
Gölgede 38 
derece! 

Up&c, 7 (,A.A.) - Üç gilndenberi 
elddeUi sıcaklar oluyor. Bugün göl
gede 38 ve gilne§te elli derece hara
ret tesblt edilmiştir. 
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lik Ordumuz Manevra ara a ı 

Mareşal Fevzi Çakmak Manevraları 1 efi ·ş Edi1Jor 
Manevraların Sonunda Yapılacak Büyük Geçit Resminde 

Başvekil Ve Milli Müdafaa Vekilimiz de Bekleni mek edir 

Orgeneral K6zun 

3 - Korgeneral Salih. 4 - Orgeneral Ali Sait. Manevralarda, manevralardan görünüşler ve dün 
11apıldığı yerle rin haritası. 

ispanya ile devletler arasında l 

it aziqeti karıştıran llni 
bir hadise oldu 

(Ya..."'13ı !inci sayı/ada) 

Ordumuz bu sabah Kırklaıreli, Ba ·) 
baeski ve Lüleburgaz arasında büyük 
manevralarına başlanuşhr. Boğazların 

askerileştirilmesi ve tahkimi mesele .. 
sinde Türkiyenin Montrö konferansını 

toplamak suretile gösterdiği sulhsever
lilc bütün cihanın takdir ve itibannı ka
zandıktan sonra ordumuzun başladığı 

bu manevrada hususi bir mana vardır. 

(Sontt: Sa. ! Sil. 1) 
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l(ermesşenlikleri bugün başhyor J 16 Sayıfalık f Yaşar dünya şampiyonluğuna namzet 

f ilave~~n~~!aber 1 Baske~gı_ ~~ ~~~~~ Şiliye 

-1 
~ K-erınm ~nliltlerl bugün başlıyor. Yukanki resimlerde bu şenlikler için 
():'1rJ:ınan bfr numaraya ait prova ile yarın Gürcü pehlivanla karşılaşacak 
~ a11 Yunanlı Cim Londosu arkadaşı Maksusla beraber antrenman yaparken 
t bu sabah açılacak bebek segisinden bir parça>:ı görih:orsunuz.. Yazıları 

Uncu sayıfamızdadır. 

=--=~=======_-- K~uRgiı.un N ~======-~~---_-:=- hahi~;!~~e~) (Te1~;;~~ h~~uı~ş1~;: 1 ~ii~:!~~ d'~!;Y!e;:P~;::~~~o:~~~~ ~: devam edildi. l\:iiçük JHiseyin rakibi kuvvetli namzetlerden birisi olarak 
Çekoslovakya hya ~yı hesabile ve görüııiıyor. 

ekseriyetle yenildi. Hiiscyinin fena pu,·anlarr beşi bul-

~===-=-- 24 -------;!§- ,,,.•bı~l·eung·aylipungacnlldıı·.Zaharyaya gayı he. duğu ıçin (llüseyinin enelki günkü - .,,... · müsabakalarda sayı he.sabile yenildiği 
Saim l\tacaru ekseriyetle, sayı he. dünk•i sayımızda bir yanlışlık eseri o.. 

-=;;====-~:~ S. A. Y
3
. J. f. A :~==-==---_-_:= sahesabi~beu1:·l~e::~.-eiln:d:~ ... tafa Çekoslovakı ~yı ~~;~~ı.çık;dan:;t~:·>fen~:!::~~a~7:~: 

J tıyı bulduğu için Hüseyin gibi müsa. 
Adnan İsveçliye tuşla yenıldi. baka harici kalmı~tır. 

= = Çoban Mehmet Danimarkalıyı tuş... Diğerlerinin fena puvan vaziyet. 

ıİ K u r u ş il ;a;:;
1

·japonu tuşla yendi ::::~~::. 
l J Yaşar en bi vaziyetteki güreşçi-

Saim 3, Nuri 3, BüyUX 
Çoban Mehmet 2, 

{Soma SL 5 Sii. tt 
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1 Gezi;li ··-le--r-1 1 iıaretler 1 
Balluk önünde 

Bu yıl mahsul bol dlacak. 
Bunun hepimizi dü§ündürmesi 

lazımdır. 

Bu yd mahnıl az olacak d enae 

idi gene hepimizi clüıündürecekti. 

Malmıl az; olsa idi kıtlığın derdini 
,ekecektik. Açlık, ıelalet~ ölüm 
karıısında kurtarıcı, inıanları şef· 

katle ıarıcı tedbirler alacaktık. 
Fakat mahsul çok dendiği za· 

manda da ıanmayınız ki ambarlar 
tıklım tıklım, insanlar muut, 
hayvanlar bol gıdadan tombul 
tombul, köyler neıe ve ıaadet 
içinde çalkanacaktır. 

Ambarların lüzumundan fazla 
dolu olma6t insanlara mutlaka bol
luğun ıaadetini getirecek bir un· 

aur değildir. 
Azlık mukabili kıtlık. 
Bolluk mukabili parasızlıktır. 

.. "' #(. 

Bolluk senelerinde köylünün 
himayui, muela buğdaylannın 

biraz yüksek fiatla ıatın alınmaıı 
hem köylünün ekonomik bir kuv
vet olarak ayakta durmcuına yar
ılım edecek en mühim çare olaca
ğı gibi köylüde haııl olacak kı•mi 
refah, d~lıal fehirlerde, pazarlar· 
tla, •anayi müeae•elrinde teıiri· 
ni gfistecektir. Devlet yardımı ile 
lıurulmuı olan sanayi müeHeıele
ri bu suretle . öylüyü kendilerine 
Jaha sempatik bir müıteri haline 
'lıoyacaklardır. Bu sempatik mür 

teriler, Türkiyede yeni kurulmakta 
olan sanayiin henüz tamamen 
meçhul olan pazarlarıdır. Bu pa
zarların kapılannı açmak için tek 
ve güz.el ,are, devlet yardımının 
höy mahnılünü /nymetlendirmeıi 
dir. 

Sadri Ertem 

Celik ordumuz 
lt 

n1anevralara 
başladı 

tUıt11anı ı l.ncid•> 

Bu manada Türle milletinin siyuaaın • 
da c'f'lima aulhçu olmakla benber kfh· 
ranan ordumuzun her ihtimale brıı 
her vıddt hazır bUJundufudur. 

MANEVRA l'I iDARE EDENLER 
Trakya manevraları Hayrebolu ci -

varında birinci ordu müfettişi Orgene
ral Fabrettin Altay:ın idaresinde baola· 
mıı bulunmaktadır. Manevralarda bir 
tarafın kumandasını İstanbul kumanda
nı Korgeneral Halis Bıyıktay, diğer ta· 
rafm kumandasını ikinci kolordu ku • 
mandam Korgeneral Sabit Noyon ifa 
etmektedir. Dün Mareşal Fevzi Çakmak 
ile ikinci ordu müfettişi Orgeneral tz -
zettin Çalışlar ve üçüncü ordu müfet -
ti§i Orgeneral Kazım Orbay ve büyük 

erkanı harbiye ikinci reisi Korgenaral A· 
ımn Gilndilz Alpulluya hareket etmiş • 
lerdir. Bugün de Milli müdafaa bakam 
General Kbım Özalpın hareket edeceği 
i§ltflmi§tir. 

Babaeski, 7 - 8 CManevralarr takibe 
&iden arkadaşımızdan) - Genel kurmay 
başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, Orge

ispanya ile dev- ANKARADAN 
letler arasında •. ~::.:.:::.:.:...~--------........... -
Vazıyette ani bir 

hadise oıdu 
Berlin, 7 (A.A.) - Dört Almanın 

Barselonda kısa bir muhakemeden 
sonra ihtilal mahkemesi tarafmdan 
idama. mahkum edilerek kurşuna di. 
zilmiş olmaları haberi Berlinde derin 
bir heyecan uyandırmıştır. Hükumet 
protesto i~in konsolosuna talimat Yer. 
mi~tir. 

Ecnebi şirket hissed rlarmın 
borçlarını ödemeleri ıçin .. 

Ankara, 7 (Telefonla) - Memleke- leketlere iharçma ve bedellerinin 
timlzde yaşıyan ve yabancı şirketle- kliring be.,apları haricinde mensup ol
rin hariçte oturan ve hissedar senedat dukları şirketlerce tediye edilmesine 
hamillerine ödemek mecburiyetinde karıı.r verilmiştir. Bu hususta müsaa
bulundukları faiz ve dividantlarma 
mukabil münhasıran İzmir Tariş ku- de vermeğe Vekiller Heyeti karama· 
rumundan Uzüm mübayaa ve kliring mesile Maliye Veka.Ieti mezun edilmiş 
anlaşmaları ile bağlı olduğumuz mem- tir. 

ALMANrA nıR ADA ıu ışGAL Ankarada açılacak taş 
EDECEK? kömür sergisi 

Londra 7 (A.A.) - İspanyol iş. , 
terinin inkişafı bakımından beynelmi. 
1el vaziyet git gide daha ziyade vaha 
met pE:yda etmektedir. 

Şarki Afrika hattına mensup bir 
Alman gemiı:;inin bütün mürettebatı 
ile yirmi sekiz bombardıman tayyare. 
sini, bombalan, mitralyözleri ve mli
hlmmatları hamil olduğu halde Şarki 
Afrikaya doğru gitmekte olduğu ha. 
beri üzerine İngiliz mahafilinin endi 
şeleri fe,·kalade artmıştır. 

Diğer bir takım İngiliz mahafili 
de Almanyanın dünkU protesto meta. 
libi tamamile tatmin edilmesine karşı 
bir rehine olmak üzere Mlnork ada. 
sınr işgal etmesinden korkmaktadır. 
lar. 

General Frankonun İspanyol hU 
kQmeti donanmasının Cebelüttarık U 
manına girmesine cebren mani olma.. 
ğa kalkışmasından da korkulmakta. 
dır. 

BiTARAFLIK ANLAŞMASI 
YAPJLAMJYACAK 

Londra, 7 (A.A.) - Havas ajan. 

Ank~ra, 7 (Telefonla ı - Taşkö· 
mür revacını temin için 16 kanunusa
nide Ankarada açılacak olan sergide 
gösterilecek t.a§kömür yakan aletlerin 
ve nümunelcrinin serbestçe ve bu nü· 
munelere istinaden yapılan vesaitin 
de İktisat Vekaletinin müsaadesi alın· 
mak şartile kontenjana tabi tutulma
dan memlekete sokulması !cra Vekil
lerince kararl~tırılmıştır. 

Ayni sergide teşhir olunacak mal· 
lann nakli için Doyçe Levant ı(ırketi 
o/c50, İtalyan vapur nakliyat şirketi 
yolcu ve egya ücretlerinde 3 20, Şark 
demiryollan yolcu biltelerinde yUzde 
50, eşya Ucretlerinde yUz.de 70 tenzilat 
yapacaktır. 

Yeni sıhhiqe teşkilatı 
kanuna 

Ankara, 7 (Telefonla) - Yeni Sıh
hiye tegkil!t kanunu eylQldan itibaren 
tatblka başlanılacaktrı. Yeni kanuna 
göre merkez ve taşradaki te§killt1ar
da yapılacak olan değişiklikler Sıhhi
ye Vekilinin seyahatten avdetinde ka
rarlaştırılacaktır. 

7 ürk .. /ngiliz ticaret 
anlaşma$ı 

maınış yün ve ham deri ithalini yasak 
etmiştir. 

Bu karara göre memleketimizden 
Ispanyaya gönderilecek tiftiklerin yı · 
kanması foap etmektedir. 

Van göıündeki tesisat 
Ankara, 7 (Telefonla) - Merkez 

nakliyat işleri mUdUrü B. Ayet Van 
gölil l§l~tmesini tetkik için Vana gide 
cektir. B. Ayet oradaki yapılmakta 
olan yeni tesisat ile de meşgul olacak
tır. 

Sovgetlerle ticaret 
anlaşma5ı 

Ankara. 77 (Telefonla) - Türki· 
ye - Sovyetler Birliği ticaret anlaş· 
ması, ikinci kanunda. bitecektir. An
laşmanın bitmesine henüz epey bir 
müddet olduğu halde yeni anlaşma i· 
çin şimdiden müzakerelere başlamağı 
her iki taraf da muvafık bulmuştur. 
Yeni anlaşma. için mUzalterelere eylül 
içinde başlanılacaktır. 

7 ark - ltalqan ticaret . 
anlaımaaı 

Ankara, 7 (Telefonla) - İtalya ile 
memleketimiz anamda bir tlc&ret an-

sından: Ankara, 7 (Telefonla) - Londra- laşması için müzakerelere bqlanılaca· 
Siyasi mahafil, müzakeratın \'ere dan İktisat Vekaletine gelen haberle- ğI haber verflmi§M. ttalyanlarm tah· 

ceği netice hakkında şüphe ve tered. re göre yeni TUrk - ligiliz ticaret an- riri olarak yaptıkları bu teklife İkti· 
d.. i · d d" ç·· kü Al t b lqmasının tatbikatı etrafında. temas- aat Veki.letimiz tarafından bugün ce· 
ut ~n e ır. un . man . e ası. Iarda bulunan Faı"k Kurtogvlu İngilte- l vap verilmiştir. talyanlarm mukabil 

nm mal ve canlarının hımayesı mc.!'e re Ticaret vekaleti IJe yapmakta oldu- cev&plannm önUmüzdeki hafta içinde' 
lesine dün Almanyanın yapmış ol ~u müzakerelerin birincisafhasmmmem alınacağı ümit edilmektedir. 
duğu protesto üzerine Alman hüku nuniyet verici bir şekilde bitirmiştir. 
metini tatmin etmekten .Madrid hü Mlli'.akerelerin ikinci safhasına önU- Çag Kurutma /abrika$ı 
kOmetince izharı aciz edildiği takdir. mti?..deki hafta ~a.şla.n.ılaca.ktxr. kurulacak 
de Almanya ile ltnlyanın General Eski anlaş~ Uç ay müddetle 
,, uzatılmasına daır kararname İcra Ve- Ankara, 7 (Teleforila) _Ziraat Ve-

F rankoya açıkça mUzaherette buluna. killeri heyetince tasdik edilmiştir. kaleti mütehassıslarından biri mem· 
cakları mütalesım 8erdetmektedirler _ J • k leketimizde kurulacak olan çay kurut-

Jyi mn1Umat almakta olan maha. ispanyaya gonaerılece ma fabrikasının yerini tayin etmek ve 
fil, l.spanyn hükumetinin ttnebt te. tiftikler çay 7.eriyatı hakkında son tetkiklerde 
banın emniyetini tamnmile temin ede . bulurunak üzre Trabzona gitmiş ve tet 
bilecek bir halde olmamasından kork Ankara, 7 (Telefonla.) - Madrit kikatma ba.~lamıştır. 

TUrkofisi müdürlüğünden gelen bir Bundan sonra f a.brikanm iııfasıIW 
makta ve Almanlarla İtalyanların telgrafa göre İspanya hUkfuneti yıkan baş~anılacaktır. 
yeni hlr ~kım had~cler zuhurü ha-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jinde müdahalede bulunmak :htimali 
mevcut olduğunu beyan eylemekteir. 
Jer. 

lngi1tere ile Fransanın Avrupanın 
biri faşist taraftarı, diğeri faşist a. 
leyhtarı iki bloka ayrılmasına mani 
olmak için yapmış oldukları uzlaştır. 
ma. te~bbfuıünün akamete uğr:ımasın. 
dan endişe edilmektedir. 

ALMANYA ZIRHULARINI 
ISPANYOL SULAR/NA 

GöNDBRIYOR 

Berlin, 7 (A.A.) - Alman Lc;tih . 
barat bürosu aşağıdaki tebliği neşret 
mcktedir: 

Hali hazırda JJladrid hüku~tinin 
elinde bulunan ispanya limanları n 
bilha'1sa Al.:deniz sahillerinde lspan .. 
yol limanlnrı yavaş yaııaş anarfistle. 
rin ı-c komünistlerin ellerine geçmek. 
tcdir. Bundan dolayı Alman deniz 
kuvvetleri, Alman mültecilerine yar. 
dun etmek ue Alman tcbasını himaye 
eylemek için iki grup l!,-.linde hareket 

yapmaktadır. 

FRANSA iKiNCi BiR NOTA 
GÖNDERECEK 

Paris, 7 (A.A.) - Sallhiyettar 
maharil lıpanyol işlerine müdahale , 
edilmemesi hakkında Fransanın pek 
yakında ikinci bir nota göndt>receği 
ni bildirmekte ve Paris hükumeti ta. 
rafından devletlerin bitaraflığını te. 
min için teklif edilecek ameli tedbir 
leri sayıp dökmektedir. 

Öğrenildiğine &'Öre, Fransa Ispan 
yaya silah gönderllmeiiine dair şim. 
diye kadar ats.tedilmiş olan bütün an 
taşmaların fe.c;hedilmesini teklif et. 
mektedir. 

ISPANYOL HARBiYE NAZiRi 
iSTiFA ETTi 

Madrid, 7 (A.A.) - Kabine dün 
bir toplantı yapmıştır. Bu toplantı . 
da Reisicumur da hazır bulunmuştur. 
Müşarünileyh harbiye nazırı :ıe müs 
teşarırıın istifalarını kabul etmiş ve 
yerlerine yarbay Juan Fernandez Sa. 

raviaet ile binbaşı Leopold Menenoo 
ıetirilmiştir. 

MADRID DÜŞMEK ÜZERE iMiŞi 
Pampelune, 7 (A.A.) - Havaa a 

jansı mühabiri kıya01cılarıu askeri 
makamatının şehrin bütün otomobil 
terine vazıyet etmiş oldutunu bildir 
mektedir. 

Kısa mevcelerle çalışan ve Madri~ 
namına neşriyat yapmakta olduğu id 
diasında bulunan esrarengiz bir rad 
yo istasyonu Madrid şehrinin pek ·a. 
kında düşecefinl ve başvekil B. Glra 
lın ecnebi devletlerin yardımını L'lte 
miş olduğunu bildirmiştir. 

BiR GA.ıUBOT TOPA TUTULDU 
Cebelüttarık, 7 (A.A.) - "Jaime 1" 

zırhhsr Algesira.c; önünde bulnmakta 
olan asilerin Dato gam botunu topa tut 
mu~tur .. faime 1 zırhılrıııınıp ganıbott:ı 
çıkarmış olduğu yanıtın Ct'helüttank· 
tan iyice görlinntektedfr. 
l'EDIKIŞI BOŞ JJIEZARLARDA 

l'ATll'ORLAR!rl/Ş 

ne~l ~hrettin, Orgeneral Ali Sah, Or ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ladrit, 7 (A.A.) - Dün madrlt 
general izzettin, Orgeneral Kbım, Kor 
generAl Asım, General Ali Fuat, Gene -
ral Pertev ve daha bir ~ok gener llcr 
İstanbuldan trenle bugiln saat 17,10 da 
Alpulluya geldiler. 

Mareşal Fevzi Çakmak'ın başkanlı • 
ğındaki heyet Çerkesköyde Trakya ge· 
ncl müfettişi Kazım Dirik, Lüleburgaz· 
da Kırklareli valisi, Alpulluda Babaes· 
ki kaymakamı Seracettin, şcrck fabrika· 
tarı umum müdürü Kftzım, f:irbika me
mur, amir, i§çileri ve çok kalabalık bir 
halk ve köylU kafilesi tarafından karşı
landılar. 

Alpullu baştan baıa bayraklarla do
nanmıştı. 

Mareıal, kendilerini kartılıyanlara 

tefekkitrde bulundu, halk ve işçinin ö
nllnden geç.erek se15mladı. 

M'areıal Fevzi Çakmak ve general • 
ler Aipulludan otomobillerle Babaeski • 

ye geldiler ve kasaba hududunda büyükJ 
merasimle karşılandılar. 

Şehir baştanbaşa bayraklarla do • 
nanmıştı. Bütlin halk, başta kasaba ban· 
dosu olduğu halde, kumandanları ha -
raretle karııladı. 

Babaeski belediye dairesi karar • 
gah ittihaz edilmişti. Harekat amiri 
general Ekrem heyeti karşıladı. 

Genel kurrnay1>aşkanı kısa bir isti • 
rahatten sonra heyet ve vaıifedar ge -
ncrallerle beraber açık araziye çıktı. Kı
taların kara ve hava kuvvetlerine karşı 
kendilerini açık araziye uydurarak yap· 
tıkları gizlenme hareketini tefti§ etti. 
Bu hareket fevkalade intizam ve mu • 
vaff akiyetle ba§arılmıştı. Mare§al Fcv • 
zi Çakmak memnuniyetini izhar etti. 

Tefti gece saat 22.30 a kadar de • 
vam etti. Genel kurmay batkıtnt ve ge
neraller akpm yemciini belediye par " 

kında yediler. 
MANEVRALAR BAŞLADI 

Gece manevralar tarn saat 24 te baş

ladı. Kıtalar mevzilerinden hareket et • 
tiler. Her iki tarafın ileri harekatı de • 
vam ediyor. Manevralara iştirak eden 
tayyare filoları gece rasadı yapmakta -
dırlar. Harekat sabaha kadar inkişaf et
miş olacaktır. 

Manevra. harekat ve vaziy•tlerin i -
caplarına göre dört beş gün sürecek -
tir. 

Manevralar vcfkalade bir disiplin 
içinde cereyan etmektedir. Yüzlerce 
tank ve zırhlı cto~obil harekata iştirak 

etmiştir. 

Manevraların sonunda pek muaz • 
zam bir gesit resmi yapılaı:aktır. Baı -
vekil fsr.ıet İ'lÖnÜ ile milli r- i'riafaa ve
kili general Kftzım Özalo da bu eecit 
resminde bekleniliyor. 

mezarlıklarından birlııinin bekçilf'ri 
her pazar gUnU meı.arlara çelenk 
koymafa gelen bet delikanlıyı takip 
etmişlerdir. Bekçiler bu <!t"1ikanh1ann 
çiçekler arasında yiyetek içecek tnşı 
makta ve bunları boş mezarlıklarda 
yatan yedi Faşiste götlirmekte olduk 
lnrınr müşahede etmişl~rdir. 

BiR K/Sl!tl ASIT~ER HUHASA. 
RADA. 

Bnyonne, 7 (A.A.) - Aaturyada 
aaflerln vaziyeti oldukça fenadır. Mi 
ralaı Aranda kumandasındaki kuv 
vetler Ovideoda çember içinde ve 
mahvolmuş bir haldedir. 

ASiLERiN CEPHANESi 
KALlttA.MlŞ 

Madrld, 'l (A.A.) - Solosiertadan 
Havas ajansına blldlrllfyor: 

Bugün J eni hiç bir hareket olma. 
mıştır. Asiler hükumet kuvvetlerininl 

~ 

Acaba talihin işi ını 
Talih denilen devlet ku§ıı ""' 

mı, lxqa konar mı? Yok.o f,ır 
nu biz mi uyduruyoruz? Diye~ 
kerre kendi kendime sormufıım 
dur. Belki İ•teğimizin. iraJenU" 
zin dııında kalan ıeyleri görtliiJr-. 
çe, kendimizi avutmak için talih' 
öne ıürüyor, kuıurlanmıza o,.ı 
perde yapıyoru%. 

Fakat hangi köşeden l;akarıolt 
bakalım, bugün kanunu daha bet· 
lunamamıı bir görünmez akıt•" 
ömrümüze karışhğını duyarız.. 
Ataiı değerler, hayat teraz.isirıc/t' 
sık •ık gerçek kıymetlerden Joha 
afır bcuıyor. 

Sekiz ıilindirli bir lük• otomtr 
bil, keyfin kımıldantfını bekliyttl 
bir kotr.a, yaldız tavanlı ve ipelt 
durJtalı bir apartıman. gece ba~ 
larda fampanya çağlıyanları gıı· 
zel kadınlar, iyi geyim, krıcakttı 
yclfaYlf • Falan filan. 

Bütün bunların bir aJanıcla 
birlqmai, hem de Pari. gibi bif 
yerde birlqmui için neler ,,,elr 
tir?. Akla ilk önce fabrilıatörliift, 
milaracelik, prenılik, ıinema yıl· 
dızlığı gibi ıeyler gelir değil mi? 
Hayır. bütiin ba lülııe bojııla" 
adam bunlara ne uzaktan, nı ya· 

b·r 
kınılo.n benziyor. Bu atlanı ' 
oda ~~ 1ğıdır. Evet, yanlıt okıl' 
muyorıunuz, bir oda u,ağı Kırlr 
lık bir herif!. Kadınlar ona baY'. 
lıyorlar, altın olukları onun cef!" 
lerine akıyor, yükıek barlatıfl 
billur kanatlı kapıları önünde ~it' 
/iyen fU ·~ Rolı Rou,. onan, nht•,,,. 

tla ıüzülen ıu kuğu ~dalı kotr' 

onun. 
Büenler diyorlar ki pelr _,,. 

defilmif. Afyo~ gibi çarpa1' /!İl 
giiulliii yokmuf; bir bQfka tii1'8 

güullilr demelr olan inceliktıtt Jı 
uzakmıı. 

Evet, hep ooyle imif ama iti' 
ril zevJ. ;çinde yüun~kten, boftı' 
taıınmalıtan geri kalma111ıj. 

Diifüncenfain ıonunda illet il' 
tema, "niçin?,, diye ıoruY"',ır 

. . ' nuz, nıçın. 

lıte bunun ceı>abı yoktur fo _,.,., 
/rc0tununu bulacalı, yahut toı• 

inanacak•ınız. Devlet /rupltll ~ 
d tl k J· •• k'. · belit' u u eaıp ur atmeuenız. 
ıiz de bunlara erer, alemi imrett' 

dirirıiniz. 

s. Gezer'" 

Esrarengız 

bir cinaqet 
DUn gece Hali:; Fenerind,e Hnyd:. 

sokağında bıçakçı Alaattin çıkill.~9• 
da, 35 numaralı evde Mehmet Eın1 tdU· 
mlnde bir şahsın ~c::ak yarasil~ at-· 
ğU haber verilmiş, ve vak'a yerıne (il• 
tih btlecliyc doktoru ile polis çdt 
mıştır. et.I· 

Yapılan muayene ve tetkiks.t ~.ı.ıı 
ceainde m&ktilliln başkası tarafınu-
öldUrUldUğU anlqılmıstır. 9°11' 

Ceset morga nakledllmi§ ve 
tahkikata başlamııtır. _.1" 

lt et
sıkı bombardımanlarına mUkal>t. "'1· 
memlfterdlr. AAtlerfn cephand' 

m~d~~:;;!;a;~d~RoTEStOD'°' 
DA.HA DULUNDV ~4' 

Berlin, 7 (A.A.) - Bar~to 11ef 
kurşuna di:ı.llen dört Alınan ::11 .. 

hakkında Alman baş kon•ol0~11ıco· 
protMtOAundan maada, Alınan 

111 
fl

metf Sevitll Alman yük gemf.sfıt ,,uo 
panyoJ hüktimetl aı:ık denfı to,.,tıl 
muhriplcrhule Almkante Ctr1'ff ol· 
tarafından bombardıman edl~.111 oos•ti 
masından dolayı da Madrfd hu!< 
nezdinde proteatoda bulunmuftut· 



40 gün, 40 se~~ ................................ : ...... 
Kermes şenlikleri 

bugün başlıyor 
~arın Modada büyük deniz yarışları, 
taksim stadında da Cim Londos'un 

var .. 

Liman idaresinde ---------·------·----
Çıkarılan 

memurlar 
Müdürlük ıddialara . 

cevap verıqor 

İstanbul liman işletme idaresinde 
tatbik edilen yeni kadroda açıkta bı
rakılanlardan bir memurun şikayetle· 
rini bildiren mektubunu evvelki günkü 
sayımıza koymuştuk. Adını sanını da 
açıkça yazmış olan eikayetçi, bir kaç 
madde zikrediyordu: 

l 

1 - Kendisine ve arkadaşlarına 
çıkartma sebebi olarak tasarrufun öne 

· sürüldüğünü, halbuki yerine müdürün 
yakın akrabasından bir bayanın hariç
ten alındığını, bazı memurlara da zam 
yapıldığını söylüyordu. 

l - Cim Lonclos (Kısası} dün arkada~ı Maksosla yaruıkl maç irin çalış. 
nuştır. 2 - Kermes için hazırlanan .. numaralardan biri. 

k~ ltızılay tarafmdn.n tertip edilen gibi sürpriz eğlenceleri de yapılacak
~~ eğlenceleri bugün saat onda tır. 
be~iJn. bahçesinde açılac:-.k büyük bir BÜYÜK DENİZ YARIŞLARI DA 

k sergisile başlamı§ olacaktıı·. YARIN YAPILACAK 
~ l>un. ak§am geç vakte kadar Ker· Moda Deniz klübü tarafından ter-
'l\.~ ~sil heyetleri son provalarını 
~~ıın bahçesinin sahnesinde yapmış ~ edilen büyük deniz yarışları yann 
i.':'11Ir. Danslar, baletler hazırlanmış, oda koyunda yapılacaktır. 
~ tUrıu teferrilat tesbit edilmiştir. Bu yarışlan şimdiye kadar memle-
lı.._ Ce~n yerlimalı sergisinden kalan ketimizde görülmemiş büyük bir spor 
~ binalar kaldınlmamı§ olduğu için tezahürü ve temiz bir eğlence haline 
ı;ıuar da Kızılaya dair muhtelif §eY- koymağa uğraşan tertip komitesi dün 
ı..ı....leşhir edilecek, bilhassa temsili İktisat Vekili Celal Bayar'ın başkanlı
~lar bulunacaktır. ğı altında toplanmış ve şimdiye kadar 
M..... Bahçede açık bir bUfe, atlı karınca, alman tertibatı son bir defa daha göz
""'Rll yeri ve sergi bulunmaktadır. den geçirdikten sonra eksik hiç birşey 
blh.~çe baştan başa en kuvvetli am- kalmadığını görmüştür. 
~le tenvir edilcektir. Kapı donan- Yarınki yarışlar şimdiye kadar gör 
~ \'e Taksim caddesinin iki yanına düğümüz amatör ve profesyonel mü· 
lh......k ve Türk Kızılay bayrakları asıl- sabakaların bütün envaını haiz olduk
~· tan başka Avrupada çok rağbet kaza
~CELERİN PROGRAMI, Bl- nan, fakat memleketimizde henüz ta
-.1'LER1N SATILDICI YERLER nınmamış sporları da muhtevi bulun-
h.ı_ Cemiyet Kermes şenliklerine işti- maktadır. Programa bir göz atmak 
~.edeceklerin istirahatlerini göz (). suretile bu zengin spor gününün her 
~e. tutarak program 4 seansa ay- noktadan doyurucu hususiyetleri oldu 
''"'""'§tır: ğunu anlatmağa kifayet eder. 
ı .. _ l - 8 ağustos cumartesi akşamı Müsabakalara sabahın onundan 
~t 21 de Kermes açılışı. başlanacaktır. İlk yarışlar yelken ü-
lJt 2 _ 9 ağustos pazar sabah saat 10 zerine olacaktır. Muhtelif boylarda 

3~r ve müsabakalar resmi geçidi. dingiler, yoleler, ve şarpilerden maa-
4' - 9 ağustos pazar gilnü saat 17 da yelkenli kikler de karşılaşacaklar-

Sa.ytiyeliler matinesi. dır. Bilhassa küçük, orta ve büyük 
4e t - 9 ağustos pazar gecesi saat 21 yatlar arasında. mesafeleri dörtle on 

"eda gecesi. mil arasında değişen YarJ§lann çok 
~ aflt seans için 1500 kişilik bilet ve enteresan olacağı tahmin edilebilir. 
ttı:...bazll.ıanmış bundan fazla bilet sa- Kürek yarışlarına her zamanki ra
~ğı gibi bir seansın bilet ve- kabet havası içinde. cereyan edecek-

davetiyesile diğer bir seansa giri- tir. Çünkü deniz sporlan ile uğraşan 
Yecektir. bütün klüpler bu müsabakaya iştirak 

~!illetlerin büyük bir kısmı şimdi- etmektedirler. 
-...:_ 8&.tılmıştır. Memleket harici bilet Günün en enteresan müsabakası 
b~-~leri Nata Seyyahat acenteli- deniz üstünde yapılacak kayak sporu 
4tı~ etmektedir. Bükreş, Belgrat, olacaktır. Saatte belki 20 mil yapan 
~ Estonya ve Sofyadan bir çok bir motörün arkasında ayaklan husu
~ t~l~r bilet aldırmışlar. Bundan baş si bir aletle bağlı sporcunun iplerle tu
ır:_ ~r. Ankara, Balıkesir, Bursadan tunarak bu müthiş süratle denizin üs
~ iştirak için grup halinde te- tünde kayması görülmesi çok heye-

l:ı ler tertip edilmektedir. canlı bir spor numarası teşkil eder. 
Ge U suretle tren ve vapurlarda yüz.J Bu heyecan Türk sporculan tarafm
tft..~ za kadar tenzilat ~emin edilmiş- dan ilk defa duyulacaktır. 
~t "erme~ ve beynelm~lel bebek ser- Profesyonellerin muhtelif yanşla
~U ~ilesile gerek harıç ve gerekse rından sonra müsabakalar saat 18,30 
~en lstanbula pek çok seyyah ge- da bitecektir 
ltrı..:_ alAkadarlarca söylenmektedir. Yarışla~ bUyük bir intizam için
~SE İŞTİRAK EDECEK SAN- de ve hatırası unutulmıyacak bir par-

ATKARLAR ŞEREFİNE laklıkla yapılması için her tUrlU fe-

2 - Açıkta bırakıldığı kendisine 
tebliğ edildikten sonra müdürlüğe ar
zuhalle müracaat ederek idareye gir
me çıkma tarihlerini, istihdamı sıra
sında fena bir hali görülüp görülmedi
ğini ve aldığı ücret miktarını bildiren 
bir tezkere istediği, arzuhalini Uç de
fa tekrarladığı ve teşkilatı eıoasiye ka
nunu arzuhallere yazılı cevap verilme
sini amir olduğu halde kendisine cevap 
verilmediğini bildiriyordu. 

3 - 3023 numaralı kanunun 23 Un
cu maddesinde liman işletme idaresin 
den açıkta bırakılacak memurlara her 
hizmet senesine mukabil birer aylık 
tazminat verileceği yazılı olduğunu, 
kendisi idareye müracaat ederek taz
minatını istediği halde verilmediğini 
ve kendisinden kanunda yeri olmadığı 
halde (idareyi kfı.ffei hukuktan ibra 
ve iskatıhak ettiğine dair) senet iste
nildiğini ileri sUrUyordu. 

Bu şikayet mektubunu dercederken 
"Elbette liman işletme idaresinin de 
buna karşılık vereceği cevabı vardır, 
bu cevabı da bu sütüunlarda neşret
mek isteriz,. demiştik. Liman işletme 
idaresi dün beklediğimiz cevabı gön
dermiştir. Bu cevapta deniliyor ki: 

"(Bu 11as1l tasarnıf) ba.1lıkh yazı 
tamamcıı hilafı hakikattir: 

Koııtrol servi.~ 1·:adtosu 1diçültiil
miıf ııe o adette kontroUW kadro hari
ci kalmıştır. Ş" vaziyete göre yeniden 
kontrolör alınm1§ olduğu iddiası gayri 
varittir. 

Ba::ı memurlara zam yapılm~ ol
masının tasarrufa ne cihette.ı aykırı 
olduğunu anhyamadığımız için, gaze
tenin bu başlıklı iddiası da esassızdır. 

idarenin takip ettiği prensip iyi 
memurları terfih ııe adetten ziyade 
keyfiyete ehemmiyet vermektir. 

Son bir nokta: A ihtisCJ3 servi.~n
dcki fazla adedi azaltmak için B ihti
sas scrvisindcki miinhale ,-ıakletmck 
de çok sakim bir ıısul okluğundatı B 
servisine yeni mütcha8sı,, memur da 
alınmış olabilir bu da tasarruf ve «ia
re prensiplerine aykın değiklir. 

Biitün bu iddialar hakkında esasen 
merciimiz olan makama izahat vcrmi§ 
bulunuyonız. 

Yalnız temennimi.: şudur ki bir mü
esse,,e hakkında iki sütun yazı yaza
cak kadar alaka gösterikliği esnada 
bu alakanın samimiyetini isbat edecek 
tarzda tere/onla ol81ın bu müeseseden 
de izahat istenm~ olsun. Saygıları
mızla.,, 

Liman işletme idaresinin verdiği 
cevap bu neşriyatımızı "Hilafı haki
kat., bulduğunu ş!ddetle söylemesine 
rağmen kendisini sevdiğimiz Bay 
Raufi bu cevabın yukanda hülasa 
edilen dilekleri karşıladığına acaba 
kendisi inanmış mıdır? Mercii olan 
makama verilen izahların bundan iba
ret olmadığını zannederek, niçin bize 
verilen cevapta üç şikayet noktasın
dan yalnız birine karşılık verildiğini 
anlıyamıyoruz. Acaba 2 ve 3 numaralı 
maddelerde hülasa edilen şikayetlerirı 
sUkfitla geçiştirilmesi onların "Hilafı 
hakikat,, olmadığını söylemek olmaz 
mı? 2() ÖnUmüzdeki pazartesi günü saat dakarlığı yapan tertip heyeti teknik 

~~ dan itibaren Yat klUbUnde ve 11 id~r~yi en salahiye,tli. ellen: ~vdi et- -------------
~~ tarihine rastlıyan salı günU mıştır. Bu hususta amıral Şükrü Okan cektir. Balo, Moda Deniz klübünün 
~ gene saat 20 30 da Taksimde umumi başkanlığa secilmiş, deniz ti- muhteşem lokalinde ve Ege vapurunda 
~koteıde olmak ü~re Kermes prog- caret direktörü Müfit Necdet Deniz yapılacaktır. 
it; ına iştirak edecek bütün san'atkar d~ umumi katipliği deruhte etmiştir. BEYKOZ DEN1ZctLER1NtN 

lı'lel'efine supe dansan verilecektir. Kürek ve yelken .hakemleı:i memleket- BALOSU 'u ınıpe dansana halk da iştirak c- ~ bu sahadaki ıhtisaslanle tanınmış 
~\: ktir. Dans müsabakalan yapıla- ınsanlardır. Yalnız futbolda değil deniz sporla-
.,., kazananlara hediyeler verileceği Gece saat 10 da bir de balo verile- nnda da büyük bir varlık gösteren 

...,.. Beykozlu denizciler bu akşam Küçük 
1 Modada bir kır balosu vereceklerdir. 

Gazetemize girecek 

Resmi ilanların 
Tek mercii Türk Maarif Cemiyetidir. 

4.ltea: Yenipostahanekarıııında Erzurum han, 2 ci kat Tel. 21101 
.,., (165) 

Bu balonun, bundan evvelki seneler 
de olduğu gibi intizamla ve mükem
mel bir aile eğlencesi halinde cereyanı
m temin için uğraşan Beykozlular her 
türlü tertibatı ikmal etmiş bulunmak
tadırlar. Samimt, temiz ve bilhassa 
çok eğlenceli bir aile toplantısı halih
de geçecek olan bu kır balosu kUçUk 
bir duhuliye ve ucuz bir büfe ile her 
mııf halkm kolayca istifade edebile-
cefi bir balo olacaktır. 

Yeni yapı izahnamesi 
Bir madde yüzünden 

durmak ihtimali 
inşaatın 
var 

lstanbulun planı yapılıncaya kadarl 
inşaatın ne §ekildc yapılacağı hakkın
da belediye fen heyetince bir izahna
me hazırlanmıştı. Bir kaç ay evvel şeh 
rimize gelen Fransız mütehassısı Prost 
bu izahnameyi değiştirmiş, yeni bazı 
ahkam koydurmuştur. 

Evvelce herhangi bir binanın arka
sında pencere açmak icap ettiği zaman 
iki metro açıklık bırakılırsa kafi ge· 
ly:ordu. Prost bu açıklığı yedi metro
ya ib~iığ etmiştir. 

Bu vaziyet üzerine derinliği 8-9 
metro ola.n arsalara hiç bir bina ya
pılamıyacaktır. Çünkü yedi metro açık 
lık bırakıldığı takdirde bina için ancak 
bir metro der:nlik kalıyor ki buraya 
da hitJ bir bina yapmak mümkün de
ğildir. 

Polis Ha'.>~rleri 

Kaçak silah 
Polis mühim bir 
şebekeyi yakaladı 
3932 numaralı kanun mucibince 

memnu olmıyan silahları alıp satmak, 
taşımak, elden ele geçirmek izne bağ
lıdır. Silahçılar da. bu kanunla sıkı bir 
kontrol altına alınmıştı. 

Emniyet müdürlüğü son günlerde 
yaptığı sıkı kontroller neticesinde mü
saadesiz silah alıp satan ve Anadoluya 
sevkeden bir şebekeyi yakalamıştır. 
Bu şebekenin elebaşıları Yeşilköyde 
oturan İsmail oğlu Osman ile Agop 
oğlu Aleksandrdır. İstanbulda dükkan 
lan bulunan bu iki kişi silah tamircisi 
Arnavut Kadri, Pavli oğlu Yuvan, İs· 
mail oğlu Mehmet. Salih oğlu Mustafa 
Ahmet oi'flu Halit isminde beş kişi ile 
birleşerek Konyada silah bayii Şükrii 
Kaşıkçı oğluna . Adn.n~da Mustafa Hil
miye kaçak silah göndermişlerdir. 

Bu şebekenin evlerinde araştırmı
yapılmış, 94 silah bulunarak müsade
re edilmiştir. Bunlar müddeiumumili
ğe verilmklcrdir. 

Deniz kazaları 
Evvelki gün iiç deniz kazası olmuş

tur : 
Şişlide Osman beyde oturan Ahmet 

kaptan kendisine ait motörle Kadıkö~ 
den İstnnbula gelirken Kızkulesi açık 
larında bir kotra motöre çarpmış, 
tahrip etmiştir. Motör rüzgara kapıla 
rak Hayırsız ada açıklarına kadar git
miştir. Ahmet kantan dalgalar arasın· 
da bucalarkcn lnönü tahtelbahirinin 
yakınındaı; geçtiğini görmüş, bağıra 
rak haberdar etmiş. tahtelbahir tara
fmc'!<ı.n kurtarılmıştır. 

2 - Kadıköyde Ziyapaşada Sivas· 
topol sokağında kadın berberi Hasan 
kendieine ait sandala Sofi ve Eli i3· 
minde iki kızı alarak Fenerbahçeye 
doğru açılmıştır. Bir aralık fırtına çık· 
mış. Hasan küreklere yapışarak sahi
le doğru çekmiye başlamıştır. Bu sı
rada küreklerden biri kırılınca sandal 
akıntıya kapılarak Kınalıada önlerine 
kadar sürüklenmiştir. İki kızla bir er
kek lıir kaç saat deniz üzerinde kaldık 
tan sonra biraz uza.ktan geçen Kınalı
ada vapuruna mendil sallıyarak dik· 
kati çekmisler, ve i§areti görerek ken
dilerine yaklaşan vapur tarafından 
kurta.nlmışlardır. 

3 - Yağkananma bağlı Mahirin 
sandalı içinde iki yolcu ile Üsküdara 
ı?idcrken Sarayburnu açıklarında san
dal devrilmiş. denize dü.~n sandalcı 
ile yolcular boğulmaktan kurtarılmış · 
lardır. 

iki sarhoş 
Evvelki gece saat 23 de lstanbuldan 

Kadıköyüne giden Burgaz vapuru Ka
dıköy iskelesine yanaştıktan sonra alt 
kattaki iki yolcunun çıkmadıkları ve 
boylu boyunca uzanıp yattıktan gö· 
rillmüştür. 

Kafaları dumanlı olan Tevfik Ye 
Cemil ismindeki bu iki adama vapur
dan çıkmalan bildirilmiş, memurlann 
ihtarlarma aldırmadıkları görülilnce 
iş zabıtaya aksetmi§tir. 

Zabıta memurlan iki sarhoşu va
purdan çıkararak merkeze götürmüş
lerdir. 

Bir Maliye memura 
rüşvet alırken 
yakalandı 
S.ikta§ Maliye 111best kazanç me

munı Hüseyin, Şiflide tuğla harmanı 
bulunan Kadriye tahakkuk ettirilen 

Nitekim iki apartıman arasm~.a 
on bir metro derinlikte beş metro yu
zü olan bir arsayı bir zat üç bin hra· 
ya satın almış, belediyeye baş vurarak 
buraya apartıınan inşasına müsa~~e 
edilmesini istemiştir. Bu zata yem ı
zahname gösterilmiş, on bir metro ye
ri pencereler için ayırması ve geri ka
lan kısma apartıman yapması söylen
miştir. Beş metro derinlikteki bir ar
saya apartrman veya herhangi bir su
retle ev yapılamıyacağından yapı sa
hibi projesini geri almıştır. Arsanın 
arkasında ve yanlarında satın alınacak 
arsa da olmadığına göre bu arsa, bu su 
retle bina yapılmıyac~r. Yeni iza~
namet:in arsaların eskı ifraz şekillerı
ni nazarı dikkate almadan yapıldığı ve 
bu yüzden yapı inşaatının duracağı 
söyleniyor. 

Gizli bir 
imalathane 
İnhisarlar muhafaza kumandanlılt 

teşkilatı ile polisin müşterek faaliyeti 
dün yeni bir muvaffakiyet elde etmi§-
tir. 

Kumka.pıda Savaşçı sokağında 73 
numarada Tekirdağlı Kirkorun evinde 
gizliden gizliye işletilen bir rakı ima
lathanesini meydana çıkarmış ve ala
kadarları hakkında takibata girişil· 
miştir. 

LiMAN T ARiFELERi 

Tarife komisyonunun yaptığı yeni 
tarifeler İktisat Vekaleti tarafından 
tasdik edilmiş ve şehrimize gönd.eril
miştir. Bugün matbaada olan yenı ta
rifelerin basılması işi bittikten sonra 
üç dört gün içinde tatbikatına geçile
cektir. Yeni tarifelerin en büyük hu
susiyeti ilk defa olarak rıhtım ücret
lerinin yeni şekle girmesi ve anbar Uc
retlcrinde tenzilat yapılmasıdır. Diğer 
tahmil ve tahliye ücretlerinde de baza 
indirmeler yapılmıştır. 

TAYYARE HAFTASI 

Tayyare bayramının yakınlaşmaı
sı dolayısilc şehrimiz Hava kurumu 
şimdiden hazırlıklara başlamıştır. Tay 
yare haftası bu yıl 30 ağustostan 5 ey
lôla kadar devam edecektir. 30 ağus
tos bayram günü için programın ha
zırlanmasına başlanılmıştır. 

500 lira kazanç vergisini indirmek i
çin elli lira rüşvet istemiştir. Tuğla 
tüccarı parayı vereceğini bildirmiş, 
diğer yandan işi zabıtaya aksettirmi§, 
Beşiktaşta Aile gazinosunda .evvelce 
numaraları alınan yirmi lirayı memu· 
ra vermiştir. Bu sırada gazinoda bulu
nan memurlar laı cürmü meşhudu tea
bit ederek zabıt tutmuşlardır. Hüseyin 
tevkif edilmiştir. 

Yangın 
Galatada Havyar hanında yangm 

çıktığını yazmıştık. Saat 12 de c;:ıkan 
yangın iki buçuk saat sürmüş, Hama
yakın terzi dükkanı ile Papadopulosun 
yazıhanesinin çatılan ve bunların ya
nındaki Faika ait binanın birnici katı 
yanmıştır. Zabıta yangının neden çık 
tığını araştırmaktadır. 

BİR SABIKALI YAKALANDI -
Sabıkalılardan İsmail evvelki gece em
niyet müdürlüğü müteferrikasmdan 
kaçmıştı. İsmail dün yakalanmıştır. 

ÇARPIŞAN OTOMOBiLLER -
Nişantaşında vali konağı caddesinde 
şoför Kemalin idaresindeki 22490 nu
maralı otomobil ile belediyenin sular 
idaresine ait 316 numaralı otomobil 
çarpışmışlardır. Her iki otomobilin 
ön çamurlukları hasara uğramıştır. 

Bundan başka belediyenin sulama 
kamyonlarından biri Pangaltıda Kur
tuluş hattına işliyen 233 numaralı vat 
man Ahmedin tramvayı ile çarpışmıı 
tramvayın ön tarafı ezilmiştir. 

AYAOI KAYMIŞ - Galatada Arap 
camide oturan İnebolulu Salih, kala
fat yerinde denize girmek üzere ma
vunanm üstüne çıkmış, ayağı kayarak 
düşmüş, muhtelif yerlerinden yarala
narak hastahaneye kaldırılmıştır . 

DENİZE DüŞTO - HeybeUadada 
Çıknk sokağında oturan sebze"i Uz.. 
tin oğlu yedi yaşında Feridun denim 
düşmüş, boğulmak üzere iken kurtanl
mıştır. 

YAKALANDI - Gür.el San'atlar 
akademisi müdür muavini Bay Yahya 
evvelki gün Tophanede Necati bey ead 
desinden geçerken önüne OrtaköJill 
Lfitfi çıkmış, Bay Yahyayı dö\"milşttlr. 
Lfitfi kaçarken yakalanmıştır. Zabıta 
tahkikat yapmaktadır. 



Yabancı 
profesör er 

Bu yıl de1ste11ni 1 ürkçe 
vermek mecburi9etinde 

Üniversite kurulurken alınan ya
bancı profesörlerle yapılan mukavele 
mucibince bu profesörler üç yıl sonra 
okuttı.:kları dersleri türkçe vermeleri 
icap etmektedir. Bu müddet dolmuş, 
ve geçmiş bulunduğundan Küfür Ba
kanlığı önümüzdeki tedris yılı başın
dan itibaren evvelce verilmiş kararın 
tatbiki için hazırlıklara başlamıştır. 

Bazı profesörler taraf mdan geçen 
ders yılı içinde verilen tUrkçe numune 
derslerinden alman neticeler de KUl
tür Bakanlığına bildirilmiştir. 

San' at okullarına parasız 
talebe alınıyor 

KU1ttir Bakanlığı bu yıl san'at okul· 
larile Ankarada bulunan ustabaşı san
at okuluna parasız yatılı talebe almı
ya karar vermişti. 

Bu karar üzerine hazırlanan tamim 
bUtUn il killtUr direktörlüklerile san'at 
okullarına gönderilmiştir. 

Parasız yatılı müsabaka imtihanı
na girmek istiyenlerin ilk okul mezu
mı ve yaşlan 13 den küçük 17 den bü
yük olmaması lazımdır. 

Girecekler bir dilekçe ile bulunduk
ları vilayet snn'at okullarına baş vu
rarak kaydolacakalrdır. lmtihanlara 
17 ağustostan itibaren başlanacak ri
yaziye, türkçe, resim, elişi ve eşya 
derslerinden imtihan kültür direktör
lükleri tarafından teşkil edilecek ko
misyonlar rafından yapılacaktır. 

San'at mckteplerile ustabaşı okulu
nun kaydı kabul şartları aynidir. 

ilk okullara talebe 
kaydı 

1Ik okullarda talebe kaydına bu yıl 
15 eylhldan itibaren başlanacaktır. Di
rektörlük bu mesele etrafında şimdi
den tcdbirelr almaktadır. Bu yıl 929 
doğumlular knbul edilecektir. 

Beykozda orta mektep 
~ykozlular kültür direktörlüğü

ne br .. s vurarak Bcykozda bir orta o
kul açılmasını istemişler ve bu orta o
kul için de Abraham paşa villasını bi
na olarak göstermişlerdir. DirektörlUk 
tetkikatını yaparak neticeyi Bakanlı
ğa bildirmiştir. Gelecek cevaba göre 
hareket edilecektir. 

Hukuk fakültesi kaç 
sene olacak 

Hı;h"':.ık fakültesinde önümüzdeki 
ders yılı başından itibaren tedrisatın 
dôrt yıla çıkarılması hakkında İstan
bul üniversitesi profesörler kurumu
nun verdiği karar KUltUr Bakanlığı ta 
rafını!an tetkik edilmektedir. 

Fakülte tedrisatının dört yıla çıka
rılması bugün henüz Bakanlık tarafın
dan kabul edilmiş değildir; bu mesele 
ehemmiyetle tetkik edilmektedir. Di
ğer taraftan lstanbul Universitesinin 
bu kararının Adliye Bakanlığına tabi 
olan Ankara hukuk fakültesi tarafın
dan tatbik cdilcmiye eği de söylen
mektedir. 

Bu durum KU,J.tür Bakanlığı tarafın 
dan toplanacak bir komisyonda halle
dilecek ve eylfıl başına kadar İstanbul 
üniversitesine bildirilmiş olacaktır. 

AKŞEHiR MAHKEMESiNDE 
BiR BAŞ KATiPLiK 

MÜNHALDIR 
lstanbııl ıl!üddeiunıumili{jhıden: 
Akşehir mahkemesinde 20 lira ma

aşlı bir başkatiplik münhaldir. İhtisas 
mahkemesinden açıkta. kalan ba.<jkatip 
ve kanuni evsafı haiz katiplerden is
tekli olanların nihayet 10 ağustos gü
nUne kadar Akşehir müddeiumumili
ğine mUracaat etmeleri. 

Çiçeron 
Hitabetile biltUn eski Roma ta

rihini parlatan Çiçeron'un bu ter
cUmei hali o zamanların en yUksek 
tarihçisi Plütark tarafından yazıl-

• mıştı. Haydar Rifat'in kalemile di
lim 'ze çevrilen bu eseri karilerimize 
tavsiye ederiz. 

Fiyatı 40 kuruştur. Satış yeri: 
\' /'ı. r-TT kütUphanesi. 

Boğaziar 

Kaldırılan komis
yonda 

ltalyan 
da mı 

de egesi itiraz .. 
bulunmuş? 

"Taymis,, gazetesi İstanbul muha
biri münfesih Boğazlar komisyonu A.
zalannın geçen günkü toplantısına ait 
gazetesine şu telgrafı göndermiştir: 

"Boğazlar komisyonu bugünkil top
lantısında, yeni. Boğazlar mukm:clcna
mesine güre arl1k kaldırılmış olan 
komisyonun sona ermesi i~ini te.şrini
evveliıı birinde tanıamlamrıfja karnr 
vermi.Jtir. 

Jtalyaıı delegesi, keneli hiikii meti
nin ,,ol;lai ııu::arıııa göre, komişyomm. 
vazifelerini muhafaza ettiği ta1·zıııd<r 
itirazda bulunmuştur.,, 

Almanlar Ankaradaki 
Krup delegesınden 
memnun değillermiş! 

Morning Post gazetesi Berlin mu 
habiri Çanal{kalenin yeniden tahkimi 
i§i etrafında şöyle bir yazı neşrctrnck
tedir: 

"Çana1~kaleyi tahkim ctnıek için 
Krup müe.<ıse.,elerinin yaptığı teklifin 
reddedildiği havadisi "Mornig Post,, 
gazetesinde çıktığa giin iki lJondra ga
zetesi bu teklifin kabul cdilrliğini yaz
dı. 

Daha derin. tahkikat yaptıktan son
ra şimdi gazetemizin. ı·erdiği haberin 
doğru. okluğunu temilı edecek vaziyet
teyim. Krup müessesesi tam bir emni
yetle beklediği sipar~~ alamamıştır. 
Bu sipariş Rus ııe Fra>ısız miie.<tsesele
Ti arasında taksim edilmiş tahl..-imin 
en büyük kı.<:ımını Rus firmaları almış
tır. 

Al1nan hükumeti ve Alman ağır sa
nayii, Krup'un Ankarada Her Bam
bcrgcr i8inıli "cmi trktan olmıyan., ve 
son zanurnlarda Almanyayı terke meo 
bur edilen birini k'"1tllanma,,ından gay
ri mcmmmdur. 

BüWn mesele ticaret nezareti tara
fından tetkik edilecektir.,, 

95 bin liralık ke· 
reste kaçakçılığı 

lzmit, (Öze]) - Jzmitte kereste 
kaçakçılığı üzerinde, vilayet maka. 
mınca epey .zamandanberi büyük tet
kikat ve tahkikat yapılmakta idi. Zi
raat Yekiletince de ehemmiyet veri. 
lerek, Ankaradan bir müfettiş gön
derilmek suretile derinle;;;tirilen ve 
genişJiyen bu tetkikat nihayet bulmuş 
suçlular Cumuriyet mahkemelerinin 
hak gilden huzuruna te~lim edilmiş. 
lerdir. 

Bu hususta yaptığım incelemelerin 
vardığı netice şudur. 

9Ji senesi ı;;on kfrnun aymdıın ~!l6 
mart ayı sonuna kadar orman mınta . 

kaları çok olan vilayetin muhtelif 
yerlerinden trenle fzmite :ısoo metre 
mikfıbı kaçak kereste getirildi~i haber 
nlınmış, vilayet derhal hadise ile ala
kadar olarak, kaçırılan keresteleri 
meydana çıkarmıştır. Bu keresteler
den bulunanlar aynen zapt ve müsa
dere edilerek, vilayet hudutları için
de iskfm edilmekte olan göçmenlere 
yeni yapıl:ıcak C\'lerin malzemesinde 
l,ullanılmak. üzere ayrılmıştır. 

• 
Sarf Ye i~tihJak edilmiş olanların 

da paralarının tah, ili için takibata 
haşlanmı;;tır. Kaçırılan l(el"<'Steler
den dolayı tahsili Hızım gelen para. 
nın tutarı 9;) bin liradır. 

Bu kaçakçılığı yapanlar lzmit ke
reste tüccarlarından bir kısmı<Jır. Ka
çakçılık i inde ihmal ,.e suiistimali 
göriilen memurlar da tamamile mey. 
dana çıkarılmı, tır. Memurlardan 
nam 7 ct olanların kayıtları silinmiş 

memur bulunanlar da ,·ilfıyetçe Ye
killet emrine alınmışlardır. Kaçakt;ı

lığrn bir kı. mı sahte tezkereler kulla
nılmak sun•tile vuku hulmuştur. tz. 
mitde büyiil( Ye şayanı dikkat bir ha 
<lise olarak lrny.dedilen bu kaçak~ılık 
muhakemesine pek ynkında ha.,lana. 
raktır. 

er ·ı -
Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 

B~~-:ı aı·ızaların tamiri için, sis 1i ve tipili havalarda çalıştırılmak· 

ta olan Ye§ilköy 5İs düdüğünün fa aliyetı durdurulmu§tur. Tamirat 
tamamlandıktan sonra düdüğün çalışmaya başlıyacağı ayrıca ilan 
edilecektir (235) 

Hasta bakıcı 
okuluna girme 
şartları 

] 

Okul Aksarayd;:ı.dır. Orta okul me
zunları kabul edilir; tahsil mUddeti 36 
aydır. üç sınıfa Ye üç devreye ayrıl
mıştır. 

Okula girmek istiyenler sıhhat ra
poru, aşı kağıdı, niifus kağıdı, hüsnü 
hal kağıdı, orta okul diploması göster
mek mecburiyetindedirler. Ayrıca be
kfır olacaklar ve yaşları lS den küçük 
25 den bUyük olmıyacaktır. 

Okula girenlerden bir de laahhüt 
senedi alınır; okulu bitirenler ihtisas
larma göre sağlık müe!"sesclerine ta
yin edilirler. 
HAYVAN SAGLIK KÜÇÜK SIHHİ 

YE MEMURLARI OKULU 
Okul Haydnrpaşadadır. Bu okula 

girmek iqin orta okut mezunu olmak 
ve 18 den küçük 25 den bUyük yaşta 
olmamak lazımdır. Gireceklern ziraat 
bakanlığına bir dilekçe ile baş vurma
ları gerektir. 

FEDERE OLMIY AN KLÜPLER 
ARASINDA TURNUVA 

MAÇLARI 

EminÖ1ıü Halkevinden: 

Eminönü Halkevi Spor komitesi ta· 
rafından yapılmakta olan gayri fede
reler turnuvasında bu hafta Beşiktaş 
Şeref stadında devam edilecektir. 

Verilen ka.:-ar üzerine dömi final 
maçı Altmhilf.lle - Fatih İdman kltip
leri arasında icra edilecektir. 

Maç saatleri berveçhi atidir: 
Saat (3) de Şark şimendüer - A

lemdar klüpleri arasında. (Oyunlar 
harici). 

Saat (5) de Altmhilal - Fatih id· 
man klüpleri arasında. (Dömüinal ma 
çı). 

Yukarıda yazılı olan takımlar ilan 
olunduğu saatlerde Beşiktaş Şeref sta 
dmda bulunmalan mercudur. 

HALK PARTiSiNDE TOPLANTI 
Cumuriyet Halk Partisi umumi ida 

re heyeti dün saat on yedide Partinin 
İstanbul merkezinde bir toplantı yap
mıştır. 

Toplantıya Dahiliye Vekili ve Par
ti genel sekreteri Bay Şükrü Kaya baıı
kanlık etmiş, toplantı bir saat kadar 
sUrmUştUr. 

TENiS TURNUVASI 

Kırk gUn kırk gece eğlencelerine 
dahil tenis turnuvasının bugUn son 
gUnUdür. Mi.i~abakalara saat 14 de 
başlanacak, 18 de bitecektir. Galiplere 
kupa ve madalyalar verilecektir, 

Bugiln Vedat Abutla Kris, bayan 
Gorodeski ile bayan Kurtelli, Şirinyan 
ve Neş'et ile Kris ve Arevyana karşı
laşacaklardır. 

YENi KAYMAKAMLAR 

İnebolu kaymakamlığına tayin edi
len belediye levazım mUdürü Bay 
Mahmutla Tire kaymakamlığına tayin 
edilen muvazene müdürü Bay Cemal 
bu aym sonuna kadar vazifelerine de
vam edeceklerdir. Bunların yerine kim 
!erin tayin edileceği henUz belli değilM 
dir. 

NUMEROTAJ MASRAFI 

Belediye numerotaj masrafını kar
şılamak Uzere her numara b~ma ev, 
dükkan ve müesseselerden elli beş ku
ruş alınmaktadır. TahsilA.ta altı ay ev
vel başlanmıştı. Şimdiye kadar on iki 
bin lira kadar toplanmıştır. Sarfedilen 
para 70,000 lira idi. Bu miktar mali 
sene sonuna kadar tamamen tahsil e
dilmiş bulunacakaır. 

T ARABY A YOLU 

Hacı Osman - Tarabya beton yo
luna yeniden katran dökülecektir. Bu
nun için bu yol gelecek ~arşamba gU
nünden itibaren bir hafta müddetle 
bütün nakil vasıtalarına kapalı bulun 
durulacaktır. 

YENi BiR HELA 
Cihan~irde Firuzağa camii yanında 

ki iki hela Evkaf tarafından yıktırıl
mıştı. Haber aldığımı1.a göre Evkaf 
burada bir yeraltı helası yaptırmıya 
karar vermiştir. 

Yeni Eserler 

Uyanış - Servetifünun 
Haftalık "Uyanış - Servetifünun,, 

gazetesinin bu haftaki sayısında, Ha
lit I•'ahri Ozansovun Montrö muahede· 
sinin imzası vcsiıesile yazdığı "Yeni 
zaferimiz.. serlevhah makale, Sembo
lizmin 5inci yıldönümü vcsilesile Mah
mut Şerif Dlkerdcmin yazdığı maka
le serisinin ilki, Vahdet GUltekinin dil 
tetkikleri mevzulu yazısının 3 \incüsU, 
Avni İnselin çevirdiği Andre Jidin 
"Dünya Nimetleri,, eserinin çok arlji
nal olan son safhası. Gavsf Halit Ozan 
soy, Cahit Saffet, Niyazi Acum imzalı 
fıkra, şiir, hikaye v. s. vardır. 

Klerans Ter 
ESRAR 

Yeni Şer/ok Holmes Alen Diksonun 
l-f eyecanlı Macera!arı - - - - --ıc::wss .._ __ ıc::wss - -YaZ3ıı: Arnauld Csalopin -7- (evirer.: J'. "' 

Konuştuğumuz tatlı bahisler benim 
de neş'emi yerine getirmişti. Bir aralık, 
birdenbire bana: 

- Ben sizi tanıyorum! dedi. 
- Ya? 
- Evet. Hem de çoktanberi .. 
- Sahi mi? 
- Hatta sizi ilk defa nerede gördUfü 

mü de söyliyebilirim. 
- Nerede görmüıtünüz?, 
- Sittingburn'da. 
- İmkanı yok. Ben Sittingburn'a a • 

yak basmış insan değilim ... 
- Hadi hadi 1 Beni ıaıırtmak için 

mahsus ıöylilyorsunz ... 
- Vallahi doğru söylüyorum. 
- Siz Mister Stefens değil miai • 

niz? 
- Hayır! 

- Bayan Kroford'un yeğeni değil mf· 
siniz siz? 

- Hayırı 

Mavd uzun uzun yUzUme baktı: 
- Niçin inkar ediyonunuz anlamıyo

rum ki, aizi elcveririm diye mi korku • 
yoraunuz? 

- Bir yanlıtınız var, dedim. Beni 
birisine benzettiniz ... 

- Hayır 1 Benim insan yüzü üzerin
de çok iyi bilgilerim vardır. Birisini bir 
kere gördüm mü ömrümün sonuna ka
dar unutmam. Fakat bunlardan hah ~ 
betmekte mana yok. Kapatalım. 

- Hayır, bilSkis daha çok konuşa -
lım. Meseleyi halletmek istiyorum. De
mek ki bana tamamile benziyen birisi 
var. Bunu bana bir kere daha ıöylemiı· 
lerdi. Beni başkasına benzeten yalnız aiz 
değilsiniz. Görülilyor ki bunda hakları 
var. Çilnkü siz bundan o kadar emin o
larak ısrar ediyorsunuz ki 1 

"Bu Stcfens dediğiniz adam kim -
dir? Nerede oturur? 

- Söyledim ya 1 Sittingburn'da. De
niz kenarındaki bir eve bir arkadaşımı 
görmefe giderdim. Orada rast geldim 
ona. Hatta bir iki kere konuıtum bile. 
Güzel bir delikanlı idi. Bütün kadınlar 
pe~inden koşarlardı. 

- Bu nokta biraz yanılıyorsunuz .. 
Burada bana benziyen bir cihet yok ... 
Neyse, devam edin, rica ederim. Bana 
o kadar büyük bir alaka verdiniz ki 1 

Mavd sözlerime inanmak mı, yok
sa inanmamak mı l~zım geldiğini he -
nüz kestiremiyordu. Gözlerinde alaylı 

bir bakı§ vardı. 
- Neyse, dedi, fazla ısrar edecek de

ğilim. Belki üzerime ait olmadan bir 
işe karıştığım için doğru hareket et -
medim. 

- Bil~kia o kadar memnun oldum 
ki! ... 

Israr ettim, fakat para etmedi: Bir 
kelime bile söylemiyordu. Ben lakırdı
yı bt.i Stefens denilen adamın üzerine 
getirdikçe o başka ıeyler karıştırıyor • 
du. 

Bununla beraber, meseleyi hallet • 
mek istiyordum. Çünkü bu benim biri -
sine benzemekliğim beni son derece a -
Iakadar ediyordu. Gazeteler beni bir 
çok kereler şurada burada gördüklerini 
yazmışlardı. Hal bu ki ben oralara ayak 
basmamıştım. 

...... 
kaç kere polisin pençesine dü~rnu~ 
Riding'de yatmış... . dl 

Mavci bu adama metreslik ettiğ~nıdt 
itiraf etti. Fakat bundan müteessır 
~ildi. Bilikiı memnundu. . • 

Her ıeyi anlatıp bitirince kendi5itl 

büyük bir teşekkürde bulundum. U) 
- Anlattıklarınızın bana çok bUY _,. 

faydası dokunacak, dedim. Bir gUn tt1 

hakkak bu Stefens'i bulacafım. , 
Mavd'a bir iki ey daha sorac•~ 

1 tım, arkamdan omuzuma birisi vurdıl 
- Ooo 1 Mister Dikson 1 Bir iyi uı ' 

aadUfl 
Döndüm baktım: Mak Fersoı11' 

kitibi Mekley. Ona Mavd'ı tanıtın•~ 
hacet görmedim. Çünkü onu ı,endf, 
daha iyi tanıyordu. Beni polisin deııf 
terinde kayıtlı bir kadınla başbaga gııtf 
mekle de hayrete düşmedi. Kulağı 
ıunları fısıldadı: 

- Bir ıeyler biliyor mu? ,-
Mavd'a Betsi Hogart meselesi ıı• 

kında bazı ıeyler sormak için yeıne~ 
çağırdığımı zannediyordu. Belki ?da 
Betıiyi tanıyordu. , 

Klerans Terras meselesinden ba~ıtıl 
setmediğimi görünce öğrcndikderı İf 
kimseye söylememek istediğime ıalı 
oldu. le, 

- Müsaade ederseniz .. dedi. Bu a 
şam yanlızım.. t 

- Ne demek 1 Oturun 1 Biraz sı~ışıll 
ca üçümüz de bu masada oturaca1' 'I 
bulabiliriz. .. tJ1 

Yemeğimizi son derece büyuk • .,,, 
neı'e içinde bitirdik. Mak Ferson U) 
karşısında o kadar t~tuk olan }<ÜÇ , 

Merkley arkadaılarının yanında dil:. 
yanın en hoşsohbet adamı olu.Y?r it' 
Mavd'ın yanında da sıkılmadığı ıçınfılr' 
tediği gibi konuıtu ve bize türlü hOŞ 
ralar anlattı. _., 

bir~ Biribirimizden ayrılmadan 
saniye evvel birdenbire ona: ôitJI' 

- Biliyor musun, Merkley? de , 
Ben e kiden beyaz kadın ticareti yaP 1 

mıştım ve Riding hapisancsinin '/~ 
meğinden yedim, suyundan içtim·· 

Mcrkley gülerek: 
- Ne söylüyorsunuz? dedi. 
- İnanmazsan Mavd'a sor 1 pıt 

Mavd'ın biraz canı sıkılnıı!tı· ~ 
şey söylemedi. Bunun üzerine ı:nd;;. 
bana anlattıklarını birer b:rer Mer1' e 

söyledim. . c:ôlt 
- A ! hakikaten çok garip. Ded•· "u,.. 

derece garip!.. Fakat işi tahkik etı1lea , 
İnNının kendisine benziyeni bulunJ1'l 1, 

sı çok fenadır ... Hem de böyle bir 
dam olursa .. ııtf 

"Acaba Londrada mı oturuyorJ1'l 
0 

, 

- Zannetmem. Bir de Londrada 

turursa iş tamam! o:t'11 
Mavd artık tamamen kani oıınud• ı 

- Demek siz Stefens değilsiniz? 
di. 

- Çok şükür, değilim. 
- Öyle ise kimsiniz? ect 
- Evinde canı s~kılan ve noel g rf 

si~i eğlence ile geçirnıek için sokağa 
kan bir adamım... :11i' 

- Sahi mi? Hiç te sahiye betızC• 
yor .. isminiz? 

Merkley glilerek: 
- Matua, dedi. 

Bu benzeme son derece kuvvetli o- - Bu bir İngiliz iıımi değil. ,.,t 
lacaktı. Onun için başıma müthiş fe - - Herkesin ismi Stefens olın:ıı 
laketler getirebilirdi. Benim kendiaini Saat sabahın üçü olmuştu. 11ıc• 
görmediğim benzerim belki beni tanı - Mavd kollarını boynuma dola';ı ~f 
yordu. Kimbilir, belki bazı hallerde kenı- - Beni götürüyorsunuz feğ 
disini ben zannettirmi~ti 1 dedi. . '() 

İnsanın kendi&ine benziyen bir eşi ( A rka.r;-ı ' ~ 
b-Jlunması herkes için pek hoşa gider """"""'""'"""'mınm11mmmııınnı"'""""'"'"':""j"İ(.Of.OS 
bir ~ey değildir. Hele bir polis hafi - KADIKÖY HALKEV 
yesi içini KONSERi . ,cı+ 

B k t 20 d avo'-11 
Mavd'm ağzından başka bir likırdı u a şam saa e raur· 

ı k .. "d" · k · . F k lecek konser programı şud "..:o"hl 
ama tan umı ımı esmıştım. a at ŞEF: M. HULUSİ öl''fı;.ı ~·· 

d 'l . k . ) 2 .... ' t şampanyanın yar ımı ı e çenesı te rar ı _ İstiklal marşı (Zekı ' ~ı ıı, 

açıldı ve bir daha durmadı... bah olur (Halk türküsü) . M· ıı ıt ~. 
Kızın söylediklerinden şunları öğ - Öktem. 3 - Şu gelen kiının It

1
,8r or JS 

rendim: fa halk türküsü) (Konservat0'11ııe,·~ jinallerinden 4 ses için arrrt0 (M'lı 
M. Hulusi Öktem). 4 - Yayla yel Bana son derece benziyen bu Ste -

fens beyaz kadın ticareti yapan bir a • 
dammış .. Parlak vaitlerlc kandırdığı 

kızları Buenos Aires'e götürürmüş. Bir 

halk tiikriisü), 5 - Bnhnrın, r, ""' 
(Rus şarkısı) İppolitov tvan° Viı) 
Coban korosu (Schubert), 7 -
Önder (Schubert). 
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ı nıımplyat oyanları ~ Güreşçilerimiz dü de 
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Dilimize çeviren: Vildan Aşir Güçlü 
"a.... 
~nuncu bana gelinceye kadar pa· 

~~aya döner, ben de onu bir oyunla 
•tıiveririm.,, diyordu. 
~ Skopıı kendisine kartı konulan at
'Ql t1eri hemen ikişer üçer dakikada ye

Ytniverdi. Öbür taraftan Kliton da 
:utlıi! bir atlet olduğunu gösteriyor -
~ Onun da kar§ısmda en çok dayanan 
d dakikadan fazla ayakta duramıyor -
s~· Uç beş güreşten sonra Kliton ile 
da 0Pasın kar§ılaşacağı gün gibi mey • 

llda idi. 

lıy İ§te Atinalı son milsabakasına baş· 

1 

°r, tutuıuyorlar ... Bir iki kuvvetli el 
;ae o ıaman güreıçileri hatta daha ev· 
tl b,., M 1 1 b' . .. 

1 -~ ısır ı ar ızım gureı oyun -
~11lrlınn bir çoklarını bilirlerdi. Beni 
d aaan harabelerinde bulunan resimler -
~~ bellidir. derken bir kolay oyunla 
d ıton yerde .. Atinanıların tribünlerin· 
,en bir çığlık ... Biraz gilçlUkten sonra 
<\t' bi inalı ayağa kalkıyor ve kudurmut gi· 
~ r.akibinin üzerine aaldırıyor. Bir iki 
kıka içinde güreşi kazanarak bitiri -

tor. 

Şimdi Atlnalı ile Rodoslu karşıla -
laca1c1ar ... 

) İki atlet karşılaşmadan önce bekli • t 1 esirlere işaret ettiler, esirler gel -
ltı. aoyluboyunca kumlara uzanmış ya
t 1\ bu yorgun delikanlıları güzel ko -
~lı Yağlarla ovdular, onlara masaj yap 
, t, sonra da vücutlarını stadın ince 
'.ııl?ıu ile kuruladılar. Skopaa ile Kliton 
11?1ıdi kendilerini iyice dinlemit duru • 
tarlard 

ı. 

d Esirler çekilip gittikten ıonra iki 
Clikanıı hemen ayağa kalktılar, yar -
~ç locasının karşısına geldiler, durdu -
ı_ t. Güreş tutmak için emir bekliyor -
14tdı. 

li eJadonislerin başkanı seslendi: 
"- Başla ... ,, 
İki atlet biribirlerinin Uzerine doi • 

~ YUrüdüler, ıelamlaıtılar .. Şimdi ko· 
l' ve düşünceli hareketlerle biribirle • 

t' . 
tltıı ~artıyorlardı. İ0kisi de biraz öne e • 
Utıııı avının Uzerıne atlamak için fır
~t kollayan kaplanlara benziyorlardı. 
ht~t~rniş yay gibi fırlıyacak dakikayı 

4 lciıyorlardr. Kliton pek ustaca kul -
dJ lldı~ı oyunu Skopasa da yapmak iste· 
, (bu oyun şimdiki gilreşlerin aalto
dıı İdi) Şimşek gibi bir hareketle Ro -
ç~&lunun üzerine saldırdı. Rodoılu kU· 
~ k bir h:ıreketle biraz yana çekildi ... 
lt~lldan sonra seyirciler havada dönen 
d 1 bir insan gördüler. Skopas Atinaltyı 
a~ha kurnazca bir tutuşla yakalamış ve 
) duğu gibi havaya kaldırmııtı. O dev 
lılJ>ılı gencin bir an sonra kalıp gibi 
ıı tt Ustu yerde yatması gerçekten acı • 
"lcak ıeydi. Zavallı Kliton birden mU
~ltenesini kaybetmiş, toparlanıp kartı 
~hnağa vakit bulamadan kendiaini 
4 lı.1 boyunca yerde görmüttil. Omuz
'J:ıa tı Ye bütün sırtı yere değiyordu. Sko
hi •ın kuvvetini üzerine dağ yıkılmıt gi-

duyuyordu. 
~ llatlc bir taraftan Skopaaı alkıılar • 
~n bir taraftan da rakibine be§ daki • 
~olsun dayananuyan A tinalıya 11-

• 
1 e frika No. 23 

~Özler boğazında düğümleniyor, ko
~ n aviıerelerin aalona yaptığı taı • 
Ilı 11ık içinde bile etrafının karardıfı-

lanıyordu. 

• .°rkestra son parçayı çalıyordu: 
A.ıka haN"et çekmek aıktan daha 

tatlıdır.,, 
''il· ır maceradır ki kendisinden zi)'Jl-

de hahruı gÜz~dir." 

:A.11ca aıık ol yoksa sevgiliye defil .. ,, 
-'tir için kadm bir 'bahanedir ... ,, 

"1.ı Orkestra ile beraber bu sözleri ken· 
~i 1t de nurıldandı. Bı§ı yanıyor, gö.ıle-

ararıyordu. 

~da))anı biter bitmez genç kızı yerine 
t, t götilrdü. Sonra hemen vestiye • 
di tfderek paltosunu ve ppkasını giy -
tı{1:1)arı fırladr. Tek tilk insanlann gö-

ıığu yan karanlık sokaklarda "uy • 

lık çalıyor, onunla alay ediyordu. 
Skopaa 5ok nazik bir hareketle Kli · 

tonu yerden kaldırdı, onun elini sıktı. 

İyi bir sporcuya yaraıanın bu olduğu· 
nu biliyordu. Ati nalı er meyd.mını b.ı 

ıı önilnde terkederken bir taraftan ıslık 
bir taraftan alkıı göklere çıkıyordu. 

Sıra artık ıon güre§e gelmiıti. Bir 
tarafta bir çok ı;avaşlardan çıkmış yor
gun Skopas öteki tarafta da daha elini 
bile oynatmamış olan kuvvet tanrısı 

kadar güçlü Pozanyaı vardı. Bunların 
bu prtlar altında güreşmesi herkese 
hakıızlık gibi geliyordu. Gerçekten de 
öyle idi. Fakat ne çare olimpiyat kura· 
h bunu emrediyordu. Fakat ne de ol -
sa buna kimsenin gönlU razı de ğildi. 

Yargıçların da kendi aralarında bunu 
konuştukları her hallerinden belli idi. 
Nihayet hcladonislerin (yargıç) başka -
nı biraz ötede sırasını bekliyen Skopa-
sa ıeslendi: 

"- Yiğit Rodoslu ! Saatlerdenber' 
arslan gibi çarpıştın. Yoruldun. Halbu 
ki Pozanyas daha taze ve daha dinç. 
Sana izin veriyoruz, istenen git suya 
gir masaj yaptır, biraz dinlen. Vücudun 
elbette yorgundur.,, dedi. 

Skopaı neş'eli bir tavırla başını sal
ladı ve gülümseyerek nezaketle cevap 

Bertin olimpiyatlanmn siyah yıldızı Am.erlkalı Oı-em (ortada) arkadaşı 
zenci lJfetkalfe ile. ( Almanyada havalar ya~nwrlu ı·e soğuk gitmektedir. iki 
zenci örtülere sarılrruı bir halde müsabaka Blralannı bekliyorlar.) 

verdi: 
"- Hayır, hayır hiç yorgun değilim. 

G!Ssterdiğiniz dostluğa tegekkür ederim. 
Benim için kuralın bozulmasına razı de
ğilim. 

Bütiln tribünlerin Uzerinden beğen
meyi ve şaşmayı anlatan sözler yuvar
lanmağa baıladı: 

- "Aman ne kuvvetli adam 1,, 
- Hiç böyleıi görülmemiş. 
- Bu Herkülün ta kendisi. Bununla 

Neme anlam başedememişti ... 
Diye ıöyleniyordu. 
!apartalılara gelince onlar hiç lif 

etmiyorlar, heyecanla bu akıllara sığ • 
mıyacak kadar kuvvetli insanların sa • 
vaıını bekliyorlardı. Öyle ya Pozan -

(O'' yana 1 incib J 
Güreşlere yarın Rabah devam edf. 

lecektir. Bunların çok heyecanlı ola 
cağı muhakkak sayılıyor. 

Basketbolda 30-16 
yenildik 

Bugün güreşlerden başka basket. 
bold:ı da ilk maçımızı yaptık n takı. 

mımız Şiliye 30 - 16 yenildi. 
Fena bir oyunla Şiliye yenilen 

basketbolcularımız bugün de l\fısm 

yenen kuYVetli Peru takımı ile karşı. 
taşacaktır. 

Futbolda No1 veç 
Almanyayı qendi 

Futbol maçlarına gelince; Norveç 

takımı Almanyayı 2 - O. ltalya ta. 

kımı da Japonyayı 8 - O yendiler. 

Bu suretle Almanya ne Japon ta 
kımı da tasfiyeye uğramı~ oldular. 

Berlin, 7 (Telefonla) - Bugün 

yaptlan 5000 metrelik koşu da çok he. 

yecanh ve entressan oldu. Hele ko. 

şuyu kazanmak üzere bulunan Finlan. 

diyah Salminen bir kaza neticesi 

düşmesi heyecanr çok arttırdı. Bu 

müsabık derhal kalkarak yeniden 
koşmaya haşlamıştr. Bütün ~e) irci. 

ler de ayağa kalmış Salminen, Sal . 

minen diye bağırıyorlardı 

Bunu da şurada ayr ı ca söylemek 

Jbımclır ki siyah ırka mensup zenci 
yaı ~kona falan benzemezdi. O bir in- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
san değil bir devdi. Burma burma kor- dızı da karanlıklara karııacaktı .. Bagka 
kunç adaleleri kollarından, göğsünden türlli olamazdı .. 
taııyordu. Herkes böyle düşünürken bütün tri-

Yargıçlar yerlerini aldılar. Seyirci • bünlerden yeri göğü sarsacak denecek 
ler sustular, güreş başladı. kadar kuvvetli bir alkış yükseldi... De-

Atletlerin i.kiıi de biraz çekiniyorlar· mek conuç alınmıştı. 
dı. Saldırışları zayıftı, başancıdan ziya- Hayır. Skopas bu devin elinden kur
de arayıcı idi. Fakat bir ara nasıl ol • tulmuş, ayağa kalkmış savaşa daha bü -
du bilmem Pozanyas Rodosluyu belin- yük bir enerji ile gülerek devam edi • 
den kavrayıverdi. Onu yerden söküp yordu. Savaı gittikçe kızıııyor, gittik • 
sırt üstü getirmek istiyordu. Tribün - çe daha korkunç oluyordu. 
lerden, hele İl!lpartahların bulunduğu Bütün tribünler gene ayağa kalktı. 
kC>şeden yükselen avaz, kıyamet avazı Skopas yıldırım gibi çabuk bir hareket-
idi. Gerçekten, bu tutuş insan kuvve • le Pozanyasın kafasını kapmış bir ham
tfnin dııında bir tutuştu. Bunun için - lede onu yere vurmağa savaşmıştı. İa
den kurtulmak imkansıza benziyordu. partalı bu oyundan kolayca kurtuldu. 
Şimdi Pozanyas kendi kalçaıını ileri al- Şimdi ikisi de bu çetin aavaıı bir an ev
mıı. Skopası çevirip üzerinden yere vu· vel bitirmek i&in biribirlerine çılgın gibi 
racaktı .... Bir anda kumlar karıştı ... Göz saldırıyorlardı. Şimdi biribirlerinin be -
Jer korkunç bir didişmenin sade bula - linden kavramışlar yuca bir meşe kü • 
nık hareketlerini ııeçebiliyordu. Nihayet tüğünü kırar gibi zorla bükmeğe ça • 
Rodoıun bütün umutlarını da beraber lışıyorlardı. 

~ötUrecek bu kahraman delikanlının yıl-

kuda gezen bir hasta gibi,, rastgele yü
rümeğe baıladı. 

.,, • o 

- ıs-

Sisli ve isli kıt günleri... Yaslı ve ta
ıalı kıt geceleri ... Bahar da geldi ve o 
yıl ıanki tabiat bütün güzelliklerini A
zizin gözlerine inatla çarpıyordu. Ve o 
hiç değiımiyordu. Yalnız, istemediği 

halde genç kızla ve nişanlısiyle karşı • 
la§mıJ olursa elden geldiği kadar şen 
görilnmeğe çalışıyor, böylelikle sanki 
gururunu kurtarmış oluyordu. Halbuki 
hakikatte kalbinin ağnlarmı bot yere 
örtmeğe çalışıyordu. 

Her yılın aksine olarak derslerde 
gilçlük çekiyor, bir türlü kafasını kal • 
binin ağnlannı düşünmekten kurtara • 
mıyordu. Biric:lk arzusu bir an önce im-

Pozanyasın ayakları yavaş yavaş 

tihanlarıııı vermek, beş yıldanberi de -
vam ettiği Ekonomi tahsilini bitirerek 
baba evine dönmekti. 

İmtihanlar bitti. 
tki nişanlının düğünleri hemen ya

pılacaktı. Nikahtan sonra da İsviçreye 
gideceklerdi. 

Aziz, düğilne çağırılanların en ba -
şında bulunuyordu. Fakat aylardanberi 
oynadığı iki yUzHi rolU devam ettire • 
miyeceğini anlıyordu. Hemen o gUn sa· 
bah erkenden e§yalannı topladı. 1ki ni
şanlıya bir mektupla şunları yazdı: 

"Şimdi evden bir telgraf aldım. He
men gitmek lazım. Mazur görün. Saa -
detinizi dilerim.,, 

Mektubu istasyondaki posta kutu -
suna attı. Trene girdi. 

Tren yola çıktığı zaman başını çe -
virip te geriye bakmaktan ~endisini a
lamadı: Buraya ne büyük emeller ve 
hulyalarla gelml§ti. Bu uğurda ne çok 
yorulmuştu, fakat karşısına çıkan bu 
genç kız onda öyle parlak ve öyle en · 
gin bir yeni hulya yaratnuıtı ki evvel
kiler bunun yanında artık görünmez ol· 
muşlard?. Onu kaybetmişti. Buna rağ -
men eski emeller ve hulyalar yeniden 
canlanmış de~illerdi. Onların yerinde 

yerden kesilmeğe başladı ... İspartalı ken 
disini kurtarmak için çabalıyor, sıkı -
yor, itiyor, bütün kuvvetini sarfediyor
du. Fakat hiç bir çare yaklaşan sonucu 
durduramıyor, geri itemiyordu .. Koca 
gövde havada bir yanm daire çizdi, ve 
o iki kuvvet tanrısı birden yere yuvar
landı. Şimdi Skopasın kuvvetli elleri 
İl!lpartalının omuzlarına dayanmış o ka· 
ya parçası gibi vUcudu adeta kumların 
içine gömüyordu. 

tapart.ılrların tek umudu da böy -
le sönmüştü. 

"Rodoslu Skopas güreşi kazandı ... ,, 
Heroların dört yana haykırdıkları bu 
cümleyi binlerce insan şaşarak beğene
rek, ö..,.erek tekrarlıyordu. 

Ertesi günü Skopas ile Alkamen 
yorgunluklarını gidermek için jimnaz -
da kalmışlar, araba yarışlarına gitme -
mişlerdi. ( A rknsı ,·ar) 

derinden derine zonklayan ve sızlayan 
bir kalp ağrısı vardı. Bu ağrının bir 
çılgınlık yaptırmasından korktuğu için 
buradan kaçıyordu. Hatta babası en son 
mektubunda bir defo daha: 

"Çok yoruldun. Artık gezmek ve 
eğlenmek hakkındır. Fransa ve 1talya
dan geçerek dön... Güzel ve eğlenceli 

yerlerde birer ikişer he.fta kal. Yazın 
ıonlanna doğru burada bulunursun. 
Şimdilik &ana pek çok ihtiyacım yok.,, 

Demişti. 

Böyle bir gezinti hiç şilphesiz her -
kesin can atacağı bir şeydi. Gecesiz Pa· 
ris, ılık Nis, kitara ve gondol şehri aşk 
yuvası olan Venedik, şiir ve hulya do • 
lu coşkun şarkılarla sanki kanatlanan 
Napoli birer birer gözlerinin önünden 
gelip geçtiler. 

Lakin hepsi de bütün güzellik ve 
coşkunluklarını kaybetmiştiler. Çünkü 
delikanlının bakışları kırgın bir aşkın 
ve yaralı bir kalbin menşurundan ge -
çiyordu. 

Oralarda sevişen ve sevinen bir halk 
kalabalığ!na rastlıyacak, onlann arasın· 
da kahkahalnr ve şarkılar dinliyecck • 
ti. 

Bunlar, ona öksüzlüğünü ve acıta -

kazandılar 
lerin, beyaz ırkla olimpiyatlara işU. 
rak ettirilmeleri bUtUn yabancı oyun
cular tarafınd;tn hoş görülmemekte 
\ 'e bunların alacakları mükAfatlarla 
Amerikalıların katiyyen iftihar eda 
mi) ccckleri açıktan açıfa söylenmek. 
tedir. Bu düşünceye hatta bir çok 
seyirci Amerikalılar bile iştirak et. 
mektedlrler. Bunun için BugUnkU 
5000 metre koşuda Japonya başta Sf\ 
derken ko unun 1''inlandfyalılar tara 
fında'l (Salminen kazaya uiradığı 

halde) kazanılması büyük bir sevin~ 
uyandırdı. 

Bugünkü müsabakaların neticele. 
ri şunlardır: 

400 METRE KOŞU 
Amerikalı zenci Yilyams S6 sani. 

yede birinci, lngiltereli Brovn 56.7 
sani.rede ikinci, :l6,S ;aniye ile Ame. 
rikalı Lu Valle üçüncü gelmi~tir. 

5000 METRE KOŞUDA 

Finlandiya 14,22,2 dakikada birin
ci, Finlandiya U,.25,8 dakikada ikin. 
ci lsnç 14,39 dakikada üçüncü olmuı· 
tur. 

POLO OYUNUNDA 
Arjantin birinci, lngiltflre ikinci. 
Uçilnciililk için yarın mU.c;abaka 

devam edecektir. 
Snir müsabakalarda henüz bir ne. 

tlce yoktur. Kiel yelken müsabaka.. 
lan ve Bcrlinin civannda Grünavda 
küreı< ı;ekme müsabakaları denm et 
mektedir. Kati neticeler alınmamı,. 
tır. 

EKiP HAT.iNDE EPE TURNUl'ASI 
tik lmrşılaşmalarda Lehistan Por. 

tckize, Felemenk Dan~·mrkaya, tn. 
giltcre Şiliye, Mısır Avusturyaya., 
.Arjantin Yunanfstana, Çekoslovakya 
l\lacaristnna, Almanya Kanadaya 
galip gelmiştir. 

DEl(ATLON MVSıtBAKAlARI 
Berlin, 7 (A.A.) - Dekatlon mü

sabakaları ha~lamıştır. Şimdiki hal
de başta üç Amerikalı gelmektedir. 

Clark, Parker ,.e MorriR. 
EıVDAl/T b10SABAKALı1R/ 

Berlin, 7 (A.A.) - Olimpiyat f'ft. 

daht ~:.:.mpiyonluk müsahak:ılarmı 111 
veçli Ullamn ka7.anm·~tır. fs,eçll 
559 isabetli endaht yapmıştır . 

ikinci: Alman Krtmpelt 5.J4 isa. 
betli atış yapmıştır. 

O~üncü: Fransız Jamonieres, MO 
isabetli atrş yapmıc:tır. 

HOKEY IJJVSABAKAT.1ARŞ 
Berlin, 7 (A.A.) - Hindl<tan ta 

kımı Ameril\a takımını 7 - O mağlup 
etmiştir. 

OJ'ENS BVTllN KUVVETiNi 
SARF EDERSE .. 

Bcrlin, 7 (A.A.) - Gülle atma o. 
limpiyad şampiyonu Voelkenin antre. 
nörii, gazetecilere beyanatta buluna. 
rak ''~ayet Amerikalı Jesse Onn~in 
antrenmanlarına muntazaman devam 
etseydi D metre 50santimetre dünya 
rekorunu kolaylıkla kıracağı şüphe.. 

sizdi.,, Demiştir. 
Mumaileyh, sözüne devamla de. 

miştir ki: 
- Ovensi iş yaparken gördüm. Fa. 

knt bütün ku\'\"etini de sarf etmemekte 
oldu~unu müşahede eyledm. 

rını bir kat daha kuvvetle hissettir • 
mckten ba§ka neye yarıyacaktı? 

İşte bunun için dosdoğru 1zmire dö
nüyordu. 

- Babamın yanında kendimi ite ve
ririm ve unuturum. 

Diyordu. 
Sonra kendisini a ... utmak istiyor, 

gözlerinin nemlerini kirpiklerinin ara -
sında yayarak dışarı çıkmadan ve kim· 
seye göstermeden kurutmağa çalıııyor1 
son valsin son satırlarını mırıldanıyor • 
du: 

"A~ka. hınret çekmek a~ktan daha 
tatlıdır.,, 

"Bir maceradır ki bu kendianden 
çok hatırası ıüzeldir.,, 

"A~ka a§ık ol, yoksa sevgiliye defil,. 
"A§k için kadın bir bahanedir." 

:(. "' . 
- 19-

Sirkecidc trenden indiği zaman san
ki bütün Avrupayı bir ba~tan bir bata 
geıren bir adam değildi. Bir taksinin 1 • 
çinde KöprUyU geçi§ ve Tepebagına çr· 
kış da onun ruhunda hiç bir deiifikWI 
yapmamıştı. 

Otele girdiği zaman: 
- Bana bir oda 1 .. 

(Arkası oor) 



\,:'.~ :;:. Jstanbul ·Belediyesi ilanları _ 
~ ·.~ • .. • • • j • • •• ~ 

Senelik muhammen kirası 54 lira Fener Balat caddesinde 41 N. 
h kale burcu teslim tarihinden iti haren 37 veya 38 - 39 ıeneleri 

mayısı sonuna kadar kiraya veri! mek üzere açık arttırmaya konul 
muştuı. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. istekliler 405 
kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 25 ağuı
toı 936 salı günü saat 14 de daimi encümeııde bulunmalıdır. 

(B.) (251) 

Hepsine 100 lira kıymet konulan Unkapanında Elvl.lnzade ma· 
hallesinin Y eıil tulumba ıokağınd a Süleyman subqı mektebi ankazı 
satılmak üzere pazarlığa konulmuttur. Şartnamesi levazım müdür· 
lüğünde görülür. İstekli olanlar 750 kurutluk muvakkat teminat 
makbuıı: veya mektubile beraber 24 ağustos 936 pazartesi günü saat 
14 de daimi encümende bulunmalıdır. (1) (250) 

Senelik muhammen kirası 180 lira olan Beyazıt Cumhuriyet cad
desinde 22 N. lı arkasında bir odalı ahıap dükkan 937 veya 938. 939 
seneleri mayısı ıonuna kadar kiraya verilmek üzere pazarlığa konul
muttur. Şartnameıl levazım müdürlüğünde görülür. istekli olanlar 
13 lira 50 kurutluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile be
raber 25 ağustos 936 salı günü saat 14 de daimi encümende bulun-
mahdll'. "(B.) (258) 

Senelik muhapımen kirası 72 lira ole.n Fatihte Kimıasti mahalle
sinin Hafız pqa sokağında 136 metre 21 santim murabbaındaki arsa 
937 veya 938 - 939 seneleri mayısı ıonuna kadar kiraya verilmek 
üzere açık arttırmaya konulmuıtur. Şartnameıi levazım müdürlüğün
de görülür. İstekli olanlar 540 kunıtluk muvakkat teminat makbuz 
veya mektubile beraber 25 ağuatoı 936 salı günü saat 14 de daimi 
encümende bulunmalıdır. (B.) (260) 

Keıif beden 1998 lira 97 kunıı olan Heybeliada halk çepneai ıu 
borulaıının değiıtirilmesi pazarlığa konulmuttur. Keşif evrakı le· 
vazım müdürlüğünde görülür. istekli olanlar kanunun tayin ettiği 

vesika ve 150 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile be
raber 12 ağustos 936 çarıamba günü saat 1(1 de daimi encümende 
bulunmalıdır. (B.) (249) 

Keıif bedeli 1203 lira 57 kurut olan Üsküdar, Bulgurlu mescit, 
Kuzguncuk ve Beylerbeyinde münhedim olan lağım mecralarmm ta· 
miri pazarlığa konulmuıtur. Keıif evrakı ve ıartnamesi levazım mü
dürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek iıtiyenler 91 liralık muvak· 
kat teminat makbuz veya mektubile beraber 10 - 8 - 936 paza~ 
lesi günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. (8.) (253) 

latanbul 7 inci icra Dairesinden: 1 KIZKULESt PARKINDA 
Mari ve Edvardın ühdei tasarrufun H A L K 

da olup Artinin alacağından dolayı OPERETi ~ ~ 
haciz edilen Feri köyUnde Kuyulu bağ 
ön ve Simens sokağında eski 72 yeni Bu akşam 21,45 de ~ ~ 

122 numaralı ahşap hane ile yine Feri H A L l M E ' ' 
köyünde Siınen sokağında eski 3 ve BUyUk Şark operet. ~ 
yeni 77 numaralı ahşap hanenin ta- Yarın akşam Büyüh 
n:ıamları açık arttırmaya vazedilmi§· dere Aile bahçesinde 
~ HLIME 

72 eski 122 numaralı gayri menkul 
85 metro 50 santimetro murabbaı olup Pazartesi Kadıköy Süreyya bahçesinde 
23 metro murabbaı llierine binası var- F L O R Y A 
dır. 

Eski 3 ve yeni 77 numaralı gayri tile arttırma 15 gUn daha temdit edi
menkul 88 metro murabbaı olup bina lerek 29.9.936 tarihine müsadif salı 
43 metro murabbaıdır. günü saat 14 den 16 ya kadar dairede 

Eski 72 yeni 122 numaralı hane: yapılacak ikinci arttırmada bedel mu
Zemin kat toprak bir oda bir ocak bir hammen kıymetin yilzde 75 ini buldu· 
hala birinci katta bir sofa üstünde ğu takdirde UstUnde bırakılır, aksi 
bir oda mevcuttur. Ahşaptır tamire takdirde 2280 numaralı kanuna tevfi
muhtaçtır. kan arttırma geri bırakılacaktır. Arttır 

Eski 3 yeni 77 numaralı hane: Ze· ma peşindir, iştirak edeceklerin mu
min katı korosima döşeli bir ufak an- hammen kıymetlerin yüzde 7 buçuk 
tire tahta merdivenle çıkıldıkta bir nisbetinde pey akçasını veya milıt bir 
sahanlık üstünde kapusu ve tavanı bankanın teminat mektubunu ibraz et
boyalı bir oda ve birinci katında kapu meleri icap eder. Tarihi ihaleye kadar 
ile girilir bir sofa UstUnde yerli dolap müterakim vergi tanzifat tenviriye ve 
,.e iki oda bir abdesthane merdiven icarei vakfiye borçlan medyuna aittir. 
altı \•e zemini çini döşeli ocağı havi 20 senelik vakıf icaresi taviz bedeli 
mutbah ve bahçede müşterek kuyu ve müşteriye aittir. Haklan tapu sicille
bir miktar eşcar vardır. Ahşap tami- rile sabit olmıyan ipotekli alacaklılar
rc muhtaçtır. Yeminli üç ehlivukuf la diğer alakadaranın bu haklannı ve 
tarafından eski 72 yeni 122 numaralı hususile faiz ve masarüe dair olan id
gayri menkulun tamamına 440 lira ve dialarını evrakı müsbitelerile birlikte 
eski 3 ve 77 numaralı gayri menkulun ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gUn 
tamamına da 1000 lira kıymet takdir zarfında birlikte dairemize bildirmele
edilmiştir. Mczklır gayri menkuller ri lizımdır, aksi takdirde haklan tapu 
2280 numaralı kanuna tevfikan açık sicillerile sabit olmıyanlar satı§ bede
arttırmaya vazedilmiştir. Birinci art- linin paylaşmasından hariç kalırlar. 
tırma 14.9.936 tarihine müsadü pazar· fazla malumat almak isteyenler 18.8. 
tesi günU saat 14 den 16 ya kadar da- 36 tarihinden itibaren herkesin göre
ırede icra edilecektir. Arttırma bedeli bilmesi için dairede açık bulundurula
muhammen kıymetlerin yUzde 75 ini cak arttırma şartnamesile 933/1993 
buldulu takdirde müşterisi UstUnde numaralı dosyaya müracaatla mezktir 
bıraln1aeakt!r. Aksi takdirde en son dosyada mevcut vesaiki görebilecekle· 
arttıraıım taahhUdU baki kalmak p.r- ri ilan olunur, 

• • • 
urdu ııhhl ihtiyacı olan 700 ta• 

ne tahlisiye İpi -atm alınacaktır. 
lhaleıi 17 Eyldl 1936 peıft•mM gü· 
nü ıaat 15 de açılr eksiltme ile a· 
lmacakbr. Muhammen tutarı 525 
liradır. ŞartnamMi her gün komiı· 
yonumuzda ıörül'!bilir . isteklile
rin 40 liralık ilk teminat makbuz· 
lariyle veya mektuplariy!t> beraber 
belli sün ve saatte Fındıklıda Ka
ımıtADlık sabn alma komiıyonuna 

Jandarma genel komutanlığı 
Ankara satınalma komisyon un danı 
1 - V asıflarma uygun ve metresine elli iki kurut değer biç~l~ 

(163,000) metre yazhk elbiselik 24 - 8 - 1936 pazartesi ,UO 
saat ( 11) de kapalı zarf usuli ile satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi ( 424) kurut kaJ'!ılıiında Komisyondan abııabl' 
lir. Eksiltmeye girmek istiyenlerin (5488) lira ilk teminat makbd' 
veya banka mektubu ile tartname de yazılı belgeler içinde buluııdd' 
rulacak olan teklif mektuplarını eksiltme vaktinden en az bir ,,.t 
evvel Komiıyona vermit olmaları . (291) (206) 

ıelmeleri. ( 68} 
• • • lstanbul gümrükleri satış işleri 

Ordu sıhhi ihtiyacı olan 10 çeıit mu·· du·· rıu·· g>J u·· nden·. 
Ekiatamiyon cibuları ... tın alına· 
cakbr. ihalesi 17 EylQI 1938 per 5281 mezat kaimesi 180 kilo 828 lira İpekli yün kumaf, 25ia 
tem.be ıünü saat 14,30 da açık er mezat k. 111 k. 444 1. ıuni ipek ipliği, 1141 mezat k. 110 k. 1 
ıiltme ile yapılacaktır. Muham- 1. köıele levha, 2570 mezat k. 132 k. 178,20 lira bant izole, ~
men tutan 4735 liradır. Şartname- nda ygzıJı etya 21 ağuıtoı saat 14 le lstarıbul ıümrüğündeki aatıt ,.ıo 
ıi heı sün komisyonumuzda görü- nunda açık arttırmalan yapılacaktır. artbrmaya gireceklerden fiil' 
lebilır. lıteklilerin 356 liralık ilk de yedi buçuk pey akçesi ve ünvan tezkeresi aranır. (143~ 
teminat makbuz veya mektupla.riy- --------------------------
le beraber belli sün ve saatte Fm· Sıhhi müesseseler arthrma ve 
dıldıda Komutanhk Mtm alma kcr 
miaye>mma ıelmeleri. (69) eksiltme komİsyonundan: 

• • • K 37850 45600 uru soğan 
Ordu 11hhl ihtiyacı :>lan 1000 ta Kabamal patateı .r 34500 43800 

ne harp paketi to.-buı satm ahna· • İ1I 
caktır lh 1 . 17 E lt\l 1936 Battal patates 35000 45000 Akliye liastalianesi ıç , 

b 
• .. ~ eaı 

14 
yd ık _,_!~1r Sıhhi müe11eselerin 936 mali yılı patateı ve ıoğan ihtiyacı k•P' 

tem e ıunu saat e aç auı t- 1 f 1·· ·1 k 'l k 1 il ı---'...a. M h ı zar usu u ı e e 11 tmeye onu muıtur. t!..Iİ' 
me e yapı ~ıır. u ammen 1 Ek ·1 26 8 936 .. .. 15 d Ca .. 1 "'l ..ı- ;71" 
tutar 2500 ı· d Şartnam · b - sı tme - - gunu ıaat e ga og unu- dl 
_ k' • ıra ır. da _ "leabı·ı·er bat ve içtimai Muavenet Müdürlü jü binasında kurulu komİlfoO 

ıun omııyonumuz ıoru e ı ır. 
1 

ktı 

1 t ·-'il · 188 l' ·1k t · t yapı aca r. 
s e1U enn l!'a 

1 eınma 2 T h · · f" Akl' · · b h kil 4 5 '-·-•f fi 
makbu ektuL. l be be - a mını ıat ıyenın pA tateıı e er osu , a'" ... 

zu veya m r;;oıy e ra r d".. .. 1 . 5 b k ... b h kil 3 b uk • -""' 
beli. .. tt F dıkl d K ıger mue11eıe erm uçu ve ıoganın e er oıu uc KUi~ 

ı ıun ve saa e m ı a o· 
muunlık sabn alma komisyonuna 
ıelmeleri • . ( 70) 

~· lr • • • • 
Gümüt 1UJU hastahanesi için 

7000 kilo mete kömürü satın alr
nacakbr. lhaleıi açık ebiltme il~ 
26 - 8 - 936 çal'f&llla ünü saat 
15 de yaılacaktır. Muhammen 
tutarı 245 liradır. Şartnameıi her 
sün komisyonumuzda görülebilir 
lıteklilerin 19 liralık teminat mak
buz eya mektuplarile beraber iha
le aünü vakti muayyeninde Fın
dıklıda komutanlık aabn alma ko-
miıyonuna ıelmeleri. (227) 

• • • 
Gümüt ıuyu hastahanesi ihti 

yacı olan 100 ton kmple kömürü 

tur. 
3 - Muvakkat teminat 454 lira 61 kuruttur. --
4 - İstekliler ıartnameyi para ıız olarak her rün komııyoıı 

alabilirler. , 
5 - istekliler her müeaseae ihtiyacı için ayrı ayn teklifte bulotl' 

bilirler. , 
6 - istekliler cari seneye ait Ticaret oduı veaikasile 2490; 

yılı kanunda yazılı belgeler ve bu ite yeter muvakkat garanti ,. 
buz veya banka mektuplarile birlikte teklif mektuplarını ekıiltoı• 
atinden bir saat evvel Komiıyona vermeleri. (~ 

Istanbul gümrükleri 
başmüdürlüğünden:,.,; 

lıtanbul gümdükleri için 16 lira aylıklı memur namzetleri ~e I 
aynı maaıh daktilolar alınacaktır. ~ 

Araman ıartlan istekliler Bqm üdürlük ıicil ıerviıinde nöiJ'eO' 
lirler. (239) 

26 - 8 - 1936 çarpmba günü ----------------------

saat 14,30 da açık ~kailtme ile •------------------------,..... ihaleıi yapılacaktır. Muhammen 1 lstanbul Emlak ve El}tam Bankası ilanları 
tutan 1800 liradır. Şartnamesi •------------------·-----~ 
her gün komiıyonumuzda ıörüle-

bilir. ••teklilerin 120 liralık ilk Taksı·tıe satılık arsa 
teminat makbuz veya mektupla- •fP 
rile beraber belli ıünde vakti mu- Esas No. ıı Mevkii ve nev'i Del'°~ 
ayyeninde Fmdıklıda komutanlık---- ~ 
satın alma komiıyonuna ıelmele-
ri. (226) 

• • • 
Gümüt ıuyu hastahaneıi için 

350 ton Komutanlık karargahı 
için 50 ton ki hepıi 400 ton kok 
kömürü satın alınacaktır. ihalesi 
26 - 8 - 936 çarşamba günü 
ıaat 14 de kapalı zarfla yapıla· 
caktır. Muhammen tutan 7200 
liradır. Şartnameıi her gün Ko
miıyonumuzda görülebilir. 540 li
ralık ilk teminat makbuz veya 
mektuplarile beraber 2490 sayılı 
kanunun 2, 3 cü maddelerindeki 
Yeaailde beraber ihaleden en az 

656 

657 

Sultanahmette Alem dar mahallesinde Yere 
batan ıokağında esk i 6 yeni 28 ~ 30 No. lı 
219,50 metre murab baı arsa. 176 lir' 
Sultanahmette Alem dar mahallesinde Yere 
batan ıokağında eık i 6 yeni 20, 22, 24, 26 
No. h 583 metre murabbsı arsanın 96/100 
hissesi. 61'/. JJ.. 

Taf ıilitı yukarıda yazılı arsalar birinci taka iti peıin ve geri ~ 
yedi taksiti yedi ıenede ve yedi müsavi kısımda ve fU IW'etl• ~ 
mı faizsiz sekiz müsavi taksitte ödenmek ve 12 - 8 - 936 6" 
ne tesadüf eden çarf&lllba günü ıaat onda ihaleleri yapılmak 
açık arttırmaya konulmuttur. 

lıteklilerin o gün ve saatte tubemize gelmeleri. - (8~ 

bir saat evveline kadar teklif mek j satın alma komiıyonuna ~ 
tuplarım Fmdıldıda komutanlık ri. 

1 
1 
i 

• 
~~ 
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1936 

= 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!~!J / satın alma komisyonun dan: 
e ve resmı mucibince 200 adet tütün kıymağa ma hsus I 
iı 18 - 8 - 936 tarihine rasthyan pa2rtesi günü saat 
lıkla satın alınacaktır. 

1 - Ankarada müstakil J. taburu!lun ihtiyacı için ıatın alınacak yiye<..ek. vem ve _y akacaJ?m ~eı: t 

miktarı, tahnıin bedeli, ilb. temtııat ihale gün ve ıa~t:eri aşağıya vazılrh. 

·n ıartname ve resmi görmek üzere her gün ve pazarlık 
in olunan günde %.7,5 muvakkat güvenme paralarile bir· 
tqt& Levazım ve Mühayaat ıu.beıindeki Alım Satım Ko· 

2 - Her p . .uti toı.;ta . veya ayrı ayr. istekliıine ihale edilebilecektir. 
3 - Şartnaır.eleri p41ra11'z yalnız komiıyoodan verilecek olan bu yiyecek, yem ve yakacak P.ks1~ 

mesint: girmek istiyt.nlerir. aşaiıda ve ·ıartnamede ya2ılı teminat•arı ile tam vaktinde komı-syona bıış· 

müracaatlan. ( 84) 

1 Adet 3& m / m makkap makinesi 
1 ,, 12 1 / 2 m/ m makkap makınesi 
l ,, Zaviyeli mengen~ 12 1/ 2 m/ m lik 

Kavan (Miikkap)ar için). 
meleri mucibince yukarıda miktarı y:\211· makk$\p ve te-

3/Vlll/ 936 perıembe günü aaat 10 da p&1arhkhı satJn a· 
lateklilerin şartnameyi görmek için her gün ve pazarlık 
'n olunan gün v~ saatte % 7 E güvenme p>lralarivle K"ba· 
mı ve mübayaat tubesindeki alım ıatım kcmisy.:muni\ mii· 
78) 

.000 Adet eleb.1rlk kapsülü A No. 
000 Adet dinamit kapsülü 1J No. 

da cin, ve miktarları yaz11a kapsüller şe,.tnameleri muci· 
8- 936 tarihine rasthyan cuma günü P:tt 15 <Je pazar·. 

alınacaktır. lstE-klilerin şartnQmelerini ,öı 'Tlek üıere her 
zarlık için de tayin olu nan gün vıe saatte % 7 5 güvenme 

birlikt"' Kabataıta lnhisarla? levazım ~e mübaya~t '"besi 
· deki alım komısyonuna mürecaatları. (8!i) ~ 

iz ihtiyacı için ıartna mesi mucibince (20.000) kilo ben-
1/ 1936 tarihine raıtlıya n pazartesi günü saat 11 de pazar
alınacaktır. isteklilerin ıartnameıini görmek .. üzere her 

rbk için de tayin olu nan gün ve saatte % 7,5 ıüvenme 
birlikte Kahatatta inhisarlar Levazım ve Mühayaat ıubesi 
·ndeki Alım Komisyonu muza müracaatları (237) 

vurmaları. 
En az; 

A- 1500 Kg. 

500 K2. 

B- 400 
6500 
1000 
1000 
1500 
4500 

40 
3000 

500 

C- 8000 

D-·80000 

E-30000 

En çok 

2000 Kg. 

800 Kg. 

• 
'!00 

&>00 
1200 
1200 . 
2500 
7000 

60 
4000 
800 

. 

10000 

120000 

50000 

.................. 
artnamesi mucibince 2s 5o lira muhammen bedelli sekiz Deniz y o 11 arı 
yaz zarf 25 - 8 - 936salı günü saat 15 de açık eksiltme ı ' L E T M I! S ı 
tın alınacaktır. Acenteleri: Ka~y - Dprllba1: 

ame ve nümunesine uygun olmak üzere 15 bin adet Tel. 42362. Sirkeci MilhUrdar Zade 
emi yazııını silmeğe mahsus lastik 28 - 8 - 936 sah••-- Han telefon: 23740 .... 

16 da pazarlıkla ıatın alınacaktır. Trabzon Postaları 
teklilerin parasız prtna meleri almak için her gün ve ek· 
de tayin olunan gün ve saatlerde % 7,5 muvakkat güven- Pazar 12 de, Sah, 

e birlikte Kab-tqta Levazım ve mübayaat ıubesindeki Perıembe 15 de 

konıiayonuna müracaa tlarr. (233) /zmir Sür' at Postası 
kilo demir çember kavalyesi Cumartesi 15 de 

" bakır ., raptiyesi Mersin Postaları 
e ve nümuneleri mucibince yukarıda cins ve miktarlan 

Salı, Perıembe 10 da Kalkarlar 
zeme 28 - 8 - 936 tarihine müsadif cüma günü saat 15 
kla satın alınacaktır. isteklilerin ıartname ve nümuneleri· Diğer Postalar 
üzere her gün ve pazarlık için de tayin olunan gün ve Bartın - Cumarteai, 

,5 güvenme paralarile birlikte Kabataıta inhisarlar Leva· · Çartamba 18 de. 
'bayaat Şubesi Müdürlüğündeki Alım Komisyonuna müra- lmüı - Pazar, Sah, Per 

(189) f8IDıbe, 9,30 da. 
---------------------- Mutlanva - Cumarteai 14 de 

tan bul sıhhi müesseseler art- diler aünler a,3CJ 

ve eksiltme komisyonundan= Ban11ınna-~. s.ıı. 
leyli Tıp Talebe Yurdu hademeleri için mevcut nümunt 

ine ı3re 94 takım elbise aç11' eksilbne auretiyle yaptmla• 

Eksiltme: Caialoğlunda lstanbul sıhhat ve :çtim.&t muavenet 
· binuındaki komityonda 12. - 8 - 936 çarşamba gü

de yapılacaktır 
Muhqamen fiyat bir takım elbiaenin fiyatı 12 lira 25 lru 

Çartamba, Per
ıembe, Camaıteai, 
20 de 

Karalnaa - Salı, Cuma 19 da 
Ayvaiılt - Salı 19 da, Cuma 

17 de. 

TRABZON ve MERSiN posta. 
larma kallat ıilnleri yük alm-

Muvakka t teminat (86} lira 3ff kunıttur. ınaz (4481) 

İatekliler nümuneyi Çenberlitat civarında f"uat pqa terbe !•••••••••••• .. 
-.:., Tıp Talebe Yurdu merkezinde gC>rebilirler. Ve tartna• 

d olarak alabilirler. 
lateklilerin cari seneye ait Ticaret Odaaı veaikaai)le v-.. bu 

t tembat makbuz veya banka mektuplariyle birHktr. 
emel kamiıyona gelmeleri. ( 4212) 

• M. V ekiletinden: 
i erbaf ha:.zırlama mek teple:>ne talebe alınıyo· 

Ankara ve- Konyadaki Gedi~H Erbat hazırlan-a me~tep 
• aıuıfl&nna 3 sınıflı ve gedikE orta kısmın 6. 11f,tf ~arına da 
ilk ırektep mezuoları alınacaktır. 

Bu mekt~pler yr.~ıb ve parasızdır. Mektebe e irit ,a .. tlar• as 
bqkanlannd&n öğreni lebilu . 
rdaki şartları taııvan ve gec.iilki erbat obıuya istekli olan 

uklarının en geç 20 Eylul 936 \a.rihine kadc\, mensı:p olduk 
lik fu\>eletine mW-auat etmit ve evrakmı tamamlıı.mı• ol· 

dır. (136) (~49) 
1 

KAYIP ARANIYOR 

Kastamonuda Kavukçu oğulların · 
dan Hacı Abdullah oğlu İbrahimin oğ · 
lu Sadık iımini hatırbyamadığı teyzt 
zadesini aramaktadır. 

Ya kendisinin veyahut kendisini bi 
lenlcrin 1ıtanbulda Takaimd: Yenite · 
hir Gölb:ııı sokağında 28 numarada B. 
Sadığa insaniyet namına bildirmeler 
rica olunur. 

ZAYİ 

Seyrüseferin verdiği "1873" sayılı 

Ordeo plakasını zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan hUkmU olmadığı ilan o
lunur. 

Davutpaşa ialuluinde Kasap 11-
yas mahallesi Yokıq çe§me so. 

kak No. f S te MU8tafa oğlu 
Mahmut 

• M. Vekaletinden: 
ZAYİ 

esi içuıde allllacak A!a mankari erat binek eieı takımları 
Tatbik mUhUrUm kayboldu. HUlı 

'-!ip firmalann teklifler ile birlikte tartname .niizekkeresj mü yoktur. 
lustos 936 ~ünür.e kildar M. M. V. fen ve Hına~ umum Md l 

(4208) 
Vahdi 

(V. No. 17602) 

Cınıi. Tahmin bedeli Teminat 
L Kr L. Kr. 

Sade 1700.00 128 Oü Açık ek11ilt !!lesi t Q. 8 938 
pazartes~ S. 10 

\ 

Beyaı peynir 320.00 24 

- --
ı"r "1 

2020 00 . 152 
Tarhana tıS.00 7 00) 

Kuru fasülye 880 66 00) 

Mercimek 144 11 00) 
Nuhut 120 9 00) Açık ekıiltmeıi 
Kure soğan 150 12 00) 10/8~1936 P.erteıi S. 14 
Pat~tes 420 32 00) 
Çay 216 17 00) 
Bulgur 400 30 C'IO) 
Zeytin tanesi 240 18 00) 

1 • 

ı&ss 204 
Sığır eti 2200 165 00 Açık ekailtmeai 

11/ 8/ 19l& Salı S. 10 
Arpa 5400 ıos oo Kapalı urf ekai!tmesi 

11/ 8/ 1936 Salı S. 14 

Odun 1000 75 00 Pazarlık 12/ 8/ 1936 çar-
f&ID.ba saat 1 O da. 

(13) 

Nafia Vekiletinden: 
Filym - Zonauldak haUmm Filyostan Çatalağ:ıına kaciar olan 

on yedi kilometre:ik biriıaci kısmı ray ferıiyatı kapalı zarf usuliyle 
münakaaaya konulmutlur. 

1 - Münakale.. 17/ 8/ 1936 pazartesi günü saat on bette Anka· 
racla Nafia V ekilet~ Demiryollan inıaat dairesindeki münakasa ko
miayonunda yapılacaktır. 

2- Bu itin muhammen bedeli (32000) liradır. 
3- Muvakkat temin~tı (2400) liradır. 

4 - Mukavele projesi ile Bayındıriık genel fartnamesi, vahidi 
fiyat cetveli, münakasa ıartnamesi, poz talimatnamesi vt: dığer ,lan 
Te tipl•cln ınütekkep bir takan münakaaa evraki \ 180) kurut mu· 
kabilinde Demiryollar intaat dairesinden verilmektedir. 

S - Bu eksiltmeye girmek isti yenler 2490 No. b kanun mucibin· 
ce ibruma mecbur olduklan evrak ve veaikalarla 7 - 5 - 1936 ta· 
ribli ve 3297 No, hı reami ceridede ilan edilen talimata göre bilumum 
Nafia itlerini veya. demiryol intaat iflerini yapabileceklerine dai" ve· 
rilmif müteahhitlik vaikasmı ve fiyat teklifini haTi zarflarını !!teze 
kiir kanunun tarifab daireıinde hazırlıyarak 17 - 8 - 1936 pazarte· 
ıi günü saat on dörde kadar Demiryollar intaat daire1ine makbu7 mu-
kabilinde vermeleri l&znndır. ( 49) 

Senirkent Ura y-ından: 
1 - Senirkean kasabaaının ( 42200) lira bedeli ketifli su tesi

satı bir ay müddetle kapalı zarf usuliyle ihalesi uzatdmı§tır. 

Z - Eksiltmenin yapılacağı yer: Senirkent Be!ediye daireıinde 
Belediye encümenı tarafından yapılacaktır. 

3 - ihale 17 Aiustoı 936 pazartesi ıünü saat: 15 dedir. 
4 - Teıiaatın iaale k1a1DJ, çelik boru ve armator ve teferruab 

aync&, tevzi tebeke-ai, Font. bo-ular ve teferruatlan vine aynca tesi
sat, betonarme, inta~t aka mı da ayrı, ayrı veya umwm1 birden eksilt· 
meye konulmuıtur. 

5 - istekliler. proje ve harita ve fenni fartnam~ ve tahlil 'iyat 
cetvellerini ve ekailtme prtnar:ıelerini görebilmek için Ankarada Ulua 
gazeteai, ilan memuru Bay Galipten, htanbulda İstanbul Urayı Su· 
lar Direktörlüjün~en, hmirde İzmir Urayı Sular Direktöclüğünden 

Senirkentte de RelecHy~ Dairesınden bedelsiz olarak görebilirler 
g _Eksiltmeye ıitebılmek şartlarım haiz olan :steklileı eV"akı 

müsbite ve muvai&at teminatları ile birlikte ihal,, gunüncie Senirkent 
belediye encümenine müracaatları ilan olunur. (51) 

Bakırköy Malmüdürlüğünden: 
Semti Mahalleai So. Numara Cinsi Hisse Kıymet~ 

E. Y. Lira 

-
Yeşilköy Şevketi ye lıwyon 10 39 Ev Nıfı 1250 
Kalitarya Bai:ararası 00 25 Derununda 

" 1800 
ahır ve oda 
yı havi bağ. 

Yukarıda evsafı yatılı gayri menkullerin mülkiyetleri 19 - 8 -
936 çarpmba aünü asat 14 de pazarlık ıuretile nakden veya istik
razı dahili ve % de bet faizli hazine tahvili ne satılacağından ta
liplerin % de yedi buçuk pey akçelerile mezkur gün ve ıaatte mal-
müdürliliünde müteıekkil komiıyona müracaatları. (245) 



ABONE ŞARTLARI 
Yıllık & aylık ı aylık A.ylıll 

Memlekettfrılı:de 700 •• 238 ne 
Yab:ulcı yerlere lSM 720 400 130 
POlta birlfğtne l 

l"O 9:1() 000 11'0 
gtrmlyen yerlere\ 

l'Urklyenln ber posta merkezinde 1\ UIC UN'a ahoce yazılır 

YAZ/ VE YONETIM YERi: A 

lstanbUl, Ankara Ctı.ddea1, l \/AU "' yurdUl 

Telefon 
ildarıı: 
l Yazı ışrer1: 

2487( 

2}'11 

Telgra.t adrest: KUııul'I l~ta.nbul 

PO!ta kutusu Nn te 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~--11------.... Sigorta Tekniğinin modern esasları üzerine kurulmuş y~nl bir müessese: -..._----~ 

• 

Yeni postahane karşısında Büyük Kınacıyan hanında faaliyete geçmiştir 
Sigortaya aid her müşkiliniz hakkında gişelerinden meccanen malumat alabilirsiniz 

. v ... . . . . . ... . .. . \ ·. ... . ·, . ~ . . ., - . ·, "..•. .. . . ~·.ı:· . . '1"'~··.-·. 

Harbiyede ~ 

LVU 
bahçesinde 

Me ırcut proörama llAveten 

elike emal 
Revüsü başlamıştır. 

F.yatlarda tenzUAt yapfmıştır, hariçten 
meze kabul edntr. Te efon: 49091 

----··--REKLAMLARI 
UcY~ ve taksntoe 

NECiP ERSES 

Necip Bey 
Diş Macunu 

Yüksek ailelerin ve bilhassa 
• Galata : Sesli Han gençlerin lezzet ve kokusunu se· 

mma:r.:a _________ --------------· Ye seve kullandığı yegalle diş ma· 

Karacl.g"" er- Barsak.- Mide~~ cunudur. Dişleri beyazlatır mik 
g roplan izale eder. Türk malıdır. 

T e d a ~ i si i ç 1 n 1 Her yerde bulunur. 

ı z ı--F-ia-tı-15-ku_ru_'t-ur. __ 

~ Mevsiminden istifade ediniz 

115 Haziran-151 inci Teşrin 
içme trenlerinin vapurları köprüden H 

6.25-7.40-8.40-7.05· 11·13.15-15.50 dlr. 8 
8.888>.r~8888~~8888888B88 

!JJi" ... Kolec ve 1"'icaret kısımlarile --• 
üsJcüdar Amerikan Kız Lisesi 
EylUlün 22 inci salı günü saat 13,30 da açılır. Sıhhate, tedrisata ve ahlaka 
pek iyi dikkat edilir. Kayıt ve kabul için salı günleri saat 9-12, cumartesi 
günl\!:ri saat 14-18 e kadar mektebe müracaat. tstiyenlere mektebin tarif-

namesi gönderilir. Telefon: 60474 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. 

r Almanya'da 
MÜHENDiS MEKTEPLERi 

Jngenieur - M•ıttwe·ıda 
Schule (HTL) 
Maklncıerı etektrtk mühendir.liklcri/ış
ktme bilgileri/otomobil ve tayyarecilik 

.... ___ Pıoırım .,.,a.ıur. ___ .. 

\ZW' 
trrienieür.Akacfemi 
Wismar oSTsee 

1 a> , ... --uık, makıne, elektrik, 
otomobil, mimarlık, intaat mü
hendisleri. Kiremitçilik kısmı. 
Alman hükumetince tasdik edil· 
mit ve kabul edilmiş mühendis 
mektebi . 

1 

1 

Hayriveden: 
Köprüden saat: 6,20 ve ?,10 d• 

hareketle Boğazın Rumeh va Aoa
d.olu cıhetıer.ne g den ilk postal~• 
rımızda küçük esnafımıza ve bil'L.I" 
muııı işçilerimıze ve eoğazda er1<ett 
ışi oıanıara .fevkalade suhuret ol• 
mak üzere grdip gelme bilet:terd• 
yüzde eUi tenzitatll t:ar.femizin her 
gün J:at.bik edilmekte Olduğu Uaf'I 

___ .. ___ olunur .. •l1-im11•ı•lıl!IH•~~ 

Ademi iktidar 
VE 

Bel gevşe" llğlne 
Karşı 

~~~ 

iHT iYARLlcJI .... 

YOK ED~R 

- lstanbul Avcılar 
Birliğinden 

lstanbui avcılar ve atıcıla: birliğinin senelik kongresi dl 
ağustos 1936 cumartesi günü saat 14 de birliğin BahçekaP1 

Agopyan hanında 6 numaradaki merkezinde toplanacaktır· S• 
•••• yın üyelerin her halde gelmeleri rica olunur. 

Ambalaj_ ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

öıan EB markasını ;~2yınız. 
J Sahibi: ASIM US - VA KIT Matbaa11 Ne.§riyat Direktörü: Refik A. S 



Almatı sanatkarları yeni lilmlcrdt-: Soldan )IUkardan Birig:tte Horney ile Güıtav Fröhlich "Anatol 
fehri,, Maria von Tasnady "Son ahenk,,. Altta •oldan Carola Hohn ile Johanneı Heute,. "Dilenci 
lo!Ahe., Lilian Har.vey ile Villy Fritsch "Uğur çocukları,:: filmlerinde. 

... - . -

PARA ÇiZ 
!vErıi LİR 

A 

il..4~Eli 

~umartesı, 8 Ağustos 7936, No. 72 
'&.:ı;aı.b&' -~:~~,.- '"f'L~'!-W.~~~~-~; .. . ç_ .,,~,<:- ~'l·~-~!,'t~P'tl,,e~;~~;;;.~..._ 

... 



:Ko.KuŞttta. 

Rocilt akademisi 

Son "Nuvcl Literer.. de 
bir mülakat okudum. .Bu ko -
jllU§rna, ·_tanınmış :bir .kalem ,sa .• 
bibile, Baron ·"Roçild'' arasın • 
da geçiyor. Rokfeller, Roçild, 
Kameci gibi adamlar hakkında 
eskiden iyi düşünmezdim. Son 
·tarihe demir, petrol, altın kral
lan armağan eden bu taçsız 

'başlardan, kim bilir niçin, biraz 
tiksinen bir halim vardı. Sonra
ları, onların paralannı nasıl bar 
cadıklannı okuyup anlayınca, 

fikrim değişti. içimde böyle bir 
·uzlaşma olmasaydı, bu mülaka
·:tı okumıyacakttm. Ve neticede 
keskin sirkenin zarannı kendi 
küpü çekecekti. 

Neden <Baron) olduğunu 

pek "kestiremediğim bu Roçnd, 
kendi adiyle anılacak bir "aka-
demi,, kurmağı tasarlamış. 

Dört romancı, dört tarih bilgi -
ni, iki filozof, .dört temaşa dahi· 
si, bir münekkitten mürekkep 
yirmi kişilik bir akademi. Şim
dilik orada yalnız şairlere yer 
yok. Çünkü Baron cenapları 

Fransada değil Viktor 'Ogo, 
h:ıttA (Renbo), (Verlen) çapm
d:ı san'atkarlann bile varlığına 
inanmıyor. Eğer bir gün böy • 
le bir deha fışkınrsa, hepsinin 
başına adı yazılacakmış. 

Roçi1d, 
- Ne diye şaşıyorsunuz, di

yor: "süt damlası,. nı "Roçild 

Yazan: S. Gezi{İn 

Mstaneleri" ni kurduktan son -
ra ruhu besliyenleri düşünmek 
gerekmez mi? 13ana, elli iki _ mil 
yona mal olan · tiyatroyu yap • 
tığıma- pişmanım. Akadernim, 

her halde çok faydalı bir iş sa
yılır. 

Gazetecinin: 

- Azalan nasıl seçe::eksiniz? 
~orusuna da: 

- Şimdilik isimlerfoi saklı -
yacağım. Bazı büyük adamlar ba 

na yardım ediyorlar. Zevkleri -
ne, bilgi ve duygularına yerden 
göğe kadar güvendiğim bu sa· 
yın adamlarla birlikte işi başa -
racağız. 

Karşılığım veriyor. 
Büyük akademiden, Gon • 

kurunkinden sonra Fransada bir 
üçüncüsü daha kmuluyor de • 
mek. Birincisine girenler, ben
gisuyunu "4bıhayat" ı içmiş .sa· 
yılırlar<lı. Ötekilerde de bu er • 
ginlik varsa, o ülke ruh ve ad • 
lan sonsuzluğa kavuşturan kuv 
yetli bir toprak parçası olacak 
demek. 

"Para,, d:ın güzel şeyler çı
karmasını bilmek, paranın uşa· 
ğı değil, ancak efendisi olmak
la doğan bir varlıktır. Bizim 
zenginlerimiz, belki tek baş -
lanna böyle bir işi başaracak 

güçte değillerdir. Fakat birleşe
rek de mi servetin efendiliğini ..... '} ., gosteremez er . ... 

Bir dört yüzüncü yıldönümü 
Hollandalı filozof Didier 

Erasrne 1467 de Rotterdam'da 
doğmuı ve 1536 da BSI'da öl • 
müştür. 

Renaissance dev.rinin en bü
yük 1'umanisti olan Erasme ö • 
leli bugün dört yüz sene olu • 
yor. 

On beşinci asrın sonlarında 

Av.rupada bir Atina ve Roma 
havası esmeğe başlamıştı. E • 
rasme da bu hava içinde yetiş
~ ve eski edebiyatı bu yeni ha· 
va ite canlandırmağı düşündü. 

Fakat yalnız edebiyatla me§ 
~ul olmakla kalmadı. Siyasetle, 
içtimai meselelerle ve dinle de 
uğraşmıştı. Edebiyatta olduğu 

gibi dinde de bir yenilik, daha 
doğrusu, bir ıslahat istiyordu. 
Bunun Uzerinde bir çok eserler 
yazdı. 

\. 2 KURUN'un ilavesi 

Bu sırada bir Alman dinci • 
s:, Luther ortaya bütün garp 

din alemini sarsan fikirler at -
tı. Bu fikerler Erasme'ın fikir • 
!erile tamamile birleşiyordu. 

Fakat Luther Erasme'dan da ; 
ha ileri gidiyordu. Bu cihetten 
Papa, Luther'e karşı Erasme'yi 
kendine kazanmağa çalıştı. Fa· 
kat Erasme, Romadan ve Al • 
manyadan gelen bütün tehdit
lere rağmen, hiç birinin tarafı • 
nı iltizam etmedi. 

Erasme Luther'in fikirler.i • 
nin çoğunu kabul ediyordu. Fa• 
kat onun kadar devirici bir ısla 
hata taraftar değildi. 

Erasme'ın en meşhur eser
lerinden biri "Deliliğin senası,, 

' ismini taşır. Burada muharrir, 
zamanının din adamlarile, asılza 
delerite çok güzel alay etmiştir. 

~\\\\\\ı\11\\\Wı~'.Wl\l~m.'1&•\\'a\1'1&\\\\\\\\\\\\\\'.tı~r.1'!\\\\\\\iit\\\Ml\i\\\'n&~\\~~"1\\\\\\\\\\\\Wt\\\i\\, 

1 Baltanın m 
1 .. · .. (ED'EBij , 1 
1 r-·· ·ı -ıı ·erl ~ ~ tila .Ilı ·_ Z : r\l_ · ll 
iınnnm•ııınııınuınur.ııııuıımııınılllllllllllllln ııı ···: ı: " ..... : .. : ..... ı~ · ııı· . ".ı::, · :::.:. ı ınl 

"Ayda Bir., mcrmunsıncla 
hececi ~irlerden Orhan Sey. 

filiin ryeni ._bir Şiiri ;\'a'r. 

Orhan Seyrinin .reni bir 

şiir yazmış olm-,ı..,;ını bir ha. 

dise sayabiliriz.. Çünkü ken. 
disinden sonra gelen ve tür. 

Jü perdeden sesler çıkaran şa. 

irlerin gürültüsü o kadar )'ilk. 

seldi ki, hntıraiarda olduğu 

kadar !kitaplarda da tesbit 

edilmiş bulunmasalar - o .ki. 
taplarm da miihim bir kısmı 

eski harflerledir - Orhan 
Seyfiyi \ 'e arkadaşlarını göz 

önüne getirmek biraz zor ola. 
cak. 

Bereket versin birçok kim. 

selerin dimağında yer etmiş 

mısraları vardır. 

şiiri, doğrusu ~bağlanmış ü. 

mitleri 'kıracak .kadar,,. 7.aif. · 

~Lkıtasrnı .yazalım: 

Sana nasıl anlatılır 
Semiz hayatın bofluğu? 
Bir zindanın ağır ağır 
Çöker Ü8tü~ loşluğu. 
Dünya, her mihnete bedel, 

Sen olduğun içi• güzel. 
Hayat, hayal, ümit, emel 
Senden alıyor hoşluğu. 

• • • 
Donunla beraber Orhan 

Seyfinin intihap ze\·kinin gaf. 
Jete düşmediğini Mehmet Aki. 

:fin şu rübaisini mecmuasına 

koymasından anlıyoruz: 

Arkamda serilmiş 'gere bir ma. 
zi mır. 

Karşımdaki müstakbelim on
dan da harap!. 

Hôl ortada bir çöl ki sudan 
vazgeçtim, 

Yok ye'simi aldatmağa bir 
damla serap!, 

Ge~en hafta (Va ~ Ntl) 

nun bir mütaleasından bahs

etmiştim. Bir esasa dayandı. 
ğı için bu hafta gene onun 

sözlerinden nakledeceğim. 
·t:cı: 

.~ (Va_ Nü): ·• .. 
- Hakiki şair, milletin 

hafızasında yer eden fairdir, 

der. Öz adanun eserleri der. 
hal duyulur, yayılır •• 

Tuhaf değil midir ki .• Or. 
han Seyfi - Ymmf Ziyaların 
yeniden .şiir yazmasını gt!ne 

(Va _ Nü) teşvik etmiştir. 

Son defa "Cep tahimi şa. 

irleri., diye, küçük hacimde 

kitap çıkaran bütün }"eni ye. 

tişenlere HAUER'deki sütu. 
nunda ·epey ders vermiş oJan 

(Va _ Nô); Yusuf Ziya ve 

Orhan Seyfinin bire.r şiir ·çı. 

karıl"erdiğini görünce: 

- .A birader, neye yaz. 
mazsımz demişti. ilana ıu 

hikayeyi 1ıatırlatıyorsunuz. 

Adanun birine sormuşlar: 

"Bu un senin, bu şeker senin. 
Neden helva yapıp yemiyor. 
sun?,, Onun gibi sizde de ma
denıld bu cevher var, neye 
yazıp ortaya koymazsınız. 

Fakat mnne\i un ve şeke. 
rin halitası mı değişti nedir. 
Yoksa (Va_ NO) nun gençle
re çatmasının acısı mı tecelli 
ediyor?! Orhan Sey:finin "Ay. 
da Bir,, mecmuasında görUleD 

Genç muhar.ririmiz Vah. 
det Gültekin "Uyanış,, mec.. 

muasında netressan bir sıra 

makale neşrediyor. 

Bu haftaki iiçüncti yazı. 
sında - icabında şiire kadar 
giren - Yabancı kelimelerin 

"okunduğu gibi,, yazılmasının 
mahzurlarını anlatırken bu 

kelimelerin okun~asının baş. 
lıca bir mesele olduğunu şu 

yolda izah ediyor: 

ller kelime F.ramızca imif 
gibi okunuyor - çünkü Fran_ 
sızca bUcnlerimiz ç.oktur - ve 
o fekilde yazılıyor. lngili~ 
kralı George (Cor~ un i8. 
mi hemen daima lor j yazı
lır. George kelimesinin /ngi. 
lizcede Corc okunduğunu bil_ 
migebiliriz. Bu, bir lıata de. 
ğildir. F<ikat her kelimeyi 
Fransızca sanmak elle tutu .. 
lur bir lıatadır. lspanlJOllar,. 
g ve j lıarll~rinl h okudukla.. 
.nnı bUmiye ~cbur değiliz.ı 
Fakat son günlerde gazete
lerden bazılann~ yaptığı gl. 
bi, lspanyol başvekili Giral'ur 
adını (Hiral,okunur) liral 
ıeklinde yazmak lıatarlır 

* 'ff 

-
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S/ıirleq 1emple 
7 qaşında 

Sbirley Temple <Şörli 

·ı·empl) bugün yedi ya91nda • 
dır. Sinemaya ba§lıyah üç se· · 
De oldu. 

Bundan üç sene evvel, ya
ni daha 5 yaşında yokken, ilk 
defa olarak filin çevirmeğe baş 
lamıştı. O zaman daha halin -
de çocuklara mahsus saflık ve 
utangaçlık vardı. Fakat bugün, 

ancak yedi ya§mda, yani yine 
socuk olmasına :rağmen Üzerin

de büyük bir artist hali vardı. 
Gülü§ü öyle saf bir çocuk gü· 
lüşü değildir artık. Tabiatı ~ 

tist ablaları gibi, otuz iki di§i
ni göstererek yapmacık bir gü
lü~e güler. 

Bununla beraber, onun ah • 
likında biç bir deği§iklik ol • 
manuıtır. Shirley ne arsızdır, 
ne yaramazdır. 'rerbiyeli, kibar 
bir küçük bayandır. 

Yalnız, Shirley Temple git
tikçe daha zeki olmaktadır. Ka-

!abalık araaında büyük adaı 
gibi nükt eler savuruyor. 

Bir gün ona: 
- Bu sabah nasılsın? diye 

gormuılar. 

- Sabah mı! demit- Amma· 
da yaptınız ha? Saat 12 ye ge
liyor. 

Yine bir gün, konsolosla be
raber yemek yiyonnuı. Kon • 
aolos kazara tabağını devir • 
mi§. Utancından kıpkırmızı ol-

muı. Biraz sonra da Shirley 
tabağını mahsus devirmiJ ve 

.konsolosu tt'se1li etmek için: 

- Gö]üyorsunu:ı ya 1 demi§. 

Böyle şeyler herkesin başma 

gelir. Olagan iılerdir ... 

Sbirley Tcmple en son ola

rak .. Eski Nevyork prensesi,, 

isminde bir film çevirdi. Tabii 

ona artık .• Hollywood'un emek

darı olduktan sonra, bir pren 

seslik sıfatı vermek lazımdı .• 

iki casus sevgili 
Son zamanlarda kadın ca • 

suslar üzerinde bir çok film 

çevrildi. "Casus Elsa" isminde

ki film de bunlardan biridir. 

Bu filmlerin çoğunun mev

%UU hakikaten olmuş vak'alar • 

'ôan alınmıştır. Kimisi de ro • 

manlardan çıkanlnııştır. Fakat 

Casus Elsa'nın mevzuu öteki • 

lere hiç benzemiyor. Kısaca an
latalım: 

Bir İngiliz aktörü, Alan ve 

oyun arkadaşı aktris Elsa aon 

c1erece büyük bir aşkla seviş • 

mektedirler. Bu sırada bUyük 

harp patlıyor, dünya kanşıyor. 

Fakat iki genç aşklanna devam 

edebilirler. Çünkü Alan gayri 

müsellabtır. 

Llikin, bir gUa iki çift biri

blrleri.1i yine kaybediyorla!: 

Elsa or tada yoktur J 

Nereye gitmiş? Nereye gi ~ 

debilir? 

Meçhul? 

Bunun üzerine, sevgilisini 

kaybeden &şık, orduya başvu • 

ruyor. Kendisine muhakkak bir 

iş verilmesini istiyor. Onu ca • 

sus te§kilatma alıyorlar .. 

Alan'a verilqı ilk iş son de

rece tehlikelidir. Düşman mem

leketine gidecek ve bazı şeyler 

öğrenecek. 

Alan, Alman hududuna ya • 

ralı bir asker sıfatile yanaşabili

yor. ·C?nu alıyorlar, hastaneye 

yatınyorlar. 

iyileştikten sonra Berlinde 

serbest bırakılıyor. Kendisine 

iş .arıyor. Bir otelde hizmetçili

i,e başlıyor. 

Otelde bir p.;ün ka~ısına El

sa çıkıyor: El sa, aslan A vus • 

Mılyoner bir 
artist öldii .• 

Ölen bu artistin adı Thomas 

Mcighan'dır. Bel.ki timdi bu ~ 

mi tanıyanlar hemen hemen hiç 

yokt:ır. .Fakat hatırlatalım ki 

sesli film çıkmadan evvel sine • 

ma dünyasının en tarunmq .ar

tistlerindendi ve on sene müte

madiyen, en çok para kazanan

lardan biri oldu: Meighan o 

zamanlar haftada on iki bin 

dolar abrdı. Doların o zaman

ki kıymeti ile bu para yirmi bet 

bin lira eder yani ayda yüz bin 

lira, senede bir milyon iki yüz 

bin .lira, on senede 12 milyon 

lira .. 

Bu milyoner artist, sesli film 

çıktıktan sonra, kendi isteğilc, 

sinema dünyasından çekildi. 

Çünkil sesli cfiJm çevirmek için 

lazım olan zahmetlere katla.o • 

mak istemiyordu. 

Sesli film çıktığı zaman 

§Öhretlerine veda eden bir çok 

artistler olmuştur. Bunlann ço

ğuna, sesleri alınmağa uygun 

gelmediği için rol verilmemiş • 

tir. Fakat Thomas Meighan i · 

çin sesli film çevirmek her ci • 

betten kabildi. O, sesli filme 

karşı bir inat eseri olarak ia • 

yan etmişti. 

Bundan sonra bir kenan çe

kilen artist bugün 58 yaımda 

ölmüı bulunuyor ... 

·~~. 

öpüşmeye karşı 
mücadele ! 

Bel~ikada katolik gazeteler 

sinemada öpüşme sahneleri a -

leyhine bir cereyan açtılar. 

halkta bırakacağı tesir itibarile, 

öpüşme sahnelerinin tahdit e • 

dilmesini istemektedirler. :Me • 

seıa, onların fikrince, kan koca 

:m::.-:::::::::===::: ..... -:::=:= 
turyalıdır. Harp başlar başla -

maz ingiltereden kaçmış ve Al

manyaya gelerek İngilizler a • 

leyhine casusluk vazifesi almış

tır. 

lki sevgili biribirlerine sır

lannı açıyorlar. Elsa Alan'ı Al

man hükumetine teslim edecek 

mi? Hayır. Biribirini bulan iki 

ı~vgili kıyafetlerini değiştire -

rek Almanyadan kaçmağı düşü

nüyorlar. 

Bir gün beraber bir trene 

biniyorlar ve yolda yere atlıya· 

rıık. elele tutuşup, geniş ova • 

lara doğru ko§uyorlar ... 

arasındaki öpüşme uzun snre • 

bilir. Fakat iki aşıkın öpilpncsi 

uzun sürmemelidir, gayet geçi• 

ci olmalıdır ... 

Bu fikire iştirak edenler var, 

iti.[az edenler var. Kabul edil

diği takdirde sinemalardaki ö

püşme sahnelerinin artık kro • 

nometre ile alınması icap ede • 
cek ... 

,mm:anaua:::::::::::::::::::::::::=:: 

k.iiçük y.ııd.ızın 

bü9ük söz/e,i 
Küçük artist Şörli Templ'in 

nükteli sözler söylemesi de 
meşhur olduğunu yazmıştık. 

Bir gün bir tablonun karJ15Inda 
bir akadaşile §Öyle konuıtuğu • 
nu duymuşlar: 

- Meyvaları niçin ye;il yay 
mış ! Ham gibi görOnUyor. 

Templ cevap vermit: 

- Tablo sergide btr ilri a> 
auracak. O zamana kadar olur. 



Çeliğe Ve Demıre 
Hllkim Adam.o 

Demir leri .büküyor, 
halatları koparıyor, 

tah-ta ları deliyor! 
"İnsanlar arasında bedeni 

farklar, barfz olarak mevcuttur; 
aramızda kuvvetli, gösterişli in
Banlar bulunduğu gibi, çelimsiz, 
ufak tefek insanlar da vardır. 

l3u arada, bedeni kabiliyeti en 
listün bazı kimseler de, ender 
olarak doğar, yetişir. Bunların 
güçleri, belli ölçüler haricidir. 
Bu itibarla, umumiyetle sonsuz 
lıayret ve takdir uyandırırlar! 

yetlerinin ifadesini gösterirler, 
seyirci, rüyasında bile göremiye 
ceği ve yahut ancak rüyasında 
görebileceği haller karşısında, 

şaşırıp kalır, şiddetle el çırpar l 
Son zamanlarda işte böyle 

bir adam, Amerikada ortaya 
çıktı. Şimdi, ayni zamanda Av
rupada da tanınmış bir adam -
dır. Bu adamın adı, Yang At • 
la_stır. Kendisi, aşağı yukarı he
pimiz gibi gıda alıyor, yeyip içi· 
yor, ne az, ne çok! Yattp kalk• 
ması, uyku zamanı da bizim • 
kinden farksızdır. Fakat, fev • 
kalade atletik kabiliyet göste • 
rişle, bizden çok başka bir vazi· 
yet edinmiştir l 

Eski Yunanlıların ve Roma
lıların, atletleri, güçlü kuvvet -
Iileri, bilhassa ve . fevkalade 
hayranlıkla seyrettikleri ve bun· 
ların başlarına şeref eklilleri 
koyduklan, tarihi bir hakikat • 
tır. O nlar, gençliği hep böyle 
yetiştirmek isterler, bunun için 
uğraşırlardı.! 

Yang Atlas, çeliğe ve de • ·-.U:.llttUD. 

Bizim zamanımızda, türlü 
türlü sporlar, seyircileri hare -
kete getirmeğe, heyecana uğ • 
ratmağa yetiyor; fakat, gene 
eskiden olduğu gibi, üstün kuv
vetli bir adam, sadece hu kuv -
vetile bir çok kişiyi karşısına 

toplayabiliyor. 
Böyle adamlara nadir, bat

tl ender rastlanılır. Bazdan da 
*ektir, eşi, benzeri henüz gel -
memiştir. Ve gene bunlardan 
bazıları, bütün dünyada şöhret 
edinmeğe muvaffak olur, dört 
bir bucakta tanınırlar. Memle· 
ket memleket dolaşırlar, mil • 
yonlarca kigiye bedeni kalıiH • 

mire hakimdir. Bunları bükU -
yor, kırıyor. Kalın sımsıkı ö • 

Zincir kıran! Zincir kırıyor. 

ı-
Çelilı rubuğu :ensesinde büküyor. 
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Amerikalı Y ang A tlas ip koparıyor, odun kırıyor. 

rülmüş ipleri kolaylıkla kopa -
rıveriyor. Sert tahta parçalarını 
demirden çivilerle adeta iğne ile 
bez deler gibi deliveriyor. Şöy
le çiviyi parmaklannın ucun • 
da evire çevire, vakit geçirmek 
için oynar gibi 1 

- Siz .• nasıl oldu da böyle 
kuvvetli oldunuz? 

Yang Atlas, bu sorguya kar 
şr kısaca v~ kayıtsızca şu ceva • 

bı vermiştir: 

- Yaradılıştan böyle oldun.._ 
i~te beni ı 

Doğru, değil mi ya? idman 
ve teknik, inkişafa müsait be • 
den kabiliyetine malik bir ada• 
mı inkişaf ettirir; lakin normal 
kuvvetten çok üstün kuvvet sa• 
bibi fevkalade adamları böylo 
yapan Şey, şudur: Yaradılışı,. 

Tudrıig .ForBt 

Güneş bany,osu 
(7 nci ınyfadan devam) 

Üçüncü günden sonra baş
lar. 3 üncü günden 12 inci gii
ne kadar sırasile: 15, 30, 45, 
60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 
dakika güneşe tutulur. 

BEL VE KALÇA 
4 üncü günden sonra sıra

sile: 15, 30, 45, 60, 72, 84, 96, 
108, 120. 

TEKMİL VÜCUT 
Banyonun 5 inci gününden 

itibaren: 15, 39, 45, 60, 75, 90, 
105, 120. 

Bu surele, demek oluyor kf 
banyonun be§inci gününden 
sonra bütün vücudtinUztl gUne
§e tamamile açabilirsiniz ve 
banyoyu "yavaş yavaş,, 12 in· 

ci güne kadar iki saate çıka.4 
rabilirsiniz. 
BA~INIZI, GÖZLER1N1Zt .. 

Banyo esnasında başıntZic 
gözünüzü korumak 18.zımdıJJ, 

Bunun için de başınıza bir ha. .. 
sır şapka, gözlerinize de renk• 
1i gözlük geçirmek kafidir. 
BUNLARI DA U1\"UTMA YIN' 

Güneş banyosundan sonra 
bir deniz banyosu veya soğutı: 
su dil~ lazımdır. 

Güneş banyosu günün her 
saatinde yapılabilir. Fakat gU· 
neş ışıklarından beklenen fay; 
dalar güneş ne kadar yüksekte 
bulunursa o kadar fazladır. 

Bu saatler de 11 ile 13 arası· 
dır. 

Amerikalı yüzücü bayanlardan bir grup Berlinde 

Japon kadınları.nın işti haları - Çaydanhklar da beraber· 
,Pandomima-ipek çamaşırlar-Şarap, kahkaha, şark·ı 

( Berlin, (Hususi) - Olim-
piyatların ilk l;ahramanların-

• dan bayan Tilly Fleischer cirit 
atmada altın madalyayı kaza

' nınca burada bile herkes ka
t dmlara başka gözle bakmağa 
başladı. Benim de ilk işim bu
radaki beynelmilel kadın olim-
1piyatç1larını ziyaret ederek 

1
"KURUN,, un saym okuyucu-
1larma bu hususta malfunat 
yermeyi düşünmek oldu. Der
hal bir otomobile atlryarak 
soluğu spor meydanında al
dım. 

l{adın atletlerin bulunduk-

lıktır • yani saat 8 de yatağa 
giriyorlar. 

Bunlar ta Aksayı Şarktan 
yalnız kendileri değil, garip ga 
rip deniz otlarına benziyen ya
ni kuru otlar ve çaydanhkla· 
nru da beraber getirmişlerdir. 
Ben bunlara bakarken arkam
dan yarım yamalak bir Alman 
ca ile: 

- Nerede burada talim el
biseleri satın alınır? Diye bir 
sual işitince hemen ba§ımı çe
virdim. Karşımda iri kemikli 
kuvvetli bir kadın gördüm. 

bu yarım Brezilyalı Almana 
Almanyayı ve bilhassa Berlini 
nasıl bulduğunu sordum: 

"- Pek güzel, pek güzel, 
dedi; hele büyük kapı çok ho· 
şuma gitti bizde böyle eski ka
pılar çok var!,, 

Biraz ötede Avusturalyahla
rn tesadüf ettik. Bunlar da 
Yunanlılarla beraber bir çatı 
altında oturuyorlar. Yunanlı 

bayanlar içinde en tnnmımş si
malardan Domnitsa Hanitov 
da bulunmaktadır. Kendisine 
Berlin hakkında fikrini sorun
ca gayet güzel bir İngilizce ile: 

- Berli;ı, 1 love it. Diye baş~ 
ladığı sözlerine şöyle dcmm 
ediyor: 

"Bcrlin çol; temiz. Euradi& 
aııtrcmnmı yapmak insantn 
ho.~1ma gidiyor. Maluma bizifll; 
memleket Tiirkiye gibi pclc .,... 
caktır.,, 

\ 
; 

• ları yer de olimpiyat köyü gibi 
güzel bir köydür. Burası Al

' manyanın esbak Vangenhei
mı sefiri karısı tarafından i
dare edilmektedir. 

- Brezilyalıdır, ebeveyni 
Alman! Diye bana refakat e
den lıayan izahat veriyordu ve 

İşte böyle Şarkla Japon ve 
Garple Brezilya ırkları bura
da bir çatı altında ikamet edi
yorlar. Birbirlerinin ne lisan
larını ne de adetlerini anlıyor
lar. Fakat birbirlerile el kol i
şaretlerile pandomima dilleri~ 
konuşuyorlar. Bununla bera
ber birbirlerine ne söyledikle
rini anlamadıkları halde dai· 
ma gülümsüyorlar. (Sonu 10 uncu sayı/ada) ; 

Bu nazik bayan ile evvela 
, §irin tstanbulumuzdan bahset~ 
, tik. Sonra kadınların yurtla· 
rmı gezmeğe başladık. 

Kadınların buradaki yurt
ları parkın yeşil çimenleri ve 

· samları arasında inşa ettiril
miş zarif birer cam köşke ben-. . 
ziyor. İlk tesadüf ettiğim Ja
PoD kadınları oldu. Bunların 

memleketlerinde ne kadar ye-
. mek yediklerini bilmiyordum, 
Fakat şekillerine ve cesametle 
rine göre herhalde iştabalan
na gıpta eltim. Bu kadar ye
mekle beraber günde dört sa
at talim .. Fakat bu küçük ba
yanların tavuk gibi güneşin 

batmasından evvel • burada 
saat dokuza kadar hava aydın 'Japon atlet kadınlar Berlindeki kampf enncla 

S. 3 KURUN un !LA VEl.t 
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Arkadaşça Klıdın Şairter .. 
Münasebetler 

Yazan: Enis Bü.ent 
1 \ , · .. 
.. ~ r 

-· ,, .... 

·-
• . 

-. 

l Solda (yuvarlak): lady Sanderson. Solda (O§ağıda_}: 

l.. Elinor MarJaunt. Sağda: Miu Audrey Lucaa. A{ağı· 

da (küçük): Billie flouston. 

Bir aile vak'asını inct: IJir 
mizah çeşnisi ile anlatan Oir ro

man. Yazıcısı İngiliz edebiyat 
dünyasında E. V. remzlerile 
töhret bulmuş olan muharririn 
kızı Miss Audrey Lucas (Odri 
Lükas) tır. Genç yazıcının mü

fahede kuvveti dikkatimizi çe
kiyor. Vak'alar.ı incelemede, 
~oplamada ve onlan göz alıcı 

bir şekilde bize sunmasını bi -
len Miss Lucas'm yegane ku -
gunı, kitabını sonuna erdirir -
ken gösterdiği acele, ve yarat -
tığı 01ihn hadisesinin tabiiden 
biraz uzak olması şeklinde ·te -
cclli ediyor. 

Uzun gölge,/e.r 
Neı'cli vakit geçirmek için 

1 
okuduğumuz polis hafiyesi ro -

, manlannın birisi karşısındayız. 
iYazıcısı~Leydi 'Sanderson bu işin 
bldukça ehli.Bu çeşit romanlan o 
. kumakta mahir, tecrübeli oku -
• ~ruculann, eserin dönüm nokta
.mm, mesela caniyi bulmaları ba 
't:an pek kolay olmakla beraber, 
,:yazıcının kıvrak, tabii üslfıbu, 

bize vak'•lan tatlı tatlı takip 
, ettiriyor. Romandaki h5diseler 
mantığın seyrini kollayarak gc-. -

nişliyor, tekevvün ediyor ki bu 
gibi eserler de başlı başına Lir 
meziyettir. Tahkiyede kuvvet • 
lidir. 

Uzun gölgder,, romanile 
Leydi Sanderson muhakkak su
rette :g'ittikçe artan bir okuyu -
cu kütlesinin hayranlığını top • 
layan bahtiyar bir romancıdır. 

Saatin etrafında 
iki defa 

Kuvvetli bir romancı oldu
ğu nisbette güzel ve gönül çe -
kici olan sarışın Mis Houston, 
ı(Huston) bu isimle bir polis 
hafiyesi romanına imzasın at • 
mş bulunuyor. Cinayet sahnesi
ni mümkün :mertebe saklamak, 
sona bırakmak endişe ve gaye
sile, vak.alan uzattıkça uzatma
sına rağmen eser güzeldir ·ve 
tatlı ıokunuyor. Mis Houston • 
un 'bir meziyeti de muhayyile
sinin geniş ve hadiseleri canlan
dırma kabiliyetinin harikulfide 
olmasıdır. 

ölüme ıırelud 
Madam Elinor Mordaunt 

(Elinor Mordont) un :meşhur 

Yazan: lbrahim Hoqi 
Bu yazımda asıl ismi (.Ma -

dam Adela Florens Nikolson) 

olan (L a u r e n c e Hope) 

( 1865 - 1904 ) u tahlil et • 

meğe çalıpcağım. Hint ordusu 

zabitlerinden ·birisinin kansı o 

lan Laurence Hope'un §iirlerın. 

de gençlik, ve yakıcı, arzu yara• 

tıcı sevgi hakimdir. Hayatta 

iken Kama baAseleri .1902) ve 

Çöl yıldızları (1904) ismile iki 

şiir külliyatı çıktı. 1904 te ölen 

şairin hayranları, mecmualarda, 

gazetelerde çıkan şiirlerini to~ 

lıyarak Hint sevgisi (1905) a • 

diyle edebiyat meraklılarına 

sundular. 1907 de basılan "şiir

ler., kalite ve öz bakımından o 

kadar fena o kadar aşağılıktır 

ki bahse mevzu bile yapmaya 

değmez. L. Hope'un şiirlerini 

okurken edindiğimiz intiba, ve 

verdiğimiz hükümleri şu keli • 

melerde toplayabiliriz: Hulyalı, 

melankolik, şehvetli arzu, istek. 
Bununla beraber şurasını he • 
men katalım ki, şairin hislerin
de ve bunu ifade, izhar eden şi· 
irlerinde mahakkak surette şeh
vi bir teslimiyet .görünmez. Mıs 
ralarmın arasında derin bir me
lankoli ve iştiyaklı bir bedbin· 

lik sezilir. L. Hope'un l>u jesti 
ruhi haleti, hiç de eda takın • 
mak, kendisine poz, 'SÜS ver -
mek gayesile yapılmış değildir. 
Tabii ve içten gelmedir. Mese

la, Rutland Gate (Rutland ge
çidi) şiiri, hayat mücadelesin -

..... ~-···----.. ···-·············-·--· -···-.. ----..................... _ ......... . 
Van Klee'k romanım takip ıe • 
den ikinci .romanıdır. Roman • 
cının bu kitabına, ilkinin zeyli 
diyemeyiz. Bununla beraber il· 
kinin kahramanı olan Van 
Kleek'e burada da rastlıyoruz. 
Ölüme prelüd'de Madam Mor • 
daunt bir kadının hayatını bil -
tün cephe ve veçhelerinden tah• 
lil ettikten sonra, ölmesinin de 
"hayatının,, bir parçası olduğu 
neticesine varıyor. Bir balama 
'bu iddia şüpheli, bir bakıma da 

,doğrudur fikrindeyiz. Madam 
1\fordaunt':i bir metafizikçi ola
rak kabul dsek bile, san'atında 
usta bir romancı ile de karşı • 
laştığımızı saklayanuyacağız. 

de mahvolanlara, ezilenlere acı-

yan, ve tam manasile insani bir 

his, _Jefkat, sempati duyan bir 

kalbin fcryatlan ve iniltileri • 

dir. Şu mnıralarda coşturulan 

yaşama sevgisinin hulyalarını 

bulmuyormuyuz: 

" .... the joyc of 'life is hid 

İn simple and t ender thing" 

Mealen tercüme .edcliın: 

Hayatın, yaıamanın zev • 

ki, neş'esi, basit ve nazlı şey , 

lerde saklıdır ... " 

Hayır değerli okuyucular.,, 

hayır L. Hope'dan büyük, bü • 

yük şiirler, yüksek imajlar belv 

lemiyeceğiz. Onda, fakat ve fa

kat mana ile güzelliğin birleş • 

tiği, yoğurulduğu, kaynaştığı 

"lisan şiiri,, vardır ... 

Eğer Laurence Hope •başka 

bir tabiata, mesela daha coşkun, 

daha ateşli bir varlığa malik ol• 

muş olsaydı, öyle sanıyorum ki 

bize daha olgun daha özlü ve • 

rim verecek ve adeta "gayri 

~hsi" leşmiş muazzam eserler 

karşısında kalacaktık. Halbuk~ 

entellektüel kudreti ve ince dil-o 

şünebilmek sevgi ve zekasına 

rağmen, ihtiraslı ve lirik hcyC"' 

can dalgası bütün mevcudiyeti .. 

ni kaplamıştı. Bundan ötürü 

de, yazılarından bir çoğunda 

'tahrik edici" bir motif hakim • 

dir. Böyle olmakla beraber, b~ 

rinci ve üçüncü kitaplarını, ya• 

ni en güzel şiirlerini topladığı 

Kama bahçeleri ile Hint sevgisi 
nin 'sahifelerini çevirirken, tam 
manasile, tesir, nüfuz edici, iço 
işliyeceği "şiir" i buluyoruz. 

Çöl yıldızları, 'bir iki sahifesi 
istisna edilirse, yukarıda hah • 
settiğimiz iki kitap kadar gü • 
ıı:el ve muvaffakiyetli bir eser 
değildir. 

Laurence Hope, devir ve za• 
manın motiflerini, tesirlerini 
aksettiren, ayni zamanda Fran• 
sız romantikleri ile sembolist -
}erinin tesiri altında kalmış o -
lan Swinburne'dan bir çok ı;ev• 

ler almış, ö,ğrenmiş, dola:rısile 

ona pe1c şükran borçlu bulunan 
bir ~airdir. 
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~Yemen Muc\zes\ \ 
Asırlardaalleri lloznl

mayaa olduğa gibi 
kalan öll!ler ı 

,. 

B remenJeki ölüler gal.erisinJe bul.;nan kafa taslan. 
"Yeryüzünde "Bremen Mu

cizesi,, denilen bir şey vardır. 
B u, nedir? 

Meşhur zanpara Kazano -
vanın V enedikteki dört bir ta· 
rafı kurşunla kaplı zindandan 
kaçışını, onun tarihi zanpara • 
bk maceralannı okuyanlar, el • 
bette hatırlarlar. Bu dört bir 

.tarafı kurşunla kaplı zindan, 
o kadar sıcak oluyordu, ki mah
pus diri diri kuruyordu. Dola • 
yısile, Kazanovanın ne yapıp 

yapıp kaçış yolunu tutmakta 
yerden göğe kadar haklı oldu
'ğu, muhakkak! 

Venedik şehrinde mevcut ol
duğu tarihi sergüzeşt kitapla • 
rında yazılı olan böyle dört bir 
tarafı kurşunla kaplı yerler, es
ki Honza şehri olan Bremen -
de şimdi de görülebilir. Bunlı.-, 
.zindandan ziyade bir takım ka
maralardır. ölü defnine mahsus 
kamara'lar. 

Böyle kamı:.ralar içerısıne 

bırakılan ölüler, mumyalanmış, 
olmadıkları halde, hiç çürümü· 
yorlar. Bu cihetin, bundan asır
larca evvel farkına varılmıştır. 
Ölüler, kurşun kamaralar :içeri· 
sinde ne çürüyorlar, ne de da· 
ğılıyorlar. Sıcaktan yavaş yavaş 

kuruyarak, canlı haldeki vazi
yetlerini hemen hemen muhafa-: 
za ediyorlar. Adeta, pek öyle 
değişmiyor'Jar gibi bir şey 1 

Bunun ilk dr.!= farkına va • 
rılışı, bir kaza vak'asile ilgili • 

dir. Vaktile Bremen büyük ki -
lisesi yapılırken, kubbeye kur -
şun kaplıyan işçilerden birinin 
ayağı kaymış, adamcağız o yük
ıeklikten düşüp derhal can 
vermiş. Cesedi, Katedralin inşa
sı sırasında kısmen kubbeye 
kaplanan kurşunların deposu o
larak kullanılan ölülere mahsus 
yere, tabut içerisinde bırak -
mışlar. Ve aradan bir kaç yıl 

geçip de tabutun kapağını kal -
dırınca, ne görsünle~' r,.. ... ~t<'. 
bariz hiç bir değ 

Kazazede, oraya bırakıldığı gün 
kil gibi yatıyor oı-ada ! 

Bir rastgelişle öğrenilen bu 
mucize üzerinde ve etrafında, 

işte o zamandanberi bir çok bil
gin uğraşıp duruyor, bunun se
bebini fennen tayin ve izah et
mek istiyorlar. Sebep, henüz 
yüzde yüz belli olmuş. mesele, 
kesenkes 'hallolunmuş değildir. 

Bununla beraber, alimler, bu 
kurşun tabakalarından intişar 

c-d,.n radyoaktif kuvvetlerin te-
'1u şaşılan neticenin orta-

llrcnıcn katedralinitı kubbesi yapılırken d~p v.~n işçi 
bugiink,ii lıali 

200 yıl once bir düelloJa 
ölen tal.ebe. k ur§un kama 
raJa bugün bu halde ve 

a~ağıJa elleri 
ya çıktığında, ittifaka yakın bir 
şekilde mutabık kalıyorlar. Da
ha arada bazı noktalardan tc • 
reddütler. ihtil~flar lmlunmak· 

~ la beraber 1 

Alimlere göre, bu radyoak
tif kuvvetlerin devamlı bir te • 
sir denemesi, cesedin asd şek • 
!ini değiştirmeyişinde müessir 
oluyor. Bu kanaati kat'ileştir • 
:mek için, boyuna tecrübeler ve 
kontroller yapılmaktadır. 

Bremen Katedralindeki 'ta • 

butların kapaklan, sımsıkı .ka -
panmış, perçinleştirilmiş olma• 
dığİ halde, cesetler, korunabil • 
miştir. Kurşunlu muhit içeri -
şindc: ~ıcaktan yavaş yavaş ku· 
ruyan c:esetler, mukavvadan be
bekler, daha doğrusu mankenler 
gibi görünüyorlar. Vücutla el
biseyi, biribirinden ayırdetmek, 
imkansızdır. Vücut ve elbise, 
et ve kumaş. yapışmış, birleş

ftıiş, "hallihamur,. olmuş bu • 
lunduğu gibi. karşılaşılan şek
le parmak ucile dokunulunca, 
vurulunca, içi boşmuş gibi bir 
ses çıkıyor. 

Bu cesetlerin en meşhurla -
rından biri, 30 yıl muharebe · 
sinde dövüşen ve maktul düşen 
İsveçli bir generalin cesedidir. 
Onun biraz ilerisinde, aşağı 

yukarı ayni tarihte bir düelloda 
kılıçla yaralanarak ölen bir ta • 

!ebenin cesedine rastgeliniyor. 
Bu cesedin üzerim' t . yüzünde 
yaralayıp öldüriicü kıh~ vuru -
şunun izleri, bugün bile bariz 
ol~rak seçilebiliyor. 

Bu vesile ile, Ostkripta de • 
nilen yerin, pek t1ikkate değer 
bir yer o1duğunu kaydedelim, 
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Her elbiseye bir de küçük ceket .. IM-. 

t~ 
, '' .. ~ 

- - 1 
lı koyu renk ipek kumaştan biı· 

blüz kısa kollu. Bunlar için 130 
santim &enişliğinde 1 metre 85 
ıantim keten· kumaş ve 85 santim 
geniıliğinde 1 metre 10 .santim 
ipek kumaş kafidir. 

28756 B. Bu geniş ve siyah 

o 
D 

renk taf t kumagtan yapılacak bir 
ceket her elbise ile gayet §Ik gö
rünür. Bunun için 85 santim ge
niıliğinde üç metre 15 santim ku· 
mat lazımdır. 

... A. . 
llt 
bı 

'2 

1.......................... 'I: .. , .. , 

Bir yazlık e1biıenin zarafeti 

r
\te caıırlbesi büyük bir zevk ile onu 
tekemmül ettirmiı olmaktadır. El
biaeye küçük bir ceket ili.vesile o 

l elbiıeyi bir koıtüm gibi tık giye
\ bilirsiniz ,. 
) "Dikkat,, Ankara caddesi -
l lstarıbul "V AKIT Salonu,, bugün 
· de sayın okuyucularına ıekiz yeni 
1 

zarif model gösteriyor .. 

ır..H7l0 ft:S7" 

bul olunur ve 60 kuruş mukabi
linde yüzden fazla model ve pat
ronlu mecmualar.ımız gönderilir. 
yalnız bunlara beşer kuruş posta 
ücreti ilave edilir. 

Yeni modellerimiz hakkında 
izahat 

28720 K. Piliseli açık renk 
suni ipek kumattan şik bir elbise 
Ceket kısa kollu elbise ve ceket 
için 96 santim ger.işliğinde dört 
metre 85 santim kuma§ kafidir. 

38720 K. Bu çizgili kumaı-
tan )'apılacak yaz komplesi hatta 
dolgunca olan bayanları bile uzun 
boylu gösterir. Bu komple için 
80 santim genişliğind..! 7 metre 15 
santim kumaş kafidir. 

28755 K. Kumaıı çok parça
lamadan yapılabilinecek gayet şık 
bir elbise. 95 s ı> ntim penişliğinde 
3 metre 35 santim kumaı lazım· 
dır. 

28667 K. Gençler için yu 
kompleşi. Noktalı kumaştan ve 
beyaz organdy garnitürlü. Bu el· 
bise için 65 santim ~enişliğinde 
noktalı .kumaştan 4 metre 40 san
tim ve tek renkli kumaştan 95 
santiqı genişliğinde 65 santim ka
fidir. 

ıc 286ott 1246-lo Ba9ka model arıyanların lütfen 
rnfonumuza gelmelerini rica ede· 
riz. Burada her aranılan modeli 
bulacağınıza emin olabilirsiniz. 
I>Jıvı_dan da P.Osta ile sipariş ka-

28737 S. Üç ,parçadan ibaret 
bir elbise. Fistan kısa Bolero ce
ket keten kuma~tan, beY.aZ nokta· 

28641 K. Keten kumaştan ya· 
hud Shantung ipeğinden bu güzel 
ve pratik ıpor elbisesini yr.r.ı .... ..,. , 

için 80 santim geniçliğinde üç 
~etre 75 ıantim kumaı lazımdır. 
Boyun bağı ve kemer bağı aynı 
renk olmalıdır. 

28640 B. Spor elbiseleri için 
geniı çizgili ket~n kumaştan ve 

~oda kollardan bir ceket. 95 san· 
tim geniıliğinde bir metre 65 san
tim kumaı kafidir. 
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Sapancada Bir Gezinti 
iki yıl evvelki par•ak vaitlerin yerinde 

diniedını .. 
yeHer 

esiyor. Şaşllacak 

ı· 

Sapanca treni hareket halinde 
1stanbulun bunaltıcı sıca • Büyük bir tehalükle vagon· 

tından kurtulup Sapanca gö • lardan inip vapura koştular ... 
lünün kenarında güzel bir gün Biraz sonra da benim bindiğim 
geçirmek arzusile evvelki gün tren kalktı. Rahat ve temiz 
Sapancaya gitmeye karar ver- kompartımanda oturuyorum. 
dim. Saat yedi vapurile Hay • Tren Pendiğe kadar olan is • 
darpaşaya geçtim. Büyük ga • tasyonlan ve sık evleri geçtik· 
nn ortasındaki hat üzerinde on ten sonra yeşilliklere daldı. 
iki vagon sıralanmıştı. Temiz Pencerelerden esen rüzgar-
giyinmiş kondüktörler yer gös tarın serinletici havası içinde, 
teriyorlar, altı kişilik kompar • yeşillikleri doya, doya seyrede-
tımana bacaklarını uzatıp yan rek Sapancaya vardık. 
gelen veyahut kompartımanın Sapancaya iki sene evvel 
perdesini kapayıp buralarını bir kere daha gitmiş, istasyon 
·kendilerine tahsis etmek isti • boyunu dolduran halkın coşkun 
yen iki veya üç kişilik bazı tezahüratile karşılanmıştık. O 
gruplara ihtarda bulunuyorlar- zaman kolları yeşil bantlı a • 
dı. Bunlardan bir kaçının yedi damlar bize yol göstermiş Sa -
saatlik bir tren yolculuğu için pancanın gezilecek yerlerini 
yüz kuruş verdikten sonra ya- gösteren birer program dağıt • 
taktı vagonda imiş gibi seyahat mış, üstelik hazırlıksız bulun • 
etmek istediklerinin farkına var duklarını söyliyerek daha sonra 
dnn. Çünkü sözde sahibi var • Sapancaya gelenlerin eğlenmele 
mış ıibi şapkalarını, ceketleri- ri için büyük eğlenceler hazır • 
ni koydukları boş yerleri işa • lıyacaklannr, gaziaolar yapa • 
ret ederek: caklannı vaadetmişlerdi. Bu 

- Efendim, affedersiniz bu· sefer istasyonda trenden iner 
rarun sahibi var mı? diye ıo • inmez yanıma bir adam yaklaş· 
l'unca müthiş kızdılar. Hele bir tı. Herhalde bana Sapancada 
ikisi bir hayli pişkin çıktı: rehberlik edecek adam sandım. 

- Sahibi var efendim, son Fakat o pür telaş: 
trenle gelecekler 1.. - Bilet alıyorum. Var mı bi· 

Bereket versin. Böyle ra • let diye bir sorguda bulundu. 
batına düşkün yolcular pek nz Bir hayli şaşırdım. Bu adam gi· 
~oksa benim gibi geç kalanla - bi daha beş, on kişi ayni mak -
nn hali kompartımandan kom· satla inenlerin arasında koşu -
partnnana koşan kondüktörle- şuyorlardı. Bu arada bazı pa • 
ıin de hali yaman olacaktı. zarlıklar da oluyordu. Bir grup, 

Sapanca treni kalkmadan yaşlı bir kadının etrafını almış, 
biraz: evvel yirmiden fazla va • elindeki iki kızr ile kendisine 
gontu bir katar Haydarpaşa ait üç bilete pey süriiyorlardı. 
garına girdi. Sordum. Adapa • Yaşlı kadm şaşırmıştı. Her a • 
zarın<ıtan 1stanbttla gczmeğe ğızdan bir söz çıkıyordu. Kadın 
gelenlcrmiş. söyleniyordu: 
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şey~er 
- Trende üç bilete otuz ku

ruş veriyordun. Şimdi neden 
doksan kurusa çıkun.. üçiinü 
yüz elliden on para a~ağı ver -
mem! 

Pazarlık sahnesini burada 
bı raktım. Göl kenarına doğru 

j!'iden bir kafilenin peşine takıl
d·m ... Bahçeler arasından geç -
tıktcn sonra gölün sahiline çık
tım. Bir müddet yürüdüm. 

Uz:ıkta büyük bir blna gö· 
riinüyordu. Rast geldiğim bi • 
risine so::dum: 

- Orası neresi? 
- Gazino ... Ama açık değil ! 

- Neden? 
- Henüz hazırlıkları tamam· 

lanmamış da ondan ... 
tki sene evvelki gelişimde 

gölün sahilinde ondan fazla ga• 
zino, kahveler vardı. Bu sefer 
küçük bir kahveden başka bir 
yer yok. Göl kenarında da bir 
kaç masa ve ağaçlar üzerinde 
bir çardak göze çarpıyordu. 

Kahvede bir köşede yer al· 
dım. Kahvelerin ne olduğunu 
sordum. ister şaşın, ister şaş • 
mayın bana şu enteresan izahat 
verildi: 

İstanbulluların Sapancaya 
çok fazla rağbet etmeleri üze • 
rinc Adapazarı, Sapanca, İzmit 
belediyeleri müştereken göl ke
narında büyük gazino yapma • 
ya karar vermişler, para koy -
muşlar, binayı kısmen yapmış • 
tar paraları yetmeyince de ga • 
zinoyu Sapanca hususi idare • 
sine devretmişler... İdare de 
gazinoya rekabet edilmemesi i· 
çin civarındaki bütün gazino -
lan kahveleri bir kararla kal • 

dı:mış. üstelik kendisi ele ha • 
zırhklarmı tamam1ıyamadığı i
çin gazinoyu açamamı~,, . Gö • 
rülen tek kahveye de bir hafta 
evvel müsaade edilmiş! .. ., 

Bu fakir kahvede çatal ka • 
§lksız bir yemek yedikten son • 
ra kahve içtim. Bir miiddct din• 
lendim. Gelenler de ağ:ıç altla• 
rına dağılmışlar, yiyeceklerini 
getirenler sepetlerini açıp istan 
buldan getirdiklerini yiyorlar • 
dı. Tedariksiz gelenler çarşıda• 
ki lokantalarda karınlarını do
yurmak için tabanlarına kuv • 
vet verdiier. 

Gölde üstü tenteli boş bir 
sandal dolaşıyordu. tki ,sene ev
vel aaatı on kuruştu. Bineyim 
dedim: 

- Şöyle biraz dolaşacağım. 

Ne vereceğim? 
- Belediyenin tarifesi var, 

Saati elli kuruş .. Beş altı ki§l 
bulursan sana ucuza gelir, ge • 
zersinf ... 

Bu cevabı alınca Sapanca • 
nın bahçeleri arasındaki yolla • 
ra daldım. Yolda rastladığım 

küçÜk bir çocukla hayli gez • 
dim. Buz gibi suları olan kuyu• 
lardan su çekerek içtim. Koru • 
lukta oturdum. Saat dörde doğ
ru istasyona döndüm. Burası 
görülecek bir yer olmuştu. Hey 
heleri, sandıkları, bavulları ile 
bir çok kadın erkek hat üzerin• 
de yer almışlardı. 

Gelişte bilet soranlar, şim • 

di: 
- 1stanbula gidiş bileti satı-

Ye kf a Rtıgıp Önen 
(Sonu 10 uncu aayfada) 

Sapanca g8lünJen bir ,görünü§. 

Hoş sözler 
~-- ........ - .... - Aloagutun hikli11esi 
Baitaqı taşa 

vurmak 
Talay on sekiz yaşında bir J 

,çocuktur. Bir dairede direktö- \ 
rün odacılığını yapıyor. Bir 
gün kırk beş, elli yaşlarında 

}1ek güzel olmıyan bir kadın 
geldi. Direktörü göreceğini 
B()yledi. Talay odaya girip ha- 4 
ber verdi. ' 

- Bir bayan sizi görmek is- .. 
ti yor. 

- Genç mi, güzel mi? 
- Şüphesiz, Bay dir1.1ktör.-
- Öyle ise gelsin. 
Kadın görüşüp gittikten 

BOnra direktör Talayı çağırdı: 
- Bu kadın genç ve güzel· 

ıılir diyerek niçin yalan söyle
Gin? 

- Affedersiniz, belki karı
nızdır diye ihtiyatlı hareket 
etmek istedim. Tanımadığı
nızı bilseydim ihtiyar, çirkin 
bir cadaloz olduğunu söyler· 
liim.. 

- İ)i düşünmüşsün, karım-

dır. 

iki kulak 
niçinmiş! 
Küçü Oğuz annesinin ya

nmdn durmadan gevezelik ~ 
dip duruyordu. Annesi · işile 
uğraaarak cevap vermiyordu. 
Sonunda çocuğun canı sıkıldı. 

- Anne, bütün söyledikle
rim bir kulağından girip öte
kinden çıkıyor. 

- Tabii yavrum. lnsana 
Jlcdcn iki kulak vermişler? 

Bilmece gibi 
Okulun hir köşesinde dil· 

eUnceli ve kaygulu duran Gün 
, dUz'ün yanına bir .arkadaşı ge
lerek dedi ki: 

- Pek kederli görlinüyor
ı:ıun. 

- Sorma kardeşim. Birin
cim sıtına ile yatJyor, ikincim 

A.ıpngot uzwı z.arnanıardan 

beri kaybolmuştu. Uzak deniz.. 
lerde seyahat ettiğini biliyor
dum. Çok atılgan bir adamdı. 
Üç yıldanberi görünınemesin· 
'den başına bir f elik.et geldiğini 
sanıyordum. Bu düşüncem ya
lan değilmiş. Birkaç gün önce 
bu yılmaz arkadaşıma kavuş
tum. Başından geçen korkunç 
vak'aları anlattı. Bunlardan 
bir tanesini söyliyeceğim. 

Alpagot diyordu ki: 
"Buz adalarına düşmüştüm. 

O adalardan birinin kralı olan 
Filboğan beni esir etmişti. Fa
kat gene benden korkuyordu. 
Bir gün beni başından atmak 
için bir çare bulmuş, yanıma 

gelip dedi ki: 
- Alpagot, bu adaların ö

telerinde çok zengin İncin ada-
sı vardır. Oranın dağları "gü· 
müş,, denilen beyaz madenler-
le doludur. Bu adaya gider, o 
beyaz madenlerden bir gemi 
dolusu getirirsen hem seni a-

1
, 

zat ederim, hem de getirdiğin 
madenlerin üçte birini sana 
nn:ıa•~"lumm:a 
ayakkabısı olmadığı için oku
la gidemiyor, üçüncüm boğma 
cadan nefes alamıyor. 

- Ya bütünün? 
- Ay, ben bilmecemi söy-

lUyorum sanıyorsun? Kardeş
lerimden bahsediyorum. 

·~ 
=-b~. 

~"' 
\' 

verırım. Uıtm\..'Dl dersen hak· 
kında iyi olmaz. 

Tam iki ay düşündüm. ister 
istemez gitmiye karar verdim. 
Benimle birlikte esir olmuş o
lan arkadaşlarımı aldım. Bir 
gemiye binerek denize açıldık. 

Neler, ne tehlikeler, ne fırtı
nalar atlattık. Şimdi düşün

dükçe tüylerim ürperiyor. Ne 
ise uzatmıyalım, lncin adasını 
buldum. Orada da çektiklerimi 
zi anlatsam korkudan düşer, 

bayılırsın. Sonunda gemimizi 
gümüşle doldurarak geriye 
döndük. Filboğan'ın adasına 

yaklaı;tığımız zaman gece ol· 
muştu. Daha ileriye gideme
dik. O taraflarda bulunan ça
kıl kıyılı bir adacığa yanaşlık. 

L'' ~ 

-~~-!!L 
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Küçük Bilgiler 

- Amazon nehri etrafm 
yaşıyan Amerika yerlileri 
ma yataklar içinde yatarl 
Annenin yatağı yere daha y. 
kın bulunur. 

Gecenin bir vakti idi. Ta 
tak,, diye bir §eyler i§itt' 
Hemen geminin kenarına ba 
tıın. Meğer Filboğan gelmi 
gemiyi delip bizi batırmağ, 

çalışıyormuş. üzerine atıldı 
.şiddetli bir kavga başlad 

Kral benden çok kuvvetli o~ 
duğu için beni altJna aldı. Ar! 
tık takatten kesilmiş, bayıJ 
mıştım. Hain herif beni gemin' 
direğine kıskıvrak bağladı. 
kadaşlarım kurtulmak için de 
nize atılmışlar, o sırada çık 
bir f ırtma hepsini boğmuş. 

Ben geminin direğinde sal 
lana sallana iplerimi gevşe 

tim. Sabah olmadan önce ken· 
dimi kurtarıp o çakıl kıyılı 
daya çıkıp geminin arkasın 

saklandım. Filboğan, sabah o
lur olmaz gümüşleri almıya 

gelmişti. 

Gemide kalan bal tamı da 
yanımda bulunduruyordum. Q 
sandaldan çıkarken, birdenbi· 
re baltayı kafasına indirdim, 

· 1''ilboğan ölmüş, adamları kor 
kudan kaçmıştı. Hemen vakit 
geçirmeden gemiyi hareket et
tirip kurtulabildim. 
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Tedrisatta «esim Ve film 
... 

Almanyada birçok mektepler sinemal'a~şfırıJfnışn,r; 
hazırlanan filmlerde,n biz de i,stifade ede!l·ili~ri.z; 

Türk hocalarla beraber Almanyacla seyahat ,eden ar:kadQfımcz.tn notlarından!. 

Her derece tedrisatta resim 
fe film büyük bir rol oynamak
tadır. Namütenahi projeksiyon 
camları, kartlı ve tedrisat film
leri her dens mevzuunun tale • 
beye verilişinde ku'llanrlan en 

faydalı vasıtalardandır. tıte bu 
sabah Dusscldorf'da Landctı • 
bildstelle adı verilen ve tiirkçe 
"Vilayet re5im tevzi yeri., diye
bileceğimiz bir müessesede bu 
mevzuun ne k;ıdar işlenmiş ol • 

duğunu bilfiil gördük. Bu mü· 
esscsenin direktörü Boss bizi 
bekliyordu. Müessesesini ziya • 
rete geldiğimiz iiçin bize teşek -
kürler.ini bildirdikten sonra bar 
lıca şu izahatı verdi: İçinde bu
lunduğunuz müessese on altı se-

' ne evvel kurulmuştur. Başlan -
gıçta yalnız 60 projeksiyon ca• 

mı varmış. Mahalli teşebbüs ve 
gayretle yaşayıp dururken bir 
~le sene evvel bütün Alman -
yaya şamil 1bir teşekküle katıl • 
tnıştır. 

Merkezi Berlinde olan ted· 
risat -resim ve filmleri devlet 
leıekkülü vücut bulmuştur. Bu 
umumi merekeze bağlı 22 •ŞU • 

be vardır. Hambuf'.g, V ortem • 
berg. M ünih gibi büytik eya • 
let merkezlerinde bu şubeler 
bulunur. Bu şubelere bağlı kot
larla bugün bu hizmetin 800 
yerde mUessesesi vardır, Dus -

acldorf aşağı Ren eyaletinin 
merkezi olmak münasebetile yu 
kanda saydığım 22 şubeden 1:Si· 
rinin merkeı:idir. Valnrz Dua -
seldorf'a bağlı 20 kol vardır. 

Bu teşekkülün çocuklara eğlen
ce filmleri temin etmekle hiçbir 
alakası yoktur. Yalnız tedrisa -
ta elverişli bir vasıta olarak bun 
dan istifade edilmektedir. O -

nun için şimdi her okulda en 
lüzumlu vasıta olarak bu pro -
gebiyon makinesi ve bir de dar 
lilm makinesi ve radyo beheme
ıhal bulunduruluyor. 

Hele modern okullarda bun
lar behemehal mevcuttur. Bu .. 
gün Duueldorf'taki 70 okut bu 
:vasıtalarla techiz edilmiştir. E
yalet içindeki 600 okulda bir 
dar film makinesi ve projeksi • 
yon vardır. Bunların temini su
retine .gelince: Her talebe öç 
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ayda bir kere bizim paramızla 

on kuruş verir. Bu paranın se
nelik tutarı Almanyada 5000000 
marktır. Bizim paramızla 

2,500,'000 mark eder. Bu para 
ile her okulun kr.sa zamanda si
ncmala§tınlmasr mümkün ola -
caktır. Şimdiye kadar bütün .Al
manyada okula bu makineler 
dağıtılmıştır. 

Par filmleri devlet merke • 
zindeki daire hazırlamakta ve· 
ya hazırlanmaktadır. Her fil • 
min muhteviyatını gösterir bir 
de küçük <broşürü tabolunmuş
tur. Filmlerin fihristi ve muh • 
teviyatı her okula bildirilir. Her 
öğretmen tedrisatı için lüzum 
gördöğü filmi buna göre men • 

.sup olduğu koldan getirir. Bu 
filmlerin fiyatları da pek ucuz
dur. Her okul kendisine .aynca 
satın alabilir. Bundan başka her 
okul veya kot veya merkez ken
di hesabına film hazırlryabilir. 

Nitekim Dusseldorf'da gezdi • 
ğimiz müessesenin mikrosko ~ 

bik filmler çekmeye mahsus 
mükemmel cihazları vardır. 

Gezdiğimiz müessesenin bir 
şubesi de projeksiyon cam ve 
resimlerine aittir. Burada 123 
resim ve camın mevzulanna gö,. 
re tertip ve tasnif edilmit ol • 
duğunu gördük. Bunlann da 
fihristi ya,pı1ınıt ve .her okula 
yollanmıştır. Her okul .istediği 

seriyi her :ın getirtebilir. Baş -
ka memleketlerle mesai iştiraki 
yapılması da mümkündür. Me
sela bizde mahalli hususiyetle

re ait hazırlanan camları ve re
simleri burada imal edenlerle 
mübadele etmek ,de mümkün • 
dür. Böyle bir mübadeleye mem 
nuniyetlc hazır olduklarım söy 
lüyorlar. 

Başka bir salond~ bozulan 
projeksiyon ve dar film makine
lerinin tamirine mahsustur. Kı
nlan ve bozulan cam ve r,esim
lerin yerine yenilerini yapmak 
.için negatiflerinin muhafaza 
edildiği daire de buradadır. 

Bu müessese ayni zamanda 
kendisine bağlı okutlann öğret-o 
menlerine bu cihazların kulla • 
nılmasını da öğretir. Bunun için 
bir kurs vardır. Bu kursa her 

öğretmen sıra ile devam etme
ye mecbur tutulmuştur. Bundan 
başka gayet iyi döşeruniı bir 
salonda da her nevi fotoğraf, si• 
nema meseteler'ini de öğretmen• 
lerin kendi aralarında görüş -
leri ve bilgilerini, tecrübelerini 
biribirine tebliğ ,etmeleri için 
muntazam toplantılar yapdırı 

Burada projeksiyonların, .sine • 
malarm her nevinden birer nü• 
mune mevcuttur. Ayrıca bavul
ları için:le seyyar sinema ma • 
kineleri gördük. B~nlar da bu 
neYi cihan olmıyan yerlere gön 
dcrilir. Ren havalisinde hemen 
her köyün elektrik cereyanı 

vardır. Fakat şarki Prusya gi • 

·O limpiyatta kadın 
(3 üncüden devam) 

Sonra Helena'run bu güz.el 
kızı bana bu fırsatla Berlinden 
hiç olmazsa kendisine üç sene 
:ıtifi gelecek iç ipek çamaşır
ları ile çorap aldığını da. söy
lüyor. ,İnşallah bu yazılarımı 
Yunan gümrük memurları o
kumazlar. 

Buradan Çinlilerin yurdun& 
geldim. Bu zavallı kadınlar 

karalardan, denizlerden gcçe
rak iri iri gö:ilüklü ve kar gibi 
talanmışlar. Bir kaçı yatıyor
du. Kendilerile İtalyanlar ayni 
köşkte yatıyorlar. İtalyan ka
duıları bütün beynelmilel oliın 
piyada iştirak eden milletler 
içinde yegane şarap içenler
miş. Belki de bundtl.n dolayı 

olacak ki bunların oturdukları 
tarafta kahkalıalarla şarkılar 
dan baŞka bir şey işitilmiyor. 
Bana refakat eden bayan ku
lağıma eğilerek fısıldadı: 

"- Bunların hepsinin de 
sesleri pek güzel. Bahçıvanlar 
ve hademeler işlerini bitirir 
bitirmez hemen burada soluğu 
alıyorlar!,, 

Biraz ileride çimenler üze
rinde uzun sandalyelerde yata
rak iri iri gözlükle ve kar gibi 
beyaz ,elblselcrile kitap oku
yan bir çok bayanı görünce 
kendimi bir kız pansiyonunda 
218Jlnettim: Arkadagım: 

- Bunlar da Amerikalılar· 
dır! Dedi. 

• • 
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Düsıeldörl; _ 1'/8/93"8 

bi bütün 'köyleri henüz elek • 
trildC§1I1criiiş yerlerde elektrilC 
istihsali için ayrıca tertibat a • 
lınmıştır. Bunlar da makineler
le birlikte .gönderilir. 

Bu salonda bize renkli cam
larla Alman köylü kıyafetleri 

gösterildi. Ondan aonra da ço
cuklar için pek müessir terbi • 
ye'ri telkini olan Ufa'run yaptı
ğı bir filmi seyrettik. 

Müessese direktörü ayrılır • 
ken bizi de filme çekmeyi ih • 
mal etmemi~ti. İyi organize e • 
dilmiş bu müesseseden de tak • 
dide ayrıldık. 

• • 

Sapancact.a gezinti 
(6 acı aayıfadaa clewma) 

yorum 1 diye yine fınl, fml doa 
!aşıyorlardı. Bir kaç saat evvel 
kanmamaya ,çalışanlar şimdi 

bndmnaya savaşıyorlardı 
Nihayet tren geldi. 30-40 

kurUfa aldıldan biletlerle htan• 
bula ticarete veya herhangi 'bit 
işini görmeye veya bir ahbabı• 
ru ziyarete giden sepetli, bavul• 
lu sabahkilerden ayn mütener 
zihin ile yola koyulduk. 

Rüzgar ne kadar serin esi .• 
yor ... Yeşillikler o kadar giael• 
di ki. Gidiş gibi dönüşün di' 
nasıl geçtiğini bilmedim. Hele 
güneş -batttlitarı~sonra ·metitabm 

bol :.Ziyası altinda ·pmlaa~n diı! 
niz·. ç9lc. nefisti. 

. ~ . :.. . 
Bir çok fedakarlıkla: tesis ··e

dilen bu tenezzühler her taraf• 
ta ı fevkalade rağbet görilyor4 
Fmt.gidilen ~r belediyeleri· • 
nin·· ICaaabalannuı· bu tercihe 
hak kazanmak için devlet de_ .. 
miryollannm g9stcrdiği gayre ... 
tin yüzde beş veya onunu gös• 
termeleri beklenirken işi bu de
rece ihmal etmeleri şaşılacak 

.ıeydir. Bakanh'k bu tenezzüh .. 
leri kazanç gayesile değil, hal• 
.ka bir hizmet gayesile yaptır • 
maktadır. Sapancadaki aHika • 
darlar acaba gazino açmayı.. 

kahve iŞletmeyi, ihtikara mani 
olmayı da de.-let demiryollartn"' 
dan mı bckliForlar? İki sene eY"' 
vdki parlak vaitler nerede? 

senemn. sekiz'. dokuz a'JDU 
kalın· elbi8eler.: içinde; od&larm 

· kar:aıılığınc18.; gesiren. bir- şehir 
lJıallu,-_ yaz-~inCIP'soynnup~ dö-
1 kililUp gtliıeşin- aıtma;:. serilive
riyor. 

F-iı.kat~ günlerce: aç kalan 
b1r- atUı.mıtı yjyecek dolu bir 
ınasa:.karşısında itidalini - hat 
ta.aldmr- muhafaza edemiye
ceği · gjbi, liendini suya. ve· gti
neşe atan bir insan da acaba 
gUneş: veya deniz banyosunun 
ban&~ fenalığı dokunur mu? 
'ı:>iye ·dOşUiıemez. 

Bunun· içln, burada, güneş 
Da.nyosumın ne. 7,aman . ve ne 
gtbi. Jiallerde -·zara.rlı olabile<»
ğlni kısaca anlatıyoruz; Sizin 
içtn~ son· derece faydalı olan 
bu . notları . öğrendikten Sonra 
liiç· korkmadan· denize.girer've 
gUneş banyosu : yapabliirsinlz. 

~ -- ~-, =t-

Fena bir: şekilde:- alınaır gü
neş banyolarının dôğuracağı 

başlıca.iki netıco- vardir; 

"Gücnff_çarpması.;, ve "gü .. 
neş hastiı.Hğı,.. 

Güneş çarpması güneşin 

doğrudan· doğruya başa dokun 
masıdır~ Gilneşten ileri gelen 
hastalıklar- ise deride hasır o
lan cgzema gibi deri hastalık
larıdır. Bµ deci hastalıkları, 
lierinin hararet karşısında ka
lınla.'}masmdan ileri gelir. Ba
~ yerlerde de kıllar fazlalaşır. 

Güneş banyosunun 7.araTlr 
plmaması ve bu saydığımız fe
na neticeleri vermemesi için ne 
yapmak lazımdır? Güneşte na· 
sıl banyo almalı? 

Evvela vfu!ut, mümkün ol
duğu kadar çıplak bulunmalı-

•-rz .. 
~--
'-JUDeş anyosu 
Nasıl gopılir;, kaçar dakika, sür er 
Bayantar;ce ·aylar:; Gün1eş~in za
ra·rta·rından . korunımak içi,n bu 
vaz:ıyr dil<k'atıe okuyunuz ı 

güneş ziyasının kimyevi tesi· 
rini bozar. Mesela, sun'i ipek
ten olan kumaşların güneşirı 

ultraviyole şualarının geçme
sine müsaittir. Bu da "güneş 
çarpmasi,, doğurabilir. 
SANDALDA DURMAYIN! 

Esasen, der.ide hasıl olan 
fena neticelerin sebebi güne
şin ultraviyole şualarınm tesir 
!eridir. Mesela en korkulacak 
neticelerden biri de derinin sıy 
rılması, yanması ve kabarma
sıdır. 

Bu hal belki herkeste vaki 
olmaz. Onun için, bir gün ban
yodan dönen arkadaşınızın 

.. kollanın ateş gibi yanıyor, 

~~-~;'\!= 

omuz başlarım kabardı,. diye 
şikayet ettiğini görürsünüz. 

O zaman kendisine soru
nuz: 

"Denizde sandalla gezdin . ., 
mı ... 

"Evet,, cevabını verecektir. 
Fakat siz bu cevabı vermeden 
de bunu tahmin edebilirdiniz. 

Denizde, soyunuk olarak, 
sandalla dolaşnuştır. Güneşin 
denize vuran ve oradan akse
d<?n ışıkları tamamile oltravi
yole §ualarıdır. Bu şualar de
rinin ilzerinde, kumda yatıldı
ğı zaman hasıJ olmıyan, müt
hiş bir tesir icra etmiştir_, 

Demek ki, güneş banyola
rının fena netice vermemesi 

• 

lr.U11 _,,.npıla~k ~ı~·~ıı ~r...--c.1-

Bi suyunuk bir halde Bımdalda 

durmamaktır. 

YAV~ YAVAŞ! 
· Güneş banyolarmda her 
türlü fena neticenin önüne geç 
mele için bütün doktorların 
tavsiye ettikleri bir şey de, 
vücudu banyoya yavaş yavq 
alı§tınnaktır. 

İlk başlangıçta güneş ban
yosu en fazla 15 dakika sftr.. 
melidir ve :bu banyoda yalnD 
kollar "~ ayaklar güneşe tu .. 
tulmalıdır. !kinci gün banyoyu. 
30 dakikaya çıkarabilirsiniz.. 

Fakat gene ilk on beş dakika
da yalnız kollarınızla bacakla
rınızı açık bırakacaksınız, ve 
ancak on beş dakika geçtikten 
sonra vücudtlnlıztl açacaksınız. 
Bu sefer de yalnız kollarımı 
bacaklarınız ve kalçnlarınuı 

güneşe karşı açılmış buluna
caktır. 

Bu son on beş dakika içinde 
bir iki kere bir iki dakikalık 
istirahat yapabilir ve gölgede 
din lene bilirsin iz. 

DİKKAT EDiN! 
Burada "yavaş yavaş,, Dl(}o 

todumuzu biraz bırakalım ve 
bir şeye dikkat edelim : 

Acaba bu kadar kısa bir 
müddet içinde bile fena bir ne
tice aldık mı? Bunu anlamak 
için yapacağınız ilk şey, gilnelJ 
banyosunu bitirdikten bir snat 
sonra tremometreyi elin~ a
lrp vücuduniıze tutmaktır: Ha 
raretiniz 37,5 ise vaziyet fena! 
Demek ki gtineş banyosu size 
yaramıyacak. 

Hararetinizdc bir yükselme 
yoksa gene rahat nefes alma
nız doğru olmaz. Bir ba.~ka ş~ 
ye daha dikkat etmek lazım: 
İştaharuz azaldı mı! G<?oe u
yuyamıyor musunuz? ,Bunlar
da güneş banyosunun üzcriııiz.. 
~e f enıı neti re yaptığına ali.
mettir. Bunları görür görmez 
hemen bnnyolan kesersiniz ve 
bir doktora müracaat ,edersi
niz. O size nasıl banyo yapma· 
nız lazım geldiğini söyler. Çün 
kü her tabiat için takip olu
nacak a~ı usuller vardır. 

Eğer bu gibi arızalar glSr
müyorsamz "yava{i yavaş,. me 
todumuza devam edebiliriz. 

Size burada metodu bir lis
te halinde veriyoruz: 
KOLLAR VE BACAKLAR 

12 gün, sırasile, şu kadar 
dakika güneşe tutlacaktır: .15, 
30, 40, 60, 68, 76, 84, 92, 99, 
106, 113, 120. 

(Kollar ve bacaklardan ma
ada) ka~ad:ın aşağısı: Banyo
nun ikinci günilndcn itibaren 
acı1aaaktır ve sırasi!e şu ka
!ar dakika: 15, 30, 4~. 60, 69., 
ra, s1, D6 •. ıo4, ıı2, ı~. 

( ,Sonu: 14 WıcflM)~ 
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'uo\;ru uz.ana:ra'k 'kem.\\ bar
dağma. b\r v\s\ü dana V..oy

du. Ve; 

- Aziz dostum, dedi. Be

nim de sana anlatacak bir hi

kayem var. Belki seninkiler ka 

dar esrarengiz değildir. Fakat 

ruh itibar.ile seninkilere ben

ziyen traflarma rastlıyacak-

sın. 

Anlatayım. Ceymis Hamil

ton ismi sana bir şey hatırlatı

. yor mu? 

- Hayır. Biliyorsun ki 

medeni dünyadan üç senedir 

ayrı yaşıyorum. Seyahat edi
yorum. 

- Ben de senin bu adamı 
hiç tanımadığını tahmin et

miştim. Fakat bu adam, biraz 

miştim. Fakat bu adam, bir a

ra öyle büyük bir heyecan 

mevzuu oldu herkesin diline 

. düştü ki... Sana yazacaktım. 

. Fakat vazgeçtim .Senin böyle 
modası geçmiş §Cylerle işgal 

etmiyeyim dedim. 

- Anlat canım. Benim için 
gene işitilmemiş bir havadis
tir, tazedir. 

Con oturuduğu koltuğa a
damakıllı yerleşti. Viskisinden 

bir daha içti. Ve anlatarnğa 

. başladı: 

- Sen lngiltereden ayrıl

dıktan bir kaç ay sonra karım 

la ben ailemiz efradının artık 

. çoğalmakta olduğunu göze a

larak Londradan daha ehven 

bir yere, civarda bir köye ta:-
. şmmağı düşünmüştük. Araş

tırdık. Nihayet Londra civa

rında bir yere yerleştik. Bura-

öan §ehre güzel nakliyat ser
,visi vardı. Bulduğumuz evin 
bir bahçesi bulunuyordu. Bu 

bahçede bana iş çıktığı gibi, 

çocuklarım da oynıyabilecek-

ti. Senin hoşuna gideeek bir 

yer değil. Fakat gene bir kaç 

gün için kalkıp bize gelmeli

sin. Çocuklar daima seni soru

yorlar. Senin başından geçen 

maceralara dair onlara anlatı

şın doğrusu unutulur şey de
ğil., 

Neyse ... Oraya yeni taşm

nuş olmamıza rağmen pek ya

bancı kalmadık. Bir kaç gün 

içinde bir kaç kişiyi tanıdık. 

Kom§ulraımız da bizim gibi 

§chirli idi. Kanları karımla 
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ahbap oldu. Ve derhal kaynaş
tılar. 

" Ben de mahalll Golf klübü-
" ne aza oldum. Golf sahaları 

fena değildi. Bize geldiğin za

man seninle de bir kaç oyun 

oynarız değil mi dostum . 

- Şüphesiz! 

- Hamilton dediğim ada· 
ma işte bu klüpte rastıadun. 

Görünüşü hiç de göz almıyor

du. Bakışı, ta,vrı gayet basit
ti. Boyu biraz ortadan yuka-

rı. Fakat asla uzun değildi. 

Saçları tepeden biraz incelmiş-

ti. Fakat hemen bir çoğumu

zun saçları tepeden seyrelmiş

tir .. Bunun ne ehemmiyeti var. 
Bu adamın ayağı da eski bir 

muharebe yarasından biraz 

aksıyordu. Yüzünün kırııııkla

rına ilk zamanlarda pek dik
kat etmemiştim. 

Fakat çok iyi hatırlıyorum 
ki onun başlangıcında hoş bir 

adam olarak görmüştüm. Ço
cuklara da fazla düşkün gö

ründüğünden bizim eve gel

mesi, beraber bir şey içmekli

ğimizi ve çocuklarımla tanıır 

masını teklif ettim. 

Ayni zamanda bu adamın 
arkadaşları tarafından veril
miş olan takma adın da sebe

bini öğrenmek istiY,ordum, 

Çünkü klUbe ne vakit girse, güldü. Ve arkadaşlarının va
arkadaşları onu görünce,: "iş- htliğinden bahsetti. Sonra ka

te koca talihsiz geliyor,, der- rısmın yüzüne bakarak "Bila

lerdi. kis pek mes'ut bir adam oldu-
Uzun lafnı kısası, kendisi- ğunu,, söyledi. Gerçekten peli 

le senli benli olduğumuz gibi mes'utmuş ... 

karılarımız da birbirini sıkı Fakat sözünün özüne uy

fıkı tanıdı. Kendisine ''talihsiz madığı besbelliydi. Çilnkü bir 

liğine,, dair sorduğum amıan saniY.e onun dıınağma nüfuz 
- .. - - --·--·--

-

nacera 
•ız. A ., 

ı.,ayesı 

lnglllzceden 

çeviren: 

Hiknıet 

eder gibi oldum. Onun karısın 

Cian baş& eeyler öu,tındUğü 

seziliyordu.. 

MUklleme birdenbire değiş
tL Fakat ben onun esrarengiz 

hususiyetine dair bir §eY keş
fetmiş olduğum için, merakı

mı bir türlü yatı3tıramıyor

dum. 

Münir 

O dakikadan itibaren ken
Oisine arkadaşlıktan daha baş

ka da bir alaka bağladım. 

Fakat Allah aşkına söyle, 

seni sıkıyor muyum? 

Con boşalmış olan viski 
bardağını masanın üzerine koY. 

du. Ben hikayesine devam et

mesini, bilakis alakadar oldu· 
.___...._...-~ 

~~'\;). ..x.--r.~~'\'tn. 

Cou 'ltl.~Tnnunau. 

- Nerde Ka.\dımdı, ded\. 'Ha 

evet. Ertesi cumartesi günü 
klübe gittiğim zaman başka 

bir arkadaşına sordum. 
Ona bu "talihsiz,, lakabı 

neden verilmişti? 

Arkadaşı: "Halinden bes

belli, dedi. Her işi başlangı

cında doğru gidiyor. Fakat so

nuna doğru muhakkak bir yan 
lışhk, bir prüz çıkıyor. Zavallı 

talihsizliğe uğrıyor.,, 

Bundan sonra ben de dik
kat ettim. Oynadığımız · golf 

oyunlarında talihin onun ma

çının tersine döndürdüğünü 

gözlerimle gördüm. Filhakika 
şayanı hayret bir şeydi. 

Günün birinde bir arkada
şımız klübe bir takım at yarı
§ı bileiıeri getirdi. 

Biletleri görünce hepimiz 
aldık . 

Garip değilmidir ki, "koca 
talihsiz., Hamilton da bir bilet 
aldı. 

Şaşıyorduk. 
.......... ' ·fit z,, 1 .. • 

·· ~1...-

Talihsizliği bu derece mü
cerrep bir adam neden bilet 

almı~tı sanki .. 

Fakat garip bir hadise ol

du. Çekiş esnasında Hamil
tonun biletne de bir at 

isabet etmişti. Hamiltonun ta
lihi değiŞiyor mu ne idi? 

Karım muhakkak surette 

. yarışa gidip Hamilton'un bile

. ti ne netice vereceğini öğren
. ınekliğimizi istiyordu. Gerçek

• ten ben de merak içindeydim. 
Gittik.. 

Büyük bir yarıştı. Başladı. 
Heyecan, bağrış, yaşa sedala
rı. 

~~~'\. '2. ~,,.,"'-,,.,··· ~ ~'1!1..'\\11.. 

u\na.'je\. "B:am\'\\.ou 'ıLu.zanU\u. 
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\.u. Va'ır..a\. 1.o\.Q~at\.a'.i~" U\~ 

mı'? 'B\rinc\ ~e\en at \D.ennae 

I>ek tabii suret~ her zamanki. 
gibi itirazlar olacağım bekle
dik. Fakat itiraz da olmadı, 

hak haktı. Ve Hamilton 200,000 

sterlini aldı .. 

O akşam Hamiltonu klüpte 
bekledik. Muhakkak bize bir 

ziyafet vermesini istiyecektik. 

Nerde? Hamiltondan eser yok 

tu. Talihi dönen adam.. işte 

tam zengin olmuştu. Kim söy

lemiş ona "talihsiz,, diye .. Fa

kat biz ne de olsa, onu mutlak 
saadet içerisinde bir görme

liydik.· 

Evine gittik. 

Gazeteciler tıknm tıklım 

dolmuştu. Üstüste fotoğrafla

rını çekiyorlardı. Biz arzu et
tiğimiz kokteyleri içtik.. Fa

kat Hamilton ümidimiz hilafı

na sessiz ve müteessirdi. 

Ertesi günü gazeteleri açın

ca onun resmini aradım, bul

dum. Fevkalade güzel çıkmış
ti, fakat garip bir edası vardı. 

Sanki Hamiltonun yüzünden 

maskesi düşmüş ve kendisini 
nadiren gördüğüm o pek ha

kiki §ekli ve hüviyeti ile orta
ya çıkmıştı. 

Hikayesini bitirmek üzere 
olan arkadaşım Con masanın 

üzerinde boş duran viski ka

dehine baktı. 

- Müsaade eder misin? de
di ben bir tane daha doldura
yım. 

Hayhay dedim.. Resim 

neden öyleydi? Adam biF §CY 
mi kaybetmişti de hiddetli du

ruyordu. 
- Havır. Yarıştaki atı ka-

\e ... ""I. a\nu. ~n. a~t\\, ba\iv..a.m.
Tı da. fotoğrafa dikkat\~ bak

mıştı. Onların dosyalar arasın 

da sabıkalıların bütün fotoğ

raflarını gözden geçirmelerini 

tasavvur edebiİirsin. Neticede 
buldular. Azizim, 200,000 li
rayı kazandığı sırada gazete

de çıkan resminden ne keşfet
seler beğenirsiniz. Bu adam 

bir katil değil mi imiş ... Har

bin ilk senelerinde işlediği bir 
cinayet için iki gün sonra Ha

miltonu tevkif ettiler. 

Karısı şimdi eldeki 200,000 
liraya dokunmayor. Bu para

nın tekin olmadığı kanaatin
de ... Vaktile beraberce ne ka
dar mes'uttular!. 

Netice itibarile Hamilton 
hapisten çıkıncaya kadar bek
lenecek .• Fakat 45 yaşında bi-

Gelecek haftaki 
ilavemizde çıkacak 
olan bu çok güzel 
hikayeyi merakla 
bekliyebilir siniz. 

Zarif bir üslupla 
dilimize çevrilecek 
olan bu Amerikan 
hikayesi KURUN'un 
neşrettiği en mu
vaffakıyetli hika
yelerden biri ola
caktır. 
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