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bir köprüden geçmek 

• • 

Yasak olan 1çın 

1 Fr z 
• 

rın at ı 
1' evkif edilen Fransız askerlerin gözleri bağland1 
___ Çinliler harbi göze aldılar 
ı-~ ' Tiyençin 1 (A · . ~nıizlig-in A.)- Çinlilere 

f 
taarruz etmek Ü· 

a 1 f . zere bcynelmi-
~ s e es 1 lel köprüden geç 

VaJctiI . meleri menedil • 
temizli"· e ~~ze mektep sıralarında mi, olan Japon • 
edcrk gtn luzum ve faydasını izah lan, 1901 muka • - l hocalarımız: velenamesi muci • 

Der} e~izlik imandandır.,. hince tark istas • 
~ii Çok er~~· Temizlik imandandır sö· yonunda bu!un • 
ile biı. .~hem bir ifadeclir. Bu söz makta olan Fran· 

rnizliği Allah ve pcygam· sız müfrezesine 
""' • .r~trniıtir Giinde bet vakit na taarruz etmitler • 

. lÇin.a"fjna.n ~est temizlik için- dir. 
•lll.~~- :crnıı. olm~yan adamın dini ima Japonlar bu 

•n ta m~ayılamaz.,, gibi mana· müfrezenin si · 
lahlannt alını' • 

-..~t•.t<ı•- . dini telkinler ve prensip - lar ve sonra ef • • h b d ~~·e. .. kµrQlmuı olan bir ahlak radm gözlerini Çindekı bır mu are e e asker yaylım ateşi 
~IJ. e~·,liğ,i bundan daha kuv· bağlamak iıtemi§lerdir. Franş{z n~ · Fransız Kıtaatı, bunların yardı . 

~ k zah edemez. ferleri kaçmağa muvaffak olarak l!· mma anqlk 30 temmuz sabahı yeti· 
' . . ernizliğin lüzumunu, e· tasyon ealonunda barikatlar vücuda §ebilmiştir. 

"'- Yetını göstermek jçin ha.yat il . getirmiglerdir. Japonlar, Fransız a~- Fransız m(j'llurları, hadiseden 
<itJilJc '=:-'1'~ '\ktllJ~ erinin üz:erinc-otot ~ :nııneız ff!.retine malumat vermit • 
tttiji~ınsan hıfzıssıhhasına temas çavuf ile bir neferi ağrr surette yara lerclir· 
M~ p ~~ha kolay anlaşılır. lamıtlar ve yaralıları tedavi etmeksi· Tiyençin 1 (A. 'A.) - Japonlar, 

liib«: :c d f\ZYolojide şöyle bir tec - zin bırakmı§lardır. "(Sonu: Sa. 4 Sü. 3) 
~ cl~rr~.B~a~mınbütünvü~~-------------------------

hava uzerınden zamk gibi· • 1 k 
dilirsegb~ıneycn bir madde ile Talae· Lı ma n 1 m ıza ge ece 
l3öyJe b_ır ~~hk hastalığına tutulur· 
Ycae y· ır adam ne kadar çok yemek J • ı • 
d~trıez.1"Bi:çlı~ ihtiyacını tat?'in. e - a p o n gem 1 e r 1 
<len ald " muddet sonra mıdesın • 

Bu t ıgt .~ıda kifayetsizliği ile ölür. 
San "alccrube şunu isbat eder ki in· 
dı" J nız v gı gıd l a~ız ve mide yolundan al . 
~rafta: kr ıle yaşamaz. Vücudu her 
trıeaatrı aplanyan deri üzerinde 

trıenfc_ı} at,, dediğimiz küçük kü~ük 
havada er vasıtası ile teneffüs ederek 
~\l tna~ dİ bir takım maddeler alır. 
l.lr. On e .e~ kana karışarak gıda o · 
fe~Jeri ~~ ıçın cildin iizerindeki men 
~l'trıdır Bıına açık bulundurmak la • 

\>e.t~Pr~k tu rnc.~fe.~l~r cilt üzerine t~~ 
Bıbı v·· erakumu ıle kapanabilecegı 
tirı ci)~cutta eskiyerek ölen höcrele· 
de kal"\ c Yaoışık olarak kalması ile 
t1Jd "'anır O k" l .. lln h · va ıt yapı acak şey vu 

Vis Amiral Koga'nm kumandası 
altında bulunuyor 

....,,.,.---~-.. -~----~ 

trıaktır. y .. tarafm.ı temizleyerek yıka 
llalltn ucuttakı menfezlerin ka -
d ası ni ' . d hh . c tehl'k saetın e insanın sı atı , 
t Diğ~r eye düşer. 
Ctkik taraftan biyoloji üzerinden w • • l'o.ıı at Yapan ı· ı "k ı Limanımıza gelecek gemilcri11 J.,-umandanları: (Soldan s<ıga) ltıato gC?nısı 

l 
-ıarn a ım er mı rop arın ,,_ y· · z K y · · c b· a !artla k"k d k ·· '·ıtmandanı Marki Daıg· o· /i/.o J.~manuunı ı.,amıra oga, akumo gemısı 

trı · ır neti rını tet · ı e er en şoy " ' kumtındanı Ugaki 

11 
~kropla ccye varmışlardır: Bazı . .. .. · k~ıt ola r ~ardır ki yaşamasına mü . (Y nzw 4 uncu sayıf nmı:dn) 
~~~~rına~i~risin~k~~--------------------------
d \ tnayj n. fazla yaşamaz. Fakat ;ıı111111lfllll-1111ııııınnuıı1111dllınlllntı1ıaııııtllllllflıa11IJlllllllU1111111ıııııınııın111111ııdl DllN1111111ıııııınııı111111ıııınııııı11111ııı' 
C&iştiril Yırıni dc5rt saatte bir defa --=~ Yalova mektupl rı -

~Ylareq ~cek olursa ayni mikrobun _ 

ÖÜlıküw.aria TaiiSa r-ay 
ayramıçok üze oldu 
Admira Galatasar~vı 

4-1 mağlOP etti 
Balkan bayıak yarışlarında 1ürkiye rekuru 

.hırıldı. Matbuat takımı Galatasaray 
tekaütleı ini t-0 gendi 

(Yozısı 10 uncu 

Galatasaray • Admira 1~ndan mr görihıüş 

Futbolcularımız 
Belgrad'da 3 -1 mağlfıp 

Bugiln temsili bir maç daha yapacaklar 

~etisin }kşadığı göriiliir. Mikrobun ~ 1 
/~aberc . on?ıJğu tüh de mayi ile 5 ~tııl"'•k Y'lrnı dört saatte bir değiı . v 8 za Dl AS 1 M u s Takkeri öne eğik ol'<ln Pul K "'""'. •ııoncccri Zôbe.sko ,,. muharriri mil 

e erce 0 ursa bu defa mikrobu se· 
131.l t/~!atınak imkanı hasıl olur. b "' F 1 lla Crub k miz Yalovaya vit bir serı reporta1lannı neşre ba,lıyoruz. merı an ogası orya 

L,. flld .. r kı· e n.eticesinden çı an. m.a k 1 k 1 ı · rı ... y " k 1 k Yalovada cleniz ve ap ıca ürü yapan ar a, umunu surette 
Lı~1~rtlarırnnıı roplar .. hi~in t~d~ız ı. dı"nle·:ı•nl•r Yalova yolculuğu ve Yalovaya dair i'idilip görülen hadi· ı A • d k ı 

. ıı~ k n en mu ımmı ır. • ... ~- ' ·ı k la b"" ··k b" kl t t 
lhbj l l a!en bütiin canlı mahluklar s selt"r iizcrine yazı)mı§ reportaj ~rI O uyuc~. rrmız uyu iT zev e ta 1 p aJ 1 n a u v ve op uy o r 
Br~ g da ıle y 'k 

1 
b ı k"p edecl'!klerdir. Yava§yava§ hır su mevkıı olmaktan çıkarak memle·c 

ııi) ,~tıı bir kıs;; yan ._mı rop art u k~tin en giizel flir tenezzüh yeri haline de gelmi§ olan Y alovada, Sa§ ııı.. etler, fak tmd-~uc~tlann• dem: muhorririmiz tarafından yapılan bir dola§mayr ant.tacak bu notlarda, f:ehirde sıcaktan kavrulanlar 
da~ z:rı.r. M\ ı~er "'?.mı I ışa _ yni zamanJa .-yahat zevkinizi de tatmin etmi§ olacaksınız İ V 

rıya at~ıkJ~~.a~~n§:~ı~~t:~i:;I \. 1 L K y Az 1 plô.jlarda nasıl eğlenigtWlar? 
ASIM US iır•a--j---dl _ . l , (Y a.ııs' "/ inm '31J.yifiii/ir,"f, 

(Sonu, aa ~ Si, 61 



Her Hafta Başında 
Yazan: HiKMET MUNiR 

Sıcaktan fındık büyüklüğünde 
terler döktüğümüz bir sırada, biri 
çıkagelerek Yemen' de, hükfunet 
katiplerinin küp içerisinde' otur
duklarını söyledi. 

Evet, su küpü içinde .. 
Büyücek küpler tedarik edilmiş. 

içerisinde serin ıu bulunuyor. Her 
katip, sabahleyin itine geldiği za· 
man, souunup dökülerek hu küp
lerin içine giriyor. Küpün ağzına 
koyduğu bir tahtanın üzerine ICa · 
lem ve kağıtlarım yerleştirerek es 
babı mesa1ihin müracaatlarını ka
bule balayor. • 

- Su ısınınca ne oluyor?. diye 
sordum .. 

- Küpün altın.dan bir musluk 
vardır, dedi. lsınmca, su 'buradan 
Do!altdır. Ve sonra, üşt başta 
bulunan bir borudan, katibin en· 
sesi hizalanmak şartiyle, küpün 
içine tekrar taze su akıbhr. 

Bilmem doğru, bilmem yalan ... 
Fakat küuler hakkında ben~m bil
diğim bir şey varsa, o da, zehirli 
gaz hücumları esnasında sivil a
hali için birer kişilik çok güzel 
sığmak olabilecekleridir. 

Ağızları fenni .surette mükem
melen teçhiz edildikten sonra ne 
kuıuru kalır bu ıırb, nefiı mahfa
zaların? ... 

ıBunu işittikten sonra, evleri ea
ki usül olup da. taşlıklarında küp 
bulunan birçok kimseler, kim bi
lir ne kadar sevineceklerdir. 

Yalnız, bakınız: Vücudunuz o
raya sığıyor mu? Dar geliyor sa, 
daha genişlerini tedarik ediniz. 
GAZETECiLERiN MAÇL1ARI 

Gazetecilerin dün yaptığı 'fut
hol maçında her tarafta ikiıer ta
kmı, yani 22 şer kiti vardr .. Bun· 
Jarı siz belki görmP.clini?:. F:ı!:t\t 
hakikat şöyledir: 

Futbol maçı yapaca1C olan eski 
gazetecilerin isimleri gazeteye ge
çerken, bazı arkadaşlanmızın etle 
ri ve sevgilileri: 

- Se::ıin ismin gazetede niçin 
yok? .. Sen bu takıma neden gir
medin? diye sormutlar. 

Arkadaşlarımız, tabii: 
- Oyun bilmeyorumki girtcyi::J, 

cevabını ver:mİ§ler. 
- Bilmeyor musun? Ne çıkar?. 

Herkesin ismi, kahramanlar gibi 
yazılırken, sen ne güne duruyor
su·n? .. Bu kadar pısırıklığm lüzu · 
mu var mı? Git, sen de yazıl Ya· 
rın oynamasan bile, adın muha
cimler arasında görünmelidir!. 

Böylece gazeteci futbol takım!, 
çifter çifter olmu§tur: Biri haki· 
ki takım, öteki mevhum takım .• 

Gazetede, oynayacaklar arasın· 
da İsmi çıkıp ta, ertesi günü pav
yonda, eşinin dizi dibinde kuzu gi 
bi oturan bir arkadaşıma bunun 
sebebini sordum: 

- Ne yapalım birader? dedt 
Bu futbol maçma girer gibi görü
nüp de, gazeteye adı geçenler 
arasına sokulmasaydık, futbol ma 
çr yerine, aktam. evde bir boks 
maçı vardı. Bense, futbolü, oyna
masam dahi, heyecanlı bir boks 
maçına tercih' ederim. 

CiNS KEDiNiN iŞARETi 
Kedimiz kayboldu. Kederlen· 

dik, ah, vah ettik .. Ortada yok. 
- Mutlaka, beş kuruş kazan · 

mak için kapıp götürmüşlerdir , 
derJik .. 

s:risi çıkarak, öyle bir teaelH 
verrliki. son günler içinde gözde 
k~dilerini kaybetmek felaketin~ 
ucrr ~ .....,ış olanları avutabilecek uh
r'"'7İ b;r çeşnisi var: 

- Üzülmeyin evladım, dedi. 
Kediniz öldürülmüş değildir. Bel
ki kendi ecelile ölmüştür. Hem cins ' 
kedi idiyse, öleceği zaman hilil· 
tizam ortadan kaybolmuştur. Çün
kü cins kediler, ölecekleri yerler! 
göstermemek üzere, son demlerine 
yakin ortadan silinirler. 

BiR SUAL 

KEDi = 5 KURUŞ 
Son defa kedilerin beı ku· 

ruşa toplanıp fenni surettte öl· 
dürülmesi mevzuu etrafında en 
güzel nükteyi meslektatımlz Hile~ 
met Feri dun yapmı§tı. Diyordu ki: 

- Arkadaııın, karıiki damda 
yirmi bet kurut gördüğünü söyler· 
di. Gözlerinin keskinliğine hayret 
ettim. Bir de ne göreyim. Daı:ıda 
yirmi beş kurut değil, bet tane 
kedi durmuyor mu? 

Hikmet F eri-:lun'un, kediyi bet 
kurutla müsavi görmek şeklinde 
ortaya koyduğu miyar, bu çeşıl 
nüktelerin anlatılmasını kolaylaş· 
tıracak mahiyettedir. 

Meseli, az evvel, masa.mm he· 
men karıısında oturan Jekreteri
miz Kenan Hüluıi hademeye hay
kırdı: 

- At şu çeyreği dıtarıya ! 
· Bunun üzerine zeki hademe~ 

Kenan Hülôsinin cebine dalıp içe
risinden bir çeyrek çıkarmağa uğ
raşacağı yerde, duvar kenarında, 
hörkücünü sivriltmiş olarak esne· 
ye miyavlaya dolaşan bir tekir 
kediyi ensesinden kavradığı gib\ 
kapı dışarı etti .. 

Bugünün lisanında "bir çeyrek" 
kelimesi, ekseriya, "bir kedi" ms
nasına geliyor. 

Bu cümleden olarak, yoksulluğu 
ifade etmek üzere: 

- Bütün aldığım parayı bir a· 
raya toplasam, bir kedi çiftliği 
bile açamam ... Çünkü aldığım pa.· 
ranın içinde o kadar az çeyrek 
var. 

Denilebileceği gibi: 
- Sermayeyi kediye yüklet· 

mel[, sözünün de aıağı yukarı bir 
manası olmağa hatlar .. 

~ŞK VE TiFO ~iSi 
Kediyi, çeyreği çıkaran hep ti

fo ... Tifo bu a!ne, halkın içinde o 
kadar yer etti ki, gönül i9lerimize 
de karıımağa baıladı .• 

Genç bir tanıdığını bana tunu 
anlattı: 

- Sevdiğim kızla, bu kadar za· 
mandır görü§üyoruz. iyidir, hoş· 
tur. Yalnız aıınan lüzumuna ve 
mikropların, muhakkak kendisini 
bulup hasta edeceğine bir türlü 
inanmıyor... Bense, aıılanmağa 
baş)adıın. İhtiyat tedbirleri alıyo
rum. Lakin, daha aşının bu radde· 
sinde de hastalık almak mümkün
dür. Ya o alır bana geçirirte ... Bu
nun üzerine evvelki gün kendisine 
oltimatom verdim: "Tifo aşısı ol· 
maz ve bana aşı şahadetnameni 
getirmezsen, randevuya gelme! 
Bütün münasebatıınız kesilir" de· 
dim. 

Dün kendisinden bir mektup al
dım. Ve doğrusu sevindim: 

"Sevgilim, diyor. Bugün birinci 
tifo aıısrnı oldum. Seni terketmek 
korkusundan daha acı gelmedi. 
Yine, benimle beraber kalacağına 
söz verir misin? Ve ne vakit bulu- ı 
talım ?" ı 

Hey gidi dünya ! 
Hikmet Münir 1 

Harp kuşları nıı? 
Fransayı fotoğrafh sandalya 

tamircileri istila etmiş 
İngilizce Nevs gazetesinde okun

muştur: 

Fransa, büyük bir casusluk korkusu 
içine düşmüş bulunmaktadır. Seneler. 
denberi, Fransada - bu yazın olduğu 
kadar çok • sandalye tamircisi görül
müyordu. Köylüler ve çiftçiler, bu şüp 
heli adamların her yerde görülmesin• 
den ve azarlandıkları zaman hiç mü. 
teessir olmadıklarından ve geldikleri 
gibi süratle kaybolmalarından şikayet 

·Her gUn aldığımız 
bir ders 

Bazı gazetelerimizde, gündelik ha 
vadislerin malum bir reçete üzerin • 
den yazıldığına bilmem dikkat edi • ediyorlar. 

Sandalyecilerden çoğu, müthiş f otoğ yor musunuz 
raf merakhsıdırlar. Mesela, ikimizden birimizin her 

Köylüler, 1913 senesinde de, Fran - hangi bir gün kazara yapaci\ğıbir ci
sayı böyle fotoğraf çekmek meraklısı nayetin de, başka birisine, yine bu 
bir sandalyeci kafilesinin istila etmiş mutad fonnülden pek o kadar daha 
olduğunu hatırlıyorlar. Sonra Alman. ha~ka kelimelerle ifade edilemiyece
lar geldiği zaman bu "sanatkarlar,, as· ğinden emin olabilirsiniz. Hayat ve 
ker taburlarının başında üniforma ile tabi~tin, aşağı yukan bütün vakalar 
görülmüşlerdi. ~ki b.u te~nüs ve henzerli~, muh 

Korku belki de sebepsiztir. Fransa. bır~v~~deki !ara~:ı derecesme zam 
nm gergin, asabi halinden doğan bir et!~~nız vakıt, e!~ız,e geçece~ f~r. • 
vehim olması muhtemeldir. .Ancak, mülu kaybetmeyınız ·· Onun ıçerısm 
son defa Fransayı baştan başa oto- de muhbirin ?ize verdiği bir küçük 
mobille dolaşan bir muhabirimi2., iki ders vardır ki, heyecanlamnw fazla 
tane böyle sandalye tamircisi görmliş israf ebn~~e~t~ki SDTI ö~e°?1iş o}~ 
tür ki bunlar bir omuzlarında hasır yoruz. Bızmı ıçan bu da hır kar degıl 
ve sai;e taşıyorlardı. Diğer omuzların. midir? - KENAN Hulusi 
da bir fotoğraf makinesi asılı bulunu- Saatlerce can çekişen 
yordu. Ve bu sandalyecilerin eski ve Ballnaıar 
pilskü elbiselerile, omuzlarında taşr. F ransada, bir sahilde dalgalarla 
dıkları çok pahalı mükemmel fotoğraf karaya atılmış iki büyük balina balı
ma.kinelerinin teşkil ettiği tezat, bil~ ğı ,bulunmuştur. Biri 218 diğeri 22 
hassa göze çarpıyordu.,, metre uzunluğunda olan bu hayvan· 

Ankarada asri 
mezarhk 

ların, suların çekilmesi ile ka . 
rada kalmaları ve ölmeleri çok uzun 
sürmüş! 

Bunu haber veren gazete bu dev 
gibi hayvanların sabaha kadar can 

Ankara, (Telefonla) - Ankaranm çekiştikten sonra büyük bin çırpın • 
büyUk bir eksiğini karşılayacak olan ma içinde öldüklerini kaydediyor. 
yeni Ankara mezarlığı i~aatı geçen Uzak Şarkta Ağustoc 
senedenberl başlamış bulunmaktad.Ir. böceği 

Hatip çayının arka sırtlarına rastla. Mebtahb gecelerde bize kırların 
yan arazi üzerinde yapıJmakta olan sesi gibi tatlr gelen ağustos böceğinin 
mezarlık şehre asfalt bir yolla bağlan ötüşleri başludı. Geçen gün bir arka· 
mıştır. daş Keçiören sırtlarına, ağustos bö • 

Mezarlığın, uzunluğu 750 metreyi ceklerini dinlemeğe gidiyordu. 
bulan ana duvan tamamen bitmiş bir Teessürle: "Şehirde ağustos yak
haldedir. Eski mezarlığın sıkışık ve laştığmı yalnız sıcakları ile hissediyo 
dolmuş bir halde bulunması dolayısile d' d ruz,,, ıyor U· 

ihtiyacı karşılamak için Y.eni mezar- Fakat La F ontaine' e o zalimce 
lığın kısmen olsun bitirilerek bu sene manzumesini ilham etmiş olan bu 
açılması için acele edilmektedir. zavallı mahlukları, Japonyada ve 
Mezarlıkta fiehitlere ve devlet adam. Çinde, bilir misiniz ne yaparlarmış? 

larına ayrılan kısımlar tamamen bit. Çinliler bunları şişlere ve kulunç 
miş bir haldedir. Şehitlik ft.bidesinin ağnlarma karşı ilaç ve T unkinde yi· 
İll§asına da önümüzdeki aylar içinde yecek olarak kuUamrlar. 
başlanacaktır. Japonyada, bir zamanlar, bir süs 

Mezarlıkta namazgahlardan üçü ta- gibi, porslen küçük kafesler içine ko 
marulanmış, cenaze yıkama ve bekçi yup elde gezdirirlerdi. 
odaları bitirilmiştir. Ayrıca su depo. Gene Çinde ağustos böcekleri, ho 
su, temiz su tesisatı, ve su kanalfaas· roz gibi döğüştürülmektedir. 
yon işleri de ikmal edilmiş bir halde. -------------
dir. 

Mezarlıkta, içinde 6ehitliğin ve dev
let adamlarına ayrılan kısmın da dahil 
bulunduğu 18 bin metre murabbalık 

yerin toprak tesviyesi yapılmış, ağaç. 
lanması bitirilmiş, da.bili yollar, bahçe
ler ve gezinti mahalleri tamamlanmış_ 
tır. Mezarlığın ağa~lanma işini üzerine 
alan Yüksek Ziraat Enstitüsü faaliyet 
üzerinde azami dikkat ve gayretini 
sarfetmektEdir. 
Mezarlık dahilinde ayrıca hastahane 

binası, doktor odaları ve muhtelif yer 
lerde ft.bidele.r yapriacaktır. 

M.ezarlığın yaya kapısı bitmiş bir 
haldedir. Büyük kapının inşasına 938 
ortalarında başlanılacaktır. 

Mezarlık için şi11diye kadar 500 bin 
liraya.yakın bir para sarfedilmiştir. 

Mezarlığın iliğer bazı tesisatının, has
tahane binasile muhtelif mahallerde 
dikilecek !bidelerin ve büyük kapının 
inşası ancak 939 senesine doğru sona 
erecektir. 

Görüyorsunuz La F ontaine 
mz bütün yaz öttüğünü sandı~ 
tos böceği bu kadar faydasız b 
vancık değilmiş 1 - Ulus 

Bir işaret 
Peyami Safa. bir sanat rnec 

zm bütün Anadoluda ancak 
tane satabildiğini işaretten 
dünkü Cumhuriyet gazetesin 
le diyor: 

On bir! On hin değil. En 
Avrupa memleketlerinde, 

Yunanistanda bir sanat m 
nm binlerce ~ttığmı biliyoruz 
ra, orada, bir değil bir kaç 

mecmuası yaşadığını da bili 
Adını gizlemeği tercih etti"' 

Türk mecmuası ise kendi nevi 
memleketin bir tek mahaulüd' 
pağındaki çıplakça bir resim, 

bu mecmuayı alan on bir 
maksadından da şüphe ettiriy 

resim olmasaydı satış kaça · 
tahmin edilemez. Fakat biraı: 
nikbin olanlar ümit olabilirler 
on bir kişi istikbalin on bir 
sanatkandır. 
Öyle midir? 
Hayır! Sanat nefrİyatma 

?1ilyonda bir kişinin alaka gös 
bır memlekette on bir büyük 
kar yetişemez. Fakat Türkiye 
nalkar yetişmediğinden şikaye 

bin1erce ki~i vardır. Onlar da e 
bir Türk sanat mecmuası alm 
mivorlar. 

İh.tiıta"Cli 1.mhr .. ,.. ....... ? 

Hayrr, bin kere bay:r! Bu 
mecumuasmm fiab, hergün y" 

lerce kadeh içilen bir duble bi 
yatıdır. Hergün ve yüz binlere 
buki bu mecmua ayda bir çı 

Öyle ise nedir? 
Teşhis koymanın faydası yo 

mz bir kaç kelime söyliyebiliriz 
Fena, çok fena işaret. 

Fuar hazırhkl 
bitmek üzer 

Fuarda bil de lıag 
nal bahçesi yapılı 

lzmir, (Hususi) - Entem 
fuar hazırlıkları hayli ilerle 
Fuarda çalışanların adedi üç bi 
karılmıştır. Ağustosun 19 una 
bütün hnırlıklar ikmal edilmiş 
ve fuar ertesi gün açılacaktır. 

İktısat vekili B. Celal Bayarın 
ti üzerine Bursa ve Yalova da f 
birer pavyon kiralamıı:ılar ve Iıa 
lara başlamı~lardxr. Bu pavyonl 
ha ziyade turistik mahiyette o 
resimler ve grafikler teşhir edile 

GcÇen sene yapılan fuar tiya 
nun sahnesi bu sene tamamen d 
rilmckte, daha geniş ve teşkili 
sahne hazırlanmakta, tiyatro bin 
büyütülmektedir. Fuar zamanın 
beş gün Darülbejayi, on beş 
Halk opereti temsiller verecekf 

Bu sene ilk defa olarak aç 
hayvanat bahçesi insaatma, 
güne kadar ba81anacaktır. Şimdi 
dar hediye edilen ve satın alman 
telif hayvanlar, ziraat mektebind~ 
hafaza edilmektedir. İki gün eV''<' 
kalanaıı büyük bir deniz kaplun:ıb: 
da bu hayvanlar arasındadır. 
Kaplumbağa o kadar büyükti 

üzerine binen beş yaşında bir çc 
taı:;ımakta , ağzına aldığı en sert U 
parçalamaktadır. 

- Kedilere tifo aşısı yapıla· 
maz mı Allahaşkma!?. 

- Oh! Oh! Oh! Mükemmel Mükemmel! Konıervalar .... Şaraplar ... Bravo! Hiçbir §eyi unutmamııaın! 

Fuar komitesinin son toplantı: 
bir fuar tangosu müsabaka.~n ş.ç1l 
da kararlaştınlmıştır. Bu mUsa~ 
kazanan tangonun güftesini ya.ıa1 

U ve bestekarına da elli lira nıUI 
verilecektir. - Unuttum .. Unuttum! Komerve kutularının anahtarı ile tirbıııonu unuttum .... 
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nıu, geriliyor mu? lhrac~t yapan kaç Parasız yatılı talebe 
tüccarımız var? imtihanları 

Çimento, 
Nakliqat 

ucuz, 
pahalı 

Şeh- • ==-' · 

Sin· ırıer, insanlara rahathk hlS· 
:ta 1 "erirler; bizse bundan u-
ha §_ız.; fakat. şikayet.ıerimiz da· 

~~::;·Y~i_.:_Yi "e daha güzeli görmek 
• içindir 

YAZAN: 
Sadri Ertem 

ı,... __..._._ - - - - - .. 

1052 firmadan ancak 
141 i Tüık 

... ·······-··· ~ ,.. _.., ....... . ::............ . .......... ı·= .. . 
·: 1 

.~ Memleketimizden muhtelif • 

l\.\Jçij.. .. .• 
de diind~~1buz, büyüğümüz, her yeri 23.434.146 lira sıhhat işleri için 
Yık altrnd a~~ederken biraz da bı- sarfedilmiştir. . 
Yaşadığı an guleriz. Hergün içinde 50.264.248 lira iemizlik v etenvır 

H memleket.fere ihracat yapabilff 
i! mek için iktisat vekaleti tarafınq 
!i dan tasdikli olmak üzere ihra -il .. ı 

ii cat tacirlerinin birer ruhsatnaıı 
H me alması icap etmektedir. iı· 
ii lktisat ~ekaleti ruhsatn~mef 
U almadan ıhracat yapmak ıste.

1
1 

H yenleri kati surette menetmekl 
n te ve usule riayet etmeyenlereı·ı 
ii kanuni takibat yapmaktadır. 

l\'ıı~r kapın) ız (bir elbise gibi) ha·vatı- f d ay J masra ı ır. . .. 
~r her fı an şehirlerin kusurları • 57.926.969 lira imar işlen ıçl!l sar 
oi h" rsatta k d" k . ısset k en ı usurumuz gi - folunmuştur. . . h 
ti &ibi s:İ te ve başkasının kabaha 18.958.116 lira su tesisatı ıçın ar 
§ehirle · y emekte beis görmeyiz· t ii Aldığımız malumata göre; 1 

H lstanbulda yalnız 1052 kişiye.ı 
!! ihracat ruhsatnamesi verilmişi': u . 

rab ınsanl • canmış ır. fed'lmis· 
alık b· ar arasında adeta bir ak 9.589.325 itfaiye için sar 1 

:. 

ıva~drr. '~-ıhr. ~akınlık ve bir laubalilik tir • 
e11 ~ •rın k ·· ··k k l"f hizml"tlere f ltıi~de b.. .. uçu usurları göz. 54.316.328 muhte ı :: tır. 

ı:~hklar h u~ur, ~üyür namütenahi tahsis olunmuştur. dı udur: 
ll ne k d alıne gırer. Fakat şehir - Bu masrafların ran manı ş I 

b!tıldJcta~ ar sevdiğimizi şehirlerden Türkiyede Cumhuriyetten evve 

i~ Bunlardan yalnız 141 firma f 
EE yı Türk; diğerlerini ın u5evi er ·H 
Sİ meni ve rıim vatandaş firmaları!i 
~ teşkil etmektedir. Demek olu!i 
ii yor ki lstanbulda ihracat yapanİİ 1 Türkler ancak bütün tüccarla;: 
1 rın onda biri kadardır. Bunların g 
! ekserisi de tiitün ihracatı ileii 
~ meşguldür. lstanbuldan ihraç eii 

ır 8Jıı h I sonra tatlı, tatlı ve derin ancak 4 elektrik tesisatı varken bu · 
l'erıki: inde duyarız. gün bunun sayısı 1 ;3 Ü bulmu!tu_r. 

ler b· ınevzuumuz ol k'"t··ı··k 1 14 beled•y-ırer an o u u · Cumhuriyetten evve · ~ 

~lllanrr. ~hese~. gibi gözlerimizde dispanseri varken bugün hunlarır. 
~ırı bir b kstal11 denen şey sevgi . sayısı 81 i bulmuştur. 
1 ~;ğil ~~eli~ ~kıyafetine girmiş şek • Cumhuriyetten evvel Tiirkiye~e 
k ller Yerd . . · 20 fenni su tesisatı varke:ı 935 nı -
ırlerde h e ıçınde çok yaşanmış şe hayetinde bunun miktarı ( 198) e 

ıen, ~ brnşehriler, kardeşlerin - çıkmıştır. 
ocalarrnda alarmdan, karılarından Cumhuriyetten evvel 7 spor mey 

)et eder ~~· arkadaşlarından şika • dam .varken bugün bunların sayısı 
1·· fakat ~ ı .d:rt yanarlar. ( 19 50) ye çıkmıştır· 
11diir u şıkayet bizde daha kök· Cumhuriyetten evvel abideler ve a· 
k 1-fa~ta d' nıtlarm mıktarr 6 iken bugün bunla 

11'~ d h" 
1
!ebilirim ki hiddetlenir rm sayısı ( 143) ü bulmuştur. 

tıkidir a ıssı olmaktan ziyade man· 1 9 bel d" 1-J • Cumhuriyetten evve e ıye 
\>.._ ayatıınızı b · lb' 'b' hastahanesi varken bugün bunların 
v..<lll §eh· I . ır c ıse gı ı kapla - (JJ) d d. 
ekaiklik ır .~rın neresine baksak bir sayısı e ır. 
.:S,._k goze çarpar. Cumuhuriyetten evvel fenni mez 
~b1· l tı-1 ... ;,..o.,..,. .. , - • • h' baha ancak ( 17) tane icii; ~imdi 

uca) ı .--ı. .. ını 11' tablo b 7 d B· er er. unların sayısı ıo_ ir. 
~ 1~ bu ze kt Belediyelerimiz kımıldanmryor. 

•. ':ı!.ehirler . v en mahrumuz. 
"C ın ı Diyebilir miyiz. Bunu söylememize 

tırler b· b san ara rahatlık hissini imkan yoktur. Fakat ihtiyaçlarımız 
ı .SChir ız undan uzağız. 
oahis bı"I Zevk demektir. Biı: bundan o kadar çok ki inkişafi birdenbire 
f'rıek . e etrn · ş h. b gözlerimizle değil, ancaK. mantık V!' 

tqf . tır, sıhh t e~ız. e ır ol ışık de· zekamızla keşfedebiliyor az. Çünk~i 
.. sılatır b' ~ . emektir-. Bu kadar hayatımızdaki değişmelere nazaran 

R0stere- 1~ ıhtıyaç listesini kimseye 
Ş '"ey1 elimizdeki vasıtaların değişmesi da· 

ehirl 2:. h k"" ··k k .. '"k l bd 1 lla8ı1 er insan 'b"d" . . a uru , uçu parça :':lnn te i i 
t~ tarihi il gı 1 ır' ınsanları ~eklinde oluyor. 
ı· "aletler· c tanırsak, şehirler de ~--------------
&sa bir 

1

'h~eşeleri, sıhhat işleri hii kll t h f 
§cyıerı fe ırde görmek . t d.~: . Efekle na ya er tara la 

e ö I ıs e ıgımız d 
. l3i~irn y e:c bir tarihe dayanır· yasak e llecek 

hı tan~irn!~thır~eri~izde belediye işle Otedenberi İstanbul sokaklarında 

·ı f •• i: dilen maddeler: A yon, am:: 
n yand. antimon, ar;enik, baharatH 
fi kendir, kereste, keten, köhneU 
5f demir mamulatı, köhne madenii 
ti ler, hububat ve baklıyat, ipek.ii 
•• k k k . . k :: i! rom, urşun uru ıncır, uru:: 
Ü üzüm, kuru ;emiş, balık, balık ji 
n yağı, bal, bağırsak. et, kuruii 
!1 bamya, gülyağı, maden kömiiji 
ı. .. t b w 1 .: :: ru, manganez, mazı, a ag an:: 
ll mamış deriler, tabağlanmış dcrii! 
fi ler, tohumlar, tiitiin, yaşii !i .. . :: 
11 meyve, yumurta, yun, zeytın:: 
" . . h l'f ~. il ve .::ıeytın tane.sı, mu te ı ma:: 
H denler, nebati yağlar, palamutf! 
i! ve hülasası, pamuk, pekmez, i! .• r !! sebze, sünger, siitten mamulii 
g maddeler, şarap vesairedir. llf 
U Bunlardan afyon, arsenik bi f 
i! rer, amyanlar iki, bakır üç, hay!; 
a! van döküntüleri 9, keten 12.p 
•• k""h d 1 5 .. b' .ı n o ne ma en er: • sunger ır,:; 

if pekmez, bira ve zimpara birerf: 
il firma tarafından ihraç edilmekİ! 
•• d' u H te ır. ı: 
Hr::aıı::an.u:11nmır:n:ım:::::::ı:nn.-ma:ff 

Fotoğraf ve 
pul sergisi 

a:e~etleri ~n der: başlar. Tanzimat dolaşan satıcı ve sucu eşeklerile nak· 
~·· ~ı iki t h c ogan belediye mües· Jiyatı dünden itibaren Beyoğlu ve 
1 ~rbiiı: ,,;;a .. ta ayak Üstünde gürbüz, Eminönü mıntakalarında vasak edil 
11:or· .. ,J ... rtıın ~ . . . • 

lırurn v·· .. e~e memur edılen bır miştır. 
8 ucllt ıdi B l d" · k d ~ b 1 · 

Anıerikadahi seıgige 
biz de iştiı ak ediyoı uz 

İd· .. u taht · e e ıyenın oy ugu u usu e rı 
1 0 teki (~ay?klarclan biri: Vergi ayet etmeyip eşekle satı~a devam e· 

be Ha)b k. zaı nakti>. decek!er şiddetle cezalandırılacakt~r: 
k lediye~ 1

• tanzimntın Örnek aldığı Diğer kazalar için de bir şubattan ıtı 
d~11dj ş k_.r ta kurunuvustadan beri haren bu karar tatbik mevkiine ko -
c ılerine \~~!~~İni tamamlannşlar, ken nulacaktır. Nahiye müdiirleri ;e za • 
e~ kad uyuk, hatta muazzam diye bıta memurları dün emrin yerme ge-

tl-ıı 1 ar s · ·ı · · · "ba 1 1 d ~ erdi ervet menbaları temin et tırı mesı ıçın tertı t a mış ar _ır. 

b()l~alb~k· b· . Musiki mualllm mektebi 
lJYle l'nal~ ızıın belediyecikle•·imiz genlflellldl 
8 

81elik § ~~enbalardan mahrumdu. Ankara. (Telefonla) - Geçen sene 
• et'ıqay,. .. ~ .1r tesisatı da ya ecnebi ledr isata. başla'-•an devlet tiyatrosu 
~ek"ı """ının h ~ u lerin 1• Ya ut da hukuki tc - mektebi talebelerine musiki muallim 

13u v e ındc idi. mcklt'binde yer tahsis edilmesi dola. 

Önümiizdeki cylüliin birinde A 
ınerikada pul, sikke ve fotoğraf teş 
hir edilmek iizere beynelmilel büyük 
bir sergi açılacaktır. 

Sergi 1937 eylüliinden 1940 sene 
sine kadar üç sene devam edecek ve 
Şimali Amerikanın muhtelif şehirle 
rine naklolunacaktır. 

Bu sergiye memleketimizin de iş 
tirak etmesi k;ıralaştırılmış, keyfiyet 
ten alakad;ırlar haberdar cdilmi§ ve 
hazırlıklara başlanmıştır. 

Oğretmen okulları ile Lf se 
ve ortalara bu yıl da 

talebe ahnacak 

Tren Ucretterlnde 
tenziUit zaruri 

görülüyor Öğretmen okulları ile lise ve orta 
okullara bu yrl da parasız yatılı tale- lktisat vekaleti tarafından alman 
be alınması takarriir etmiştir. şiddetli tedbirler sayesinde çimento 

Öğretmen okullarının birinci sı • ihtikarı tamamen kalkmıs, memlc • 
nıflarına orta okulların pek iyi ve iyi ketimizin her tnrafında cimentc ve 
dereceli mezunları, ikinci ve üçüncii kaletin tcsbit ettiği fiyat üzeriııdc.n 
sınıflara, lise ikinci ve üçüncü sınıf· satılmağa başlanmıştır. 
larmdan pek iyi ve iyi derecede geç Bugün çimento fiyatlnrmın tonu 
miş olanlar alınacaktır. her yerde 17 liradan satılmaktadır. 

Ancak lise ikind ve üçüncü sınıf 25 temmuzdan itibaren tathik edil 
lardan öğretmen okullarının mekte olan bu tarife bazı kimse . 

muadil sınıflarına geçmek isteyenler !erin dediği gibi tüccarların alc.>yh:ne 
meslek derslerinden imtihana tabi olmamış, bilakis lstanbul f zmit gibi 
tutulacaklardır. büyük şehirlerde eskiye nazaran sa-

Smıfı orta derecede geçen veya ik tış bir hayli artmıştır. 
mal kalmış talebenin miiracaatleri · Tüccarlar bittabi bu artıstan ;sti • 
kabul edilmiyecektir. Öğretmen okul fadc etmektedirler. -
larma parasız yatılı olarak girmek Diğer taraftan şark vilayetlerimiz 
isteyenler mezun oldukları veya ka ve tren güzerknhındaki şehirln::-niz 
yitlı bulundukları okullara müracaat çimentoyu eskisi kadar değilse de 
edeceklerdir. Bakanlığa doğrudan yine pahalı istihlak etmektedirler. 
doğruya yapılacak müracatlara ce - Bunun sebebi trenle nakliyat ücretle 
vap verilmiyecektir. riin yüksek olmasıdır. 

Okul direktörleri istekli talebeyi Nafia vekaleti trenle nakledilen 
since İmtihana tabi tutmayarak her çimento ücretlerini bir daha gözden 
çocuğa mahsus olan belgeleri (nü - geçirecek, ve bu suretle bu gibi müb. 
fus cüzdanı, sağlık raporu, ve rad • rem ihtiyaçlar halka daha ucuza 
yografi, çalışkanlık ve ahlak belgesi mal edilecektir 
ve dört fotograf) büyükçe bir zarf l 

k · k 1 Bundan evvel zmirdeki bazı fir-içine koyaca ve iizenne o u ca ken 
malar Yugoslavyadan daha ucuz bir 

dilerine verilen numarayı, adınr, soy 
d baba d d v l şekilde çimento temin etmekte ve a ını, sının a mı, ogum yı ve 

yerini yazacaklardır. Bu dosyalar en Almanyadan memleketimize çimen-

i O l ··ı 1937 ·· .. k to getirmekte idi. Almanyadan mem geç ey u cuma gunune a· 
leketimize gelen çimentonun tonu 

dar bakanlığa verilmiş bulunacaktır. 12 türk lirasına mal olmakta ve her 
Öğretmen okullarına kabul edilen hangi bir Alman limanından limanı -

talebe taahhüt senedi de tanzim e • mıza kadar getirilecek çimento için 
derek, kabul edildiği okula götüre - yalnız dört lira nakil ücreti verilmek 
cektir. tedir· Halbuki çimento, mesela De • 

Diğer taraftan lise ve orta okulla rince limanından Ankaraya nakil 1· 
ra girmek isteyenler bulunduklan çin ton başına 12 lira masrafı icabet 
vilayetlere göre şu okullarda imtihan tirmektedir. Bu yüzden ton basında 
vereceklerdir. maliyet fiyatı 50-60 kuruş kadar 

Afyon lisesi, Karaköse orta okulu, yiikselmiş bulunuyor. 
Amasya orta mektebi, Ankara lisesi, Bu vaziyet, çimento fiyatı tenzil 
Antalya lisesi, Balıkesir lisesi, Bile· edildiği halde, nakil ücretlerinin faz 
ci korta okulu, Bingöl kültür direk • lalığı yüziinden, dünya piyasalarına 
törlüğü, Bitilis orta okulu. Bolu orta nazaran memleketimizde çimento da 
okulu, Burdur orta okulu, Bursa or ha pahalı olduğunu a§iknr surette 
ta okulu, Çanakkale orta okulu, Çan göstermektedir. 
km orta okulu, Artvin orta okulu, Bundan başka Türkiyede çim~nto 
Çorum orta okulu, Denizli lisesi, Di· ~abrikalnrmın bir mıntaka içinde 
yarbckir lisesi, Edirne lisesi, Erzin • toplanmış bulunması da çimentonun 
can lisesi, Erzurum lisesi. Eskişehir pahalı satılmasında ômil oiınaktadır. 
lisesi, Gaziantep lisesi, Giresun orta Memleketimizde cimcnto ihtiyacı 
okulu, Gümiişhane orta okulu, Hak· her zaman hissedilir derecede fazla· 
kari kültiir direktörliiğü. Mersin orta dır. 
okulu, İsparta orta okulu, kızlar için B c 1 t l. b" ·· 1 k u raz a a e ı on eme üzere ci· 
İstanbul kız lisesi. erkekler kin İstan mento fiyatlarının ucuz olarak satıl· 
bul erkek lisesi, İzmir erkek lisesi, mnsı için nakliyat ücretlerinin indi • 
Kars lisesi, Kaslflmoni lisesi, Kayseri rilmesi zaruri görülüyor. 
lisesi, Kırklareli orta okulu, Kırşehir --------------
orta okulu, Konya lisesi, Malatya li 
sesi, Manisa orta okulu. Maraş orta 
okulu, Mardin orta okulu, Muğla or 
ta okulu, Niğde orta okulu, Ordu or 
ta okulu, Rize orta okulu, Samsun li 
sesi. Adana lisesi, T~kirdağ orta oku 
lu. Tokat orta okulu, Trabzon lisesi, 
Elaziz orta okulu, Urfa orta okulu, 
Van orta okulu, Yozgat lisesi, Zon 
guldak orta okuludur. 

İmtihanda kazanme dereceleri bir 
olanlardan şehit çocu\darı iist\in tu 
tulur. 

• .Maarl! \'Cklllctl munlllm mckt p•crlne 
l.alcbc almak için bir lnıtlhan açacaktır. 
lmUhana llkmclıtcp mczunlen gfrcbllecck. 
Ur. 

" Bunıa bclcdlycı:I Uludağa ha\·aı h t 
yapmak için tetkiklerini bir hayli llcrkt_ 
mlotır. 

• 7..onguldakta çalıştırılan mahklımlRr 
l50 yl bulrlıığımdan hurada hlr iş cczar\ ı 

qtır~k aziyet ·· ·· 1 k ı '"Q e onundc belediye er; yısile bina ihtiyacına kifayet etmeme 
lltı §taftan b" . b l d' .. eli <.::a on ırı e e ıye rcısı o • tedir. 
ker Ve b~n evinin öniine bir fener Bunun için me\cut binaya ila,·e su-

l ~lltnh 1 ~ arnavut kaldmmı çekerdi rctile bir kısım bina daha yaprlmıştır. 
der1tni~ lırıyet devridenberi şikayet- Bunun içinde enstruman odaları var. 
aha iy·~lrnadr, çoğaldı. Çünkü dır. . 
f<feaı •Yı_. daha giizeli istiyoruz:. Yeni binada önümüzdekı ders yılı 

Culllhu .bır tarafa bizim belediyeler başından itibaren müzik çalışmalarına 
fllla11ı1 dtıye~tenberi ne yaptılar. Os· iı başlanılacaktır. 
aı-1- evrın "b' b" =-=:===========::;------~ Rast . e nazaran ne gı ı ır :: J 

~rı ıyj b· Crdıler. Bunu bize en güzel, 1 Yeni eserle~ 
ı-:~berj 

1

b!İe~~dc gösterecek olan 923 Arkllekl 
ardır 1Yelerin yaptıklarr mas· 

Sergiye biitün memleketlerin işti 
rakini temin mnksadile esaslı bro§Ür 
ler hazırlanarak gönderilmiştir. 

Sergiye tarihi bir \'e:-he ve estetik 
bir kıymet \'ermek için i§tirak eden 
memleketlerin vatanlarına biiyük 
hizmetler ifa etmiş. ve milletin şiikra 
nını kazanmış siyasi ve edebi sima 
larile güzel ml!nzaralı yerlerinin te§ 
hirine miisaade edilmiştir. 

Sergi komitesi, gönderilecek bü 
tiin pul ve fotoğrafları güzel bir şe 
kilde çerçevele.neyi de taahhiit et 
miştir. 

Çe11k fabrikamızı kuracak 
mühendisler geliyor 

Diğer taraf tan lise ve orta okulla 
ra alınacak parasız yatılı talebenin 
seçme sınavları da 2 eylül perşembe 
günii saat Q da başlayacaktır. Seçme 
sınavları Türkçe- Edebiyat, riyazi 
ye, tarih - coğrafya derslerinden 
yazılı olara kyapılascaktır· Bakanlık 
tan gönderilecek olan soru zarfları 
sınav komsiyonlarınca talebe önün 
de tam saat 9 da açılarak talebeye 
bildirecektir. Soruların cevapları bu 
sınavlar için gönderilmiş kağıtlara 
yazılacaktır. 

ln.§a ctUrflecektlr. Bu cezıı.cvlnl yapmak il. 
zere inşaatçı 50 mabk<ım yola çılmrılmı tır. 

• 1nhlsarlar idaresi İzmir, Samsun \O 

Pulalhaned,, asrı tutun depoları )aptırııcal<. 
trr. 

• Ankara ziraat en tıtfüıil talcbt-lerl u :ıt< 
§e.k<'r !abrllmsındn tetkikat yapmı:şlo.rdrr 
~ Ankara ağır <"eza mahk!'ıncııl bir murt_ 

det evvel Ankarada meydana çıkarılan çJr. 

kin lşl<'rln suçluları olan Zirruıt bankMı me. 
1nurlanndan Rıfkıyı Uç buçııl< senryr bak_ 

.kal .Ahmet Çavuş 5 buçuk seneye, :naeıt , e 
Ali Osman isminde iki phııı d:ı. d5rt buçıık 
&!'.'neye mahldtm etmiştir. 

"' Almanya ile .ArarıuzıJa, Berllnde ecre. 
yan eden mUzakcrclcrfn durduğu rivayet c. 
dllmcktedlr. Faik Kurdoğlunun gdmckte ol 
du/tlı da söylenmektedir • 

923 · Bu ııylık yapı ve 11anat mec~uasınm 
dar 1'·· tıenesinden 9 36 . ka - be§ ye altı numaralı sayıları bır arada 
clok_l.Q lltkiye beled' 1 ~e~ke.sın.~ e'li çıkmıştır. Tavsiye ederiz. . 
~t . llıi] ıye en, ı ı yuz · 
~l§lerd· Yon 887.824 lira masr?f 
Q ır. 

v . undan 40 
f~~~rc 

111 
.599.629 lirası hesap 

""-1..!lrn • <lsrafıdır 1§tir. · 

• Emniyet altıncı §Ube içinde kayıkçısı 
andalların kiraya verllmesl ve bulunmayan R 

dal d - t kl•lden fa7.la binilmesine 
bir san 8 or " 
meydan vermemek için bugiln kontrol yap. 

maktadır. 

Karabiik demir ve çelik fabrikala 
rındaki inşaat başlamış olduğundan 
Jngiltereden 20 lngiliz mühendisi şeh 
rimize hareket etmişlerdir. 

inşaatı üzerine alan Kantuar mü· 
essesinin reisi Horsterd de gelecek 

mühendisler arasındadır. 
Miihendislerin Karabiikte buluna 

cakları sırada iktisat vekili Bay Ce 
lal Bayard a orada hazır buluna • 
rak yapılacak inşaata nezaret edecek 
tir. 

• Amcrllmlı 11nlrl<'rdrn Robcrl l\lnc 
Gownn şehrimize gclml§Ur. 

• Yunanlstanın lngiıtc.rcye uımarlamış ol 
duğu ild muhrip ilkbaharda teslim edilccclt 
ve gelecek yaz Yunan tcnıancslnde de il ı 
muhrip yapılacakbr. 
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Başvekilimizin ikazları üzerine 

T ekirdağında bir spor 
toplantısı yapıldı 

IJ aponlar Fransız
lara ateş açtılar 

7 oplantıgı Trakya umumi müfettişi açmıştır 
Tekirdağ 1 (A.A.) - BugUn Tekir

dağ Halkevinde Trakya umumi müfet. 
tişi Kizrm Dirik saylavlardan Süreyya 
Genca, Ekrem Pekel, ZühtU Akın, Tekir 
dağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale va
lileri ile spora mensup üçer murahhas 
uzun bir toplantı yapmışlardır. 
Klzım Dirik Trakya gençlerinin 

Başvekilimiz İsmet İnönünUn ihtar ve 
ikazlarını ~kranla k8.r§ıladıklarını 

söyliyerek toplantıyı açmış ve bölge. 
mizin spor vaziyetini anlatmıştır. Mü
teakiben her vilayetin murahhası böl. 
gelerindeki spor işlerini anlatmış, di
leklerini ve şikayetlerini bildirmiştir. 
Murahhasların sözlerine SUreyya Gen. 
ca cevap venni~tir. 

Misafirler öğleden sonra. tlimen ko
mutanlığının tertip ettiği deniz müsa
bakalarında hazır bulunmuşlardır. 

ltalya ve Fransanın 
Şimal Afrikası 

Bir Fransız gazetesi "ltalyan Başvekili 
hayal inkisarına haz~r /anıyor,, diyor 
Pariı, 1 (A. A.) - Nazır ve so$·J 

yalist partisinin umumi katibi 
Paul Faure (Pol For) Epir.ac Lec 
Vines (Epinaklevin) de bir nutuk 
söyliyerek sosyalist partisinin si
yasi cephesi hakkında izahat ver 
miştir. 

Hatip Blum kabinesinin istifa· 
ımı intaç eden hadiselerden hah· 
ıetmİ§tİr: 

Blum kabinesi borsalarla ban
kaların hükUınetin hareketine sek· 
te vuran manevralarına ka.r§ı mü· 
cadeJe etmek üzere parlemento· 
dan salahiyet iıtemiş. Parli.mento 
kabineye bu salahiyeti varmit 
fakat iyn mecliıi bundan imtina 
et.mitti: 

Bu hadiselerin vahametini kay· 
dettikten sonra hatip halk cephe· 
ıinin bozulmasına veya inutazar· 
rır olmasına mani olmak için ıoı
yalist partisinin yeni kabinenin te 
ıekkülü hakkında Chautemps (Şo· 

tan) tarafından vaki olan teklif
leri kabul etmiı olduğunu aöylem§i 
ve bu partinin Manilya kongreain 
de halk cepheei partilerinin heye· 
ti umumiyeıine alenen tekliflerde 
bulunduğunu ilave ebniutir .... 

Bu tekliflerden makaad Paul 
F aure(Pol F or) in fU tekilde say
dığı meıeleler hakkında izahat ver 
mekten ibal'et idi: 

"Kapitalist, o!igarıik, malt ve 
ıinai kuvvetler milletin hikimiye· 
ti ve demokratik hükUnıetin İstik· 
lali aleyhinde harekete mi geçe· 
ceklerdir?. 

Ayan mecliıi ile reyi lma mü· 
racaat neticesinde anuıunu bildi· 
ren millet arasında bir ihtilaf mı 
zuhur etmiştir?. Halkçılar toplan· 
hımın timdiki programı siyaıt de
mokrasinin bütün ilmidlerini kr 
racak olan bu gibi hadiselerin te· 
kerrürünil menedecek mc.hiyette 
midir ? 

Fransa da 
Parti 

hükumet ve 
meselesi 

Pariı, (A. A.) - Bu aabahki 
gazetelerin serdetmekle oldukları 
müt.aleaların mevzuunu Frans ız 
İngiliz münasebatı ile İngiliz pla· 
nınır. n.kibeti meselesi teşkil et· 
ımektedir. 

Echo de Paris (Eka de Pari) 
gazetesi diyor ki: 
Şayed müzakerata girişilecek ise 

muvaff akiyet temenni edelim, çün 
lcü bu müzakereler Mallorka ve 
İbiza adalarının muvakkt1.ten c!e 
olaa i~gal edilmeııi meselesiııi ih· 
mal edemez. 

Eğer İtalyan hükumet reisi, 
Londra ile görüstükten st>nra şi· 
mali Franıız af fıkraamm daha sr
]u basılabileceğini tahayyül edi -
yor ise daha şimdiden büyük bir 
hayal inkisarı ile kar~ılD.imağa ha
zırlanıyor demektir. İtalyanın hü· 
kumet reisi, lhtime.l B. Eden He 
Lord Moutchl'in Fransız: tezi He 
İngiliz tezi arasındaki tesanüdü 
teyit etmi! olduklarına pek o kn· 
dar dikkat eL'?leır.htir. . Bu tesa· 
nüd, kendisinin miJletine inandır 
mek iatediği vezivet hilfıf,na ola 
rak pek kuuvvctlidir. 

Petit Parisien, (Pti Pariziyen) 
Gazetesinden: 

Fransa ile İngiltere Salarnanka 
ve Valancia'nm muharip sıfattan· 
nın tanınmasından evvel gönüllü
lülerin geri çağrılmaama ba§lama· 
11 aur~iiyie itiiaf akdedilmesi hu· 
ausunda hemfikirdirler. Bu nokta 
da, Romanın iddiası hilafına ola· 
rak, Fnnaız ve İngiliz noktai na
zarları arasındaki ahenk tamdır. 

iSPANYADA 

Nasyonalistler 
ilerliyor 

Salamanka, l (A. A.) - Res· 
mi tebliğ: lhtili.lciler Alban~id 
mıntakaıında ilerlemeğe devam e 
mektedirler. Kıtalarımız bu mın · 
takalarda T oril, Masegose, Arro 
yofrino ve Valdecunda,yı i~gal e· 
derek mühim miktarda h~rp mai· 
zemesi iğtinam etmitlerdh·. 

"Demir kol''un Valencia iatika
metinde ric.at ettiği zannedilmek· 
tedir. 

BiR ŞEHiR ALDILAR 
Salamanca, 1 (A. A.) - Radyo 

- Nasyonal: Aragon cephesinde 
akıam hasıl olan vaziyet hakkın· 
da ezc.üle ıu malumatı vermekte· 
dir: 

İhtilalciler yeni bir kasabayı 
İ~gal etmiılerdir. Bir dü§man yş· 
rüyüş kolu sahada mühim miktar 
da malzeme ve birçok cesed hıra· 
karak ricat etmek mecburiyetinde 
kalmı§hr .• 

BARSELONA BOMBARDIMAN 
EDiLDi 

Madrit l (A.A.) - Radyo. Nasyo
nalin tebliğ ettiğine göre asi tayyare

leri saat 4 de Barselona §ehrinin aske. 
ri hedeflerini müstahkem mevkilerini 

ve kışlalarını bombardıman ederek 

mühim basarat ika etmişler ve milis

ler arasında panik tevlit etmişlerdir. 

(Uat yanı 1 incide) 

beynelmilel köprüden geçmelerine 
mani olduğu için Fransız imtiyaz 
mıtakası ile Franıız tersanesi arasm· 
daki muvasalayı kestiklerini bildir · 
mektedirler. Konsoloslara Tiyençin· 
deki cenubi kıtalan kumandanları • 
nm Fransız makamla.rmdan beynel . 
milel köprünün muhafazasını ve ec • 
nebi imtiyaz mıntakalarmm himaye 
sini istemiş oldukları tasrih edilmek 
tedir. 

Japon kıtalarmm kumandanı Ge 
neral Katsuki Fransız konsolosuna 
muhasemata başladığı takdirde bey 
nelmilel köprüye dokunulmayacağı 
nı evvelce vadetmişti. 

ÇIN HARBt GOZE ALIYOR 
Va§ington 1 (A. A.) - Çin sefi. 

ri Hariciye nazırı Hull"ü ziyaret et 
miştir· Sefir mülakattan sonra gaze 
tecilere Çin hükumetinin Japonya i 
le bir harbi göze alarak Ça Har ve 
Hopey eyaletlerinde Japon istilasına 
mukavemet etmeğe karar vermi§ ol 
duğunu söylemiştir. 

SİLAH TAŞIYOR 
Tokyo 1 (A.A.) - Tiyençinden bil

dirildiğine göre Japon keşif tayyare. 
leri yirmi askeri trenin Pekin - Hanku 
hattının cenubundaki bir noktaya heş 
trenin de Tiyençin • Puken hattından 
yukarı gitmek~ olduğunu görmüşler
dir. Japon tayYareleri, Çinlilerin ate. 
§ine maruz kalarak trenlerden dördü
nü bombardıman etmişler ve Pasrtimg. 
f u istasyonunu yakm.ıılardır. Bu tay
yareler iki ha.t boyunca. birçok yardım 
er tayyare meydanları :ve Lunghay de
miryolu boyunda da mühim hareklt 
üsleri bulunduğtınu görmüşlerdir. 

HARBE HAZIRLANIYORLAR 
Şanghay 1 (A.A.) - Pekin ~ Tien. 

çinin cenubl wbisinde pek mtihim 
bazı askeri hareketler yıwıla.cağı anla. 
§ılmaktadır. Çin..malıfelleri ba.,ka. çare 
olmadığım söyliyerek büyük hazırlık
lar YJ!:.pıldığını saklamamakata fakat 
resmi mahfeller bu hususta ketum 
davranmakta.dırlar. 

JAPONYANIN HARP HAZTRLIOT 
Tokyo 1 (A.A.) - §imali Çin ihti. 

l!li dolayısile ihtiyar edilen masrafla
rı karşılamak üzere hilkfunet meclise 
üç yüz milyon yenlik bir munzam büt. 
çe daha tevdi etmeği derpi§ etmekte
dir. 

BOMBARDIMANLAR 
Şanghay 1 (A.A.) - Tiençinden bil. 

dirildiğine göre Hotung şehrinin kala
balık mahallesinin bombardımanı neti. 
cesinde ölen ve yaralananların miktarı 
bine baliğ olmuştur. 

JAPONYANIN TEBL/ô/ 
Tokyo 1 (A.A.) - Tebli: 
Hopeyde askeri harekat sahnesinde 

31 te~muz gijnü sükunetle geçmigtir. 
,Japon ordusunun ilk hatlarının kıta.la
n Yung • Ting - Ho nehri boyunda 
durmakta ve ileri hareketlerine deva.m 
etmemektedirler. 

31 temmuz günü sabahtan ak§8.llla 
kadar Japon ordusu Pekin, Tungu ve 
Ticnçini 29 uncu Çin ordusunun baka
yasından temizlemeğe çah§mıştır. 

29 UilCU Çin ordusunun kuvvei kül. 
!iyesi Paatingfuya doğru ricate devam 
etmektedir. 

EC 1E"BILERIN V AZIYETI 
Tiycnçin 1 (AA.) - Çin krtalarının 

Tangku ile Tiye.ncinin arasında muk
den ekspersini yoldan çıkarmış olduk. 
ları Japon erki.nıharbiyesi tarafından 
bildirilmektedir. 6 kitıi ölmüş ve 60 
ki§i yaralanmıştır. Bunlar meyanında. 
ecnebiler de vardır. 

Resmen verilen mal(ımta göre İtal
ya konsolosu Çin mmslerine taarruz 
etmek üzere §ark istasyonuna hareket 
eden Japon kıtala.rınm İtalyan imtiyaz 
mrntkasından geçmelerini protesto et. 
miştir. 

Ecnebi imtiyaz mıntakalarmda yiye. 
cek azalmakta hububat fiyatları iki 
misline çıkmıştır. 

J~n topçu kuvvetleri Çin ke;if 
kollarnu bombardıman etmişlerdir. 

Japonlar Fransız imtiyaz mmtakasile 
yedi k:ıometre ilerisinde bulunan Fnn 
f.IIZ t ersanesi arasındaki telef on telleri. 
nl ve yollan kesmielerdir. 

Japon gemileri 
Çarşamba günü limanımıza gele

cek iki Japon mektep gemisi Vis A· 
miral Minesi Ko.nın kumandası al 
tında bulunmaktadır. Gemilerden 
.. lvate,, ye Marki Daigo 'Yakumo,, 
ya da Ugaki kumanda etmektedir. 

----~~~~---.----./' 
Temizliğin 
felsefesi 

(f) Bt yans 1 . 
için bir nevi zehirdir. Bu .z~de 
mikropları besleyen mayi ıçın ~ 
lanması ölümlerine sebep ?1.uk 
robu besleyen mayi değiştı~I ~ 
de bile o zararlı şeylerjn bır def 
tübün kenarlarında kalır ve j 

len mayiin evsafını bozar. On~ 
mikroplan mümkün olduğu ~ 
zun zaman ya§atabilmek içiD ) 
besleyici mayii, hem de bu~ 
tübünü sık sık değiştirmek 1: rob'l 

Şimdi düşünelim : Bir rnık 
hayatı için bu kadar mühirn °~ 
mizlik insanların hayatı için aytıl? 
recede mühim bir şart olma~ 

Bu itibarla temizlik mek bili 
Bundan sonra, mekte pgemisi ola cocuklamnıza verilecek hayat ~Jd 

rak, bir çok sularda seyahat yapmış lerinin ta batında gelir. Fakat Y"" •i 
tır. nda işaret ettiğimiz gibi öğretff>" li. 

<lvate) gemiıi 1900 ıenesinde ln · lerin çocu~lanmıza sadec.-:: . ~ li 
giltere tezgahlarından denize incliril· - T emız olunuz. T emızl~k ~ t 
mi,tir. 1904 te Rus donanmasına lık !evazımmdandır. T emizh~ dl d 
kar§ı harp etmiş, Japon denizindeki denıy~t ~rtlanndandır. T ernıı ; k 
harbe girmiftir. 191 ~ ve ondan son· ~~n. bır mıan medeni bir insaO 

Yakuma) gemisi Almanyada ya • 
pılmt§ ve 1899 seneainde denize in -
dirilmiştir. 1904 te ve müteakip se· 
nelerde Rus donanması ıle çarpı§ -
mı§ olan bu gemi 19 f 7 de Singapuru 
Alman gemilerine kar§ı müdafaa et· 
mİ§tir. 19?1 seneli mayısından 1922 
senesj nisanına kadar Jap~:m mektep 
gemileri filosuna dahil ola . 
rak devrialem seyahati yapmı§, 923 
te, Tokyo civarındaki büyük zclze • 
lede yardım kuvvetlerine İ§tİrak et
miştir. 

raki senelerde Alman donanmasına gıldır . ., . , 
karşı Japon sahillerini korumuıtur. Gibi umumi mahiyette aözl~ 
Bundan sonra, mektep gemisi olarak rar etmek kafi gelmez. T emizl~ ı 
bir çok yerleri ziyaret eden (lvate) esaslı hayat §artlarından oldu~ 
de 1923 senesinde Tokyo civarında lafılmaaı kolay fenni, ilmi de~ 
ki zelulede yardım kuvvetlerine it· genç dimağlara telkin edilmelidi:I, 
tirak etmiftir. Bu hükümden ikinci bir neb 

Gemi, 1935 te, Çin aahillerini mu· varmak istiyoruz: Temizlik Iİ 
hafazaya memur üçüncü filoya gir . hakkmda~i bu izah tarzı çocuk 
miş, 1936 da tekrar mektep gemisi ~ız~ tel~ın etmek istediğimiı 
olarak Amerikaya, Cenup Okyanus turl~ ahl~k düaturlan hakkındı 
sularına seyahatte bulunmuttur. tatb~k edı!ebilir ve ancak bu . 
JAPON GEMiLERiNE MAHSUS t:Ikı~lerd!:. ki. onların kanaati~ 

MERASiM PROGRAMI n~~ ıstedı~mız derecede mü
bılır. 

4 Ağustoı: Japon Aminıl gemisi 
Bakırköy açıklarında kaıtılanacak 
gemiler §ehri muta.d merasmile ee -
Iamlıyarak limana dahil olacaklardır. 
Gemiler limanda demirledikten son 
ra İrtibat zabiti binbaıı Süreyya ile 
maiyetindekiler amiralin gemisine gi 
decekler. Müteakiben amiral gemi -
den çıkarak valiyi, kumandanları zi 
yaret edecek ve ziyaret ettiği zevat 
bu ziyaretleri gemiye ~tmek •uretif,. 
iade edeceklerdir. 

Amiral Koga ayni gün saat 11 de 
mütad merasimle Taksim abidesine 
çelenk koyacaktır· Amiralin Japon • 
yada vefat edip cenaz~si şehrimize 
getirilen yüzbqı Şevketin mezanna 
da çelenk koY'm88ı muhtemeldir. Ja· 
pon deniz talebesi, bir Şirketi Hayri 
ye vapuru ile Heybeli deniz lisesine 

gidecekler orada 1 50 kişilik bir öğle 
ziyafeti verilecektir· Akşam vali tara 
fından Parkotelinde bir suvare verile 
cek ayrıca talebeye de Taksim bah • 

çesinde 60 kiıilik bir ziyafet verile -
cektir. 

5 Ağustos: Misafirler öğleden ev· 
vel tehri gezecekler saat 1315 da Ta
rabyada T okatlıyan otelinde Anıiral 
§erefine 60 kişilik bir ziyafet verile . 
cektir. 

Ayni günün aktamı ıs.at 19 da 
Amiral Koga maiyeti erkanı harbiye 
llile ve ekspru trenile Ankaraya 
hareket edecektir. 

6 Ağqatoı: Amiral Ankarada An 
kara kumandanı, Milli Müdafaa Ve 
kaletinden gönderilecek erkan ve ü· 
mera tarafından karıılanacak ve doğ 
ruca Milli Müdafaa vc:kilmi ziyaret e 
decektir. Amirale Ankarada Marma 
ra kötkünde bir ziyafet verilecek ve 
akpm eksprcsile Ankaradan §ehri • 
mize hareket edecektir. 

Ayni akşam burada amiral gemi· 
sinde bir çay ziyafeti verilecektir. 

7 Ağustos: Öğleden evvel tehiq 
gezilecek öğle üzeri Japon sefiri bir 

ASIM~ 

Yılana tapaf1 
Zenciler 

(1 inci 8uy/a<lan d6t.,J 
dir. Topladıkları malfunatla ~ 
raber getirdikleri film, mm ~ 
11nda o kadar alika ile kalfJ 
mıttı:r., ki bu kal'Jıl&yıf, b1i 'f 
~ocanı.n ~frika aeyahatlerinİJI ~ 
tıc~le.n, bırçok ke~if ıeyahatl~ 
yetının aeyahat neticeleri yaıı 1 
kat kat ehemmiyetli olduğun' f 
Jilet eder. Bunlar, baıka)ar~ 
tandırıcı neticelere varmıtl ~ 
Şimdi getirdikleri entere$all f 1 
Nevyork ve Şikago ıinemahıt111 ~ 
gösterilmektedir. _.t 

Diğer taraftan, bir ilim h•nı 
hu karı kocanın izleri üz~rı~ ~ S 
yürüyerek, kobra yılanı zehrıf11 0~ 
le tesirsiz bırakan nebatın ııe bf 
dupnu öğrenmek için aefer• 
zırlanmaktadırlar ! · __.d 

s'ovvETLERO~ 
Yedi kişi , 

mahkum edild1 
}'lı"~ Moskova, 1 (A. A.) -

ajanıı bildiriyor: ~ 
Jaraslai'deki Danilov mın ;;_ 

sının yedi dirjjanı, Danilof Sil~ 
kemesi taraf ınan kollektif l~~jı 
mülkiyetini lağvederek ferd1 i~ 
mi tekrar teaiı etmek ıuçundj;!f 
ıeneden 1 O seneye kadar ~- 1 

cezalarına çarpılmıılardır.. 1'J 
lar, üç kolhozu dağıt.arak b&J •. ~ 
hoz mensuplarından daiınt dl~ 
yet senedini geri almı! ve bul ti 
toprak, hayvan ve makine e ,il 
mıntaka sakinleri arasında t~ 
etmiflerdi. ...../ 

ziyafet verecek ve misafir gemiler•-- YENi ROMANLAR 
akşam limanımızdan ayrılar.aklardır. 

Bu müddet :zarfında Festivalde bir ı Ç 1 p) 8 k 1 8 C-
Japon gecesi yapılacaktır. 

1 
100 Kuruı 

ltalyan mektep gemllerl 
Falerde 

Atina (Hususi) Kristof Kolomb 
ve Vespuçi isimli iki lta'yan mek · 
tep gemisi F aler limanında bulun • 
maktadır· Amiral Fuara·nın kuman· 
dasmclaki gemileri Başvekil ve deniz 
müsteıan ziyaret etmif, Amiral ta -

Açlık 
50 Kurut 

Yazan: 
Refik Ahmet! 

SEVENGIL 

Dağıtma yeri VAKiT kütüpal',,i 
rafından da bu ziyaretlere mukabele

1
i!-__________ _, 

edilmiştir. 
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•ı arası: ao Yazan: Ziya Şakir 

l k . 
<ıı. ısyan Maraş'ta ... 

ı·ı ha lıh k) 
u, a.Hah) a , artık (Baha Ra· 

' ıtıı ... \'e (M h E: Ilı. ' e di) unvanını 
i) 11.aen hü .. k . 
l"·llıeıhebi Yu hır ekseriyet (Şi· 
d Utkınen • n~ ınensup olan bütün 
tııa "'f ltetle · b ltıı 1 adanı rı, u kurnaz ve 
~1• ın etrafında toplan -

•i \l\'\'etini 
ı .ne tali- n hu kadar b"" ·· 
l "h ... ,en B uyume· 
tid~ l!ht1 eİd aba ishak daha ha· 
t.. erıne k en bırakmıyor· mü-
""ı' , Ço k h' , d 1Ye edi sı 1 ır ketföniyet 
'tı.ın. • Yordu B'lh kad 1•Yaai k · 1 assa, maksa 
:t..t~t tenk ısı~Jarından, zerre 
'''"" Verınıyordu a~. ,,et b" • 

L-~tı~ , ır ınüddet d L,_. ) 
ıqlltı n 10 e ;,oy ece 
rtıi • 1nı lrlij hra, maksadının bir 

!, I> eın surette if,a et· 

~.._Attık c 'h 
ka lllanı Yakı ı at bayrağını açmak 
ı,/1'-rı dok·~'tı.. . Masum olara'' 
'd Ce '"lid ulen bınlerce ve bin -
~ ~iiı .... :ınızın kanlarını dava 
eıa., iıt' Selçuk Sallantıdan 
~ Dih, ~C:eğiz. 

btönde t~n .ınüridlerine haber 
Qll hahetınıttı. 

~) ve (I(' (Marat) dan, (Si · 
Ilı liJcin I Oltya) ya kadar •aha· 
~ ~ 'ıire~t~ bütün Türk ve Türk 
(bllıyet h erınde büyük bir menı-
~Le, fJy tıs~Je getimıitti. Çünkü, 
ı..:~ G as vakasında, Selçuk 
j'llrb,11 1 •Yaseddin'in füphesine 
ı(tt 'l.a 

0 arak hatları keailen bin· 
't ~'lin h~llının aileleri, daha ha
J:.~~kl, .1k ınatem içindelerdi. Ve 
.;~ • ~1 Urbanların intikamını 
~(ti ~,_>n, senelerdenberi ıabır -

Hac:ıı '"'""'" t._ 'Cla'ha I 1 
... ..-"'lcmçktclet-di 

~'lirı· t'hak), son defa olarak 

f lanı ·ı' artmış .... . Artık, Selçuk 
e ı e Lo ··ı b"J lll•lik ol ~ o.çe ı ecek kuvve· 

,._ lltın.. .. dugunu anlamı,tı. 
~ 'L .. n utt · 
ti 1"ıtıal t e~ıne, son haztrhklarr 
ı 11 637 · e .1111§ .. Ve nihayet hicre-
~'lld' ıncı se . ed isini ~esı mayıs ayında, 
,.,}l'ek. (Eınırülmü'minin) ilan 

muhtelif istikametler üzerine yü· 
rüyecek olan uileri, büyük . bir 
dikkat ve mahar tefrik etın•f· 00• 
Hepsinin baılarına da, en cess~r, 
en tecrübe görmüş, ve büyük kıt
leleri idare edecek kabiliyette a
damlar geçirmi9ti 

İsyan, birdenbire patlamıttı .• s.el 
çuk Sultanı Giyaseddin, bu .ıını ..
yanın geniı sahası kartısında ne 
yapacağını tatırmıfh. 

Selçuk tahtını, küçük kardeti~e 
vermek istediği için babnsını ol· 
dürerek cebren Selçuk saltanatını 
ele geçiren bu sultan, esasen ~e: 
kiinden pek o kadar emin deiıld!. 
Çünkü onun bu caniyane hareket~, 
kendi sadık tebauı aruında ho! 
görülmemi9ti. Bundan dolayı, (Ba 
ba lshak)a tabi olmıyanlar~~ da 
bu İıyana iıtirak ederek Şııle~e 
iltihak etmeleri çok muht~~~ldı .. 

Ayni zamanda Selçuk hüluanıe
tinin darbesine uirayan &azeHar 
zem beyleri de (Sivaı) ve (Ayı~
tap) taraflarına çekilm!ı~erdt. 
Bunlar da ıultan Giyaıeddın e hu 
sumet ıöıtermektelerdi. Hatta h.u 
sırada bunların tedibi için (Emır 
Muzafrereddin Ali Şir) kuman· 
dasında olarak o taraflara büyü· 
cek bir ordu gönderilmiıti. 

ilk isyan (Maraı) havaliıinde 
patlamı1 ... 'Oradan, (Elbistan), 
(Malatya), (Tokat) taraflanna 
doğnı UZaıtJllfU. 

Sultan Giyaseddin, artık Har· 
zem beyleriyle uğraımayı tehir et· 
mit•• Sürallc:: 4ailca iu ücorinc yU· 
rümesi için, (Emir Ali Şir)e haber 
göndermitti. Ayna zamanda, şe -
birlerin (Sünni) halkından eli si· 
)ah tutanları da, bu i.li (Şii) lerle 
(cihad)a davet etmitti.. 

S - lWRUN ' '? ~CUSTOS rt 937 

!A~~a'::!~~, _B~r~~--!e _ Yalov~<!,a bir_!J':_Zi~ 

Bursa camilerinde 
Yeşll'in çinileri, Emlrsultandaki bir yazı, 

Ulucamideki levhalar 

Bursa sporcuları Dağ Bayramına gittikleri için 
lstanbullu sporcuları karşılayamamış olacaklar 

Bursanın metfıur Yetil Camisi. 
Türkiyenin en güzel çinileri. Mih· 
rap kısmında ince İflenmif çinile· 
rin bazıları kırılmıf. Bu kadar gü· 
zel 9eylerin içinin topprak olduğu 
ıörülüyor. 

Jç duvarların etrafında l>oydan ı 
boya, yazdı çinilerle ayetler ya
zılı. Bunların altında altrkötc ko· 
yu mor çini tatlan - itlenmitle· 
rin yanında sade - ötekilerin gü· 
zelliğini daha fazla gösteriyor. 
Kapıdan girer girmez bir ha -

vuz. Havuzun ortasında ku! kafe· 
si gibi, mermerden bir oyma var: 
Küçük mikyasta bir kötk. 

- Yekpare mermerden yapıl · 
mıttır. 

Mermer, içinden oyularak, dı -
tından yontularak, pencereler ve 
pencerelerin parmaklıkları ince 
ince açılarak büyük bir el emeği 
ile yapılmı§. ' 

Havuzun fıkıyesi açıldı.... Su· 
lar, bir miktar yükselerek, havu -
zun durgun ve ağız ağzına silme 
dolu sularına dökülüyor. Camiden 
çıkanlar, havuzun mermer çinile· 
rine zincirlerle bağlı küçük ka
laylı tasları alıyorlar, havuzun su· 
yuna daldırıp yavaı yavaf içiyor
lar: Sükunet ve serinlik .... 

Caminin iki tarafında tedris 
odaları. Bir tarafta kapı, bir taraf 
ta pencere. Kar,ıki duvarda mus· 
haf dolabı, bu taraftaki duvarda 
ocak yeri... Duvarı birtakım kuı
ıun kalemle ya.zrlnuı, yazılarla 
dolu: Ziyaretçilerin yazıları: 

931 tarihinJe Y eıil Camii gez· 
dim. Güzelliğine hayran olJwn ..• 

Eski yazılarla bir batka yazı: 
Y efil camii ıerili Allah hü•nü 

cemaliyle müıerrel et.in. Ziyaret 
ettim. 

di derler. "Camilere put yapıyor 
lar." diye ayafa kalkmıtlar (biri· 
birile birleten yazılann haçput 
gibi biribirini katetmesinden do· 
layı). Fakat sonra bunun mahzu· 
ru olmadığı anlatılmıı. Daha son 
ra Ki.be,nin duvarlarına da bu 
tarzda yazılar yazmıtlar. 

'Camideki bu levhalar üç hat
tadın eseridir: Şefik, Elfettah ve 
izzet beylerin .... 

"Mihrabın üzerindeki ıu halı 
Mekkeden gelmiı. Kibenin halı -
ları eskidikçe yerine yenileri ko· 
nurmuf. Eskileri de mukaddes hır 
hatıra olarak, muhtelif camilere 
taksim edilirmif. Bu arada bunlar 
dan biri de buraya ıönderilmit. 
Şu seccade de öyle. 

"Bir de Kudüı'ten geldiği söy
lenen bir demir parmaklık vardr •. 
Şu penceredeki parmaklık. öteki 
penceelerdeki parmaklıklardan 
ba.Jka (demir parmaklık put ıek· 
linde dört kollu' demir parçala· 
rının yan yana gelmeıinden mü -
te,ekkil.. Ayn ayrı parçaların uç· 
!arının birlettiği yerler biraz ara· 
lık. Kudüs'ten gelmit olmasına ih· 
timal verilebilir .. ) 

Ulu J Cami'nin arka kapısın· 
dan çıkıyoruz. . 

o\' • • 

Ulu Cami'nin kar911ında bir ma 
nav dükki.nı. Gözlerimiz o meı· 
hur Buraa ıeftalisini arayor .. Üç 
ayrı sepet var: 

- 13 kurut, 15, 20... Hemen 
h'emen hepsi ayru cinsten. Orta 
büyüklükte. 

- Daha teftaliler iyice olma· 
dı. On on bq gün iıter dah"a ... 

Biraz katıca. Fakat yine tatlı 

Otobüs bet dakika kadar dunr 
yor. Kalkıyoruz. 

Bir buçuk saat sonra da Yalo
va. 

Güzel, yeni biçim binalar. Bir'" 
den gözümüzü beyaz 'bir cephe ü
zerinde kabarık, yiikıek, krrmıu 
harfler alıyor. 

iLKOKUL 

Bunlar talebeye eliıi dersinde 
yaptınlmıı. Kesip kabartma bir 
o§ekilde harfleri yapmıflar. Sonra 
kırmızıya boyamıtlar. Çok güzel 
olmuı. 

- Şimdi yeni bir ilkmektep hi· 
na11 daha yapılmak üzere. Diğer 
taraftan, bir ortamektep yapılma· 
ıı için de teıebbüsata giritildi. 
Toplanan bir komite ortamektep 
binasının yapılması için yardımla
rı temine çalıııyor. 

"Hakikaten J;.ıraya bir orta 
mektep lazımdır. Kazanın tam 
devreli 9 ilkmektebi var. Bunlar 
dan lier sene 180 mezun çıkıyor . 
Bunların burada okum.ur için bir 
ortamektebe mutlak lflzum var • 
dır. 

"Mekteplerimizde taleJ;e mev· 
cudu fazladır. Yalova ilkokulunun 
350 mevccudu var. .. . . 

Yalovadan lstanhula. Vapurda· 
yız. 

- Bir gazoz. 
içtik. Bet kurut verdili. 
- 100 para dah'a. 
Vapurda ıazoz yecİi buçulÖıiuJ. 

Halb'uki Bursada lokantalarda ta· 
vuk suyu ve pilav yedi buçuğa, 
muh'allebicilerde tavukgöğıü ye
di buçuğa .. 

ve lezzetli. Bursa ıeftalisi ı;.,ka V. G. 

'Alyonkarahiıarlı .... türlüdür diye yiyoruz da galiba -SON-
biraz da onun tesiriyle daha lez· -----~--;..._ _ _______ _ 

~1Jt· ' U~uın~ ' · 
1~ l.a'· 1 ısyan emrmi ver· 
·~j ''•n 

(Ali Şir) bütün tiddetile, uile· 
rin üzerine atdmıftı. Fakat, kalb
leri tiddetJi bir i11tikam ateti ile 
yanan asilerin çok kuvvetli muka· 
vemetleri ka1111ınd& kalmıttı. 

Emirsultan Camiıine tehir dr 
tına çıkan uzun bir yoldan a:dili· 
yor. Sağ taraf mezarlık. Sol taraf 
Bursa ovası, Uzakta Yıldırım Ca 
miıi. Arkamıza dönüp bakınca 
bembeyaz minareler gözümüze ili· 
,iyor: Birçok cami var Buna.da .. 
Hepsinin ortasında Ulu Cami. 

zetli geliyor. 
... . . Kutuota Jıışlaganlara 

"Sesli mektup,, ~i lı" ~ ltliike kuvvet!erinin teşkilatı, 
e J ~~ıneldi ... Baba ishak, 

' ~' 

di 

Sağlık .. _ tt, Servisimiz 
~t ~ dokt ttte beı b orumuz Pazartesi g11ıılert 
cı..::: l<ı.~b uçuktan yirmiye kaılar ga• 
~tı..._ı, leQ ll!ıeatnde, Cumarteaı gtlnler1 
~Qı-~&rı 18 a kadar LlleU Tayyare 
he .. ~ ' Oltu.... lklocı daire Uç numarada 
-~~ •- ""CUları 
~,.,.. "'buı llllZJ Yedi kupon muka. 

""l eder. 
e dl ~ il doktorlanr::uz da oklJ' 

~~ ı::ıı, d tınJrJertne bam bulunmaır. 
>.~~ı.ı_ - 0 ktoru 
·'Qa -..qPı ı. nıuz FahretllD Dlımea 
~ l>&ıarteaı Ukıaı C&ddealııde 127 auzna, 
ti ile huıundug-uıünıerı aaat H Ue 20 ar .. 
~ ~araıı6 gibi doktor Necatı Pak• 
ltt~ !'ada aaı Y Mahmudiye caddes! 1- 2 
it,. ~ OkuY1J .. 

1 
•e cuına günleri ayni nal# 

• .. uıa ... -llfaJc te · .. .,ızm dişlerine bakaca!.• 
Ot-ı('Ttıt ~ davııertnJ yapacaklardır. 
~ trıp 

8 
&ııda ~lktaf tramvay cad

ı.~ tlluıı~•rtınıa.nmda ııllmıetçl EmJa 
ı 'tltııı ç OkuyucUJarımıı:m çocuk 

~:4-hıca et edecekUr, 
,..~ a~ " kaara 
~l:ııu 2 ııuıtı Y Pertev Eczanesi Y• 

"''~ ~urt :.;:a 11Unnetçl ve sıbhat 
l>otı tll trıJeıc KURUN doktorımUD 
~l!l! te1Uıabııı11~1Y0tıJan beherlnf yedi k\J" 
l"tıet!ıı taıue e ve aboneıerlınlze eo eho 
ltırıue 1 l"aııa~Uklarmın •Unnet :ı.mell• 
~·~· ttıu 8.ktrr. ıı,_-ı.ııe~ l'atdı~ıı 
.~et lbOra doktor. dl"-'1 " l11D' 
~d lcul>oııuCaat ederken KURUN'UJI 

il' lldıuı · Yedi tanı ılltOrmek 

.. ,~llRUN---. 
~u •uı>oıı traeı kuponu 

... u g~ a lttı~lr ete ida resine ı:etırl'r.ler. 'tt' UlnJa.rıru paraaız b&ltınrlar 
a . Un bekfmıertne paru" bakt 

ltırıu ~ ff11ktı1r 
aııuıı Yoıı:e rnan rnO§avlrlertnı ber 

rrnı pıı.rasız anrup 11;n~nlr 

Asiler, derhal mukabil taarru· 
za geçmi9ler ... (Ali Şir) in kuvvet· 
)erini kimilen peritan etmişler .... 
ıehir ve kasabaların sünni halkı
nı da kılıçtan geçirdikten sonra, 
Hükumet heıabına ortaya atılan 
Malatya, Tokat ve Ama.aya ıehir
lerine girerek (Emirülmü'minin ... 
Baba Rasulallah) namına hakimi· 
yellerini ilin etmiılerdi.. ... 

Baba İshak; programının birin· 
ci kıımını, bu ıuretle ve kahir bir 
ıalibiyetle ikmal etmiıti. Derhal, 
sefil bir hayat geçirdiği mağar& · 
dan çıkarak, müridlerinin batla -
rında tatıdıklan bir tahta sedye 
üzerinde ~Amasya) ,ehrine gel · 
mit.. Orada bir hükümdar gibi 
yerletmiıti. Ve itte o zaman, prog 
raımının son ve mühim kıımını if· 
ıa etmit: 

- Konyaya gideceiiz. Selçuk 
sultanını tahtından indireceiiz. · 
Onun yerine geçeceiiz. 

Demitti. 
İntikam ve zafer hisleriyle gör 

lerini kıpkızıl kan bürümüş olan 
müridler, bu emrir. ihtiva ettiği iğ· 
renç ihtirası görecek vaziyette de· 
ğillerdi ... Onun için derhal bu em· 
rin karşı:and:ı da boyun iğmitler; 

- Hay hay, .. hım.. Sen, he· 
men emret. Kaf dağının arkasın.ı 
bile gideriz. 

Cevabını vermi9lerdi. . 

Emirsultan camisinde, içeri gi· 
rer girmez sağ tarafta, beyaz ba
danalı duvar üzerinde siyahla ve 
hep kaime zavive tetkil eden h"at· 
]arla yazılmıı bir yazı göze çarpı
yor: 

Lailıihe illallah Muh"ammed re 
sulallah 
Bu kelimeler, biribirinin içine 

1rirerek uzun bir mustatil teıkil c· 
diyor. Kelimelerin her ayrı parça 
sı da, münhani hatlar daima düz 
hatta cevrilerek, diiz köşeli ~ekil· 
ler tetkil ediyor: Kübik uslu1>u 
andıran bir şey. 

- Yeni yazılmıta benziyor: Du 
varın badanası ytni .. 

- Yazı 1932 de yazılmıfbr. 
Bir de bunun ayni avluda \'ardır. 
Vallahi kim yazmıt bilmiyorum. .. 
1936 da badana edildi: Ya-zıyı boz 
mamak ,artiyle, etrafından sürül 
dü. . 

Otobüı saat birde kalkacak. Bi· 
raz evvel bir otelin kapıaında göı- Evril mmtakalarmda seyahat& çık 
mü!tük. Şimdi otobüs idareainin makta olan buz kıran, gemileri, kutup 
ıalonunda bekliyoruz. Tem iz bir istasyonlarında: kışlamakta olan kahra 
salon, duvarlardaki levhaları ve manlara 300 kadar "sesli,, mektup gö 
vapur tarifeleri, ıeyahat ve gezinti tilrmektedir. Bu mektuplar, ilzerlerin 
ilinlan ile tam bir ıeyahat acen· de gramofon plili terti,batlı bir §erit 
teliği. İnsan timdi bir seyahatta bulunan kart postallardan ibarettir. 
olduğunu anlıyor.. Bu kartpostallarda, kutup kışlayıcıla 

Camda bir ilin. Sokağa doğru rınm ~cuklarının, kanlarının, annele
yapııtırılmıt. Tersinden okuyoruz. rinin ve yakın dostalınım sesleri mar.. 

24 oe 25 airato• cumartui but bir halde bulunmaktadır. Bu kart 
oe pazar Dağ Bayramı. lar, ilim uğrunda Arktiğin soğuk mın. 

Bu münaaebetle Uludağ'a bir takalarmda yuvalarından uzak yaşa-
ıezinti yapılacak. yan bu kahramanlar üzerinde herhal. 

Sabahleyin bayrama gitmeğe de çok iyi bir surette tesir edecektir. 
hazırlananlar vardı. Bu, kendileri için en büyük bir hediye 

_ Ne kadar ıürüyor Uluda~a ve en beliğ birer mektup teşkil eyliye-

otobüa? 
• cektir. "Tru11 

- Altı saat kadar. 
"(latan.bula geldikten ıonra, ıi-,, ___ KURUN ----

C:lerken vapurda gördüfümüz İltan 
hullu aporculann Bunada kendı
lerini kimaenin karıdamadığm -
Clan tikiyet ettiklerini duyduk ... 
Her halele Buraa ıporculan o ıün 
dai bayramına ıitmit olacaklar.) 

Otobüa biri OD geçe kalktı. 
- Üç aaatta gidecek Yalovaya. 
Bu otobüs yolculuiu çok güzel. 

Aybk· 
a oyWc 
8 aybk 
Yıllık 

.4.BONE TARiFESi 

Memleket 
lotnde 

15 
%80 
'75 
900 

Memleket 

dlfmda 

155 K"'" 
U5 Kl'f. 
8!0 a,... 

1600 Krt. 

TarUealodeıı Balkan btrlıtt fctn ayda o tuz 
kurUf dU,WUr. Posta blrlifine gfrmfyeu 

yerlere ayda yetmı, be§er kuruı 
zammedJllr. 

rtırklyealn ber posta merkesinde 
KUBUNa alıoae 7ıwla • 

Yollar çok muntazam. Otobüı sağ 
lam. Hızla gidiyor. Gözümüzün 
önünde daima deği,en manzara· 
lar. Ka11ıda gideceğimiz tepeleri 
görüyoruz. Otobüs burgu gibi dağ 
ları sanki içinden delerek tepelere --·A•d•rea_d_e_ği_11u_rm_e_11_cre_u_2_ıs_kuru_ı_tu•r• • ..: 

Artık· tamamile siyasi bır cep· 
he alan 'Baba Jshak, yi!'e büyük 
bir ihtiyatkirlrk söıtermıf ... !>~=
hal kendiıiyle ittifak etnıelerı ıçııı, 

Ulu Cami'nin en güzel teyleri 
duvarlarındaki büyük yazı levha· 
ları: "Çifte vav"Iar, "Biunilli.h'' 
lar, diğer yazılar. Bilhassa göze 
çarpan, levhalardaki yazıların ters 
li yüzlü olması: Meseli "Bismi!
liJıi•rahman irrahim" bir sağ 
dan başlayor, sola gidiyor ... Bir 
de sonldan batlayor, tersine sağa 
geliyor. Sanki arkadan yazılmıı 
da bu tarafa alui vumıuf. Bazı 
levhalarda, doğru yazı siyahla, 
ikinci ters yazı kırmızı ile. 

tırmanıyor. bir bakıyoruz: Tepeye 
karııda tekrar bir tepe var, Tepe· 'ı.--------------. 
çıkmıtızda iniyoruz bile. Fakat ilkbahar selleri 

S. s ve Ayıntapta bulunan Har-
ıva .. d . . 

zem beylerine haber ıon ermıfh. 
( Arka$ı ı.:ar.) 

- Bu çifte yazılar ilk defa ya· 
zıldığı zaman ahali galeyana gel· 

ler var. Tirsenyef • Samizade S. 
Bir buçuk saatta Gemliğe ıel· Bu gfizel romanı mutlaka okuyunuz 

dik. Serin bir deniz kokusu. T c· V AKIT Kitabevi • 75 kuru~ 
mizbirkasabL ..... ~ .............. .-..;;..;~ .. , 
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' Ankara ı;asıl eğleniyor? 

VaırnŞaka 

Gazete 
okumayan bir 
adamın hali 

200 seneden berı .__ ...... _____________________________ ~ .... ~--., 

Orman çiftliğinde 
bii- günlük Alem 

· Yazan: ==:=ı 

kaybolan bir hazine , 
Üç altın p.ragıcısı tarafından bı 

Amerikan eyaletinde bulunda Osmance~I 

Bu adamın mesleği, herhalde, ker. 
disinin çok okuması lazım gelen bir 
meslek ... Kazancı ayda )• jz elli pape 
li geçiyor ... Mesleği biraz yorucu ol· 
makla b irlikte kafayı öyle oldum o
lasıya, hergüu kazAına çe\'İrecck so· 
yundan değil... Kendisi bekar oldu
ğu için başında aile gailesi denilen 
yük te yok· .. Üstelik yaşı da tam o • 

kuma çağında, yani otuz beşle kırk 
arası!.. Gelgelelim, münevvel kılıklı 
lar kadrosuna dahil bulunan bu sa. 

ym bay, nedense. bir türlü gazete o· 
kumuyormu§ ... Bir :zam~nlar bazı 

llııii'ilJliiim&ifl1· münevver, yahut yan m ünevver ge 

Panama şehrinden ilç altın arayıcı·! 
nın Çiriki eyaletinde terkedilmiş bir\ 
ocakta asırlardanberi kaybolan bir 
hazine bulduğu Amerika hüktimetinin 
resmi tebliği ile teeyyüd etmektedir. 
Bu ocaktaki hazineyi bulmak için şim 
diye kadar çok uğraşılmış, fakat hiç 
b'.r muvaffakiyetli netice alınamamış. 
tı. Şimdi üç altın arayıcısı burada be
heri elli litre ağırlığında 120 altın çu. 
buk bulmuştur ki mecmu kıymetleri 
yarım milyon İngiliz lirası hesap edil
mektedir. 

"ş 0ıc 
böyle çubuk halinde dökilln1° bıl~ 
halde ortaya çıkması bU çıı ·c ıı. 

i.rJlll1 daha başka maceralar geç cer! 
duğunu anlatmaktadır. J3U ınıe!&l 
rın iki şekilde olması mubteııt ııı' 

Bu asrın iptidalarmda. paıı~r ef 
~azı ç?.k sık iskan edilmiş b;ııt.l' 
ıdi. Mustemlekelerinden çok ~ııııJ 
tifade temin etmek istiyen ts}~ ı{ 
lar belki bu altınları yerlilerdeJI 6 
yıp memleketlerine nakletnıele 
hazırlamış bulunuyorlardı. Jll~ 

Fakat buraları yanar dağJıır ~ 
kasma tesadilf ettiği için ııer tJ 
bir zelzele ile arazi altüst o1Ul1~d: 

•ttıf 
nenin de bu arada kaybolup gı 

Ankarada kır alemi 
' çinen bir takım kimseler arasında tu 

haf bi!' moda halini almJ§ olan bu ga 
zete okumamak işi, ben sanıyordum 
ki son zamanlarda bir hayli tavsamış 
olacak ... Fakat geçen akşam, bak • 
tım, bizim bu sayın bay, bana söz 
arasında yine bunu yumurtladı: 

Birisi Alman, diğeri Amerikalı; öbü 
rü Fransız olan üç kişi Piedro Kadela 
da altın aramak için birlikte yola çık.. 
ğı mahalli, kazıklar ile ayırmak iste
mişti. Fakat kazığın birisi çakılırken 
yer açılmış ve altından altın çubuklar 
bulunan mağaranın ağzı görülmüştür. 
Mağaranın ağzında eski İspanya kral
lığma ait bir mühür bulunuyordu. 

rid görünmektedir. b 
Bütün bu ihtimallere rağrnefl ,: 

harap ve metruk hatta ortade. J 

bile bulunmayan Ler Estrelle. st' 
ocaklarmm şöhreti unutuhneJXl ı 

Ka.napelere aygın baygın serilenlerin 
anı.sına sıkıştım. yanımdakilerden biri: 
''ltyi p~kinlik doğrusu!" diye mırıl
dandr. 

Vagonlarda, yer bulabilmek için, 
y_a.ğa.n "pardon!" lar arasında itile ka
kıla. sUrüklenen büyüklü küçüklü, yük
lü yüksüz, koyu bir insan kalabalığr •.. 
Ye her insan sanki buhar neşreden bir 
kazan ... 

Patırdr, grültü .. Ve bu hay huy ara
sında, anasını babasını kaybedenlerin, 
çocuklarını: arayanların feryadları, 

haykırmaları: .... 
- Anne!. Anne! .. Buradan .. 
- Hey Ahmed be! .. Üçüncü ne ta. 

rafta yahu? ... 
Bir ses: 
-Namusumuzla bir yer bulalım şöy 

le ... Alem kepaze olmasın bize 
Ba5ka bir ses; fakat asabi: 
- Birader mevki alırsın. üçüncü de 

bile oturacak yer bulamazsın .. 
Dıııarıda, koşup, trenin hareket et

mesile, duraklayıveren, sonra gene bir 
iki adını atıp büsbütün duran talihsiz.. 
ler ellerinde şapka, mendil, ter içinde ... 

• * • 
Tren Gazi istasyonunda durunca ge

ne bir telaş ... Herkes ar.ele etmekte bir 
zevk buluyor sanki .. Koşuşuyor ve bir 
an evvel. .. 

· -Ooooh be .. 
!Kendini gölgeye atıyor .. 
:Akan bir nehir halinde, akasyaların 

bol bol gölgelediği asfalttan taze çam 
kokuları arasında yürüyoruz.. Gözler 
parlak ... Yüzler §en .. Gül~meler. kah
kahalar .. Havaya, suya, işe. aşka ve 
her şeye dair, yüksek sesle anlatılan 
şeyler .. Ser~ hafif bir rüzgar .. Cad
dede, ileride ağaçlar arasına yerleşti
rilmiş bir hoparlörden yükselen bir 
tangoya yürürken omuz oynatıp tem
po tutanlar da var .. Yanan bir ~ehir
den kaçıp gölgeye, rüzgara kavuşan 
Ankaralıya bunu da çok görmemeli! .. 

Trenden boşalanlardan bazıları 
bira parkına, birkaçı da Çiftlik lokan
tasına ayrıldılar .. Midesine düşkün ve 
içki sevdalısı olmıyanlar bxayı, yeme
ği dönüşe bırakıyorlar ... Herkes Kara
denize koşuyor .. Ankaralı büyük suya, 
denize hasret. . 

Bira parkından ve lokantadan sonra, 
asfaltın dönemeç yaptığı yerde her a
ğaç altına beşle on ki~i arasında deği
şen gruplar yerleşmiş .. 'l'abak tencer e, 
kaşık bıçak, karpuz, üzüm, ekmek, 
yemek.. Halı; hatta yastık getirenler 
bile var ... Vakit öğleyi biraz geçmiş .. 

Pencereden bakıyor, 

Billür gibi akıyor. 
Karşılarda,n ba.§ka bir st>s, bir grıam
fon çığlığı: 

yok ... Yemek üzerine herkese bir mis
kinlik çökmüş .. 

Asfaltı bırakıp ağaçlar arasında, 

dar patikalardan Marmara.ya, Kara. -
denize tırmanıyoruz.. Sıcaktan fazla 
bunalanlar otobüsle, taksi ile gitriıeği 
tercih ediyor ... 

Tenha ağaçlıklarda başka maltim 
alemler var: Süzgün baygın gözler, 
dünyayı unutmak hülyasr ile bir iki 
tek atan kafadarlar ... 

Marmara, halkın pek yanaşmadığı 
yer .. İn.sanın daha antrede gözleri ka
rarıyor, kafası dönüyor .. Parkın agaç
tan kapısına koca bir f ennan gibi ko
nulan, üç haneli rakamlariyle yiyecek 
içeçek listesi, bu sıcakta insanın s:ı.n
ki beynine iniyor ... . Halk, ucuz eğlence 
istiyor .. 

Ağaçları henüz pek büyümemiş §O· 

seden Karadenize varıyoruz.. Burada, 
aşağıdaki bitginlik, ölgünlük yok ... 
Yıkananlarm çığlıkları insanı, daha 
uzaklardan karşıla.yor. Hakiki neş'e, 
zevk, eğlence burada... .Su, rüzg!r, 
serinlik, tazelik ve iiisaii. 

Çiftlik buradan bütün ~etiyle 
görünüyor. Sanki, ortada Anadolunun 
(irem) i gibi... 
Yıkanmıyanlar, yıkananlara gıpta 

ile, dalgalı suya hasretle bakıyor ... Su 
sporları ajanlığının tertip ettiği mü
sabakalar .. Heyecan.. Spor. Ve zinde
lik:::: 

Uzakta Anliara, kalesi teneke kulü
beli Altındağ mahallesi, hipodromu ve 
yarı görünen Yenişehiri ile bize bembe
yaz duruyor .... 

Cavit Erengil 

• '..ı 

İnsanlar ölüm ve kazaya karşı her 
türlü sigortaya baş vururlar. Bugün 
mesela gözlerini yahut bacaklarını si
gorta ettiren güzellere, bilhassa yıldız. 
lara çok çok tesadüf ediyoruz. 

Yalnız, kendini aşka karşı sigorta 
ettirmiş bir insana herhalde rastgelme 
miş olacaksınız. Fakat resmini gördü. 
ğünüz ~ldız Sally Grcy bunu yapmış-
tır. Böylece: 

Hey! ... . ırur patl.a.sm. çal oynasın. Eğer aşık olursa kendisine büyük 
bi: para temin eden bugünkü yıldız 

Fakat çalma.ğa, oynamağa değil lığının elden gitmesine mani olacak. 
kimsede kımıldamağa iştah ve takat mı§.. 

-Çok zaman varki benim gazete 
falan okuduğum yok! 

Kendisine sordum: 
- Çok zaman varki gazete falan 

okuduğun yok· da alemin ahvalinden 
dünya işlerinden, mesleğine lazım o 
lan havadis ve bazı bilgilerden nasıl 
haberdar oluyorsun? 

- Alemin ahvalinden, dünya iş • 
lerinden bana ne? Zaten bunları rad 
yalardan, ağızdan duyuyorum biraz. 
Mesleğime dair olan havadisleri de 
arkadaşlardan, şuradan buradan işi · 
tiyçrum. 

- Peki, sen hergün evinden lstan 
bula ve lstanbuldan evine gelip gi • 
derken upuzun bir vapur yolculuğu 
geçiriyorsun. bu m üddet içinde ne ya 
pıyonıun, canın sıkılmıyor m u} 

- Canım neye eılulsınt gelip gi
derken şununla bununla vapurda gır 
kaynatıyoruz 1 

- Çok zamandır, yalnız gazete 
mi okumuyorsun, yoksa mecmua, 
kitap falan da mı) 

- Hiç bir §ey okumuyorum! 
- Yapma yahu, arasıra biraz ke 

yiflenince şarkı, gazel falan da mı 
okumuyorsun} 

- Hayır onları da okumuyorum I 
- Şuna, huna, ötekine, berikine 

canın sıkıldığı vakit de mi hiç bir 
şey okumazsın I 

- y 00 r Bak, o zaman bol bol o· 
kurum! · 

Bu konu§madan biraz sonra o ha· 
na sordu: 

- Japonlar Tibete yaklaşmışlar, 
bir kaç güne kadar orayı zaptedecek 
lermiş doğru mu? · i · 

- Hayır Ti bete yaklaşmamışlar. 
Hima:layaya yaklaşmışlaıı, yakında 
orayı aşıp Ganj nehrinde banyoya 
gireceklermiş! 

Biraz sonra yine o bana sordu : 
- İspanyadaki hükumet kuvvet· 

leri, bugün ,yarın Valansiyayı iskat 
ediyorlarmış öyle mi? 

- Evet, hatta General F ranko 
buna karşı Fransızlardan imdat bile 
istemiş! 

Uzun zamandır hiç gazete oku -
madığını göğsünü gere gere söyle -
yen bizim sayın bay biraz düşündük 
t en sonra: 

- Ah, d edi, Yalansiya dedim de 
~~lın~a zavallı Jc;>ze Padilla geldi. Ne 
ıdı bır zamanlar o kadıncağızın (Va 

lansiya) diye yapm~ş olduğu enfes 
dans havası .. Onunla vak.ele az dans 
mı etmiştik 1 O kadıncağız şimdi a -

caba hangi taraf ta} _,,.. · 
- Kim b ilir? 

• • • 
Biraz sonra yine sordu: 
- Bugünlerde İstanbul kedileri .. 

ni Hayırsız adaya mı sürüyor1..nnış 
ne"> 

Bu suretle hazinenin burada yattığı 
anlaşılınca altın arayıcrlardan biriai 
hemen Panama şehrine dönerek res. 
men buldukları hazinedeki haklarını 

istemişti. Oç altın arayıcı kanunen bul 
duklin hazinenin yarısına hak kazan 
mak.ta. ve diğer yarısını da şehre ait 
sa~lmaktadır. 

Fakat arkadaşlarından birisinin ay
rılması üzeHne orada kalan diğer ikisi 
buldukları altınların taksiminde itti
fak edemiyerek kavgaya başladıkları 
bir zamanda yerlilerin hücumuna uğ-
ramışlardır. İki altın arayıcı yerliler 
ta.ra.fmdan çok tehlikeli bir surette 
muhasara edilip öldUrillecekleri anda 
bir mucize olarak yetişen polisler yer. 
lileri kovalayarak :Qer ikisini de mu
hakkak ölümden kurtarm~lardı. Bu 
ha.Zinenin iki yüz senedenberi aranan 
mPş]iur Ler Estrella altın ooa.JWı.rmcı. 
ait olduğu tahmin edilmektedir. 

* • • 

Hazinenin kaybolma şekli e~ 
yapılan tahminlerden biri de §11d 

İki yüz sene evvel Pana.JilS ~/ 
Orta Amerikanın bütün ko~ 
yatağı idi. Bunların arasında i 
"kaptan Kid,, ile a.rkad~ı ~ı 
tan Yorgan da vardı. Bu kot'S 
büyük hazinelere sahip oiuşJaı1.~ 
denberi söyleniyordu. Birçok '/) 
birçok insanlar bu hazineleri 1'~ 
raşmrşlar ve büyük mikya.St&: 
ve paralar da tahsis etmişlerd1~ 

Binaenaleyh Uç altın a.ra.yıcıl 
korsanlara ait bir ini bulm~ 0~ 
~a muh'l:emeldir. Altm çubukl~ 
rınde İspanya devletinin mil~,.,.~ 
ması bu ihtimali ortadan kaldl'~,, 
dır. Belki korsanlar hükfunete e.ı 
bu çubukları yağma. etmişlerdi· , 

Her ne hal ise; bugün asırl~11 

toprak altında. kalmış büyilk ıııt 
hsudnoı;ıi .:>ri.A.yt111 j)Tlr1••.,,~h-r ~ 

Böyle havadan büyük bir se~"Ji 
denbire ellerine geçiren üç a.SZ'1 ~ 
arayıcının arasında m.eydans d~ 
kavgalara bakarak, insanın, ~ 
altmlarile beraber üzerine gel~eı 
şeamet bulunduğuna da. hil.kJll 
geliyor. 

Pana.tna.da bulunan bu hazinenin, 
son senelerde bulunan hazinelerin en 
büyüğü olduğuna §Üphe yoktur. Her 
ne kadar bu çubukların burada ne 
suretle bulunduğu meselesi henUz ta· 
mamile anlaşılamamış ise de altmın 
-":--~~~~~~~~~~~---~ 

Sapanca gezinti trenlerinden şik8Yel ,, 
Sapancaya verilen emek - Adapazarı beledıye•1 

Çark mesiresi - Kaybedilen genç sporcll 

İzmit, (Hususi) - Sapanca ve Ada ı 
pazarına pazardan pazara işliyen 

1 

tenezzüh trc~ı:lri muhakkak ki, yazın sa 1 

fası için tesis edilmiştir; fa.kat, gelin 
ve görün ki, bu safa enfes tarafın.dan 
bir cefa ohnaktadır. 

· Madde madde sıralayalım: 
1 - Tenezzüh trenlerine tahsis edi 

len vagonlar eski, battal ve pek pis 
tir. • 

2 - İstanbul tramvaylarına taş çı 
kartacak lc&dar, trklım tıklım, dolu 
mahşer gibidir. 

3 - Tenezzüh trenlerinin H:tydar 
pa§adan kalkış ve Adapazarı ile Sa 
pancadan dönüş s:-.."ltlerinde büyük bir 
isabetsizlik vardır. Faraza, Sapanca gö 
lün:in o, sihir ve füsun dolu güzelli 
ğine gönül vermeden, Kumbaz gazi 
nosunun nazlı rüzgarının fısıltılarım 

.dinlemeden ve mahbubr.nizin bir kor 
gibitutu §<! tutuşa yanan kara, laci 
vert ve yt-şil gözlerinin büyüsüne tu 
tutmadan trenin : ' 

- Kalk, gidiyoruz. 
Diyen sesi, acılaşarak akisleşir. Ve 

siz palaz pandıras istasyonun tozlu yol 
larına düşersiniz. 

4 - İstanbuldan kall(an tenezzüh 
trenleri İzmite uğramaz. Niçin uğramaz? 
Uğramamasmdaki sebep ve hikmet ne 
dir? Muamma ..... 

SAPANCANIN TAL11:lİ ~ 
Vali ve parti başkanımız Ba:Y os 

Sapancaya çok emek verdi. . b'' 
Tabiatın lıin bir go:izeili.kleıı!'I' ~ 

miş bu yeşil diyara, biraz .da w~"ı 
förü ve inga,."l ideali katmak ;ı:ıtedi· ,~ 

"JeC• 
baz gazino ve plajı bulunan ö'fll 1' 
üzerinde sevi1e sevile, Jronuşula~el 
mcvzuudur. Gelecek yıllaıda ınıJ 

111 
~ 

oteli ile Sapanca Türk dünyasıll 
cenneti olacaktır. d•; 
.. Vilayet hudu~ların.da, her .~11a ıJl~ı 
nılen varlık, Hamit Oksay ıçııı 
bir talihtir. ,.. 

ADAPAZARININ ÇARj{J?JJJ. ;(' 
· ·nıerı .c 

Adapazannın çarkı, yaz gu ,.rr 
gerçekten güzel. Burada dörıe!'I çet1 ~ 
çemberlerin~ takıla takıla, ''fetelctı~i~ 
ça bir gün ç'!lmak" ömür bir şeY 0 

Oluyor ama : ,1~ 

"- Garson, şu hesabıgetir· ~~t!i • 
de şafakatıyor. Zira, maddei aslı} ~0r 
para olan salatalıg~ın lahTada zO o 

e)' 
olduğu yer Çarkbaşıdır. Hf.r ~ 
göre ateş pahasına.. tı' 

Adapazannın Abası yarıılc ~ ' 
• of· .ı 

başkanının işleri çoğa benıı:Y \.,, 
besbelli bu küçük şeyleri görJ11İ]e 
bulamıyor. 1~ 

?ı{~ 
İZMİT SPORCULARININ' ri 

- Hayır, Pavli adasına ahavA. teb -------------
Mİ: İzmit ~porcularr bu tıaftll d~ 
bir mateme düştüler. İdrr.an yı.ı~~ 
tanınmış ve sevilmi! azasında!'I ti diline göndereceklermİ§ 1 

Yüzünü buru§turarak:· 
- Ne bileyim ben, bunu sizin Ku 

run gazetesi yazmış duydum I 
- Duymuşsun flmma, ötekiler gi 

bi bunu da yanlış duymuşsun ! işte 

azizim, uzun zamandır gazete oku · 
mayan adamın hali budur. 

Senin gibi böyle gazete okuma -
yanlara b irisi kalkıp ta {Bayram 
haftası) derse sen onu (Mangal tah 
tası), anlarsml 

"' pek genç yaşında gözlerini 1181_,ef 

padı. Teessürle gömülcKi; c"~r 
genç, sev~mli bir arkadaş, iyi ııı 
cu kaybettik. " ,1 

~det 



A-rr·k 1 J 1 anın ayak basmamış or-
111.an/annda yeni bir mezhep 

Ydan~ tapan 
zen~iler 

Bum ··ıh /fob u iş mezhep mensup/Bil :zehirli 
1 a Yılanlarını ıs11 mak suı etile nasıl 

kuya dalmadan radyo dinliyorlar, 
zenci muıikiıi ile boka nılldbaka· 
larına v.ı. ye kulak veriyorlardı. 
Radyolarından hiç nıi hiç aynlnıı
yorlardL 

li . çılgınca dansediyoı /aı? 
. arrıc P 
•ııorta ~ arson, Şikagoda bir 
~"- l'aııı lSınpanyasında memur
unu tak· •~ne aynı büronun yo· 
'Yııi iti ; ettı, ayni yerde oturdu 
~lkit Reçi~;:ı, ayni eğlenceleri~ 
h 81.ıı ada. 1 
~efini bunın ar,. yaıayıflarımn 
I tuna b dan ıbaret ıanırlat 
de.~ler Fak~ler, .Yerlerinde pinek ~ 
.Uf\ihıın.. ' Mııter Paraon böyle 
•ınd uyordu O 15 . . 8 e bir h . , ıene ıçerı • 

U Para il ay~~ para biriktirm·iıti. r) )lpnı ~ .•0~le harikulade bir 
et "1eıu a. ııtıyordu. Uzun mücl-

1111.k, "•bnayet alarak ıevahat~ .. ,. a·· J .... an . ;r UnJeı; · cı ınaanlar görmek ve 
l!ıeJc 1 llın yeknesaklığını gider . 

Faka 
Y •rıııı t nereye gitmeliydi acaba? 
Ilı" •ene h k Uceaıe . er a tam, bir küreİ· 
~\'İrdi rn~yı P?. ·r-;ak1l rı arasınrla 
libi 1.ç' 

1
aozleri önünde bir rüva 

lıa""u··ı 1 acak olar, uzaklıkları ~-. 
le ol 3 etr -" 

rae &it 1• ~e zaman nereye is-
~k, b~eı~. ~ümkün olacaktı ! 
du. Ne r turlu karar veremiyor
te1'e? Oıar;ıan? He.-.r.en ! lakin ne· 
~~akı cıhet henüz müphemdi! 
te ·· arı aras d · d" ... · k" • Uıer· d m a çevır ıgı u-
l'i ın .. ı t" - • h 
h"O. ian:i k; ~ .'g.' meç. ul her ye-
~'- b ndısını ce- · •dı" '-·or • .ı ac:en . --w J - · • 

~tfakt.4 ıb .akşam karııı elektrikli 
~en .. ır konserve kutusu a -
"it na~ ltoylle dedi: .,Afrika va git-
\> f .. ı o t~r?" k ' ık görül . .' nrar mı? Bu, mu 
fı.te rıkt ! du ve karı, koca, sey:ı· 

8· :r ı ar! 
~. ır ay ~hhat ıonra, Af rikadaydıla'". 
~nd" .. accnte!eri. kendilerin~ 
lçi11 k:ı •çın haf:f elbiseler, gece ,,.ili ~n man~ 'llt.r götürmek ve 
~~bak anda bütün ihtimalle,.i 
~hau atarak haıarat ödürmcve 
~un~ lhzlar bulundurmak lü-

Par atırlamııtı. 
fiJın rn gk~' §ahsan da küçük b~r 
tiink· a ıneıi almayı akıl etti 
ll~fte Ş.~frika seyahatinden dö · 
dıği rn ı agodaki do•tlara geçir . 
aöaterı:c:eralardan bazı safhaları 
0toın0ı, .~~ . hevesindeydi. Sonra 
~ dol 1 bnı ve elektri!:li soğut • 
~lınedi.aHını ~götürmeyi de ihma! 
de )'a atta radvo makineıinı 
e~ •ık n~~a aldı Afrika Cangılının 
tiıy\I J R&çlı yerinde, Nevyorkta 
tereyt\ eraeydeki Rugbi maçının 
l"O.elcte nını ve neticeıini de dinle· 

~ Vaz~eçemivordu. 
iti ol. Üzerinde Garip 

.1tar
1 

krnleltetlere Doğru 
~'Ye b'· oca, sal nevinden bir qe
~llRih •nerek Zengibara gittiler. 
lhlıra karda karaya çıkıp ta Can· 
"'e karıokusunu alınca, kendisine 
lh~. - ••na b" ~~ )ij ırer tüf ek satın al • 

1r1i1q ıurnunu hi11etti. Ve ikisi 
)' )oJ~' eıraren11iz T angancika • 
j°tır, b·nddar. Önce otomobille, 
lere dal~nİk hayvanlariyle içeri • 
l~ia de 1 ar. Mekkare ile yolcu • 
1 •oau~•ın saf hasında elektrik -
~I> etrn· a .dolabım bırakmaları i · 
b diiler •ttı. Sonra. da yayan yü · 
'a:ı Ye. 1~u safhada kendilerine 
~İr ~ ıler yardım ediyorlardı. 

Serilere e~halede, yerliler daha i · 
~erek 'b Rtreıniyeecklerini söyli • 
"n"~ .. u huıusta ayak dirediler. 

•ı Uıer' k ' }1.I... ıne de seyyahla arı • 
•ıL ·••ı b 1 , . b L .l'."'lb &! arına hıç ayak a -
qrlrl 1

' Yt-rlere doğru sokulmavı 
IQ .. t •ttırd ı . .. f 1.'kt 1 ar. Karısı, son sısteıu 
S•'l>ı Ya~ Yenıek piıirirken, çah, 
tel.. • "ıp y k . . . .. "rı ı,· eme pı•ırmeyı on · 
o ıraz .. d F k t d' l>ratik guççc bul u. a a, ,/i 1.lışt Amerika kadınlarından· 
,0rı,1', 1' Avlanıyorlar, yiyip içt· 
) '4;18 .,. :eceleri df. boylu boslu ,_. 

1P, lco~&aına bir ·hamak balla · 
n koyu'la yatıyorlar, uy • 

Bu ıuretle, kırlara açılnııf iki 
çocuk gibi, j\frika ornıanlarınııı 
en vahıi, en tehlikeli, en araıtml
mamıt yerlerine, en bilgili ve tec
rübeli kqiflerin bile adını atama
dığı yerlere doğru ilerlediler. 

Görülmemi, Bir HayrJan 
Bu ıeyahatleri ııraıında, hay

vanat tarihinde en nadir ve scaıp 
sayılan ve Okapi diye anılan bir 
hayvana raıtladılar. Bu hayvan. 
yarı zürafeye, yarı da zebraya ben 
ziyen bir hayvandır. Okapi, deni
len bu hayvandan yalnız bir tane 
Brükıel hayvanat bahçeıinde mu
hafaza edilmektedir. Yeryüzünd-! 
ba4ka hiç bir bahçede yoktur. 

Perıonlar, bu ıarip hayvanı öl
dürmediler. Öldünnediklerine de 
iıabet ettiler, zira, lngiliz makam· 
ları, Okapi öldürenleri tiddetle 
cezalandırır. Öldürecek yerde, ıer· 
beıt muhit içeriıinde dolaştığını 
filme çekerek, bu suretle timdiye 
kadar elde edilememit gayet kıy· 
metli bir hatıra ~ide ettiler. Keşif 
ıeyyahları, canlı bir Okapinin fo
tofrafını çekmek için aylarca uğ
raıtrklan halde, batarı göıter~mc· 
.mitlerdi. Halbuki, bu karı koca 
filmini çekineye muvaffak ' oldu: 
lar! 

Seyahat ııruında daha birçok 
hayvana rastıelen ve filmleriui 
çeken karı, koca, Tangancikanm 
garp kıınıında, huıuıiyetli mez -
hep aahibi bir kabileyle karırlaJ -
tılar. Bunlann varlriı, o zamana 
deiin bilinmiyordu. Kendileri e -
satiri bir varhk olarak anlatıh~of· 
du. Bu mezhebin esası, pek fantas 
tik bir ıekilde olmak üzere, yılana 
tapınmaktır. Rahipler, zehirli yı· 
lanların etrafında, korna seıleri 
çıkarır gibi bağrrarak, fırdolayıya 
ve çılgnıcasına rakıederler. Bu 
rakstan maksat, yılanları 111rma1~ 
tahrik Ye tetvik etmektir. Mutlaka 
ölümü mucip olan bu ısıJUJJ•, bu 
mezhep mensupları üzerinde ina· 
nılmaz görünen bambatka bir te 
ıir denemektedir. Isırılan zenci, 
vücudu tiddetli kıvranıılar göıte· 
rerek, bir teıennüc nöbetine uğre.
yor ve bu sırada müthit çığlıklar 
kopanyor. Onların bu halini gö
ren karı, koca seyyahlar, zehirİ öl· 
dürücü olan kobraya bakarken, 
daha az korkmuflardı ! Bununla 
beraber, bu cezbe haline geli,i or
taya koyan yılan raksının filmini 
alabilecek kadar kendilerine hi
kim olmutlardır. Dönüılerinde, 
N k b• "h . k""' evyor ta ıat tarı i müzesı, u.-
liyetli para vererek, bu fi)nıi çok 
değerli bir vesika mahiyetinde ele 
geçirmittir. 

Film, rahiplerin yılanlara uy· 
gun kıvrılıtlarla. rakıı arasın~a. on 
)arı ipnotize ettikleri kanastan• u· 
yandırmıttır. Seyyah karı, koca., 
yılan 111rmasının bu adamların Ö· 

lümünü mucip olmamasının ~e'ıe- ı 
bini de ketfetmiılerdir. Rahıpler, 
rakıtan evvel. panzehir olarak .bir 
nebatatın hüliaalını içmektedır · 
ler. Kobra zehirinin bile tesir et
memesini t~in ede!' bu ~e~t~n 
ne olduğu. bunun teaıratı srıbı, bıl-
~i adamların" henüz nıeçhul .. bu
lunmaktadır. Zahir, yalnız vucu· 
rht t1arsınt,lar" uğrabnaktadtr 
Henıi o kadar! 

Bl•nd•n sonra. seyyah karı. ko-
gittikleri yollardan dönmü,ler-

ca, (Sonu, sa 4 SU., 5) 
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· Florya pliijın
da bir gün 

Ucuz plajlarda 
kimler zevk 

sürüyor? 
Amerikan boğası Pol Kumar Florgada 

kuvvet mi topluyor? kemeri alnıak için 
H'araret gölgede otuz beş dereceyi 

bulmuş. İstanbul sıcaktan kavruluyor. 
Şehirde işi olup da kendilerini deniz 
kenarına atamayanlar limonatacı, don 
durmacı dükkanlarına taşınıp duruyor 

lar. 
Sirkeci istasyonundan hemen saat 

ba§ında bir kalkan tren ise çoğunu 
kadın ve çocuklar teşkil eden kafilele. 
leri Floryaya taşıyor. 

Kırk dakika sonra Floryada trenden 
inenler belediyenin yeni yaptırdığı ve 
eskiden kalma daracık tahta kabinlere 
adeta koşarcasına gidip soyunuyorlar. 
Biraz sonra da denizde serinliğe, rahat 

lığa kavuşuyorlar.. 11 

Plajlarda dolaşıyorum. lnce kumlar 
üzer:nde yükselmiş bir tümseğe ras
geliyorum. Bir başında gözleri ka. 
bir çehre görültiyor. Tümseğin ortası 
hayli kabarık. Dikkat edince bunun 
göbekli bir erkek olduğunu anlıyorum. 
Denizden çıkmış ve sonra. kuma yata. 
rak göbeğini eritmeye çalışıyor. 

Solda bacakları simsiyah kıllardan 
görünmez olmuş ensesini kaplayan sa· 
çı briyantin ile kıvrılmış zayıf uzun 
boylu bir gencin göğsüne kendisi gibi 
çelimsiz bir kız başını koymuş, mırıl 
tntnl konuşuyorlar. 

Deniz kenarında sekiz yaşında ka. 
dar bir kız, kUçUk kardeşini denize 
alıştırmaya çalışıyor. 

- Perran haydi .. Acık dalsana .. 
- Abla .. Korkuyorum .. 
Büyüğü ansızın kUçüğU suya itiyor. 

sarı saçlı küçük suda bir tepe tak
lak atıp ayağa kalkıyor, muvazenesini 
kaybetmiş bir halde: 

- Anne, anneciğim .. diye gözlerini 
tuilu su kaçmaması için açmayarak 
burnundan ve ağzından akan sular ara 
sında haykırıyor. 

Anneleri ise iki yüz metre ilerde 
kendisi gibi 35.40 lık arkadaşlarile su 
topu oynuyor. Etraflarını halkalayıp 
sabit ve alıcı nazarlarla bakan erkek 
lerin gözleri önünde, eğildikçe açılan 
mayolarının önlerini omuzlarına doğru 
çekerek, bol kahkahalar atıp topa vu
ruyorlar, tutamayıp kaçırdıkça çığlık 
koparıyor, haykırıyorlar. 

Sahildeki çocuğunun feryadını bu 
neşeli haykırma arasında bu annlar 
nasıl duyar ki .. 

Su topu oynayan kadınlar grupunun 
arasından dcn!z" da 1arak geçen ve bu 
suretle neşeye iştirak etmek istiyenler, 
de oluyor. Ancak bunlara sert bir na. 
zarla bakılıyor: 

- Rica ederim. Müdahale etmeyi
niz, denmek istcniy.:ır. Deniz, kadın ve 
nese bir aradR olunca onidan hangi er. 
kek ayrılabilir. 

Bir plajdan öte'dne geçiyorum. Bu. 
rası biraz daha ı•zunca .. 

-

Berikinde ıarif şık mayolu kadınlar 
ne kadar çoks~ bunda da on bes ku. 
ruşa kiralanmış ren°i soluk mayolu 
kadın ve erkek'er ckEcriyeti teskil edi· 
yor. Pos bıyıklı. tcoesi açılmı~ kırçıl 
sakallı. mayo tedarik edemiyerek aya. 
ğındaki u~kurlu beyaz donla kumlar 
ü;erinde dolaş1nlar da görüyorum. 

Bunların diz kapaklarını a~an bu 
yüz sene evvel modadaki mayolarına il 
mukabil vücut'a"'ının yalnız bir kısmı. 
nı b1rer incir yaprağı şeklinde örten 
modern mayolu gençler de az değil .. 

Yazan: 

Yekta Ragıp Onen 

Hele y8.§lan kırk beşi boylayan genç 
bakirelerden mürekkep üç kişilik bir 
kafilenin giyinişleri o kadar enteresan 
di ki.. Ellerinde allı ye§illi şemsiyeleri 

vücutlarını ba.~tan ba~a örten zevksiz 
bir renk ahengini taşıyan mayoları 

ile boy gösteren bu bayanlara bakma

yan Y.Oktu. Deniz kenarında şemsiyele 

rini açmış, ne yapacaklarını şaşırmış 
bir halde düşünüp duruyorlardı. 

Hele. hele şu kadınlara da bakın! 
Yazlık entarileri ile denize dalıyorlar. 
Kimisi utancından entarinin eteklerini 
kaldırmıyor bile .. 

Kuma serilmiş devasa iki vücuda 
sahip madamların arkalarındakiler de 
ne? Durun yaklaşayım.. Gördüm. O. 
muz başlarından atkılı kombinezonlan 
ile kumlar üzerinde yatıyorlar. Renkle 
ri aslında beyaz mı idi de sonradan bu 
hale geldi. Yoksa aslından mı böyle 
lmçıl bir renkte idi. Bunu kcstireme. 

dim. 
Kabinelerin önündeki kumluklarda 

uzanan uzanana. Çoğu yüzü koyuıı 
yatmış. Şöyle yukardan bakınca pergel 
gibi açtıkları ayakları ile kadın mı 

erkek mi oldukları h!ç fark edilemi· 

yor. 
Vücudunu yana vermiş yatan birkaç 

kadının etrafı tıpkı denizdeki kadınlar 
gibi burada da muhtelif yaşta ve tipte 
erkeklerle çevrilmiş. 
Sağdan göz süzülüyor, soldan kaı 

kaldırılıyor, acaba bir iltifat nazan 
alınabilir mi? 

Güneş vücudunu yakıyor, gece yata. 
ğında şöyle bir rahatça uzanıp uyuya. 
mayacak, sarmsaklı yoğurt, zeytin 
yağı banyosundan imanı gevreyecek .• 
Bunu düşünen, aklına getiren bile ol· 

muyor! 
Buna mukabil şieman mamalarınm 

reisliği altında, altın dişlerini göstere 
göstere erkeklerden iltifat nazarı di. 
lenenler de yok değil. 

Fakat bunlara göz SÜ7.eII değil, ba. 
kan bıle yok ? Bütün plajları dönüp 
dohştım. Bütün gördüklerimi yaza· 
cak olsam bir Florya tefrikası yazmak 
icap edecek. Yalnız 8Unu söyliyeyim: 
Her yerde olduğu gibi ucuz pli.Jlarda 
zevk ve sefa sürenlerin hc~n ekserisi 
yahudi vatanda.c:ılarımızm sekiz on ço. 
cuklu karılarıdır. 
Soyunduğum yere dönüyorum. Deni 

ze doğru uzanmı~ iskelenin üzerinde 
biri gözlüklü iki şişman adam oturu. 
yor. Şöyle yaklaşıp baktım. Tanıyama· 
dım. Biraz daha ilerledim. mm dersi. 
niz: Komar .. Şu Cenubi Amerika şam. 
piyonu Amerikan Boğası Pul Kumar •• 
Başında bir takke .. Denize dalgın dal• 
gın dalgın bakıyor. Yaklaşıp bir res. 
mini çıkarttık. Takkesini gözlerinin 
üzcrlne indirdi. MUlayime yenildikten 
sonra yüzünlin en renk aldığını mı gös 
tcrmek istemiyordu acaba? 

Mener.cri Zibisko ile mcrhabalaştlk. 
Foto Aliden rcs'mleri jstedi. Ayrılır-

kcn de .Aliye s:ıöylc seslendi : 
- Onoptoma "resimleri vermeyi 

unutma,. demek istiyordu. 
Za\'alh Amerikan Boğası .. Mağliıbt. 

yetinin intikamını her halde kızgın 
kumlaı-dan alıyordu. Belki de Florya· 
nın mwi ve berrak <!cnizindc ven"dcn 
kuvvet kazanıp gi'mcden evvcİ Milli. 
yime bir daha meydan olrnmak. su meş 
hur kemeri geri almak mı istiyordu? 

Takvim~ 
Pa7.Rrteıi SAl.I 
Ağustlls ı Ağustc.s 

l4C.En<'l 25C.E\'\',.1 
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Tefrika Numarası : •• Yazan: Fellka Savman 

Bir otele • 
ınen centilmenler! 

Para, kasaya çığlar yuvarlanır gibi yığın yığın iniyordu. 
Bütün otel mensupları, memnundu! 

1-XURUN 7~~ 

Bolunun yanıbaşındaki 
cennet Aband yaylası 

• 
Göle yapılan yolun 

büyük bir neşe 
açılma törerıt 

Bolu, (Hususi) 
- Boluya 35 kilo
metre mesafede, 
tabiatın eısiz gü· 
zelliklerini taşr 
yan bir yayla var: 
"Aband" 

ile geçti 

Buranın rakımı 
1350 dir; küçük 
büyük tepecikler· 
le süalenmit olan 

Gangstlcr üzerine, ahalır da bir gözünü kapadı, itin iç yü· avuç avuç bahtı§ dağıtarak, tam en yüksek nokta· 
tarafından "Giymen" denilen zünü görmemezlikten gelmeii ter- bir saygı ve memnuniyetle uğur - sında da füsun- -""" 
memurlar saldırılıyor. Bmılann cih etti. Sandığı gibi, bir alkol landılar. Oda hizmetçisinden u•a· kA b. 
8<lyı.sı bütiin Amt:rika birle§ik kaçakçı çetesini otelinde barın· ğa varmcıya kadar bütün otel m~n ::k~~ı~~l u,~~~ Aband göltlnden bir görllnUt [Kenard~ 
hükUmctleri. hudutla'T1 içerisin dırmak, pek de nıühimaenemezdi. suplarının saygıları ve memnu - resimde muhabirimiz Aband'da] 
;ı_ birz.,,.,. .,,;;~;. gr.r-mıyor. Y:cral Bah k. l..!! A . I · l , band ıölü". ...J 
tw '~ ~-~ '7"w• usus, ı ozaman uütün me- nıyet erıy e. 'f" 
tı dünyası mcmnsupları iirktü rika birletik hükWııetleri hudut- Bembeyaz görünen ıose üzerin Aband'ı bir benzeti§ lazımsa, Bolulular söylüyorlar: "ÜÇf"' 
7m. Çünkü, lnı "Oiymcn"lcr, te ları içerisinde, bundan dolayı ba- den kayan otomobiller, uzakta İzmir Ödemiıinin "Gölçük" ünü evvel Atatürk şehrimize nur İ 
reddiit etmeden, merhametsizce ıının içi dü,üncelerle dolan, çok noktalaştıkları zaman, otel sahibi, hatırlayıvermek kafi ... Ancak bir dikleri gün Abandın yolu olıiP Af 

ava çılcm't§lardı!. Dc-t:lct merke vicdan azabi çeken hiç.bir otelci rarsonlar, pajlar ve Ufaklar, daha. farkla: Gölcüğün tabii durumuna madığını scrdular. Verecek cef .. 

zinfo arkaladığı bzı '!J.C-pycni tarz yoktu. . hala avluda duruyorlar ve bu mo- insan elinin yapıcılığı da uzanmı,. bulamadık; hicap duyduk.''_ . .... fi 
clLı tc§kil<itlandırılm1§ ::a"b-ıta mc Hakikaten centilmencesine dav dern, ufak kervanın arkasından tır .. Ve oraya her yaz binlerce zi- Yüce önderin sualleri ~ 
murlarının bildikleri tek §C'IJ ranan bu yağlı mütteriler, 20 ni· son derecede tatmin eclilmit ve yaretçi çeker.. nurlandınılan «Ünün ü~ündi '1" 
§ıtndaıı ibaretti: McrJı.ametsizcc sana kadar otelde kaldılar ve o hoınud bir halde bakıyorlardı! Aband böyle değil; yalnız 1:>e- dönümünde filen cevaplanJlllf ' 
av! günün sabahı erkenden otel sahi!,; "Kristl Bolrum" otelinin sahibi, dii güzelliğiyle batbatadır. Üç. luyor: Abanda yol uzatılırı~ 

. Atağı yukarı .COn Edgar Huvc· uyandınldı.. içinden, yazık, dedi, yazık ki çok yanını çevreleyen yetil tepecikle- Bu yolun bu hafta yaprlan ~ 
rın Vaşingtonda memurlariyle kar Con Çeys, Luis Çernokiye, tör defa yalnız namuaauz kimseler bu rin arasında yarı uykuya dalmıı; merasimi, Atatürk bayramı olaJ""' 
!• ~arııya oturduğu ve "Ciymen'' le dedi: kadar çok para barcıya.biliyor, et- insan eli okfa1Dadığı için biz onu kabul edilen .günün ferdasıııa ti 
lerın merhamet.sizce ava saldırıl· _ Boı, eğer bir itirazınız yok- raflarına saçabiliyorlar. Ve bu dü· biraz ıükiın ve müstağni bulduk.. ıadüf ettirilmekle meaud ve tJ 
dığı aynı saatlarda, fU hadise sa, hesabı görelim! şüncelere dalmıt olarak tekrar sa.- Hatta azıcık da vahıice idi. • hi bir hidiıenin tetevvücü oldf-
oldu: Patron, veznedarın uzatblı pu"' bibi bulunduğu bina içerisine gir· Abandı haklı bulmamak elde Ve bu münuebetle Aband ya~ 

16 nisan 1934. O gün Foks Ri- ıulada yazılı olan bir hayli kaba_ meğe davrandı. mi ki? .• Yurdumuzun nice cennet aı iki gün iki gece birçok da'ffl"' 
ver Grovda "Kristl Bolrum" is- rık yekunlu borcu zihnen fÖylc Ve itte tam bu sırada... köteleri vardır ki ayak basılma· lerle çalkandı; dürdu. •• , 
mindeki bir otele, geliti hem hot, bir hesaplarken, sordu: (Arkası var) mııtır!. Nis, Napoliyi ve İsviçre· Törende bulunmak üzere vi-, 
hem de nahot olan yeni bir miaa- nin bilmem hangi köıesini bilip ye~ ve kazalannın bütün apor\ 
fir geldi... Bu mi saf irin gelitinin - Keyfinize bakınız, deliKan· [ J le yurd içine gelince gaflet göıte- lany:le, Koca ili, Bilecik, Eski~, 
hoşa gitmesi, parayı adeta etrafı- Iılar! Gidit :qereye? Umarım, ki Askellk lflerl renlerimiz az değildir. Tabiat .. Ta Zonguldak, Kastamoni ve A~ 

oradan da buradan oldutunuz gi- ---=ıı=ıı=-=-==-====- b. D d L" d d b k J~ .:ı na saçması, en pahalı o·dalarr tut- bi memnun olursunuz! Kadıköy Askerlik Şubesinden: ıat.. er, ururuz... ısanımız a ra an iço zevat davet edi ";-
ması, en pahalı yemek ve içkileri ı - 936 - 937 ders yılında. mezun demode olan bu kelime ile dilimiz ti. Gelen davetliler arasında 1' 
ısmarlaması noktasındandı ... Ho· Con Çeyı, cevap verdi: olan ve fakat daha yük.sek okulun tah- kadar gözlerimiz de ilaili olsaydı ya mebusu Bayan Bediz Mor01 
ta gitmesine gelince, bunun -Spayder Leyke yollanıyoruz. siline devam etmiyecek lise ve muadi- neleri kazanmazdık ı . . 'Ia - ile Bolu mebusları Bay J~~ 
sebebi de kendisinin Con Çeys adı Orada "Litl Bobemya Loc" da okurlarla yüksek tahsil mezunu olan- bialı sevdiğimizi aöylediz, bunun Hakkı Ozmay, Emin Cemal.!.!'~ı. 
nı taşıması ve mimlenmit bir ai- ikamet edeceğiz. Her hald~ böy- ların son yoklamaları 1 ağustos 1937 içine aokulmaktan neden teveh· hat Samyel, Şükrü Gülez, JWV'f 
kol kaçakçısı olmasıydı. le sizinki gibi nefis bir otel olıa den 15 ağustos 1937 tarihine kadar, huı ederiz, bitmem?. Yurd içi: sa mebusu Tahir Hitit :411'1 

Onun bu meslek ve miıvarı, gerek koca delikanlı!. Beşiktaş Askerlik Şubesindeki As- dağlar, kırlar, ovalar .. itte, hayat, Şevket Omay, Ankara sıbh~t ~ 
memleketin hiç bir yerinde bir Böyle teklifsizce konufup faka- kerlik Meclisinde yapılacaktır. sıhhat, saadet ve refah kaynakla- dürü ile bazı doktorlarımız b1Jl-
'1İr değildi ve "kuru devir" deni- Iapnadan sonra hesabı görüp ole 2 - Kadıköy Askerlik Şubesinde rı buralarda!.. makta idi. . . 
len içki yasağı zamanında, bu itle li teriledenlerin ıidi.ıj, tıpkı bpkı- yerli ve yabancı olarak yazılı olan ve Şu karşımızda uzanan bakir Belediye, Abandda bef yü• ~ 
uğra§an hiç kimse aykırı m~lekte sına gelitleri ıibi gürültü, patu-~ı birinci maddede gösterilen okul me- tabloyu bütün bir lsviçreye bile §İnin ihtiyacını cevaplayacak ı' 
sayılmazdı. Fakat, eğer bir daha ve bol nete içerisinde oldu. Ame- zunları, adı geçen Askerlik Şubesine değiımiyeceğimiz günler her hal- gin bir büfe hazırlamıttı ... 
tevkif edilecek olursa, bu Sirada rika birletik hükUınetleri fabrika- gönderilmek üzere mezuruyet ve 'AJ3. de uzak değil. Bunu o da. anladığı Atatürk günü törenini ya .. ~ 
yakininde bulunacakdı, ki bu da larının en pahalı markalarından ehliyetnameleıi birlikte olarak pazar- için berrak sularında hafif dalga- davetliler daha cumarteaipcr--, 
pek arzu edilmezdi doğrusu! gayet tık eıyalan yükletildi ve ay dan maada her gün 9 dan 12 ye kadar cıklar husule gelmeije ve küskün- Abanda geçmifler orada geeelt 

"Kristl Bolrum" otelinin .sahibi, rılan mü,teriler, etraflarındakilere Kadıköy Askerlik Şubesine gelmelidir- lü~ü dağılmağa buhdı .. Abandm mi,lerdir. .,,r 
Luis Çernoki isminde ibirisiydi. Ve seçilmit panl pan( otom~illere, ler. latif bir tebessümü var... Pazar günü Ahandda nıah';: 
bu yeni misafiri, hem ıgüler yüzle, -----------------... ------------------,.-------r--- bfr kalabalık belirdi .• Bet yü• ' 
hem de ,upheli bir nazarla kar,.- N N e yok ? vetliye ka111 aıtı bin 1ci,i auıu~ 
Jadr. . e V 8 r I yordu .. Ailelerin kimisi çaaı~dl 

Con Çeys, otele iner inmez, -... ------..------..----------------------- diplerine yayılmıılar, kiıDİ•• d'• 
gölün kıyılanna yerlqmitl~'.~ 
Ortalığı bol •bir neıe lıavuı P" 
ladr.. , 

tunu tenbih etti: 
- En iyi "odacılarınızdan" bir 

kaçını daha hazırlayınız. Parala
rını size ve müstahdimlerinize a
vuç dolusu yağdırmak istiycn "bir 
sürü kibar kimse" daha bekliyo -
rum! 

Tabii en iyi "odacıklar'' hazır
lanarak emre tahsis olundu ve ik;. 
gün sonra, 18 nisanda "bir sürü 
kibar kimse" sökünetti.. Parıl pa
rıl otomobiller içerisinde, bôl neş'
eyle konutarak, gürültü patrrd1h 
bir gelitle otele inen misafirler, fi
yat hususunda uzun boylu sual 
sormadan, hazırlarunış olan daire 
Jerine çekildiler. 

Gelenler, altı erkekle üç kadnı
dı. Con Çeysle pek candan !elam 
laıtılar ! 

Alkol kaçakçısı, para h:.!5Usun
da söylediği sözlerle hiç de mü
balağa etmemitti. Bilakis ... Par:ıl 
adeta çığlar yuv:ırlanır gibi yığın 
yığın iniyordu kasaya; otel sahi· 
l>ınin kasasına! Ayni zamanda 
müstahdmlerin cepleri de dolu -
yordu. 

"Kristl Bolrum' ' otelinin sahibi 
Luis Çernoki, bu vaziyet kartısın-

Şimal kutbunda yaz 
Şimal kutbunda seyyar buzlar üze-\ 

rinde kışlamakta olan heyet azası ve 
Rus klşiflerinden Fedorov bildiriyor: 

"Kutupta yaz mevsimi artık tama. 
mile gelmiştir. Vasati hararet sıf lrlll 
üstünde yanın derecededir. Gök yüzU 
kalın bir sis tabakası ile kaplıdır. A
yaklarmıızın altında kar gayetle ıslak 
tır. Xıalama mevkiindeki çadırlanmı. 
zm etrafında, buzların ~özillmesi dev
rclerindekine benziyen su birinktileri 
vardır. Makinelerimizin fenalqmaına. 
sı ve yiyecek depolanmwn iyi bir hal· 
de muhafazası için, daha. yüksek ve 
daha kuru yerlere çıkarak oralarda 
oturmak mecburiyetinde kaldık. Buz 
parçasmm bazı yerlerinde çıkıntılar 

vardır. Çadırlarımızı ve atölyerimizi 
oralara naklediyoruz.,, 

(liJzlerl glJrmigen 
heykeltraş 

Moskovada Plastik sanatlar müze. 
sinde teşhir edilmekte olan heykeller 
arasında, dinamizmi ve hareketlerin
deki hafifliği ile nazarı dikkati çeken 

yedi dansözden mürekkep bri heykel 1 
gurubu vardır. Bu grup, bayan Lina ı 
Pounun bir eseridir . 

Llna, Po, Kief balet mektebini çok 
iyi bir derece !le bitirmiş ve mahareti 
ile Kief tiyatrosunda dikkati çekmeğe 
başlamıştı. Llna Pcnun önünde parlak 
bir sanat hayatı açılmış bulunuyordu. 
Fakat kendisi, 1934 de hastalanmış ve 
çok uzun süren bu hastalık neticesinde 
genç dansözün gözleri kör olmuştur. 
Lina, Po, daha hastahanede iken hey. 
kcltraşlıkla uğraşmağa başlamış ve bu 
sahadaki ilk eserleri, mütehassısların 
dikkat ve takdirini celbeylemiştir. Li
na Po, hastahaneden çıktıktan sonra, 
Sovyetler birliği sanat komitesinin yar 
dımı ile bu sanattaki yüksek ka.biliye. 
tini fazlalaştırmak ve nihayet birinci 
sınıf bir heykeltraş olmak fırsatını bul 
muştur. 

Şimali Ural mmtakasında Vişera 
nehri ya.tağmda mühim bir yeni altın 
madeni daman keşfedilmiştir. Bu keş
fi yapan jeolojik heyet, kısa bir müd. 
det zarf mda, buradan iki kilogram al· 

tın çıkardığı gibi fazla miktarda pe. 
pit de bulmu3tur. Madenin işletilmesi 
için tertibat alınmaya başlanmıştır. 

(Tas) 

Çocuh eseıleıi seıgisi 
Bu sene Moskovada daimi bir ço. 

cuk eserleri sergisi açılmıştır. Bu ser 
gide 5000 c yakın eser teşhir edilmek
tedir. Bunlann arasında desenler, hey 
keller, işliyen makineler, telsizle kul. 
landan vapurlar ve elektrikli lokomo
tifler vardır. Bunların hepsi, çocuklar 
tarafından yapılmaktadır. 

Bu serginin eeyasından bir kısmı, 
teşhir edilmek üzere, Paris beynelmi. 
lel sergisine gönderilmiştir. 

Sovyetler birliğinin her tarafından 
çocuklar bu. sergiye yeni yeni eser gön 
dermektedir. Sergi idaresi, çocuklarla 
çok geniş bir muhabere halindedir. 
Sergi idaresi, çocukların suallerine ce
vaben, kendilerine teknik meseleler 
üurinde geniş ve aynı zamanda pratik 
malümat vermektedir. 

Şimdiye kadar bu ~rgiyi 40 binden 
fazla kimse gezmiştir. 

Açılıt töreni vilayet ıporeU~i' 
rından mürekkep 300 gencin t 
ıeçiıiyle öğleden sonra bafl--;. 
ve vali Salim Gündoian, yo!USI ;· 
pılmuındaki ve ıençliğin hır ti 
ya toplanmasındaki mabadı 1 
barüz ettiren bir hitabede bıJlıı~ 
muıtur. Müteakiben eğlenceler ~· 
milli oyunlar tertip edilmif, ~' 
ları yüzme, voleybol ve atl~-
müaa.bakaları takip etmittİr·· .A' 

Boluda Aband' a büyük -~ 
miyet veriliyor. Çünkü Aband, '1ııt 
günlerinde kamp kurmak -ve ~ 
mevsiminde de dailarında k•~ 
ve tamamen donan gölde la • 
sporları yapmak için halk~ 
mut bir yerdir. Vali ve bee ..iti 
reiıi burası için büyük gayret r · 
tereceklerini aöy lemektedirJer~ 

Yamaçlarından 3 mikvasb &;.! 
rak sular f ıskıra.n Aband ya~ 
nın yakın ileride yalnız Bo~ 
ve civar vilayetlerin değil, ~J 
leketimizin ıölıret bulmuş ~ 
lerinden biri olacağına bi• 
tü.Phe etmiyoruz. 



---------------~~~~------
Ç a ın Jı c a etek1erinde mual1im 
Ve talebelerin dinlendiği yer: 

Prevantoryom 
l l\ultür hak ... 
ebenin aıhh· anl~gı muallim ve ta· 
llıelleıtirrn k vazıyetlerini mükem· 
nen gaYel e. ve onlardan bekle· 
~llJ>abiJrn elrı,. s~ğlanı bir vücudla 
rre e erını t · • . b" 

t venloriuın 1 
• enıın ıçın ır 

h ıtab I esıs etmitti. 
ı,1 u un Ça ! 
1 

~lltıaraya b rn ıca eteklerinde 

smda bilhassa verem başlangıcr 
olduğu tesbit edilen çocuk!arı =~~ 
amansız hastalıktan daha bıday. ". 
te iken )Q.ırtarmak maddelerım 

b··ı·· hasta· arar. Bundan başka u un 
lıkların iyileşmeğe başladıkları za 
man vücudda bıraktıkları ~3~1ı.~~ MARLEN 
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Markoninin son makalelerinden biri 

Aşk y r y 
iki sevğiliyi biribirinden ayıracak 
uzak mesaj eler artık yakınlaşıyor 

Telsiz telefonun kadınların ha· 1 
yatını geniıleteceği bence muhak· 
kaktır. Bu vastıa ile kaGınlar bü • 
tün dünya.da geçen hadiselerden 

aglık bin I akan bina ve bütün 
en .. a arım . . d 
d ıu~elle . ızın ıçın e hemen 
ev rındc b' ·d· N 

Irk yorgunluk ve :z.afiyetlerın onu 1 G f ., f 
ne

1

geçtiği gibi bunların il:;rlem~ ~ aze ecı ere a eş 
si neticesinde gençlerin do~ece •• k •• •• 

daimi surette malumat alacak ve 
kendi alemlerini mütemadiyen bü 
yüteceklerdir. Bugün bir ev kadı 
nı Roma, Berlin, Londra orkestra
larım dinliyrek evinin iıiyle t : -

Düşününüz ki televizyonlu radyo 
telefondan, yine ayni aleti bulu -
n:ın karısına haber veriyor: "Ci· 
cım, bu akşam geç geleceğim! Da
irede çok iş var, kalmak mecburi
yetindeyim, fakat bunu söyler
J;en, yanındaki güzel kadının ek .. 
ran üzerinde görünmemesine ne 
kadar dikkat edecek ve sıkıntıla
ra katlanacaktır. h reaind h n ın ır. ezahat 

ast 1 e ulun · ·ı · d' il· arr b an ve Jyı etm•ş leri feci akibete de mani olu,:,. ~u~ pus uruyor raşır, y~meğini yapar, Ayni zaman 
da hem evinde, işinin ~aıın..!a, 
hem de muhtelif ıehirlerr1- ·_ •. = .n· 
muş olur. Yann da üniversiteye ko 
nacak ttletle, orada verilen dersle· 
ri, konferansları dinliyerek bilgi -
sini geni~letecektir. 

1Yorlar urada nasıl istirahat ı-· 
~llrıda b' Preventoriuma aid ya

t:nu .. ı 
Güne C soy emek istiyorum: 

h f hh usu erın .. 
lar tıp ve ı zıssı a. d'I' I r . d d vı e ı ar· e . uygun hır tarz a te a 

ı .k b' ma-

Sinema yıJdm Marlen Ditrih Holivut 
ta iken tanıştığı gazeteci Nena Bel 
mont'a çok mühim sözler söylemiJtir. 

Televizyon komedilere yeni ye
ni mevzular oJabilecek ne garip 
hadiselere meydan verecektir. Dü 
§Ününüzki çok acele bir i~ için biri 
siyle konuımak istiyorsunuz Karşı 

Preventorium on sene 1 ır 
"aı ş aını 1 • Pr ·Ya va, ~do~ ıca tepe erınden ya· 
..,. evento . guyor .. Saat tam yed;, 

ziye maliktir. tik zamanlard~ !al· 
nız kız çocukları alını~~en b~.lah~~ 
ra görülen ihtiyaç ve luzum uze~ı 
ne erkek talebeler de a.1111.maga 
ba~lanmış bunlar için yenı bır pav 

Yıldızın Londrada çevirmekte oldu 
ğu "zırhsız ~övalye'' 'ilminin iki sahne 
si arasında söylenilen bu sözler, b11gü 
ne kadar hi!l itiraf edilm~;:niş hakiki 
düşüncelerin tercümanı c;Jmaktadır. Za 

l\aı.. rıurnu k Ik . ik· ''1Pana ) n a ma saatı .. 
li 1ıer kaJJcça ıyor. Odalardan birer Kadınlar hadiselere ve hele aş· 

ka karşı büyük bir iıtiyak ile alıi· 
ka gösterirler. l§te radyo onlarnı 
bu ihtiyaçlarını teskine en büyük 
bir hizmette bulunmuş olacaktır. 
Hele bir defa radyo telefonları 
her tarafa yayılsın, ve her kiseye 
göre elverisli olsun o zaman aşk 
duygula.rının ne kadar serbest ve 
ne kadar uzak mesafelere yayılıp 
gittiğini göreceksiniz. Bu sayede, 
kainatın bir tarafında bulunan 
bir kadın öteki noktasında bulu
nan aşıkiyle hiç bir mania, ve. hiç 
bir güçlüğe tesadüf elemeden dile 
diği gibi konuşacaktır. 

mza yanlış bir numara çıktı.Canınız 
sıkıldı, belki de küfür ediyorsu .. 
nuz. Fakat ekran üzerine akseden 
hu yanlış numaranın çehresi, ÇOK 
güzel, sevimli ve genç bir kadu. 
nın taze çehresi ise ne yapacalt 
sınız? Onu görmekten vaz geçebi .. 
)ecek misiniz? Yoksa o pek acele, 
pek mühim işinizi bırakıp da ba
yanla birkaç dakika konusacaJC 
mıs1nız. Her halde bu ikinci ihti
mal daha kuvvetlidir. 

asla.hak anlar salona çıkıyorlar 
Ve Od ıcı he . M l ala d nışıre e ek yolda l Y nl. yaptırılan manımızın en çok takdir edilenlerinden 

biri olan bu yıldız, artistlik maske!!İni 
atarak bize bir kadın, b:r anne kalbini 

Yor: r a rastladıklarına soru· 
yon yaptın mıştır. e .. 
pavyonla evvelki pavyon bngun 
100 kız ve l 00 erkek hastayı teda-- s b - O a. ah dereceniz? 

- \'hız altı üç. 

Öt '•izin? .. ı_. • •• 
"l{l .. 1 

- B gu erek ilave ediyor: 

vi edebilt>cek tertibatı haizdir .. Tıp 
. 1 . . d b" dım edPbıle -
ıı erımız e ıze yar h' 

k . "l ıa ıp cek modern bir te amu e 

bütün açıklıgıle gösteriyor. 
Marlen diyor ki: 

'
. u &ab h 1te 36 ik' a çok iyi Bayan hem 

lk· ı .. 

bir rontken makinesi alınmış ve 
derhal faaliyete geçirilmittir. Bun 

b.• ·· bayosu ya-dan baska ta u guneş . . 
nında s~n'i güneş banyosu ıçın de 

Evet, çok cioğrudur. Para kazanryo 
ruz; meşhur oluyoruz:; fakat bunlar 

ne pahasınn? 1şte daha bugün ve dün 
öğleden beri ağzıma bir lokma yiye 
cek bir şey cllmadım. Benim ıstediğim, 
aradığım hayat bu değildi. İçinde ya 
şadığım dünyayı görmek, öğrenmek, 

kabuller yapmak, ne bilcyi:n hayatın 
tezahürlerir.den hakkımı almak iste 
yordum. 

Radyo daha şimdi bir aık pos
tacısı olmuştur. Ne kadar nişan • 
lanma ve evlenme tebrikleri, tel· 
graflan ne kadar tatlı, cana 
yakin haberler, esirin arasından 
geçerek bir kıt'adan ötekine gön
derilmiştir ve hala da gönderil • 
meketdir? .. 

~ ınci k 
''· aınpana .. Sabah kahval· 

J> 
l'j a"Yon · . 
~~le Ilı un ınzıbat ve idare işle 

'Yal· etgu} olan öğretmen Bay 
) ı rast) d ki or. a ı arına haber veri· 

d'' l<ahv l 1 bak l a h zamanı geldi. Hay· 
a ırn k h Sa.at 
9 

a valtıya .. 
loı-· .. kür 
1 1Uın d k zamanı. Pereven· 
fl:Jc o toru Al' R' 
1 ı h . ı ıza hastaba· 
o' elll.!ır ·ı 1ter b. e 1 e birlikte hastaları t, !ter d f • 

1' tek 0 aşıyor. Hepsıyle telC· 
~ rar ın 
le btua eşgul oluyor; tedavi 
ıı~ Yeneyt' I" 
1. tabak UZUm gördüklerini 
ltj ıccı h · . 

~or. enışıreye ışaret et· 
bay A . 

heı lı Riz .. y ita, ~re ka .a ~gretmen ve tal·~· 
ıçind tfı cıddı büyük bir ala· 

J> e .. 
d .. te"ant . 
Otı" Otıuın · 

İk· lııtıe Yak· ':' gezıyoruz. 600 k/ 
1
buYük b .1n hır arazi içerisinde 

~~1 ar ku.rn:"b.!. Bunlardan biri 
·· ırı de erkekf er kıs· 
Şehr· 

U~a.k ın gür .. lt" .. J .... u usunden tamamea 

t... Serid k' 
·•ıuht e ı 'd b" ı . eJif . arazı e ıne yaki1: 
'tll · cına y 

bt ~1YecekJ ~gaç var. Bundan baş 
bı en ari ol erın. _mikroptan tama
,. 

1 bu.rad ınası ıçıra mühim bir kıs-

d1~e Do" abYetiıtirilmektedir Mev , ... "' re .. .. . 
! ~t gibi .. utun ıebzeler yetiştirıl 
t~let de ~ut, tereyağı,yoğurt gibi 

8al ol Ur ada fenni suretle is· 
r ~re\te:~nt_aktadır. 
eu kıytn tl~rıunıun Genel Direktö· 
~" ., e 1 d h'I' ·ı · · d t " <.ek· a ı ıyecı enmız eıı 

1:tiuttı t 
1d d~nilebilir ki, preven· 

Q:tn Çok b:Vılerini memleketimiz· 
l'j oland ılen V\:? bu sahada meş· 
S lıbı itle ~r. Kendisiyle prevento· 
~~ ~lln~ı etr~fından konuştum. 

1 -...... p arı soyledi: 
lll'ı tev . 

1• ttd,. k entorıum; mektep sıra· 
Çe • " 0 u tısind Yan çocukların sene 
etr ek' 1 
f
. 'kler· 1 Ça ıtmalarından kayb 
'" ı en ·· • "etler· • erJıyı vermek, beden za 

1 tıı "d gı ermek ve bunun ara· 

icap eden cihazlar mevcuddur. 

Preventoriumda sanatorium . 
larda tedavilerine baılanmı~ ve · 
remlilerin mikropsuz . ve. mık~op 
çıkarmıyanların tedavılen de ıt • YazıkJar olsun ki bütün bi..lnlar bizim 

için yasaktır. Her akşam pek erkenden 
yatmaya mecburum. Çünkü ertesi günü 
saat altıda :şt" başlamak var. Akşamlan 
saat yedi, y.ıhud sekizder: önce serbest 
kalmış olmaklığım pek '1:ldir bir şeydir. 
Mamafih şikayet etmiyorum. Tabii 
mesleğimi severim, sahneye çıkmaktan 
ise ekran ·Üzerinde görünmeyi tercih 
ederim. Vakıa ilk çalışmalarım sahne 
de başladı, ama bir daha oraya avdet 
etmiye hiç niyetim yoktur. 

mam olunur. 
Bizim preventoriumumuzdt\ da 

Avrupa preventoriumlarındn bu · 
lunan aletler mevcuddur ve onlar 
la hemayardır. Hiç bir eksikliği 
yoktur. Elde edilen neticelerde 
Avrupa preventoriu~ların~~~ ~ı • 
nan neticelerden a§agı degı.dır. 

927 yılında açılan preventorium 
bugün 10 yafındadır. Bu müddet 
içerisinde 2244 muallim ve talebe 
tedavi edilmiştir. Bu rakamın beş 
yüze yakin kısmı öğretmen diğer 
k1smı da talebedir. 

Halk, hele gazeteciler, benim hususi 
hayatıma dair hiç bir şey 1.ıilmeyorlar. 
Fakat bu bilmemek onların malumat 
saçmalarına bir mani teşkil etmiyor Ko 
camı hiç görmediğimi yazı:·or ve beni 
tenkit ediyorlar. Fakat l:ocamı görmiye 
Paristeki işlerinin mani olduğunu anla 
mıyorlar. Paris Holivuttan ne ka.dar 
uzaktır!. Bir adam Kaliforniya ile Fran 
sa arasında mekik dokumakla hayatını 
geçiremez. Kocam geldiği zaman da ya 
zacak şey buluyorlar. Mesela beni her 
gün onunla birlikte görmediler mi, he 
men ayrıldığımıza dair hava.disl~r veri 
yorlar. Birgün kumpanyaclaki dostlarım 
dan biriyle çıkmak talihEizliğine uğra 
sam gazetelerde şu yazılar görülür: 

Memleketimizde preventorium 
ihtiyacı meselesine gelince; 

Ve hiç şüphesiz preventorium 
ihtiyacını karşılayacak, birk:ıçının 
daha açılması gençlerin sıhhi va· 
ziyetlerini korumak noktai naza· 
rından şayanı temennidir. . . 

Preventorium da hu mahıuinı r 
cap eden ve burada yatanlarm za· 
manlarını iyi bir surette geçirme· 
terini temin için radyo ve bir de 
sesli sinema gibi lüzumlu s~ylerde 
temin edilmek üzeredir. . 

Preventorium r.razisi üzerınde 
t tu· ayrılan bir kısımda vereme u . 

• · hır lan muallim ve talebeler tçm 
sanatorium temeli atılmış ''e bu· 
gün ikinci kata kadar çıkılmı' bu

lunmaktadır. 
Sanatorium önümüzdeki cumhu 

riyet bayramına kadar yetiştirile
cek ve 60 yataklı bir kısım çalış· 
maya ba1layacaktır. Bütün sana.· 
torium 120 yataklı olacak ve .h1,~ 
sene sonra ikmal edilebilecektar. 

H<Uaıı Betlrettin Ülgen 

"Marlenin son gözdesi" 
Buna mukabil kocamı bir kadınla bir 

likte görseler zavallı İ<a.clın için "Sie 
bert'in son zaferi" diye yazarlar. Bir 
defacık olsun dü~:inmek kabil değil mi 
dir ki bizde bir çok eski dostlarla bera 
ber çıkabiliriz. Bahusus Lunlar ya evli, 
yahud nişaııhdırlar. 

Ben ve kncam çok mesuduz. Takdis 
ettiğimiz bir kızımız vardır. Bu yavru 
muz şimdi b<'nimle Avrupada bulunmak 
tadır Ben Birle~ik Amerikaya döndü 
ğüm zamanda burada kalacaktır. Tahsi 
lini eski c:.inyada yapmarını :stiyorum; 
kocamın da fikri budur. 

Biribirine pek bağlı olan bütün çift 
ler gibi, biz de evlendiğimiz zaman 
danberi ayni sürur ve ayni elemi duy 
duk. Bilmiyorum, gayretimizi. mesai 
mizi. şöhretimizi halka borçluyuz; fakat 
bizim de ba~kaları gibi husuc;i bir haya 
tımız olmasın mı? Normal bir insan bir 
defa işini bitirdi mi. evine gider, canı 
nın istediiiini yapar. İşte hı bizim hakkı 
mız değildir. En şahsi duygularımızı. 
en samimi düşüncelerimizi ete halka 
bilrlirmek mecburi}•etinde bulunuyoruz. 

Biz de başkaları gibi insanız Bizim de 
başkalarındac.ldu ğu f!İb i. duygularımız. 

düşüncelerimiz. sevgilerimiz vardır. Biz 
ne fevkaliideviz. ne de anorm.:ıliz. Bizim 
ekran iizeri:ıdeki vcrimlerim;zin muka 
b:lini kimse kendi işinde veremiyor. 

Ben yatımla Akdenizin dalga· 
ları arasında yuvarlanirken Avus 
turalya ile konuşmayor muyum? 
Şanghayde karımla buluduğum za 
man Romadaki küçük kızım Elet· 
tra ile pek güzel konu§muş ve söz· 
)erimizi gayet iyi ititmiş ve anla· 
mıştık. 

Kadınlardaki gevezelik dehası, 
radyonun iyiliklerinden ve erkek
lerden ziyade istifade etmek yolu 
nu bulacaktır. Avusturalya ile ilk 
konuıma tecrübelerini yaptığını 
zaman, cevap vermek mecburiye-
tinde kalan erkekler söyliyecek 
söz bulamamış ve; bir, iki üç, dört 
beş, altı, yedi ... Diye saymaktan 
başka bir ıey yapamamışlardı. Bu 
çok acıklı bir haldi. 

Fakat bereket versin ki aJullu 
rına başka bir çare geldi. Radyo 
batına kadın getirdiler. İtte o za· 
man çok tatlı, çok canlı bir mükü 
leme başladı. 

Yarının kadını televizyona cfo 
sahip olacaktır. Bu veni vasıt:a o· 
nun için çok ej?lenceli bir sey ! Fa
kat kocası için büyük bir işkencce ! 
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Telsiz telefon kumpanyalarınm 
zabıtları tetkik edilirse, muhabe • 
renin en büyük bir kısmını, dünya 
nın her hangi bir tarafına gİLmiş 
olan sevgiliye gönderilen kompli
man, temenni gibi tatlı sözlerin 
teşkil ettiği görülür. 

Radyo aletleri tekemmül eder 
ve tarifeler de ucuzlablırsa elek
trik dalgalarının kıtalar arasında 
taşıyacağı a§k kelimeleriyle ne ka
dar ağırlaşacağı görülecektir. Ar 
tık iki sevgiliyi biribirinden ayıran 
uzak mesafelerin manası kalmıya· 
cakhr. Esasen ayrılmak sözünün 
bugünkü mefhumu olmayacaktrr. 
Ozaman aşk daha ziyade mi hük 

münü icra edecektir? Jşte bumr 
istikbal gösterecektir. Bana kalır 
sa sevilen bir insanı görmekle, 
sözlerini işitmemek arasında bir 
fark yoktur. 

Ben, zannedildiği gibi, radyo
nun hayatımızda büyük değitik -
likler yapacağını zannetmiyorum. 
Bu terekkiJere rağmen biz, esas 
itibarile ecdadıımızıdan pek fark
lı değiliz. İnsanın tabiatı pek ya
va~ tekamül eder. Üzerinde yaşa· 
dığımız sahne ne kadar ileri gidi
yor;; biz maalesef daima geri ka 
lıyoruz. 

daha vardır: Benim Jozesr Sternberg'le 
ile olan mlinasebetlerim. Ona çok borç 
ıu olduğum münakaşa kabul etmez bir 
hakikattir. Fakat ben de kendi hisseme 
Cı:.işcnleri yapmadımmı? Pelı. çetin bir 
çalışmada bulunmadım mı? Benim de 
biraz liyakatım olduğunu kabul etmek 
rnzım değil midir? Benim mesleğimde 
ve gayretimde tekamül etmekliğim için 
çok büyük yardımda bulunduğu d.:ığru 
dur. Fakat lende bu istidat olmasaydı, 
onun yardımı neye yarayacaktı. Benim 
kanaatimce bir artist dünyaya artist ola 
rak gelir. stidat yaratılJru!z. mevcud bu 
lunur. Yetiştiren bir direktörün gayreti 
ne olursa olsun bir erkekte yahud bir ka 
dında flhsi tıir istidat mevcud bulunma 

dıkça, hiç bir şey yapamaz:. 
Bu sözlerimden, değerimin fcvkaUide 

olduğu iddiasında bulunduğum zanne 
dilmesin. B~n, sevdiğim bir meslekte 
elimden gelen her §Cyi yapmaya, müm 
kün olduğu kadar muvaffak olmıya ça 

!ışı yorum. 

Sanayileştirilmit memleketler • 
deki insanlar gittikçe daha az ça
lııacak ve iısiz zamanları daha 
çok olacaktır. Bu İşsizlik zamanla 
rını en iyi bir tarzda kullanmak 
lazımgeleceklir. İşte radyonu. 
oynayacağı mühim rol budur. Boş 
ta gezen insanları, radyo bir şey· 
ler öğreterek, dinleterek oyalay.r 
caktır. Musikiciler, komedyacılar 
meslekleri için büyük bir revaç 
sahası bulacaklardır. Çünkü bütün 
dünya onlnrı dinlemeğe hazırdır .• 

Bundan başka radyolarda veri· 
lecek olan pratik ve teknik ders
lerden birçok kimseler istifade ile 
mesleklerindeki bilgileri arttırıhı· 
caklır. 

Ayni zamanda, yaşayan d:Jlere 

ıy.,.__ - • ve talebeler 
1::T61JmıfoNJ01n lnnası 

Gazetecilerin pek fazla meşgul ol 
nıaktan hazzettikleri bir başka mevzu 

Yaşatmak istenilen §ahsiyeti, ekran 
üzerin.de hakiki bir tarzda yaşatmak 

benim iç:n perestişe lavık bir çalışma 
dır. Ona her bir noktadan benzemeye 
hü'•'in gayretimi sarfederim. Fakat bu 
vazife müddetincedir. Bir cfcfa sahne 
işi bitti mi. artık ben. ben olmayı da 
pek severim. Yani biitün hu güıültülii, 
patırdılı havattan ı:ıvırılara1t kocasrnı 

ve cocuğunu seven bas:t bir k~.dın ol 
mak. Bunu da söylemekle ~ıok bir şey 
istemiyorum?, 

dair verilen dersler, in anlığın 
tekamülünde büyi;k tesirler göste· 
rccektir. Birkaç lisanı öğrcnmel<, 
bir adam için daha ivi bir nıevki 
bulmaya sebep olmakla kalmıya· 
cak,onun RÖZÜ önünde yeni ufuk 
lar acacaldrr. Bıı. ısa,,ıccle b ııka 
milletleri de ı:ı.r.lrr'~«:nk ve onlilr 
hakkında daha doğru hükümler 
verecektir. 
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Dünkü Galatasaray bay

ramı çok güzel oldu 
Admira - G. Saraqı 4 -7 maqliip etti 

Balkan bayrak yarışında Türkiye rekoru kırıldı; 
Matbuat takımı G. Saray tekaütlerini 1 .. O yendi 
DUn san kırmızılıların 33 Uncü yıl 

dönUmUniln en enteresan gUnü.. Saat 
13,30 dan itibaren halk tedrıci bir su
rette Taksim stadyomunun antre ve 
tnöUn kapılarını doldurmağa. ba.5la. 
mıotı. 

Stadyomun tribün kısmı bayraklar
la dananmış bütün genç Galatasaray. 
lılar klüplerinin bu bayramında birer 
vaıife almı§lar. Saat 14.. Tribünler 
tedrici bir surette dolmağa başladı. 
Antre kısmındaki seyirciler ~k kuv
vetli güneş dolayısile kapının yanında 
ki gölgeye iltica etmişler. 

Saat 14,15 .. Geçit resmlne iştirak 

edecek bütün Galatasaraylı sporcular 
önlerinde bando olduğu halde munta. 
zam bir vaziyette 1stikl8.l caddesinden 
bir yürüyüş yaparak Cumhuriyet abi
desinde rasimei ihtiramı yaptıktan 

sonra antre kapısından halkın alkı§lan 
arasında stadyoma girdiler. 

Kafilenin önünde eski Galatasaray. 
hlar ve onları takiben Galatasaraylı 
bayanlar, denizciler, eskrimciler, atlet· 
ler, basketbol, voleybol ve üç futbol 
takımmdan ibaret '300 kişi tribünlere 
klll"§ı dizildiler. Ve askeri bando tara. 
fından çalınan istiklal mareı hürmet· 
le ayakta dinlendi. 

Bunu takiben Galatasaray klübü 
reisi keşaf Saim kısa bir söylev vere. 
rek sarı kırmızılıların 33 üncü yıldö
nUmünü kutlulamağa. gelen halka te. 
§Ckkür etti ve muhtelıf harplerde §e

hit olan sporculara tazimen halkı bir 
kısa sukuta davet eiti. 

Bu söylevi ı:ıporcuların bir geçit rcs 
mi takip etti. 

İlk müsabakayı bir gtin evvel seç. 
mesi yapılan kızlar arasında 100 metre 
sür11t teşkil ediyordu. Beş kızın iştirak 
ettiği bu müsabakada: 

B' rinci Nezihe 15 1 '5 bu miisabaka 
bayanlar arasında. ilk defa yapıldığı 
için Türkiye rekoru addolmuştur. 

!kinci Tayyar, üçüncü Mukaddes. 

Yüksek atlama: 1 inci Pulat Galu
tasaray 180, ikinci Feneı den Necdet 
l ,75 1/ 2, üçüncü Jt'aik Galatasaray 
1,75 1/ 2 Yunanlı atlet ancak dordün. 
cü olabildi. 

1500 metre: Bu müsabaka 2 Yunan 
1ı ve 3 Türk olmak üzere beş atlet işti. 
rak etti. Balkan ~mplyonu Yunan at
leti Yorgakopulos son turda rakiple
rini 25 metre açarak 4,17 ile birinci, 
Yuna 1 Kusidis 4,24 ile ikinci, üçüncü 
Be!-;'ktantan Artin. 

810 ~etrc kızlar arasında: 
Bu mlisnb kaya altı kız k()fucu gir. 

di ve nctic<-..ıe: 

Kadriye :u 1 ile bir'ncJ, lfak:ıt ikin
ci, Nuran üçii.'lcfi oldular. 

400 metre: 

Bu müsabakaya beş atlet iş irak et.. 
ti. Neticede Yunan şampiyonu Skiya 
dıs 53,8 ile bir"nci, Fenerbahçeden Fi. 
ı UZ'ln ıkinci, Fahri üçüncü oldular . 

Kızlar arasında bayrak yarışı: 

Bu müsabakaya kırmızı, sarı ve 

Bu mü~abakaya dört atlet iştirak 

etti. Neticede Galata.saraydan Rasim 

52.30 la. birinci, Fenerbahçeden Necdet 

ikinci, Şerif üçüncü oldular. 

Bu müsabaka ile atletizm hareketle

ri nihayetlenmie oldu. Tekaütlerin mU. 
sa bakası için Matbuat ve Galatasaray 

futbolcuları sahaya çıktılar. 

Abidin Daverin iskemlede oturarak 

idare ettiği maça Galata.sarayın a.kıni

lc başlandı. Oyun bilhasaa Matbuat ta. 

kımında.ki göbeklilerin tuhaf hareket· 
!erile çok enteresan oluyor ve halk 

İkinci çekişi Deniz takımı kazandığın. 

dan son çekiş çok heyecanlı oldu. Ve 

neticede Karasporları takımı mUsaba

kayı galibiyetle bitirdi. 

İkinci devreye ~atbuat takmunm 

merkezden yaptığı bir hücumla. bqlan.. 
kımının birinci golünü yaptı. 

Oyunun bundan sonraki kı11111 iki 

ta.rafın yorgun hamleleri altında. de

vam etti. Bu sıralarda Matbuat takı. 

mına verilen penaltıyı da kaleci Namık 

kurtardı. Ve ma.ç bu suretle 1--0 Mat. 
buat takımı lehine netioelendi 

l 

BayanZar geçerken 

Tlalat ~kme mJilsabaTva.ımıdan bir göribıiiş .. 

mavi olmak üurc üç takım istirak et kahkaha<ian kırılıyordu. Admira
Galatasaraq 

ti. Ye neticede 1.6 3 dakika ile kırmızı 
ı ı 'mn birinci, mavi takım ikinci, sarı 
t ~ m üçfincU oldular. 

200 metre: 
~ ko§uya üç atlet girdi ve Yunanlı 1 

.. ambro iştirak etmedi. Ve neticede 
Raif 23,1 le birinci, Nazmi ikinci, Na. 
zım üçUncU oldular. 

Cirid atma: 

Galatasaray takımının hakimiyeti 
altında ve geçen ilk devre O.O beraber 
likle b ttL 
Ha~at çekme rnü:;abaku:: 
lki devre arasında Karaspor takımı 

ile Denizspor takımı arasında halat 
çekme müsabakası yapıldı. 

Birinci çekişi Çoban Mehmedin bu· 
lundueu Kara.sporlan takımı kazandı. 

maçı 

B•tgiln..ltii progra."!lı~ sonunu te§k~ 
eden Galatasaray - Adınira maçı tam 
~aat 17,30 yapıldı . 

17,25 de evvela Admira ve onu taki. 
dı. Ve bir akınında Sedat Galatasara
yın meşhur müdafii Burhanı atlatarak• 

10-KURUN 2.ACUSTO~ 
Festlval eııencelerlnden 

Tenis seçme 
turnuvası 

Futbolcularıflla t 

Belgrad'da 
!atan bul f estivalinlıı dünkü progra· 9 1 vz A; n 

m.ında.n olarak, Dağcılık kltibUnde te. o- mag u,, 
rus seçme müsabakaları başlamıştır. BugUn tems'li bir 111•( 

Dün, erkekler arumda tek ve çift • 
mlisa.bo.kalar yaptlmıftır. Erkek - ka. daha yapacaklar 
dm müsabakalsrı bugün yapılacaktır. , 

Di'•kü müsabakalarda bilbusa Nec Belgrad, 1 (Hususi) - Bugıw, 11~ 
mi, Muhiddin • Faruk - Necdet maçı Türkiyede gerek Yugoslavya.da~· 
ile Niıan, Fehmi .. Kri§, Arevyan maçı canla ve sabırsızlıkla. beklenell ~ 
çok muvaffak olmtl§tur. Yugoslav mim maçı on binlerce 

On Uç yqlarmda bir küÇük olan Nf. cinin önünde yapıldı. ti' 
~· yine a.ynı ~ki. ark~~ı F~bml Oyun umumiyet itibarile ~ "' 
ile beraber, seyırcılerın mütemadi al- oldu. İlk olarak Yugosla.vla.r kell~ 
kışlarını toplamı§lardır. Bu iki kUçUk ne bir sayı kaydettiler ve birinci ~ 
6/3 e 4/6 6/4 k8.r§ı 6/3 6/2 4/6 ile 1.0 onların galibiyeti ile neticelt 
maçı ka.zanmı§lardır. . fUI' 

BugUn mUsaba:kalara saat 16 da lkınci de\Tenin ba§langıc~~..d l 
bqlana.caktır. ta.kımmdan Rasih bir gol )'aJJD'-

beraberliği temin etmiştir. ~ 

kalecinin kollan altından Matbuat ta. 
ben de GaJatuara.y ta.kımlan sahaya 
çıktılar. Kıea bir 11eremoniyi mUteakip 
takımlar kareılıklı eu kadrolarla yer 
aldılar: 

Galatasaray: Atml • Mita.t, Salim -
SU<Wi, Oyt~, E11Jak - Salôhaddin, Sil. 
Zey;/wn, Biümtd, H~, Küçük Bü. 
lend. 

Admira takımı: 

Pla.tz.er - Chal, Ma.ritchko • Urbanik, 
Giz.e~ Klark • Katlet, '.Hofmman, Sto
ber, Şillııg, Vogl I 

Rüzglr altinda oynayan Admlralılar 
ilk dakikalarda saha.ya alıp.madılar. 
Bu müddet 7Al'fında Galatasaraylıları 
bir iki müeair hücumda gördük. Fa.· 
kat meşhur Platzerin yerinde müdaha. 
leleri f evkalAde .. 

Tedrici bir surette açılmağa başla· 
yan Admiralılar 12 inci dakikada sol. 
dan bir korner kazandılar. V ogl I in 
ani bir korner kimseye dokunmadan 
Galatasaray kalesine girdi.. Admira
lıların birinci golü. 

2 dakika ııonra da. yine 110ldan bir 
Ad.mira. hücumunda Voglin yerinde 
bir şUtü golposta çarparak Galata.sara. 
yı ikinci bir gol tehlikesinden kurları-
yor. 

Bu II?'alarda Galatasaray aleyihne 
verilen bir ceza vurutu golposta çar. 
parak geri geliyor ve ikinci bir ,Utü de 
Avni muvaffakiyetle kurtarıyor. 

Mukabil bir Gala.taBaray hticumu 
Admira kalesi önünde bir karışıklık 

tevlit ediyor. Küçtik Bülendin yerinde 
ortaya bir puı ve Billendin durdurma 
dan sıkı bir vuruşile top meşhur Plat· 
zerin bacaklazı arasından kaleye giri. 
yor. Ve l::!r dakika. sonra devere de 1·1 
beraberlikle bitiyor: 

Devre arasında Balkan bayrak yarı. 
şı başladı. Bu müsabakaya muhtelit 
Türk ve Yunalı ekipleri iştirak etti: 

800 metrede Galip Yunanlı atleti 40 
metre bir farkla geçti. 400 metrede de 
Mehmet de iyi bir koşu ile meşhur 
Yorgapulosa kal"fı avantajı mUdafan 
ediyordu. 200 metrede de Galip önde• 
koştu. Bu yarışın son yüz metresinde 
Haluk aynı mesafeyi muhafaza etti ve 
bu suretle TUrk takımı birinci geldi. 
Derece 3.34.9 yeni Türkiye rekoru 
dur. 

S::ıat 16,40 da Galatasaray • Admira 
tak!l!lları ikinci devreye baJ:ladılar. 

Oyun yine aynı tevazti.nu muhafaza 
ediyor. Galatasaray takımında ufak 
bir d"ğişiklik var. Mitatm yerinde 1 
Suavi oynuyor .. Solhafa genç takım 
dan Bedii alın mı§ .. 

Rağdan sola uzanan tehlikeli hir 
Avusturya hücumunda Voglin sıkı bir 
şiitUnU Avni yakaladı. 

Oyun çok süratli bir ~ekil aldı. Avus 
turyalılann üstti8te yaptıkları bir iki 
hUcumunu Avni muvaffakiyetle kur. 
tardı. Sarı kırmızılılar bugün çok ener
jik b'r oyun çıkarıyorlar. 

Dakika 18: Bir Avusturya hücu. 
munda Salimin hatalı bir çıkıeı Avus
t~alılara bir ceza vunı~u temin etti. 
Chalm 25 metreden kurşun gibi şütü 
sol kögeden Galata•aray ağlarına ta.kıl 
dı. Bu suretle Admira 2.1 galip vazi· 

y~ geçti. 

Oyunun sert \"f! seri bir cereyan ta
kip ediyor. 

Dakika 21: Bir Galatuaray hUcu. 

munda 18 i~inde A\'usturyalılann ha-

Fa.kat, hakim oynayan Yug~ 
hundan 110nra iki gol daha kaY 
maçı 3.1 galibiyetle bitirnıişJerdit' 11 

Yann (bugün) Türk futbOIC 
temsili bir maç yapacakl&JXl~ 

yarış/811 

Velief endi at kotulannın ilıııı' 
si dün yapıldı. Neticeler §unl"~ 

Birinci yarıt - Mesafe q 
metre. Bet hayvan girdi. Ta~it & 
vik'in Sarıkutu birinci, ErııU' ıJ 
ten'in Ünlüsü ikinci, SettatJll 

Dünkil at 

lesi üçüncü. ' 
ikinci yarıt - Mesafe ısoO V 

re. Ahmet Atamanın Dafyst• 
rinci.. 1 

Üçüncü yarıt - Mesafe ~ ~ 
metre. Şükrü Koçak'ın Vu~# 
rinci. Sadık Okten'in Can'ı 

ci.o·· d" .. M fe ,/ or uncu yanı - eaa . ,. V 
metre. Prenı Halim'in Nol'l• ı 
rinci. E. S. Temel'in Girgin'i 

cı. ~ 
Betinci yadıt - Mesafe J' 

metre. Rifat'in Ülker'i bj 
Mehmed'in Sevim'i ikinci:_/ 

Bebekte yapı/ati 
aünkil. yarışlar ~ 

Galatasaraylıların deniz kı~ 
dünkü yarı§lar §Unlardır: ~ 

Anadoluhisan ile Bebek a f 
Boğazı geçme mukavemet yli~f 
rışına Galata.saraydan 16, Fener 

4 
.,_., 

den 1, Güneşten 1, Ortaköyd~--~ e11 

ğaziçi klübünden 1 yüzücü iştıı-,..-

miştir. - ~ 

Neticede Galata.saraydan ffalil)ll 
dakikada birinci, Orhan ikinci, 
met üçüncU olmUŞtur. (tl l 

Beykoz _ Bebak arasında d5 
1
p6f 

l<laeik tekne1er mukavemet yn11~) f 
Beykozlular birinci, yarım fit.8 dlf· 
Galatasaraylılar ,kinci gelm~ 

sJtl .j 
talı bir şerjı alyehlerine bir pe~ .. 

1 
~ 

Ee~biyet ve-r'yor. Ety"'nin c;cJ;tlb 
penaltıyı Platzer kurtarıyor. t" 

Gııl' 
Bu srralarda Avni ç:kr.ı ş \•e ıB ı'' 

Oyun bid:ıyetteki sUrati muhaf r'~ 
m~lde b:rabcr b r rıci devreye 0 :r. 
c;ok heyecanlı \'e çok zevkli olu} JI 

ıc • 
30 uncu dakikada Haşım n. Ço rı•t 

bir sUtü her zamanki gibi yır.e 
zerin elinde. ıı~ 

Dakika 35: Ortadan sola uzB.11~şlf' 
Avusturya hUcumunda topu ye. ,cil 
yan meşhur Vogl sıkı bir şiltle uçil 
golil de yaptı. 

Mukabil bir Galatasaray hUcı.ıfl' ~ 
da küçük BUlend gaza.en Plauet'lJı tJif 

fasma vurarak sa.katlı~or. J{ıt' . ..J 
fuıladan sonra oyun tekrar bSf'lJ 
Platzer yine kalede.. ol 

Dakika 42: Yine bir Adıni.f3. ~ 
munda kale önünde topu yslt f'1_ 
Vogl sıkı bir §Ütle dördüncü go1!1 
tı. Üç dakika. &ohl'a oyun 4-1 ~ 
nın galibiyetile bitti. 

Maçtan sonra Milli Müdafaa. ~ 
general Kiztm Özalp galiplerin~ 
f atlarını tevzi etti, 

ı 
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. -1., 1 ' urucu Maddeler inbisanndan: 

lirak . 934 ve daha . .. · 
19 Cttırilrnek .. evvelki seneler mahsulunden olup idaremiz satııfarına ış. 

37 g Uzcre depo! · 1 · · 6 cnc&.j satı 1 anmıza tev;:ı o unan afyonlann sabıplerıne 193 -
ınuı.. § anınız ·· · d • ·· "'lI"rerdir. uzerın m tediye si lazım ıeJen yüzde otuzların tevzı• 

Kiçi'll ll@_nlar 
'l'cvzj 

la Yat rnorf 
taktır, ın makbuz sıra r:umaraları ile aşağıda gösterilen ıünl:rde yapı. K lrahk· Satıllk, ( 65 - DEVREN SATILIK BERBER 

!in 
2
·) istanbuldan . DÜKKAN/ - Beyoğlu civarında faz. 

!' . lllakbuz nu {;ayrı mıntakalard1 bulunan afyon sahipleri ellerindeki moı. 31 - BULUNMAZ FIRSAT Şişlil la iş yapan kadın ve erkeğe mahsus 
ıdırler. Bu t k~~raları ile açık adrcsleıini birer mektupla idaremize biJd:rmc ı!c Bomonti arasında çok itinalı yapıl- berber dükkanı içinde bulunan ~alar 
tektir, a ırdc t.ıhakkuk decck hisıeleri havaleten adreslerine gönderih' ınış sekiz odalı modern ve kübik kargir ve (pcrmenand) saç makinesi ile bir-

1 3.) Ell ev satılıktır. Arzu edenlerin Servisimi- liktc ta.§raya gideceğimden ucuz sa-
crc h" eriıı::lek· ?il •sscıerj t . 1 rr.akbuz n11maralarına nazaran gününde müracaat ctmiyen zc müracaatlar. tılıktır. Alınak istiyenlerin Servisimi-

a.Ithuz No cvzıatın sonunda verilecektir. ( 47 81) ze müracaatları. 
l001_I025. . Müracaat Tarih Gün 41 - DEVREN SATIL/K Bakkal --------------
102&._ .. .. ve aşçı dükkanı muhitinde işçisi fazla 67 - SATILIK .ARSA - Ayaspaşa-
lO ıoso 28 Temmuz 937 Çarşamba g~n~ \·e bir aileyi geçindirecek kadar müş- da denize hailsiz nezaretli analar sa-
sı_ıo7 29 Perşembe gunu ~ 

1076- 5 ·• " terisi olan bakkal ve a.~çı dükkanı tılıktır. Ta1ip olanların Servisimize 
ı 101 

1 Ioo 
30 

" " Cuma " devren satılıktır. tstiyenlcrin Servisi- müracatları. 

53 - KARLI BiR !Ş - İşin ehli ve 
mütehassısı olan bir sanatkar tarafın
dan çok mühim ve çok ki.rlı bir iş için 
150000 liralık bir kapitale ihtiyaç var
dır. Yapmak arzu edenlerin Servisimi· 
ze müracaatları. 

61 - iKMALE KALAN TALEBE
LERE - Türkçe, felsefe, edebiyat ve 

' Almanca derslerı mektep programla-
rına göre verilir. İkmalde sene kaybet
mek tehlikesi kalmaz. Servisimize mü
racaat. 

112 
-1125 2 ı\i'Yustos ,, Pazarteoı;İ " 

ı:. olabilirler. Posta kutusu: 743, Telefon 
lıs~-llso 3 •• " Sah b ,, :24370. 64 - PANSiYON AR.ANIYOR -

117 
-1175 4 ,, ,. Çarşam a " .~5 - KiRALIK VE SATILIK Her -------------- Hiç kimsem yok, evladı olmıyan yük-

ınizc müracaatları. 

12011-1200 5 11 ,, Perıembe " türlü konförü havi hane Ayaspaşa 69 - SATILIK ARSA - Suadiye sek bir aile nezdinde evlat gibi baka-
1 ı 6 Cuma " Gümüşsuyu ciYarında deniw nazaretli caddesi Şaşkmbakkal istasyonunda beş cak müşfik bir anne himayesinde pan-

122;1 
225 

9 '' " pazartesi " kargir 6 odalı ayrıca sineklere karşı yüz metre. Talip olanların servisimize siyon kalmak istiyorum. Talip olanla-
12sı 250 ı o " '' Sah " tel kafesli ha va gazli, elektrik, terkos, müracaatları. rın Servisimize müracaatlan (V. P. 
12111-

1275 ıı " " Çarııamba t l f • tfak ve ra -------------- 1638) 
-130 :s e e on, garaJ ve ayrıcn mu ~ . 71 - UCfUZ SATILIK YALI - üs- ---·------------Soı 6 ı z " ., Per~em~ " maşırhk, alaturka ve alafranga banyo 

S3g - 538 13 ,, " Cuma ,, tuvalet, sekiz yüz metre murabbaı ha· küdar Paşa limanı rıhtım boyunda rıh· 68 - TERCÜME iŞLERi - Mual-
Ssg: ~828 16 :~ :: Pazarte-;i " vuzlu ve akar sulu denize nazareti çi· tınıda banyo yeri, büyük bahçe, yedi lim mektebi ve lise mezunu Fransız. 

Sal .. çek bahçesini havi müccddct hane oda müceddet yalı. lstiyenlerin Ser- ca tercüme ieleri musahhih ve müter-
A ~ 7 " .. • " ı hem 45 liraya kiralık ve hem de satı- visimize müracaatları. cimlik arıyor. tstiyenlerin Servisimi-

~n kar v J t d . lıktır. Arzu edenlerin Sevrisimize mü- ze müracaatları. ? 
'·o'• .Atı.ı·ara ,,,• .. a. . _ı a Y_ e ın en : -··men 72 - ACELE SATILIK HANE -
" " • .. oç racaatları. Ak.saray Langa Sepetçi caddesi 59 
lS Yilncte ~ ılaJctı dahılırıde Sıncan köyilnde yeniden kunılacak " 70 - TERCÜME VB DERS - Bir 

Türk genci İngilizce ve Fransııca ter
cüme yapar ve ders verir, evlere gider. 
İstiyenlerin Servisimim müracaatları. 

de A.nk apılacak 100 yüz adet göçmen köy evi 4181937 çupmba günü _saat 18 _ 8.ATILIK lt!OFREZ. ARSA· No. lı hane, kargir bina 6 odalı, sarnıç, 
l>ılıtıak U ara vilayeti binasında toplanacak komisyon huzurunda ihalesı ya LAR - BUyUkderedc ifraz edilmiş 40 kuyu, bahçe, iki tarafı sokak, elektrik 

?.ere k l k" A l kt T r l vardır. Müracaat ayni yer ( V. P. l ...., l{ . apa ı. zarfla eksiltmeye konulmuştur. usur parça arsa satı ı ır. a ıp o nn· 
1645

) 
ııı 2 _ M: eşıf bedelı beher ev fçin 632 lira 77 kwıqtur. . . U ların Servisimize müracatları .. 

lllllJ M: .. ı. uv.akkat teminat 4413 lira 85 kuruo;.tur. (Teminat Kızılay Cemıyctı · 73 - BEYO""LU CiHETiNDE - iş arayanlar 
'"tıtez1 :r ) 49 - SATILIK HANE - Büyükdc· 1.r 

•· Alakaa namına Malsandıklarınca emaneten kabzolunacaktır. , . 1600 ı· 60. 70 bin lira arasında konförlü satı- 3ı - GENÇ BiR BAYAN - lS 
~ a ı Qdası \ esı rede 6 odalı hane maktuan ıraya ·ı 

-
t. ~1 tı.ı \'e 93 r arın yukarıda adı geçen gUnde tekliflerini, Ticaret 4 30 satılıktır. Birinci katı tuğladandır. !ık apartıman aranıyor. İsti yenlerin arayor. Orta okuldan mezun genç bir 
~r .ı\nk 7 senesi müteahhitlik vesikaaını nihayet aynı günde saat 

1 
' a servisimize müracaatları. havan iş arayor. Muhasebe, Riyaziye 

~113 ar · d bir numarn Servisimize müracaat. .J 
lllasr al a Vlli.yeti evrak kalemine teslim edip mukabillD e • ve daktilo işleri yapabilir. Arzu eden-

~ İste rnaları şarttır. 50 - KART.ALDA ARSA:DAR - 2, i4 - SATILIK M.AGAZA ARAN/- !erin Servisimize müracaatlan. 
4aıı ~ı~~~!c~. İdari, Fenni şartname ve keşif ve planları Ankara ve İstanbul 4, 8, dönUmlUk analar satılıktır. Ta- YOR - !stanbul Sultanhamam Tahta- ---------:-------

1 Utluklerinde gö;<>bilirler. (4350) lip olanlann Servisimiı.e müracaatla- kale ve civarında sekiz bin lira arasın- 35 - BiR BAYAN iş .A.RAYOR -
&la b - da satılık kirgir mağazası olupta sat- 20 yaşında bir bayan yazı ve hesap 

de ldare~ ~I P. T. T. VIUlyet MOdlrJUğD~de~. : rı. 5l-BOST.ANCIDA- 268 a.I'§m ::r:.stiyenlerin scrvisimizemüraca- ~:\=~~:a~~ edenlerin Servisi-

~ ~ri akıl vasıtalarından olan bir Fort otomobilin şartnamesı dahılm satılık arsa. Talip olanlarm Servi.si- --------------
l~~U B~ı~ eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 6.8.937 tarihine. ~üsadif ?u mize mUracaatıan. 75 - SATILIK PİYANO - Zim-
li~~ :n:ı .. Yilkpostahane binası birinci katta İstanbul P. T. T. Vılayet MUdilr -------------- merman markalı çift bir Alman piya. 

39 - iŞ .ARAYOR - Orta mektep
ten mezun bir Türk genci 20 - 30 li
ra ücretle bir ticari müessesede çalış
mak isteyor. İtibari kefft.let v.erebilir. 
Servisimize müracaatları. 

tıı: l lira ute§ekkil 8.lım satım Komisyonunda yapılacaktır. Muhamm~n .be~e 56 - KADIKÔY Şifa yoğutçu park nosu satılıktır. Taksim Tarlaba§ı Yağ-
~~~~, ınuvakkat teminat 40 lira 58 kuruştur. İsteklilerin prtnamesını gor yokuşunda 8 oda bir banyo elektrik, hane sokak No. 35. (V. P. 1654) 
tl llıet:uva~k~t teminatlarını yatırmak üzere eksiltme gün ve saatinden ev ha.vagazi, terkoa euyu, bir kuyu 1800 o' MUdurlUk İdari kalemine mUracaatları. (4396) al'§ın meyvalı bahçe odalar kalamı§ Müteferrik 

·~Mız rAr·z· GrTil2.Ml~:ıi- E::f~E:~::~~;!::~:;~ m!,~;;;.~~~:~~g.:~~~:,~~~ \r fi) .. ~ C. zı ve muhasebe işlerinde çalışmak il7.c-

4S - iŞ ARA.YOR - Orta tahsilli 
ve Bulgarcadan tercümeye muktedir 
bir Bay iş arıyor. Servisimize müraca
at. 

~ \ ~ Çs u R /\ .... ' .. r ... z.•~N' '_$ I Jt 51 _ SATILIK Ev _ Trabyada ;:ü~;~~~·. ısteyenıerin Servisimize 
denire nazır iskeleden beş dakik~ ka-
milen k&rgiw 12 odalı ve bahçeli bir ev ,, 46 _RUSÇA TEROtJME _ Mil-
pek çok ucuz fiyatla satılıktır. Arzu kenımel Rusça bilen ve tercümanlığını 
edenlerin Servisimize müracaatları. yapabilir, bir müessesede tercümanlık 

i•çl aray•nlar 

66 - HiZMETÇi .ARANIYOR -
Bir ailenin hizmetine bakacak bir ka
dına ihtiyaç var anu edenlerin Servi
simize müracaatları. t.4USUSİ ŞARTLA~lt-112 ~Al(tcfNO.A. 

GIŞ[L"2iM iZD'N MALUMAT. Al 1N1 Z 

Hava Kurumu 
l:!layuk pıyangosu 

4· ilnc .. k · J 77 Ag~ ustos 937 dedir. a ., u eşıae ' o t• d 
Uyijk ikramiye: 50.00 ıra ır. 

e\l 000 ı· alık · ı _lldan başka . 15 000 12.000, 10. ' ır 
'"t · · · ' 10 000) liralık arnıyelerle ( 20.000 ve 
() ı iki adet mükafat vardJr. 

. 13·1 1\ ~ A T L!I- • • ~-l~li ı tt ala ~ : .. .. aJqamına kadar .... tim u.· 
~i, h n herkes 7 Ağustoı 1937 ıunu 

ulunrnalıdır. 

'" ~ten ıonra bilet üzerindeki hakkı salat olur ... 

58 - DEVREN KiRALIK VEYA 
SATILIK KAHVE - Beyoğlu İstiklal 
caddesinin en işlek yerinde 24 masa -
üstleri camlı ve 72 sandalyesi bulunan 
bir kahve kiralık veya satılıktır. Al
mak istiyenlerin Servisimize müraca
atları. 

ve tercih edilecek eserler için iş arı
yor. 

41 - INGILIZOE) FRANSIZC.A 
Satılık eşya 

DERSLER - Tecrübeli bir profesör 55 - SATILIK PRES (BASKI) 
tarafından ikmale kalanlan ve kollej- MAKiNESi - Demir ve madeni eşya 
Jere girmek istiyenleri iyi huırlıyor. itleri yapar kendisinin ağırlığı 2500 
Ders vermek için sayfiyeye, eve ve kilo, vurduğu kuvvet 100 tondur. fi. 
her yere gider. '.Fiyatlar müsait arzu yatı 450 liradır. İsteklilerin Servisi-59 - ARNAVUTKôYtJNDE BATI

LIK EV - Kanlıcadan Beylerbeyine 
kadar Boğaza nazır iki bilylik balkon, 
terkos, ele!<trik, hamam, sarnıç ve 
tulumba. tertibatı, tahtaları geçme, ka
pıları mavun, camları buzlu içi dışı 
yağlı boya, bahçesinde her türlü ağaç 
ve çiçekler, muşamba döşeli yedi o
dalı acele satılıktır. Şişli, Ayaspaşa, 
Taksim, Cihangir Uıraflannda apartı
manı olanlarla değişmek ve vaziyete 
göre fiyat farkı vermek mümkündür. 
Arzu edenlerin Servisimize müracaat· 
tarı. 

60 - SATILIK VE KIR.ALIK iKi 
HANE _ Balat çarşısına iki dakika 
mesafede Kesme kaya mahallesinde 
tekke karşısında ikişer odalı iki hane 
satılık veya kiralıktır. Görmek isti
ycnler pa7.ar günleri saat 12 ye ka
dar 4 numaralı haneye müracaat ede
bilirler. (V. P. 1622). 

62 - SATILIK ARSA - Sultanah· 
med civarında Kadırgada Kadırga li
manı caddesi üzerinde arkası Kadırga 
bostanı ve devaire yakinliği olan ve 
içinde evlik taşı ve seçme ağaçları bu
lunan 312 ar§lın arsa satılıktır. İstek· 
inlerin Servisimize müracaatları. 

63 - SATILIK .ARSA - Aksa.ray
da Molla Gürani mahallesinde Tevfik 
Fikret sokağında tramvay caddeılne 
40 metre mesafede 223 metre nıurab
bir arsa satılıktır. Görmek isteyenle· 
rin Servisimize müracaatları. 

edenlerin Servisimize milracaatları. mize müracaatları. 

Bunları almak veya satmak istiycnlerin ve bu işlerle ali.kadar olanların 

Ankara caddesinde V AKIT yurdunda VAKiT Propoganda Servisine bizzat 
bir telefon veyahud bir mektupla müracatlannda bütün bu i3lerinde muvaffak 
olabilirler. Posta kutusu: 743, Telefon 24370 

Mühim kolayhklar 
Aşağıdaki hizmetlerden birine ihtiyıç • 
lan olanlar. 
Bir Telefon 
Bir mektup 

Bir Kart 
Bir adam göndererek 
veya bizzat celerek ıerviıimizle 

temaı etmelidirler. 

VAKiT PROPAGANDA 
SERVİSİ 

Okuyucularımıza hizmet olmak il· 
zere aşaeıdıki huıuılarda kendilerine 
lazım olacak kolaylıklın kendileri gibi 
düijnilp halledecek, it lerini cörecelc • 

tir: 
ı - Mobilya, eıya veaaire satmak ve· 

ya almak istiyenler, 

2 - Katip, muhasip, hizmetçi, aşçı, i1çi 
istiyenler ve bu hizmetlere talip olan· 
lar. 
3 - Kiralık, E:tıiııc e·ı, apartıman, dük· 
lrln, mafaıa arayanlar. Kiralamak, ki
raya vermek. Almak veya utmak is -
tiyenler. 
4"- Ders vermek veya almak ittiyen· 
ler, 

5 - Otomobil almak utmak veya iı • 
l~tmek iltiyenler. 
6 - Radyo almak satmak veya tamir 
ettirmek iıtiyenler. 
1 - Tercüme ettirmek veya tercüme
ler yapmak istiyenler bu hizmetlerini 
klllayhkla ve emniyetle çar?buk göre
bilmeleri için (VAKiT PROPAGAN • 
DA SERVİSİ ) nde bu işlerle meşgul 
olmak üzere aynca bir büro vücuda ge
tirmJıtir. 

Milracaatlarda hiçbir kayıt ücreti alır.-

Vakit P..,,,.ianda Serviıi 
Vakit Yurdu Ankara Cacl. İstanbul 

P olla kutusu 743 Telefon 24370 
Tet.ıraf : Propqancla Yakıt 
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Beher tonunun muhammen bedeli (80) lira olan aşağıda liste No. lan ve 
muvakkat teminat mfüdarları yazılı takri ben 4698,809 ton muhtelifülcins demir, 
putrel, demir levha ve saç 15 - 9 - 937 çarşamba günü saat 15,30 dan itibaren 
sırasile ayrı ayn ihale edilmek üzere Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin her liste hizasmda yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 - 5 - 936 gün ve 3297 veya 
1 • 7 - 937 gün ve 3645 No. lı nüshalarında intişar etmiş olan talimatname dai. 
resinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reis. 
l:ğine vermeleri lazımıdır. Şartnameler 37 5 kuruşa Ankara ve Hayıdarpaşa vez
nelerinde satılmaktadır. ( 4644) 

Liste No. Tonu Muvakkat teminat mikdan 

l 1289,530 6408,12 Lira 
2 1481.514 7176,06 .. 
3 936.770 4997,08 .. 
4 990.995 5213,98 .. 

Muhammen bedeli (3397} lira olan muhtelif cins eğeler 9 - 9-- 1937 per
şembe günü saat 15,30 cız kapalı zarf usulile Ankara.daidare binasmda satmalma
Caktır. 

Bu işe girmek istiyerJerin (254,77) liralık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5 - 1936 gün veya 1 - 7 - 1935 G. NO. 
lu nushalarında intişar etmi 1 olan talimatnameler dairesinde alınmış vesika ve 
tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri )azimdrr. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşa.da te-
sell:im ve sevk şefliğinde:ı d0ğıtrlmaktadır. ( 4529) 

Muhammen bedelleri (19979,04:) lira olan muhtelif cins ve ebatta 14990 
adet galvanize saç 17/ 9/ 937 cuma günü saat 15,30 da kapalr zarf usulü ile An
karada idare binasında satın almacaktn-. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1498,43) liralık muvakkat teminat ile kanu. 
nun tayin ettiği vesikaları resmi gazetenin 7 / 5/ 936 gün ve 3297 veya 1/ 7 / 937 
T. ve 3645 No. lı nüshalarında infüıar etmiş olan talimatname dairesinde alın· 
mış vesika ve teklülerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine ver. 
meleri 18.zımdır, 

Şartnameler parasız ola.rak An.karada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada 
tesellilm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. ( 4807) 

Galatasaray Lisesi Salınalma 
Komisyonundan: 

Lisemiz binasında şartnamesi mucibince (2500) lira keşif içindeki tamirat 
13/8/ 937 cuma günü saat on beşte !stanbul Kültür direktörlüğü binasında 
Liseler mühasebeciliğinde toplanan okul komisyonunda açık eksiltmesi yapıla
caktır. 

Bu işe ait fenni ve eksiltme şartnamesi ve keşü evrakı okulda görülüp öğ. 
renilir. 

188 liradan ibaret muvakkat teminat ihale saatinden evvel Liseler muha· 
sebe veznesine yatırılacaktlr. 

İsteklilerin en az (2000) liralık bu işe benzer iş göreceği vesikalar üzerine 
almış olduğu müteahhit ve ticaret odasıvesikası veya teminat makbuzlarile belli 
gün ve saatte komisyona gelmeleri. ( 4638) 

- - -

· H~I~ ~ ,~l~ı I 

laaiaıı • 

38000 metre gaz idrofil 

/ 

~"'~ ... ~~Yli~I 
~ 

'";:ıt!'lt:''\ - -· 

5000 ,, Tarlatan 

Cerrahp~a h astahanesine lüzumu ola.n yukarda miktarları ya.zılı ~ 
rofil ile tarlatan açık eksiltmeye konulmuştur. Bunların hepsine 4681 1~J 
del tahlnin edilmiştir. Şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. ts ~· 
2490 No. Ir kanunda yazılı vesika. ve 351 lira 7 kuruşluk ilk temina.t ~Jllt 
veya mektubile beraber 12/ 8/ 937 pazartesi günü saat 14 de Daimi J!incil 
bulunmalıdırlar. (B) ( 4693) 

Keşif bedeli 1678 lira 95 kuruş olan Mahmuatpaşa hamamınJJl U~ 
açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Levazım Jll ti 
ğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı Jranunda yazılı vesikadan ba.Ş}(~5 I 
diye fen işleri müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 125 urıı.." 
ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 12/ 8; 937 perşen:ıbe 
saat 14 de Dainıt Encümende bulunmalıdırlar. (B) ( 4691} 

Sinop 'C. Müddeiumumiliğindeıı: 
Sinop Genel ceza evindeki malıkfun ve mevkuflara ihale taribilld~ır 

baren 1 / 6 / 938 gününe kadar verilecek ekmek 9 / 8 / 937 günündell 
ren 15 gün müddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. ı!S' 

· 1 - Verilecek ekmek 650 randımanlı Sa.nısun bir baş unundan yııP 
ve beher ekmek 960 gram olarak pişirilecektir. f 

2 - Ekmekler Cezaevi DirektörlUğünlin göstereceği lüzum üzetillee' 
miye 700ill1000 adet arasından hergün nihayet saat 14 de kadar cet> 
teslim edilecektir. itf 

3 - İstekliler muhammen bedelin yüzde yedi buçuk olan 2239 
1 

kuruşluk teminatı muvakkata verecektir. ·r~ 
İhale 23 / 8 / 937 pazartesi günü saat 15 de C. Müddeiun:ıuJll' ~; 

müte~ekkil komisyonda Adliye Bakanlığının mezuniyetine talikan yıı.1'1 

~ ~ 
5 - Teklü mektupları 23 / 8 / 937 pazartesi günU saat on ~ 11 \ 

sıra numarasile makbuz mukabilinde dördüncü maddede yazılı koınisY0 

isliğine verilecektir. .. .1 
6 - Mektupların beşinci maddede gösterilen saata yetişmek U: 

adeli taahhütlü mektup ıwklinde gönderilmesi caizdir. Bu halde zarfJll 1 r 
mumu ile ve iyice kapatılması 18.zımdır. Postada olacak gecikmeler ~ıı.bll 
ınez. .t-

7 - Şartnameye muvafık olmıya.n veya. içinde sartname dışında. #1" 
ihtiva eden teklülere itibar olunmaz. . J! 

8 - Eksiltmeden mütevellid bilcümle rüsum tek8.lü ve damga. rt .. I 
ilin ücretleri indelhace ekmeklerin veya unun tahlil ücret ve masrıı.f1 

bilcümle masarüat müteahhide aittir. · 

9 - Şartnameyi görmek ve daha fazla izahat istiyenler tatil gUPlt!ı 
maada her gün Sinop C. Müddeiumumiliği kalemine müracaat etmeıerı 
lunur. (4639). 
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