Hollandalılar, 

Araplar geliyor. 
Hulasa Almanlar; Xl inci 

olimpiyat oyunlaımı mükemme 
len hazırlamışlardır. Bundan 
başka. yabancı misafirleri - ta• 
bii ayni .zamanda Almanları -
eğlendirmek ve fikren istifa • 
deli bir vakit geçirmelerini te
min etmek için mümkün olan 
her şeyi yapmışlardır. Bunda 
muvaffak olduklarını söyleme
mek ve kendilerine teşekkür 

etmemek haksızlık olur. 
Berlin 26.7.1936 

t_i , o. 
Alman mektuo. urı 

\2 nci sayıhıdan devam) 
zırlık suretinde aniamıı.k ::ap 
eder. Bu derslerden sonra kalan 
vakit münhasıran spora ba&ı e
dilir. Burada hafit atletizm de

ğil, daha ziyade ağır sporlar var
dır. Sa.at yedide uşam yemeı';i 
birlikte yenir ve ondan sonra 
da serb?St surette vakit geçıri
lir. Bilhassa gençlerin vakitleri.. 
ni serbest olarak kullanmasını 
öğrenmiyenleri iç!.ıı bu serbeet 
vakitten gene mürebbilerınin de
lfilctiyle olur. Odalarmm tez
yini ve tertibi, çalgı. müt:ı.lca 

gibi işlerle saat cnu bulur ve 
ondan $Onra ertesı günün işine 
başlamak üzere yatağa girilir. 

Bu kampların askerlik mü. 
kellefiyetine bir mukaddeme te§ 
kil ettiğini söylemiştim. Fc;.kat 
hatibin izahatına ı:öre Arbeits
dienst'in bundan daha mühim 
olan hedefi Almanyayı :aşe 

ve ham madde hususunda ecne
bi memleketlere muhtaç olmak
tan kurtarmak için onları ziraat, 
ormancılık gibi işlerle meşğul 
etmektir. Bunu şehirden 

dışarı doğru bir hareket suretin
de anlıyabiliriz. Ziraat yapmali 
ve onnan yetiştirmek için ite 
yaramaz araziyi kazanmak ıt

mndır. Bu mahrumiyeti bilhaır
sa umumi harP,te şiddetle his-

-,--,-...... _,,,, ..,,,,,. .. ~ ,,, _ __,,, _ _,,,,,.,~ .. ,,,, 
,,.crırre"'k ./ü.zunrun.o ,A-an.idıTJcr. 

Aanıpın cc.eJıKnniz: y.1tnJ;; 

odaları ve dcpol.ırı ufak l'etc.~ 

tamırhanelcri pek unuz ve mun 
tazamdı. Her şe,..de büyük oır 
sadelık , .kolaylı&. ı:cuzluk ve 
ışe yararlık mansüstur. He: oıri 
bôyle portatif .kamplar olmaaıgı 
bazı yerlerde eskı ,kışlalaruan. 

fabri~-a binnlanndan. oüyiik a

hırlardan , çıftlik .binalanmıan 

• da .istıfade edildiği ve bu ihrıya~ 
ca gore binaların ·tebdil euıJe .. 
rek kullandığı söylendi. 

Burada yapılan bir iş dev• 
let borcu tcliikki edildiği için 
yapılan iş için bir ücret veril• 
mesi mevzu bahis değildir. ''ı .at .. 
nız efrat iaşe edilir ve kendleri• 
ne de yirmi beş Pfennik yani 
bizim para ile 125 kuruş } ev• 
mi ye harçlık verilir. 

Kampı gezdikten sonra ça• 
lışılan ormana gittik civardaki 
bir kasabanın belediyesine aid 
olan bu ormanda bataklık var• 
dır. Bu yüzden ormanın bir kıs.ı 
mı bozulmuştur. Şimdi burada 
yapılacak ilci iş vardır. Biri 
bu bataklığı kurutmak, böyle• 
Jikle işe yarar arazi kazanmak. 
Bu bataltlık kurutulduktan son .. 
ra da bu çürük ve hastalıklı or• 
marun yerinde yeni bir orman 
vücuda ~etirmek. Bu su::-etle 

~ 

seksen hektarlık bir orman ve 
20 hektarlık bir ana elde edile~ 
cektir. 

Bu ormanm .sıalu ve ıayi· 

kiyle istismarı için 011 sene i.ura 
da çalışılması Hizım geldi.ği ne .. 
ıoaplanmıştır. Efrattan biri bu• 
nu bana anlatırken on sencrlc:Q 

bile fazla , 15 sene burada ı~· 

lışmak lazım .geldiğini söyledi 1 

Eğer bir ,gün içinde çalışılı:lak• 
ta olan .kısım, ki ( 600) metrelilc 
bir kanal açmak ve su içinde 
kalan ağaçlan temizlemek gibi 
işler için tarife mucibince üo. 

retler ödenen amele ile çalıştı• 

nlsaydı 125 bin mark, yani aşa. 
ğı yukan (60) bin liraa.rfı la .. 
zım gelirken şimdi bu sayedca 
bu hizmet .28 bin marka, yani ~ 4 
bin liraya çıkmaktadır. Esaı 

olan terbiyevi gayesi yanı:ıda. 

mühim olan 1ktisadi faydalan da 
olan bu teşkilat her gün birçoIC 
ecnebiler tarafından ziyaret edil 
mektedir. Habra defterinde be .. 
nim yazımın ve imzamın üstün.. 
de Çince bir yazı vardı. 

Bu şayanı dikkat müesse• 
seyi gezdikten sonra otobüsle• 
rimize binerek ve başka güzel 
yollardan dolanarak Berlin şo.. 

bir emanetinin alt katındaki 
lokantaya yemeğe geldik. ÖbüO 
gUn şehir emanetinde ıerefimi,. 

ze bir resmi kabul var, .Onu 
da a1nea bildireceğim. 

Va~ geç 
~ Evlenmek üzereydi. Müs
takbel nişanlısı~ 

- EvvelfL ,cıgaranızda.ıı vaz 
geçmelisiniz, dedi. 

- Peki. 
- Kitap okumak merakı-

nız.ıfan da vnzegeçiniz. 
- Hayhay! 
·- y ,emekten sonra kahve

ye ıçıkmnk huyunuzdan \•az

geçmelisi.'liz. 
- Pekfilil. 
- Sokakta htzh yürümeği 

de bırakın. 
- ıQlur. 

- Daima ıslık çalmaktan 
·da vn.z,ge;melisiniz. 

- Hayhay! isterseniz daha 
başka şeırlen de vazegeçebili
rim.. 

- Neden? 
- Sizinle evlenmek fikrin-

den'! 

1ehlike 
Bayan paraşütle atlama ta

limlerine başlamıştı, 

Arkadaşı: 

- Yere inerken kimbilir 
ne helccanlar geçirirsin? .• de
di. 

- Evet. Hele "Çimenlere 
basmak yasaktır., diye levha 
bulunan bir yere dü§eceğim 

diye ödüm kopuyor ..• 

Mektep 
İki genç tanışmışlardı. Bir 

tanesi sordu: 

- lyi iskamb:l oynar mı-
sınız? 

- Hiç bilmem ..• 
- Dama? 

- Elimi sürmcdiz:ı. 

- O halde mektepte ne öğ-
rendiniz? 

1Bir Frar1sız Nüktesi 

Yeni San'at Nedir? 
Bir Fransız mecmuasında yukarki resmi ve altında .~ sattr

lan görilifk:ı 
- On sekiz yaşında. yarı çıplali güzel bir liız model almız. 

Yeni san'at mctodlarma göre heykelini ~PmJY.& baglaY.JDIZ. 
Ortaya §ÖY.le bir canavar _çıka,cakbr! _,;---- - - -

. 
Eski şiirlerin yeni medlulle1i 

~~WJ w~ 

"Gece Leylayı ayın on clörclü 

Koyda tenhc. yıkannken gördü!,, 

Cahil 
llk aşk macerasını anlatı• 

yordu: 
- Bana "hayatımda sev

diğim tek erkek sensin,, de
mişti. Sonra öğrendim ki ben
den evel konuştuğu bütün er- · 
keklere de hep ayni §eyi söy
miş. O zaman anladım ki 
çok yalancı bir kadınmış .• 

- Yalancı mı? Hayır. Ya 
unutkandı, yahut da ... 

- ??? 
- .. Yahut da birden .faz-

la sayı saymasını bilmiyordu.4 

Ağız payı 
Ziyafette idiler. Konuşu

yorlardı. Gevezelerden biri: 
- Ahmak bir oğlum olsaY. 

dl avukat yapardnn, dedi. 

Sofradakiler arasında bir 
avukat vardı. Bu söztı cevap
sız bırakmadı: 

- Babanız d& sizin gibi 
dllşUnseydl demek ki siz de 
bizim bir me.slekta§:unı.z ola
ca.ırtmızl . -- - - -

Hayvan 
Bayın çok müsrif bir kan

sı ile orta mektebe başhyan 
bir oğlu vardı. 

Bir akşam oğluna sordu: 
- Buglin mektepte ne °" 

kudun? 
- Hayvanat okudum ... 

- Hayvanat dersinde ne 
öğrendin? 

- Her .sene kürk değişti
ren hayvanlar varmış ..• 

- Aman bunu bir kere de 
annenin yanında söyle .• 

Baikabağı 
Bahçesinde büyük bir bal 

kabağı yetiştirmişti. 

Arkada§llla sordu: 
.. 

- Pazara götürsem acaba 
yüksek fiyatla. satabilir ını. 
yim? 

- Satarsın, yalnız bir pıt.. 

JL k. ~ ,~. t rf ıa. . !J l 
.,.,., ·-~ .... , --r· ... rı - ... 

- Bunun kabak oldufmı,a 
inandırabilirsen. .• , 
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'\on'u, on Tavunt\uk bır bok• 

ma'iında puvan hesabi\e mağ • 
lup etti. Ertesi perşembe, bu 
iki boksör yeniden karşılaştı • 
lar. Bu defa evvelki yerden yüz 

• 

. 

yilz elli kilometre kadar ile • 
ride bir yerde dövüşmüştüler. 
Bu defa İpelton kazanmıştı. 

Bir hafta sonra başka bir yer· 
de ve yine ikisi arasında yapı • 
lan bir maç berabere kaldı. Dör
düncü maçta ise daradar Goric 
galip geldi. 

Bu vaziyetler, boks oyun • 
larına devam edenleri biraz 
şüphelendirecek gibi ise de, 
maçları seyreden gelişi güzel a
hali üzerinde hiç bir gayri ta • 
biilik uyandırmıyordu. 

İlanlarda bu iki boksörün 
evvelce de çarpıştığı yazılı idi. 
Fakat ne kadar zaman evvel 
maç yaptıklarına işaret edilmi· 
yordu. Çok sürmeden yine ka~ 
şılaşacakları da haber verilmi· 
yordu. Bu suretle büyük kala • 
balık kütleleri toplanıyor, ümit 
ettikleri kadar şiddetli bir oyun 
göremiyorlarsa da gördüklerile 
iktifa edip gidiyorlardı. 

Co Goric \re Stanley ipel • 
ton ikinci derecede boksörlerdi. 
Bunlardan birincisi, mesleğinin 
artık son devrelerine gelmiş 

ikincisi ise başlangıcına yakın· 
}aşmıştı. Co bir defa şampiyon
luk maçına girmiş ve üçUncü 
ravuntta nakavt olmasındanbe
ri daima ikinci derecede boksör 
kalmıştı. Otuz bir yaşındaydı. 

İpelton ondan dokuz yaş 
daha gençti. Tam kuvvetini ik· 
tisap etmemişti. Parlak bir is • 
~ikbali olabilirdi. Fakat neden
se işler kötü gitti. Daha on se
kiz yaşında iken maharetli, iş • 
. ~en anlıyan birinin değil de, ge
liJi güzel bir menecerin eline 
Öilşrnüştü. Bu adam, ipelton'un 
Öaima kazandığı muhtelif maç
lar tertip ettikten sonra diğer 

• bir takım menecerler gibi para 
hırsile onu yormağa haddinden 
fazla maçlara sokmağa başla • 
mıştı. Neticede çocuk haftalar
ca oyun oynıyamadı Daha has
sas bir boksör, belki bütün ha· 
yatınca işe yaramaz bir hale ge
lirdi. Fakat tpelton'un itidali 
galip geldi. Mücadele devam 
etti 

Menecerin biri gidiyor, bi· 
ı i geliyordu. Neticede gazete 
•nünekkitleri de artık Stanley
~en bahsetmemeğe başladılar. 
"Müstait ve ileride şampiyon 
c:.!mağa namzet,, gibi sözler ke
silmişti. Bellisiz mnvaffakiyeti· 
ni gösfermiı, işini bitirm.il} sa • 
yıyorlar<İı •• Ye arlık Stanley. 

&.!.. K.'URUNun tLAVESt 
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İ§te bu suada idi ki, kendi
sini Co Goric ile karşılaştıra • 
cak bir maç yapmak için ona 
teklifte bulundular. 

Bu teklifi yapan iş adamı • 
nın adı X olsun. 

X, seyahatler tertip etmek 
suretile boks maçlarından daha 
fazla para kazanabileceğini u • 
mu yordu. Ve başkaca bir dü • 
şüncesi daha vardı ki bunu ilk 
fırsatta Stanley'e şöyle açmıştı: 

- Biribirinizi incitmeden da· 
nışıkh dövüşler yapacaksınız. 

- Kim kazanacak? 
- Orası kolay. Bir defasın • 

da sen, bir defasında Co kaza • 
nır. 

- Pek ala hakem bunu anla
maz mı? 

- Hakem de bizden olacak, 
bizimle beraber seyahat edecek. 
Daima aynı adam hakemlik e
decek. Fakat hakiki imiş gibi 
boks yapacaksın. Sadece bir 
gösterişten ibaret olmıyacak. 
Adeta onu yenmeğe azmetmiş· 
sin gibi hareket edeceksin. Hız
lı çak 1 Fakat dikkat, zarar ver· 
mi yesin. 

Stanley bu şekilde bir mu· 
kavele imzaladı. Ve bir haftalık 
ücret tayin etmiş oldu. Sonra 
oturup annesine bir mektup yaz 
mağı tasarladı. 

Kalemi eline aldı. 

"Sevgili anneciğim. Sana 
vereceğim güzel bir haber var. 
Ben mükem.."'Del bir ... ,, 

Stanlcy burada düşündü. 
.,Mükemmel bir ııra maç 

yapmak için mukavele imza • 
ladım.,, · 

Tarzında yazmak istemi • 
yordu. Garip görünebilirdi. Şöy 
le devam etti: 

"Mükemmel bir kaç maç te
min ettim.,, 

Stanley derin bir göğüs ge
çirerek bu cümleyi de değiştir
di. "Bir kaç'' tabiri dahi şüphe
yi davet edebilirdi, onun yeri • 
ne "Bir iki,, yazdı ve devam et
ti: 

"Bu suretle, haftaya ıana 
biraz para gönderebileceğim. 

Omit ederim kt iyisin. K.arde
ıim Cim ile küçük Dorin de 
iyidir inşallah. Şimdilik bu ka
dar. 

Seni seven oğlun 
Stan" 

Co Goric maçın yapılacağı 
"Dril Hol" biansına bilyük fe -
laketlerin eseri ha18 sezilen yü· 
zünde zoraki bir gülümseme 
ile geldi. Yüzünde bir ifade 
vardı. Fakat bu yüz, bir yüz • 
den ziyade bir manzaraya ben· 
ziyordu. Kuvvetli heyecanlilr. 

~"lııl\ '\:>a-z.nı.-..,. '""-~n\ uc\!,\,\.\1: -
'ml.11\\. 

Dü§üncc\er ve daha yumu
şak duygular, bu yüzü bir göl· 
ge gibi geçmişti. Hele şimdi bu 
yüzde görülen zoraki gülümse
me, o manzarayı öyle hale koy. 
muştu ki, görünce eve kaçmak 
isterdiniz. 

Co kapıcıya sel5m verdi. 
Çikolata ve fındık satan bir kı· 
za göz attı. İki küçük meraklı 

çocuğun defterine hatıra kabi· 
!inden bir imza attı. Sonra yum 
ruğunu onların çenesine şaka 
kabilinden şöyle gezdirir gibi 
yaptı. 

X dediğimiz iş adamı, bok
sörlerinin, maçtan evvel halk 
arasında gönmesini, meraklılara 
kendi1erini göstermesini ticaret 
bakımından faydalı buluyordu. 
Bu bir nevi reklamdı. 

Stanley ise giyinme odasın
da oturmakta idi. Bir ayna ö • 
nündeydi. Düşünceli bir tavırla 
kıravatını söküyordu. Co gü • 
lümseyerek: 

- Merhaba Stan, dedi. 
Günün iyi geçti mi? 

- Fena değil. 
- Ala! 

Co şimdi odaya girmişti. 
- Buraya bak Stan 1 Sana 

bir teklifim var. 
- Nedir? 

- Bu gece seninle külahla-
rı değişelim. 

- O ne demek? 

- Yani bu geceki 
0

boks ma • 
çında senin yapacağım ben ya • 
payım, benim yapacağımı da 
sen.. Bozuşahm demek istemi• 
yorum. 

- Hala anlamadım. 
- Hani karar mucibince bu 

gece ben yenilecek değil mi 
idim? 

- Evet . 

- İşte ben yenileceğim· ye~ 
de, sen yenil. • 1 

- ?? ·~ 
- Bunun sebebi var bir kız-

la tanıştım. Anlıyorsun ya .. Bu 
kız benim kazanacağımı umu • 
yor ve kazanmnklığımı istiyor. 

- Demek tamam öyle mi? 
Anlaştık. 

Stanley sesini çıkarmadı. 

Muvafakat ettiğini anlatır bir 
hali vardı. Daha doğrusu ak
sine hareket etmekte bir malı • 
zur görmüyordu. Co sevindi. 
Ve Stan'ın omuzuna vurarak: 

- Yamansın dedi, yaman 
arkadaşsın doğrusu. TeşekkUr 

ederim. 

Ve göze çarpan bir sUr'atle 
ortadan kayboldu. 

Bununla beraber Stan yenil· 
.mek teklif ine değil de1 bunun 

V-'-"' ~'~ '"-"""'.,,.. ~~ """'""-""'-~. ~-..'\.~ ~ °'t)"\l.~'IU~a °'t)\.~ ('.)~· 
~c~tnt ~\:'JO"t~~. ""t'\ ... ~ ... n"l <."m'\.aTI.n 'l:>."-c \'it..\'!.'\~" Q.~ Y..~'\.'13.n- ~'il. ... 

Ring üzerinde 
.~cn~c onu na''IK:a.-ı'\ c~c~c'«. '«.u-ı • 

ve\ \a:z.\a•\\c val:. 
- Fakat o serttir. Ona ş\d • 

detli, ama çok şiddetli indirmek 
lazımdır. Ayni zamanda dik • 
kat etmek de icap eder. Çünkü 
onun da yumrukları var .. Ol • 
maz, nakavt olmaz. Onu puvan 
nerim. Ve bu bana yetişir. 

Ü\\D. \.u\.u'joT, -aanV..\ ~v'le\~e '\'\.\~ 'B.eT \V..\"\ne üe 'ou O':f\ln ~a":f, 
~ÖTmem\.~ \;\.b\ "Y\\7-\eT\ne '\>a- T\ \a'\>ü. \;e\meK\.e""Yd\. 'N\.\.e\üm. 
karak kendi\er'me b\T \a\mn bu akşam baki\ü kend\\er'mi. 
tavsiyelerde bu\unuyordu. Her bu\mak ve göstermek i($in a.· 
ikisi de son tcnbihin yapılma- deta fırsat hasıl olmuştu. 

sebebine dair düşünse yeri i~ 
Ayni gün öğle vakti ~nıştığr 
bir kızla kendisinin yaptığı bir 
muhavere hatırına geldi. 

Bu kız güzeldi .Boks işle • 
rini lçli dışlı biliyor gibiydi. 

,Şöyle demişti: 

- Senin Goric gibi bir ma • 
cera perestle maç yapmaklığın 
bir rezalettir doğrusu .. 

Stan bu ifadeye karşı gele· 
cek oldu. Fakat kız, onun ı8y
lemesine meydan bırakmadan: 

- O sarhoşun biridir. 'diye 
bir ittihamda daha bulundu. E
vet, iki sene evvel, ben onu 
mrt f simli bir boks8rle maç 
yaparken g8rmilştUm. ikisi 'de 
IU110f\U. Ne f&maA ve nasıl 

Kız bunun üzerine oturdu-
'. ğu yerde arkaya doğru yas~an
mış ve o güzel yüzünde adeta 
bir istihfaf belirmişti. Stan'a 
el sürülecek bir mahlfık değil • 
miş gibi bakıyordu. 

- Bense seni hakiki bir dö
vüşçü sanıyordum. İşte bu te • 
reddüt yüzündendir ki sen Lon
dranın Albert Hol'unda dövü
şeceğin yerde bu taşra salonla· 
nnda çarpışıyorsun. Co Goric 
gibi birini nakavt etmeyip de 
puvan hesabile yenmekten ne 
fayda temin edeceksin? 

Gri gözleri Stan'ın kestane 
rengi gözlerine yapışıp kaldı: 

Bir genç 
kızın güzel 
gözleri ... - İki ravuntta hesabını te • 

mizle? diyordu. işte o zaman 
herkes seninle meşgul olmağa 

11111ııııu1111ııııı111111ırııııı1111ırııııı111111ııııııı1111ıt1111111111ııııırı11111ııııııı111 başlıyacaktrr. Buraya bak 1 (Kız 

lngilizceden 
. çevzren: 

Hikmet 
Münir 

Stanley'e eğildi) ben senin boks 
oyunlarını takip ettim. Benim 
bu bokse hususi bir alakam var
dır. Seni seyrettim. Senin oyun
larını biliyorum ... 

Kız bir müddet sonra bir 
hayli söz daha söylemiş. neti
cede Stanley, onunla beraber 
oturduğu çay masasından kal • 
kıp odasına geldiği ?.aman için 
de başkaca bir hayat canlan • 
mağa başlamıştı. 

Kızın söylediklerini hatırı • 
na getirdikçe, Co'nun teklifini 
çok manasız ve gülünç buluyor
du. 

Mukavele ile bağlı bulundu· 
ğu X'i, ve Co'yu bir an için hi
çe saymağı düşündü. Hakiki 
beniiği kendini göstermişti. 

sını beklediler. Sonra eldiven- Gözleri parlıyor ve oyun 
li ellerin1 acemice birb!rlerine gittikçe birbirlerini hem şa
ayıLar gibi değdirdiler. şırtan hem teşci eden bir hal 

Co bir müddet Stanley ile alıyordu. 
hakiki temasa gelmeden oy- Neticede Stanley'in kuvvet. 
nadı. Sonra köşelerine gitti- li bir yumruğu Co Goric'i ye· 
ler. re devirdi. 

Esas itibarile, danışıklı dö
ğüşlerinde önce bir sıra ha
fif yumruklar sallarlar. Sonra 
birbirlerinin gücünü denemiş 

ve hatırı sayılır bulmuş gibi 
köşelere çekilirlerdi. Sonra bu 
daha şiddetlenir gibi olur, Co 
nun sertçe vuruşlarına Stanley 
çevik hareketlerile karşı koy
mak suretile oyun devam eder 
di. 

Co kendine has kroşelerin
den birini savurdu... Stanley 
danışıklı dönüşlerinde bundan 
da yerdi. Fakat kendini iyi 
korumuş olarak... Buna rağ
men bu yumruk onu yerinden 
oynatır, hazan bağrışan hal
kın gözü önünde ringin iple
rine dayardı. Lakin netice iti-

Bundan af allıyan hakem her 
şeye rağmen danışıklı dövüş 

gözile bakmak istediği maçta, 
nakavuta yakın olan bu vazi. 
yette 10 saymağı bile unut· 
muştu. 

Halk onun hatırına getird~ 
- Bir, iki, üç ... 
Goric yerinden kalkam1. 

yordu. 

- Dokuz, ON! 

Goric dizleri ve erıerı üze· 
rinde olduğu halae kalkama· 
mıştı. 

Yan hakemleri ringa çıktı· 
lar. Stan birden kendine gele· 
rek yerde hurda bir halde du· 
ran Goric'in sandalyesine gö
türülmesine ynrdmı etti . 

• • • 1 • 1 

Sonra Co'nun da bir kızla ko • ıı...ı :;,._~ 
~ h 1 d F k b" 1 . .. s: nuştugunu atır a ı. a at u-

yum.ryk vuracaklarııu kestire • . . 
mlyorlardı. Btriblrlne yaslanınıı 
'duruyorlar TO havaya kollannı 
sallıyorlardı. Çekilmez bir man• 
sara .. , 

Hakem nihayet beşinci ra • 
vuntta oyunu ke.~ Bu oyun 

. <!efildi. 
Stan §l§trmıı bir halde ba· 

kıyordu. Kız "devam etti: 
- Bir çok tecrübeleri olan 

bir adamdır. Fakat bir araba 
beygiri kadar yanştır. Sen onu 
~ arkada beğh olduğun bal· 
<!e yenersin. 

Stan gUlüms~i. Bu ıöz:ler 

tatlı idi. Kızın bu tatlı sözleri· 
ne yoldaş olan tatlı bakışları 

!'.' 

genç boksörUn belkemiğinde 

garip bir his dolaştı. Emniyet
le: 

- Onu yenebileceğimden e· 
minim, dedi. 

Stan, o akşam yenmek sıra· 
sı kendisinin olduğunu da dil • 
tUnmUştU. . 

Kız söylüyordu: 

- Elbet yc.nebilirsin. Daha 
birinci ravuntta onu nakavt e· 
dersin. 

Stan itiraz yollu başını sal· 
ladı. Çünkü bu hesap.ta Y,Oktu. 

tün bunlar, onun zihninin dü -
şünmçğe ve halletmeğe alışma· 
dığı pek kalabalık şeylerdi. De
rin ve gürültülü bir göğüs ge -
çirdikten sonra soyunmağa 

başladı. 

Boks başlıyacağı vakit kız. 
ahali arasında ikinci sırada O· 

turuyordu. Stanley'in gözüne 
çarpan şeylerden biri bu idi. 
Kız, birdenbire ona doğru ·bak 
mamıştı. Fakat hakem onları 
ringin ortasına çağırdığı za. 
man, gözlerinin içine öyle bak 
mış ve Goric'i işaret ederek 
öyle bir teşvikte bulunmuştu 
ki, Stanley'in damarlarım baş 
tan başa helecan ve tuğyanı~ 
kapladı, • ~ - • 

yosunu müteakip odasında gi
yinirken kapıdan bir baı; u
zandı 

' Goric'in ba§ı idi. Kendi~ 
bulmuştu. 

- İkimiz de aldatıldık, de. 
Ukanh ! Diyordu. 

- Aldatıldık mı! 

(Luti en aayılayı ,eviriniz)] 
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