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unsur idaresi ~atay'da 

Hatay T'ürklerini niçin 
Parçalamak istiyorlar? 
Mecliste 1 ürk mebuslar .'ıiç şüphes:7 

en bügük ekseriyeti alacaktır 
liatay __________ ::...--

llllatle anayasa!ı nüfusu ce . ı • 
Cttnaa;e laksi"l1 ediyor ve her bir1 Nafia Vekilimtz 
nıalc h e a.sgari bir mebus çıkar-
'fi.irJtıe'~~ veriyor: Asgari mebus 
tapJ,/ ~çın 8, Aleviler için 6, A- Jsveç kralı taı af ından Büyiik ônder 

todok,•:ıc 2, Erm~~iler iç_in 2, Or- habul edildi 
Atatürk "Ertuğrul yatuıd.an yan§Uırı ta1.,'ip ediyorlar. - (sağda) lktisa<l Vckilinıiz yarı§1arda ko,;«p 

n.anıardan bir Bayana 1cupayı ı·eriyor. 
lie.t rekler ıçın l dır. 

neden ~y Vatanda§ları arasında lstokholm 25 (A. A.) - lsveç a 
Pılnıa olayı böyle bir tefrik ya-

1 
iansı bildiriyor: 

tefrik '!f.~ _lüzum görülmüş? Bu Türkiye Nafıa vekili B. Ali Çc · 
olma Urkıyenin teklifi üzerine tinkaya, lsvcçtcn aynldığı gün, ls-
\tiler ~ıştır. Hatayda bulunan Ale- veç kralının yazın bir müddet otur
bunı arna.:nen Türk oldukla?'ı için mak itiyadında bulunduğu garb sa· 
ltaJaarı Sunni Türklerden ayırmak hil banyo istasyonlarından Saeroe · 
ntaJc h~nd~ bir siyasi tefrik yap- den Kral Gustaf tarafından kabul 

Dün Modada yapılan deniz 
müsabakaları 

lind .. ıç hır Türkün hatır ve haya- edilmiştir. 
8 -n ieç'1lez. -------------

de.n ~ tİf ~ik. !Üphesiz Fransızlar
. e rnı!tır. Hatay idaresinde e
. ın haklarına riayet edil

i ~ ~ cak bir prensip me· 
, ~lt ~ _n.~ . riye ıürülnıüftÜr. 

Demir buhranı 
yüzünden ihtikar 

Yarışları Atatürk de teşrif ettiler 

Memleketimizde ilk defa yapılan üç deniz yarışı: 

~~l:ltl -.böyle İnsani bir 
'il~ ~elesi ,eklinde ileriye 
~ !1 tin. içinde bafka mak
\İt, h~ulu~a na mani olamaz. 
t.&..~lay~. raplar, Erm~niler, 

Demir kar\fola
ların fiatı 
yükseldi 

Su Üzerinde kayak, su üzerinde ski ve mübareze 
tekneleri yarışları çok muvaf f akıgetli oldu 

olu • ekler için ekalliyet 
~I u bahsolabilir. Bu ce
~·~'!'rafından ıiyasi hak DiL

~ .!~kayet vuku bulduğu f arzo
~ ~bılı!. Fakat Alevt Türkler için 
llli~ e hır faraziye kabul edilebilir 

l~i~~İYe k-dar. Hataydaki Ale
lerd urkler oradnki Sünni Türk
~İtih:· ay~ı bir ideal besledikleri 

O hlf hır,ey mi? 
f\le\t· a.ld~Ysj.in'i olan Türkler ile 

.. 
1 

olan Türkler arasında niçin 
ASIM US 

::----.____ (Soıııı sa. 9 Sü. !) 

Dun lstanbulda 

30o kişiden 

Zon zamanlard~ dünya demir fi
atlannda mühim bir yükselme görül 
meğe başlamııtır. Demir mmtakala· 
rından alınan malumata göre; de -
mir istihsali azalmiş değildir. Bu yük 
sckliğin sebebi, bir kısım devletlerin 
hummalı bir faaliyetle silahlanmağa 
doğru büyük bir aaım atmış olmasın 
dan ileri gelmektedir. 

Dünya piyasalarında demire kartı 
isteğin fazlalaJmış olması her yerde 
olduğu gibi memleketimizde de de
mir fiatlerinin yükselmesine scbcb ol 
muştur. 

(Sonu: Sa. 9 Sü. 5) 

24 saat içinde 

ceza alındı 

rıııı1111ııııııı1111111ııııı1111ııı1111ııı111ııınıı111111ıııııı111111ın, 

\ K d. k ı· A 
1 

i e ı at ıamı, ~ · 
5 

biran evvel 1 
durdurulmalıdır) 

= 5 kuı üş ele geçir- ~ 
mek hırsı le gözleı i \ 

l dönenler, kanunda! 
:: -
\ ceza yazılı suçlar ~ 
!J- işliyor tar ı_ 

Yazan: 

) Mebmed Selim i 
J - Yazısı ü~üncüde - ~ 
L11ııtnıı11uınıııı1111111ııınııı11111ıııııı1111ın111111111ıııı111111J 

Kısaca: 
Schir · 13 edenle nızamlanna aykm hareket mıntakada 1 kedi yakalanmıştır. 

dcvarnr ~akkında açılan mücadeleye Beyoğlu mm takasında tramvaya THo lali 1 mi yapıyor? 
Dün E 0. unmaktadır. atlayan 34, vapura atlayan 7 kişiden Bir re/ikimizin yazdığına göre, G§t 

~tfındrnınöni.i mıntakasında 24 saat temizlik işlerine muhlif hareket eden istasyonU:ı.rı, ciimartesi günii öğleden 
31, "apa tramvaydan atlayanlardan 71 kişiden para cezası alınmış, bun- sonra ve pa:xırZarı bilt'ün gün tatil 
çÜp ata ura atlayanlardan 11, sokağa dan başka usule muhalif 54 ekmek yapıyormU§. 
den 3 nardan 5, yere tükurenlcr - müsadere edilmi§, 341 kedi yakalan Cümartcsi gil.tı'il öğledetı sonra G§t-
1 ' 80ka... d f B l d · ıa ' ~ }'i.ik t gn su ökcnlerden 6, az mıştır. eyoğ u mmtakasm a şım - nmağa gidenlere 'paa:ırtcsi1Je gel-
ltışidcn a§ımaktan 1 olmak üzere 81 diye kadar 1087 kedi yakalanmıf - mel.eri'' söyZenmi§. 
~ıntak ~ara ce?.ası kesilmiş, bu ı tır. Hergü.n sabahtan ak§ama kail.ar, 
1t'tıha, c~·t 26 kedi de yakalanarak Fatih mmtakasından sıhhC\t cüz - görülmemi§ bir gayretle ~ıa ~nnga 

Moda Deniz Klübü tarafından 
tertip edilen yanılar, büyük bir 
deniz bayramı şeklinde dün Mo
dada, tam bir intizam içinde, ya
pıldı. 

Daha saba.htım itibaren Kadı
köy bir §enlik günü Y&§ryordu. Ya· 
rıf sahaama bakan bütün sahiller 
kesif bir kalabalıkla dolmuı, ya
. rq sahaaı bir mahıer halini almıt
tı. Deniz yolları idaresinin "An-
kara,, ve "Güneysu,, vapurlariyle 
Akay ve Şirketi Hayriyenin mü · 
teaddit vapurları, reami ve hususi 
teıekküllere ait yüzlerce motörlü 
vesait ve miktarı pek çok kotra ve 
aandal Moda koyunu tamamen 
doldurmuf bulunuyordu. 

Yarıtları himayelerine alan lk
tıaat Vekili Bay Celal Bayar aaal 

on buçukta hakem dubasına gel
diler. Bu dubada Ba,hakem ııfa· 
tile, donanma komutanı Amiral 
Şükrü Okan da bulunuyordu .. 

Y arııı takibe gelen birçok yül[
sek zevat arasında tehrimizde mi
safireten bulunan Jrak Bqvekili
nin refikalan ve çocukları da var
dı .• 

Yarıılar, evvelden itina ile ha
zırlanan programın tamamen tat
biki suretiyle, büyük bir intizam 
içinde yapıldı. Gerek yanı saha· 
sının inzibatı, gerek hakem heye
tinin hiç !bir !İkayete meydan ver· 
miyen dikkati bu yanılann bun
dan evvelkilerine nazaran birçok 
hususiyetlere malik olmasını te .. 
min etti. 

(Sonu: Sa. 9 Sü. 1 )~ 

Dün Veliefendi'de yapılan 

At yarışları 
~ 

~·d k1 
•• miştir. dam olmadığından 5, tcplıirsiz eşya 9Blı.şan a-.. fn6m.Urkwuıın istirahat~ 

r·ı "' 1 oy ~· 
, 11!tİ.ircnı d mıntakasında sokağa r.attığından7, arabada örtüsüz: deri rını dii.şünmek e'U>ette yerindedir." Fa. Diinkii at yanşlannda hehecanh bir an 
atdarı 5 er en 12, vapurdan atlayan ve un taşıdığından 4, tramvaya at - "loat nöbetçi memurlar bulundurmak 
tc~Ctten ' 2ll'l~~tclif nizama aykm ha ladığmdan5, vapura atla.-!ı~ındanS, auretile bu i§ idare edilemez mi?. Dün Velicfendi çayırında senenin 50 - 20 lira. Mesafe 1200 metre. Uç 
lltış, 45 kcd~ışıden para caıası kesil- ehliyetsiz araba. sürdüğünden 1, ara- Yok,,a tifo mücrolm d.a, bütün hafta ilk at yarışlan yapılmı§tır. yaşında yerli yarım kan İngiliz er • 

BC§ik 1 Yakalanmıştır. baya fazla yük koyduğundan 2, ruh şehrimiz ahalisini ha.sta yapmaktan Modadaki deniz bayramına rağ - kek ve dişi taylar. 
~rı ~ti laı ll'lrn.lakasında 7 vapur - satsız inşaat yaptığından 1 ki§i ol - Yoruluyor da, cu.martesi ve pazar gütı- men yan§ sahası oldukça kalabal~k- 1- Sada ( S. Temelin) 
oJ..... ayan 12 k -~·".. 1 .., Ow (S T r )0 

··•ak ii ' tramvaydan atlamak ma üzere 29 kişiden para cezası a- Zeri dinleniyor mu' tı. Tribünler 8§8ğı ,,--.an tamamı c ı..- guz · eme ın 
~tnların~crc 19 kişiden belediye ni lnımıştır. dolmuş bir vaziyette idi. Sahanın et 3 - Nazlı <Ahmet lncgölün) 
ıçın l>ara aykırı hareket ettikleri i- Bu suretle dün şchriıyizde bele • den dolayı 300 kitidcn para cezası rafında kesif bir halk göze çarpıyor- İkinci koşu - ikramiyesi 1 55 -

1 
cezası alınmış; yine bu diye nizamına aykırı hareketlerin - alınmış bulunuyor. du. 55-20. Mesafe: 1600 metre. Üç ve 

Yarışlara ta msaat 15.15 tc başlan daha yukarı yaşta ve 937 de kazan· 

~nbulç cukarı kamp -m_ı_~-~-~_:_~-=-~-r_~_r_~-~-:~~-c-si_T_3_o_-_d_ığ_ı_~_ra_m_~_e_le_r_5_~_m_~-~-~-~-~_:_~; 

lİnlerini na ge irdiler ?' Ya ölü, Ya diri 
Zengin resim ve yazılarla dolu büyük Büyük zabıta romanımız heye-

canlı saf halarla devam ediyo'J#-. 
kamp na vemizi bekleyiniz 
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Her Hafta Başında 
Yazan: HiKMET MUNIR 

Bugil.rlletde muharrirler, karilerini 
kısa kısa şeyler yazmak ~uretile meş
gul etmenin yolunu bulmuş gibidirler. 
Aşağı yukarı her gazetede bu nevi. 

den yazılar görülüyor. 
Tenbellikten mi dersiniz; yoksa, il

ham perileri mi cimrilcştı ? •. Böyle kes 
tinne hareket edişin sebebi pek anla
şılamıyor!. 

• Bununla beraber, yazıların kısası 

uzunu pek yok gibidir değil mi? .. Yazı 
var, kısadır .• Fakat insanı uzunca dü
ı:ündürür; oyalar .. 

Yazı var, uzunJur, fakat yine kısa
dır .. Ne demek, istediğimiz anlaşılıyor 
sanırım .. 

Lakin §UDU da söyliyeyim ki, bazı 
şeyleri uzun yazmakta asla fayda yok
tur. Kısacık halile de feda edemez
siniz... Onları, karilere, olduğu gibi 
sunmak 19.zımdır. 

Bakalım, bizim yazacağımız kısa şey 

ler ne matahmış görelim! 

JÇKtN!N F AYDASl 

!çkiye çok düşkün olmıyan bir ar
kada.~ım vardır. Ancak barlara, balo
lara gittiği zaman "ayıp olmasın diye" 
karısile birlikte bir şişe şarap ismar
lar... Şarap, beyaz keten kukuletesi 
ve nikel parıltılı koğasile masalarına 
gelir. Arkad~mı, bunu, kadehin kena
rından süze süze midesine damlatır ve 

hm derken, diğer hastalıkların bir kıs
mından da. kendimizi muhafaza etmek, 
binnazar~ye mümkün oluyor sanırım. 
Yani diğer mikroplar da, bu arada bize 
zarar vermek fırsatını bularnayorlar. 

Bu yüzden tifo mikrobuna, diğer 

ıııikroplar kızmış olsala.r gerektir. Çün 
kü tifo mikrobunun uyandırdığı dik
katle ellerini yüzlerini mütemadiyen 
yıkayan ve her şeyi kaynatıp durula
dıkatn sonra yiyip içenlerde, görünür 
görünmez diğer hastalıkların mühim 
bir kısmının mikropları, her halde 
tutunamayorlar. 

Tifo mikrobunun bu hali, diğer has
talık mikroplarının ekp1Cğirıc mani ol
mak dt'ğil de ne<lir?!. 

Diğer hastalıkların m'kropları, tifo 
mikrobunu bulsalar, emin olun bir ka
şık suda boğarlar ... 

Aksiliğe bakın ki, tifo ınenhusunun 
yaşarlığı şey de, başlıca sudur .. 

MUAMMA 
- Tifo aşısının b:rincisi, çok mu 

ağn yapıyormuş? 

- Bazı kimselerde ikinci aşı ağrı 
yapıyor ... Fakat ekseriyetle, BİRİNCİ 
aşıdan sonra hararet 38,5 a kadar çıkı
yor. El, ayak kesiliyor, bir iş göremi
yorsunuz. 

- Öyle ise ben, birinci aşıyı olmam. 

ll1Klt1ET MVNIR 
bir şi§e daha §arap ısmnrla.madan kal- ---------------
kıp giderler. Frenkçe kelimeler 

tçki düşkünü olmıyan bu arkada- ve zUppellk 
sım, bana geçen gun içkinin ''medeni Bazılarımızın konuşurken veya -
dünyadaki faydasından" ve "insanla- hut yazarken mebzul Fransızca keli 
nn ilerilenıesinde mühim bir rolü ol- meler kullanılması etrafında Nurul -
duğundan" bahsetmez mi?. lah Ataç yazıyor: 

- Nasıl oluyor! Dedim. Bazıları bunu sırf züppelik olsun 
- Basit, dedi... Biz, çoğL:muz, nrnh- diye yapıyor. Bittabi bilmeden. Za -

telif tesirler altında içkiden sakındığı- ten züppeliğin başlıca vasıflarından 
mız; içindir ki, işlerimizin çoğunu gö- biri kendi kendini bilmemek, tabii 
rememiş, bir neticeye varamamışız.. sanmaktır. Yahut tabii olmadığını 
Halbuki Avrupada, mesela iki iş ada-

anlar ama yaptıklarını kibarlık, ince 
mı, yazıhanclerindeki masa başında Jik sayar, tabiiden daha güzel bulur .. 
anl~amayQriar da: "Haydi kalkıp öğ. 
ı y~E!ğ'tne gidelim. Yemeği beraber O adamlarla alay etmek insanın en 

esaslı haklanndandır; alay edilmesi • yiyelim. Oradada görüşmemize devam 
nin önüne geçmek isteseniz bile nafi ederiz." diyip, gerçekten bir lokantaya 
ledir. Fakat o züppeleri, son zaman -

g~ttilcr mi, vaziyet :.hemen değişiyor .. 
!arın yetiştirmesi sanmıyalım; onlar Az evvel kuru kuru konuşmalarla bir 
Hacivatın torunlarıdır. Her m:lletin neticeye vntamıyan iki iş adanu, ye-
hayatında Hacivatm ebedi olduğu -mek sırasında: "gelsin içki, gitsin iç-
na kaniim: Kıyafetini, kelimelerini ki!" derken, biribirlerile uyuşup mu-

kaveleler bile imzalayorla .... İçkili ye- değiştirir; fakat asıl hüviyetini değiş 
tirmez. Ebedi olması da dahq :yidir, mek masasından tam bir itilafla ayrı-
çünkü o ölürse hayatın neşelerinden 

lıyorlar. 
Arkadaşım bu kadar söyedi. Faka.t birini daha kaybetmiş oluruz. 

bizde biliyoruz ki, böyle makul bazı iç Bazı nisanlar da var kendi dilleri
kili yemek masalarından müsbet neti ni de, frenkçeyi de iyi bilmedikleri 
-celerle çıkılabildiği gibi, çok defa za- için türkçe konuşur veya yazarken 
rarla da ayrılmak mümkündür. frenkçe kelime kullanıyorlar. Bun -

!çki sofrasından az sonra ne işten, lar esasen tembel, kafaları az işleyen 
ne 1ş ada.111mdan, hatta içki kadehi ve adamlardır: Frenkçe bir kelimeyi ya 
sofrasından dahi eser knimadığı kes
retle görülmüştlir. 

UUJIAREBE /J.,E KELiME 
üGRETMEK USULV 

Ba.beşistar. harbi ~snasında, gazete
lerde askeri harekatı takip ederken, 
birçok garip mevki isimleri öğrenmiş
tık · Glgjiga, Valval, Makalle, Aksum 
ilfı.h. gibi.. 

İspanya haröi çıktı, Bi:· sürü isim 
daha ... ~en gün birkaç ı:jans Habe
rinde geiJen muhtelif İspanyol mevki
lerinin isimlerini topladım. Bakın ne 
garip şeylerdir: 

Aranjuvez Çinçon, Pepollasa, Es
kamJ1cro, Peuarozya, Monte Verruga .. 

!nsanın diline bir hayli taklak at
tıran kelimeler değil mi? . 

Bundan evvel l\!nçuko harbinde de 
epey yeni isimler öğrenilmişti. Yeni 
Çin - Japon ihtiltl.ftndan edilecek (is
tifade) de caba ... . . "' 

Fakat bu yerleri me.~hu:· etmek için 
harbe ne lüzum var canım? .. Versinler 
kitabı elimize ... Su gibi ezberleriz bil
lahi... 

Bu mevzu üzerinde bütün İnsaniyet, 
ezberlemek suretile birin~i derecede 
bir imtihan vernıeğe hazırdır. Tek bu 
isimleri, kendi kanile yazmamak için ... 

MİKROPLAR DüNY.Aı:>INDA 
KARIŞIKLIK ~ --- -·--"....-- -

lspcinyol ~sileri 

General Franko 

Fransızca Övr gazelesı diplomatik 
muhabiri Madam Tabui İspanyol har
bini bitimıek gayretile B. Musolini'nin 
B. Bitlere gönderdiği bir ''planın" te
ferruatını yazmaktadır. 

kazanması 
i htiyaçları 

Bir zamanlar edebiyatla bizzat a
lakadar göziiken tanınmış edebiyat 
hocalarımızdan Hıfzı Tevfik, dün 
oldukça etraflı bir makale neşrede -
rek şunu sordu ! Sanate ve edebiyata 
alakasızlıktan kim mesul? .. 

Hıfzı Tevfik diyor ki: 
Vaktile bizim memlekette de bir 

edebiyat merakı vardı. Benim babam 
şöyle ahbapları ile bir araya velcli
miydi hemen Namık Kemalin bahsi
ni açar, Ziya Paşadan şiirler okur, 
onlara ait hatıralarını anlatırdı. Ba
bamdan Namık Kemalin şiirlerini de 
ğil. mensur yazılarını bile çok defa 
ezbere okurken dinlemiştim. 

Biz de çocukluğumuzda hnnl ha
ni Fikreti ezberler, tanzimat ve 
edebiyat cedide şairlerinin şiirlerini 
toplayarak defterlere doldururduk. 
Sonralan ne oldu ise oldu; arkadaş 

için dah 
varrnaş ... 

sohbetlerinden aile toplantılarıJl 
bu şiir ve edebiyat bahsi bi~ell 
çekiliverdi, ben sanıyorum ki . · 
alanındaki bu durgunluğun bı 
sebebi son zamanlarda etrafına g, 
liği toplayacak büyük bir sanat 
romdan mahrum oluşumuzdur. 

Öyle sanıyoruz ki bu iş 'f iirk 
biyatçılan için, Türk edebi?~U 
meşgul olanlar için artık ınılh 
ödev sırasına geçmiştir. . 

Yani, Hıfzı Tevfik, edebiya~tıl 
şı alakasızlığın mesuliinü, . clo:k 
dan doğruya Türk edebiyatıle Y"' 
ve U?.aktan meşgul olanların kr 
lerinde buluyor demektir. Maka e 
müdafaa ettiği bu fikre göre, ele · 
biyatımızdaki durgunluğun 
soranlardan biri, kendisini kolaY 

1 
la te2his edebilecek bir ayna kar§ 
sındadır. 

Fransız rnuhatTlrine göre B. Muso
lini, lspanyaya gönderdiği en kabili
yetli erkanıharplerinden aldığı rapo
ru B. Hitler'e bildirmiştir. Marlenin sevdiği Marlen ... 

Bu rapor, General 'Pranko'nun kış 
gelmeden evvel zafer kazanması için 
daha on bcŞ fırka askere ihtiyacı ol
duğunu anlatmaktadır. 
Eğer Almanya mütebakisini temine 

hazırsa, İtalya bu askerlerin 10 fırka
sını !spanyaya göndcrebilecekmiş .. 

Madam Tabui buna mukabil B. Bit
lerin verdiği cevaptan bahsederek di
yor ki, "B. Hitler, Fransa ve !ngilt.e
renin ortaya birer plan koymasına; ve 
her .şeyin farkında. olarak ademi mü
dahale komitesinin bu işle meşgul ol
masından sonradır ki, Almanyanın !s
panya hakkında nihai bir taahhüd al
tına gjrebileceğinl bildirmi~ir." 

Ticaret ve Zahire 
borsasında intihap 

Ticaret ve Zahire borsası idare 
meclisi azalan toplantısı ve 
meclisi azaları intihabı bugiin yapı -
lacak, netice yarın anlaşılacaktır. 

Artistler hakkın-
da uydurulmuş 
fıkralar, hikaye • 
ler onları halka fe 
na ve yanlış tanıt
maktan ne !tadar 
büyük bir rol oy
narsa fena çekil -
miş fotoğraflar da 
onların o derece 
aleyhindedir. 

Bunun icin, ba 
zı artistler,~ · neş -
rolunacak fotoğ -
raflarına çok e • 
hemmiyet verirler. 

Mesela, Mar • 
len Ditrih, çeki -
len resimleri -
nin hemen _hep • 
sini elinden geçirir ' 'e bazılarım yır 
tar atar. 

Marlen Ditrihin en fazla sevdiği 
resim de gülmeyen ve ciddi resim • 

le'ri imiş.. / , 
Ciddilikten çılclıran Buster f'.t 

tonla uzaktan bir benzeyiş. 

run yamalak öğrenirler, hayallerinde 
ona bir zenginlik ilave ederler, onun 
türkçedeki mukabilini düşünmezler. 
Kendilerine bir paye vermek için ola 
cak, bizim dilimizde o mefhumu an
latacak bir kelime bulunamıyacağmı 
iddia ederler. Bunları, aralarındaki 
müşabehete rağmen, züppelerden a
yırmak lazımdır. 

Kahvenin tadı 
Bundan üç asır evvel Fr ansızıars 

Türkler tattırdı 

1 1660 ııcncsi tcşrinisanisindc, Frnn- 1 
' sız kralı 14 tincü Lemis (Lui), sarayında 

Osmanlı İmparatorluğunun Elçisi 
Mustafa SUleyman Pa.~ayı kabul edi
yordu. 

Fransız sarayına bir 'fütkün gir
mesi 1 Bu, büttin 6aray muhitinde a!a
ka uyandırnuştı. Büyük zafc.rlcrilc, ta 
rihteki kahraman mevkii il: herkesin 
tanıdığı, (bir'rürk gibi kuvvetli!) dar
bımeseli ile halkın ağzında dolaılan 

Türklerin mümessili Fransız Kralı ile 
konuşuyordu ... 

Kral da Türk elçisini kabul için na
.zırlanmış, kendisi de bu kabule büyük 
bir ehemmiyet verm;şti: 

Saraya daha birçok erkan. nazırlar, 
kumandanlar. çağnlmış , yiizlcrcc A
rap hizmetçiler sefcrbeı edi.mişti. 

Herdavedi büyük salo.ıa alınıyor, 

kendisine "hava" denilen bı r içki ik· 
ram olunuyordu: Sıcak sıcak içilen bu 
siyah renkte ve acımsı içkiyi herkes 
yadırgadığı bir lezzetle, biraz ağzını 
burnunu b,uruşturarak, biraz damağı
nı yalayarak içiyor.du. 

- ''Hava'' Türklerin •nilli içkisi 
imi~. diyorlardı. 

·r 
Germain (Sen ] ermen) de açıları b~ 
panayırda biı .'.ıccnr herkesin m::ra·' 1 

• 

mucip ola.ı ve o zamana kad:ıı göriıll11c, 
miş bir dükkan açıyor. Duı ada. nıa~. 
lar, sandalyalar var.dır. Her gelen ıf. r 
salara oturuyor v t gnrscn kendisine ~ll 
fincanın icinde, ilk defa olar.ık 1669 
14 üncü Louis ( I uı) nin s:ırayında tll' 
dılan o garip içk:.:len getiri,. ı.-rdu . i 

Fransızlar şimdi bu içkin:n is:"'~ıı· 
Türkler in söylediği ~ck'e yakın bır •. 

l·r· a· 1 ' k " ci i>'0' rette te a , uz c ıyor ar, ıve 

tardı. )'I 
Panayırda açılan bu ilk lcnh\e 

~ıJl 
az zamar~da herkes duydu ve akın a o:ı 
müıjteri gelmeğc başladı. K;ıhve , "r3 t· 
i~ilen içkiden baika, d!ıha bir~o~t cihC 
lcri ile !1erkcsin hosuna gBivordtı: ı:· 

Hizm~t eden g~rsonlar, erkek ol.dU 111 
ları halde, entari giviyorhrdı .. 13.a~ ııı 
rınrla b:r takke vardı . Entarilerı ıı 11 
güllü, sırma ic:lcmE.'l i, kırmalı biit~lt"' 
§ık f'evk rdi: Takkeler i ele sırına 1

' 

meli idi ... . 
k sili 

Panayırlar kapandı .. Fakat . her ~ ·~~ 
aklı bir Pcyd" kalmıştı : Tür k içkiSl 

1 

len ô:.ikkfm ... 
.; 

O zaman, panayırda o du tı- kanı ıt· 
mış olan adatn, kahvesini Parise rı• ıc 
Jetti. Bu ~u~rtl ,., Pariste ilk c!efn oısr• .. 

• il' 

Tifo çıktı çıkalı başka bir ı:ıey düşü- Lokomotif makinisti, hayret f.rimle bulıımııı arl;cıdc:ıma: - Doyr1csı·mı is:c,·
nülmeyor ... Varsa tifo, yoksa tifo! ... sen bu yol dalı.a kestirme ve man.::aras~ daha aiizcl .. Omııı içi1ı lnı y oulan y cl
Fakat bereket versin, tifodan koruna- mcği tercih ettim, 

Fransızların "Hava" ismini verdikle
ri bu içki, bizim kahveden başka bir~ey 
değildi ve ilk defa olarak, o gün, Tiirk 
elçisinin Kral tarafın.dan k'lbulü §ere
fine herkese tattmlmıştı ... 

On, on iki sene sonra, 168:~ de Saint 

kahve açılmışt ı . Bu tarihi kahveıı• rı ) 
lunduğu yere o zaman Ecele (ck01

11
, 

(mektep) rıhtımı .denilirdi. Bugünl<\I 
dt ise Louvrc (Luvr) nhtırrudır, 
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Yirmi bir yaşındaki 
küçük mucit! 

r ;;;~:;·;·~-;-;;14 tecrUbeal .;.;~;.;;;·;;;:;;·ı 
1 zaman kend:alne "Dell I" demlflerd1

... ! 
··-···----······ .... -·-. • ........ _. ..... ._ ........... ı 

1899 senesinde bir akşam büyük bir 
i.linı Branly (Branli) şu teıgarfı aldı : 

Zehirli hacamatla suikast I 
"B. Markoni B. Branli'ye Man(ın 

öteki ta.raftan, hurmetlerini gönde
rir. Çfınldi bt& muwl ~ kw"'6R B. 
Branli'nin kıymettar 9(Jlıpıalarile mey 

d~;:)et halife; Bajdattap ıön
lcatleri ~kluplarla, bu acı haki
lllİfli. (ş·~r dereceye kadar öğren
~k 11 • Alevi) leri, memnun 
İçin M' ~ç ve tahtım kurtarmak 
hli, .. c!e~•re adamlar ıönder • 
Yı iıaet ~nci imam, Ali Rıza) 
~Ve duam ile Merv eehrine 
Yiıı etJıı ~"'· kendisini ( valiabt) ta
laıı -..:· Ve, bunun jçin yapı· 
llq~ nıeraıimde, ıöylediii 

_ 4hb:nda: 
~ R i hanedam içinde, 1-
~e -... •h. kadar halifeliğe liyık 
1Çİla, ır aç. ki~•e ıöremediiim 
1°11111. °""' Valıahtliie tayin ediyo-

~tılıltti. 
dİiliiıt-z Rıza); bu meaelede çok 
d.r cer ~ıtı. Şimdiye ka
lii11 • ~Y.~n eden hidiaelerin bü· 
•ııla~ilzuııü, ha lif eye birer birer 

b tb. 
Yezil'İ" .. az, (1 azam, bunu haber alır al-
~1 :- Rıza) dan intikam 
t. lehlrli llaımııtı. Onu, hamam
~ lca bir hacimat ile öldürt-
~ • rar1attırmııtı. 
~ ezu., ~ükemmel bir h~mam 

..._ terlıp ederek; hem halife-
li ~e Yeni veliahtını davet 

St;:d akat bu tertibata dahil 
) an biri, derhal (imam 
• Ya ıelerek vaziyeti haber 

ti. 

Rıza), o ıün lwnamda 
ı.~~ _zitafete ribnemitti. Hat· 

.... ~ ıiderek orada kendi
!ld..tu . ~en halifeye de, huta 
~ihıe~ ha davete icabet ede
t.ir h her Çok müteeuif olduiuna v.;. 16ndermiıti. 
tİtitın • n. bam, derhal tahkikata 
~ ••ti. Oına.m Rıza) nm huta 
1-;; ~ o aününü sarayında 
llb.ce. ~Jle ıeçirdifini ötre
~ P ettiği suikast plinı-

nın onun tarafından kqfedildiği
ne kanaat getirmiıti. Bunun üze
rine, bu cüretkir adam artık açık· 
tan açığa imam Rızaya kartı ha· 
rekete geçmiıti. 

(imam Rıza) neticenin fena o
laca ğını hi11etmitti. (Halife Me'· 
mun) a ıiderek, veziri izamın bu 
hareketlerini acı bir lisan ile nak· 
leylemiıti. 

Me'mUıı artık her hakikati öğ· 
renmitti. Bu ıiditle, veziri imm 
(Fazl bin Sehl> in, kendisine de 
bir fenalık yapabileceğine kanaat 
hasıl etmiıti... Ancak ıu var ki, 
halife Me'mWı hiç bir meselede 
tiddet taraftarı değildi. Onun i· 
çin birdenbire veziri izamın aley
hine harekete ıeçememiıti. Onu 
mevkiinden iıkat etmeyi, münasip 
bir zaman ve hadiseye terketınek 
iıtemiıti. Fakat gariptir ki bu eı· 
nada mühim bir vaka zuhur etmİf, 
herkesi hayretlere gaıkeylemitti. 
Yukarıda arzettiiimiz hamam 

vakaaımn üzerinden, birkaç gün 
geçmitti ... Bir ıün halife Me'mWı, 
kendi sarayına bititik olan imam 
Rızamn sarayına ıiderek veliah
tını görmek İltemİ!tİ· Fakat tam, 
iki sarayı birleatiren aNDa köprü· 
nün üzerine gelince, bir takım gü
rültülü aealer iıitmiıti. Bunun ne 
olduğunu anlamak için orada dur
muı. adamlar göndermiıti .•. Bu a· 
damlar; biraz aonra. dönerek, ıu 
mallimatı ıetinnialerdi: 

Veziri azam, dün geceyi ha
mamda içki ve eoğlence ile geçir· 
mi9.. <•ndan tonra da halvetlerden 
birine çekilerek. uzun zaman İı· 
tirahat etmif... Fakat hu istiraha
t in uzun ıürmeai, ıraiyetindekile
re ıüphe vermi4. •. Halvetin kapı-
11 çalınm~t· içeriden aea S(~lmemif. 
Bu derin ıi.ikUt, oradakilere büs
bütün ıüphe vermiı •.• 
Kapı açılmıf... içeri ıirilmif ... 

korkunç bir manzara ile karıı 
kartıya ıelinmif... Veziri iz.anı, 
halvetin ortuınday çırçıplak yatı
yormut· Kalbinin ü.tünde de, kab
zasına kadar yerleıtirilmiı olan 
bit hançer bulunuyonnuf. .. 

Halife Me'mGn, derhal tahkikat 
icra edilerek katilin meydana çı· 
kanhı:a11nı emretmitti. Katil, e
le ıeçirilmiıti, lıte, aııl o zaman 
herkesi derin bir hayret ve nef
retle titremitti. Çünkü katil, ve· 
ziri izamın yabanc•ı değildi. Ci
nayetini, sarih surette itiraf ~en; 
fakat bunun sebebini bir türlü söy 
lemiycn katil, veziri izamın ta
yaaınm oğlu olup, onun sarayında 
ciddt ihtimamlarla büyütülen bir 
gençti. Cinayetin yapılmu1nda, 
yine veziri izamın adamlanndan 
iki kiti de, genç katile yardım et
mifti. 

Halife Me'mWı, katil ile yar· 
dımcılarmı, derhal idam ettir.mit· 
ti... Fakat onun bu ıidcletli hare
keti, daha mühim bir vakaya se
bebivet vermiıti. 

(Abbasi hanedanı) na memup 
olanlar, halife Me'mGn tarafından 
(veliaht) yapılan (imam Rıza) 
ya karıı büyük bir kin ve hiddet 
beslemektelerdi. Bunlar; veziri i 
zamın katlini, (imamı Rıza) nın 
teıvikine atfederek, derhal onun1 
alevhinde harekete ıeçmitlerdi. 

O tarihte Abbasi hanedanına 
' memup olanlann adedi, rmıi bi-

ni tecavüz etmekteydi. Bunlar; 
gerek toptan ve gerek ayrı ayı 11 
halifeve n-ıiirac&4t ed,.Tek: 

-· Veziri izamı, imam Rızal 
katlettirdi. Seni, onun ıiLi mı.-k
tedir bir vezirden mahrum etti... 

dana gelmiftir." 
Dikkat et. Sıra, sana ıeldi... Bu· Bu, dtınyada ilk defa çekilen telsiz 
ıün, yavq y&V&f senin her hare- telgraftı! Telsiz telgraf ve radyo diln
ketine kanımaya bqlıyan imam· yaya gelmişti .. 
yarın seni bu.bütün hükmü altın~ Yeni bir devir başlayordu: hısanlarm 
alacak.. sonra da, ilk fınatta, hi· asırlardanberi, uzaklardan biribirlerile 
life~ tahtına sahip çııkacak. konupıak için duydukları arzu nihayet 

Dıye, müeuir telkinlere ıirit" hakikat olmuttu. 
mitlerdi. Bugün hayatın içine pek tabii bir 

(Ehlibeyt) e kartı hürmet ve unsur olarak karışmıı bulunan telsiz 
muhahbet ıhi.leriyle mütehuaia telgraf, telsiz telef on ve radyo Branli 
olmakla beraber u,..J ve evham- ve Ropof gibi llimlerin uzun çalıpna-
lı. olan halife, bir mlicldet iN tel- larmdan 80nr& ve bilhaııN: M&rkoni'nin .lfarlıoni 
kınlere nmkavemet etm • • imam dehaaile meydana. gelmlttir. Onları la-
Rızaya yapbfı hünnetlr~ mu- baratuvar tecrübelerinden ve kitap n~ lılarkihonti~ fca:tımı~~ ~~tirit," 1• ameleyi d lifti • • Fakat zariyelerinden kurtararak tatbikat sa- yor ve ra _.,,_ • .raaa • 
rala ham. rmifti. • IOD· huma koyan Ma.rcon1 olmuetur. talyan btlkfunetl bu ihtira& fazla kıy. ma:· Rev ~ • ettikçe, .• 1- Guglielmo lılarconi (Gulyelmo Ma.r- met vermtyo~, memlekette de ~u icada 
bel ·~ \'U'lyetİDclen fUP· koni) 25 niaan ısn de, ttaıyada :&lon. karp fazla bır allka g&lterilmıyor. 
ve =~ un ~ namele ya'da doğmuetur. Babası İtalyandı, an~ lılarkoni, icadım daha bllytlk bir a
hakküm ne, kencllll'!8 .kartı ta- 11 İrlandalı idi. Bu cihetten, markoni hada tatbik etmek için gerek httkflınet· 

M ~·b~uı ~·· daima bir İngiliz dostu olarak kalmıı- ten, gerek fen ve 18118.yl muhitinden ı .. 
. ti eae • ır sün, ( mam Rıza), tır tediği maddi yardımı g&remeyince, tn.. 
11 zan ~d~n halifenin h~· Babası, Françeaco M&rkoni (Fran- giltere)'f' gitmefi kararlaştırıyor. • :runa linnifti. Bu sırada. Me; çeako Markonl) milhendisti. Annesi Nihayet blrgU.n, anneei ile beral>er, 
ri ~ abdeet alıyordu. ~alen111 ba- (Censon) AmıJ Jenaon J>ir B&ll&tklrdı. İııgiltereye gidiyor. Anneei trlandalı
bn ~~ tatlarla m~enen al- Genç yaşında sanat qkı ile ttalyaya dır, lngiltereyi iyi tanır. Orada bildik· 
I• il' ı rikten au diküyor, bafk& lmi olan Ann1 orada Françesko ile leri de var. 
h:.i~:ı~ de yine albn )efen İçinde :vif!iı ve evleıımltti. Markonl'ye İngiliz hütnmeti, istediği 
1 nRn ayaklarıDr" ~~rdu... KUçUk Markoni babasının mllhencUs yardımda bulunuyor ve lel!sat hazırla-
~ ıza, derhal hana ıtiru et· Uğinden ilmi, annesinin sanatklrlıfm- mp blttlfi zaman, 1899 da, yukarıda 
mı~: y . .. • . dan gUzel, bUytlk şeylere karşı olan sev- ba.hBeUlğimlz ilk telgraf İngiltreden 

l. Emırul11:üminm! .. Hak- "yi . larak ed' · ı· Franaaya ~kiliyor : taal" "bad L • ..ı.. b• gı mıras o mmış ı. . 
• aya.' el!e, ....,... ar ~ Ufak tefek çelimsiz bir adam olan Markoni bu telgrafile, kendisinden ev 

yı ke?'1ıne !9rİk etme. AWeetini küçük Markoni'nin ıihhatine babası çok vel elektromagnetik dalgalan \17.erinde 
k~ndın al kı; sevabı da, yalnız te· dikkat ediyordu. Bolonyanm havası çok uğraşan Framız lllmi BranUye hem bir 
nın ol~n: eert olduğu için, 15 ya§Ulda iken, Flo- hürmet ifade ediyor, h!m marifetini 

De~ıttı. raiıaadakl bir mektebe g&ııderdiler o. mUjdellyordu. 
Halıfe Me'mlin, imamın SÖZÜ· adan d yi Fi ----.Jıak ıı · ' ~-~~===-===s!i===!!il!!!i!!1~~--.. dini · · D L_ ı "d r a ne Onu...u i ko e:ıe geç-nu emıatı. ernaa yem en au ti 

~etirterek, hiç bir. k_öleden yar.d~ "17 yqmda kollejdtn J .. ivnrn'deld fen 
utemeden abdeıbnı tazelemıftı.. mektebine geçti Daha kollejde iken 
Fakat, iıtizamı:z. huzuruna ıirdi- bile fen bilgia~ bUyllk bit' aıata göete
iinden .• ve kölelerinin kart1ıında rlyor riyaziye derslerinde eok muvaf
~~ndi hareketine müdahale etti- fak ~luyordu. Fazik • ~yaya k&r11 
1ımden ~olayı ~m~m Rızaya son olan sevgiai bir 8.lk dereceeinde idi. 
derece kınlenmııtı. lıılarkoni bu ali.kam aayesinde mek-

lıte !>öyle ~irkaç vakadan son- teptekl hocalarından birile doetluk te
ra, Halife Memun artık imam Rı- aia etti: Denlerden 1011ra, profeeör Bo-
zayı öldürmeye karar vermifti. sa onu alıp evine götllrilyor, küçük la. 

Fakat nasıl?.. boratuvarmda onunla fizik ve kimya 
Me'miin, herkesin nazarı dik- tecri1belel'i yapıyoru. 

katini celbedecek tekilde bir aui- ,.Deli!'' tkdiler-. 
kuttan çekinmitti. Onun için bu- Markoni mektepte, hocasının evinde, 
ausl hekimleriyle ıörüterek mahi· kendi evinde hep fizik tecrllbelerl ile 
rane bir plin tertip etmiıti. ufrqıyordu. 

Evveli; - iklim ile İmtizaç e- BirgUn onu, evinin damma çıkmıg, 
demediği icin - ıık sık haatala- damın Uzerine blrtalmn oklar saplarken 
nan imam Rızanın yine bir hasta- gördtller. 
lık zamanını beklemitti. Ve; lma- Etraftan evveli hayretle bakanlar son 
mın, yine artmadan muztarip ol- ra merak ve endifeye dtlftiller. Hele ay
dufunu haber alır almaz, kendiıi nl yqtakl arkadqlan kendisile alay e
de derhal kendine ha.ata ıüıii ver- derek "deli!" dediler ... 
Jniıti. Fakat bu hasta rolünü ic· 1894 de, 20 yqında olarak, fen mek
raya l>Rılarken; - hekimlerinin teb!nl bitirdlli zaman, laboratuvarmda 
tavıiyeei mucibince - kendi a- ki tecrllbelerine kendini daha fula ver. 
damlanndan Abdullah bin Betiri mek imklmm bulnnqtu. Ktttemadiyen 
çağırarak: babaamdan para isteyor, bu paralar' ile 

- Birkaç ıün, tırnaklarım kes· elektrik pilleri, aldlmalltörler, kilomet 
me. rel\?l"Ce bakır teller alıyordu. 

Demiıti. Bir sene çalrttı ve nihayet elektro-
Aradan üç aıün geçtikten aonra, mapetik dalgalartn tatbikat aahasmda 

bizzat imam Rızanın ziyaretine naaıl ite yarayabileceğini buldu. 
giderek: Bu dalgaları uzun veya kma fuıla. 

- Ben de çok rahatsızdım. Fa- latla nep'edeblliyoırdu. Usun pmından. 
kat, nu suyu içmekle afiyet bul· beri aramakta olduğunu bulmqtu: Bu 
dum. Bunu, sana da tavsiye ede- ıuretıe. uzaktan mala, tel kullanm&· 
rim. dan, telgraf c;:ekebil~ktl. 

Diyerek, derh.tl sarayına haber- Bu bUyUk bir ketıttL TeleiB telgraf 
göndeımif .. Abdullah bin Setir !- doğmuftu ... 
le, birkaç tane ekti nar ıetirtmit- ilk '6criibc w ilk teaiaate 
ti. 21 yqmdald pnç llim, bu kqfinln 

Abrlullah bin Beıir, gelir ıel· tecıilbe8inl de yapb: 
mez, imam Rızanın önünde nar- BirgUn yanma aleUerini alarak, kıra 
ları ona vererek: Çlkb. tık rat.pldlği bir köylüye: 

- Dünyanınf bin türlü hali var. - Şu tepeye çıkarmısm? diye uzak
Herk .. in kalbine ıüphe verecek taJd tepeyi ga.terdi ve ili.ve etti: 
ıeyleri ae~em. Şurada ıözümiin - Şu aleti kulağına day&yacıkauı. 
6nünde fU' narlann tanelerini a - (tık tık tık) diye Uç kıaa vuruş duydu. 
yıkla. Suyunu 11k. imama içir. in- ğun zaman mendilini salla. 
ıaHah, afiyet keabeder. Biraz &0nra, köylü uzaktaki tepeler-

Diye, emir vermitti. den mendil Ballayor: tık telsiz telgraf 
(Arkwı VM.) muhaberesi olmuttur .. 

lzmir fuarında 
eğlenceler 

20 Ağustosta lzmirde açılacak o
olan lzrnir beynelmilel F uart 
hazırlıklan bir hayli ilerlemiı bulun· 
maktadır. 

Sergi komitesi açılma gününün 
yaklqma11 dol*yıaile çalqmalanna 
büyük bir hız venniıtir Sergide inp 
edilmekte olan paviyonlann mühim 
bir kıammm İn§88tı bitmif, eğlence 
kıaımlarmın inpıı da pek Yftkmda 
bitecektir . 

lzmir fuan için bu yıl zengin bir 
eğlence ve spor pragramı haZırlan· 
mqbr. 20 ağustosta bqlayarak 20 
eylüle kadar devam edecek sergi ea· 
naımcia milli bayram günü olan 30 
ağustosta büyük zafer bayn-.mı ıen· 
likleri yapılacak ve 9 eylülde de iz
mirin kurtuluı bayramı kutlulana • 
cakbr. 

Aynca fuar tiyatroaunda Knrp • 
yaka Körler ve Dilsizler mektebi or
keatruı tarafından senfonik bir kon 
aer, Ka11ıyaka müzik severler aosye· 
teai ve Halkevi orkestrası tarafından 
da güzel birer konser verilecektir. 

Aynca F uann devamı müddetin· 
ce operet ve tiyat.o temsilleri de ve
rilecektir. 

Sergi korniteai bir de panayın zi· 
yaret ebnek makaaclile lzmire ae -
lenl~re gösterilmek üzere geniı bir 
spor programı hazırlamqbr. 

Buna göre; stadyomda Balkan 
~ birincilikleri, milli futbol maçı 

fatanbul -lzmir temsili maçı, teniı 
kulübünde enternasyonal tenis ma • 
çı, lzmir körfezinde Türkiye yelken 
birincilikleri, l<artıyaka ve lnciralb 
plijlannda lzmir yüzme birincilik • 
leri, kara ve deniz tanrareleri akro
basi uçuılan, plinor UÇUflan, para· 
ıüt tecrübeleri, Kmlçulhı da son ba 
har at yal'lfkm yapılacakbr. 

Spor ejlencelerinden başka bedii 
ve tarihi bir ziyafet olmak üzere iz 
mirden Bergama Asklepi<-'na ve E· 
fes harabelerine de birer gezinti ya-
pılacaktır. 
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180 senede inşa edilen dünya 
harikalarından biri 

"" 

i G Ri KULE 
Kurnaz bir aktris 

ve fikrini değlştiretl 
bir nıuharrir! 

Pizanın meşhur kulesi 
lııkılmak tehdidinden 

kurtarıldı 

Yazan: Mira Giruhenberf 
Meşhur komedi muharriri Fransis 

Labol, şaşkına dönmüş olan tiyatro di
dektörüne şöyle diyordu: 

- Oynıyn.cağınız eşerimle böyle ge-
lişigüzel oynamanıza ğöz yumamam. 

İtalyanın Piza ıehri, .. !iri kule" aile 
mefhudur. Ötedenberi, bir yana meyil 
li duran bu kuleninn yıkılır.aıı ihtimalin 
den sık sık bahsedilir. Ha yıkılıyor, 

ha yıkılacak, yollu enditeler gösterilir. 
Fakat, tedbirler alınarak, dettekler ko
nularak, bu acaip kulenin birçok seyya
hın merakını uyandıran vaziyetini mu
hafaza etmeıi temin edilir. 

harekete geçilerek, beklenilmiyen bir ra
zamanda bir inhidamla birçok kişinin 

canından olmaması için, k:.ııenin uıulil 

daireıinde yıkılarak ortadan !&aldırılması 
ciütünülmÜ§, fakat "maili inhidam" gö
rünen binanın, bu vaziyette ci~ eıkiıi gibi 
sağlam bir halde zemine yerleımiş oldu· 

• İlk temsilin muvaffakıyet temin edip 
etmemesi, eserdeki en büyük kadın ro
lünü oynnyaca:c ar:istin uyg11n seçil • 
mcsine bağlıdır. Onun içindir, ki gerek 
sizin menfaatiniz, gerek kendi menfa
atim namına me.shur bir aktrisin an -
gaje edilmesinde ısrar ediyorum.! 

Son .zamanlar.da, Yine kulenin yıkıl
mak üzere olduiu f&iaları ortaya çıkmıt 
ve hatti, ''bu ıefer ıonu geldi l" diye 
endip artmııtı. Fakat, "İğri Kule" yı
Jalmadığı gibi, verilen malumata göre 
artık bundan ıonra yıkılması Uıtimali-
nin kesenkes önü alnım.ıştır! 

hısan elile yapılan ve güzel bir mima 
ri •eseri olan bu kule, tabiatın oyunile 
bütün dünyaya ün aalmııtır. Falı;at, bu 
oyun, bir pka hüdudunu geçmemiı, di
binde dolatanlar üzerine tehditkar bir 
surette iğilmcsine rağmen, tabiat, kule-
yi §imdiye değin bu tehdidini yerine ge 
tirmefe tahrik etmemiştir! 1nsan elinn 
mUdahalesile ka.tl tedbir almdığmdan 

bahıedilmeaine bakılırsa, artık bundan 
80nra da ortada korkacak birfey yok 
'demektir! 

Kulenln lnt••ına 

gu mucizesi görülmüştür! Derken, Pim 
üniversitesinin bütün dünyaca tanınmıı 
matematik ve fizik profesörü Galileo Ga· 
lilei, esaslı tetkikat neticesinde, kulenin 
inhidam tehlikeıi mevcud olmadığını ke
ıenkeı bildirince, ortada mesele kalma· 

---------* 
Resimde, Pizanm şehre her 

sene binlerce seyyah getiren 
methur kulesini görüyorsunuz .• 
Bazı ıehirlcr zenginliklerini ta • 
biat güzelliklerinden elde et • 
mekle beraber bir çoklan da sa 
nat eserleri yüzünden bu refaha 
kavuşmuşlardır. Piza ~ehrine ge 
lince; belki de kulenin düm düz 
olduğu müddetçe hiç bir vakit 
böyle bir mazhariyete eremiye M 

cekti. Sadece, hafif bir yer çö • 
küntüsü Piza kulesi üzerinde 
malum inhirafı yapınca, adeta bati anıyor 
tali denilen ıey, Piza tehrine bir kulenin mUnferld bir kısmı yıkılmak ıu-

JSu mıfhur kulenin yapılmaama 1173 parmakla dokunmuf oldu. lıte retile vu.lma gelemiyecek, olsa glsa, bina 
aeneeinde zamanın en uta mJmarlarm o gün bugündür Piza tehrini yal topluca her tarafından yarıklar hasıl ola 
dan Gerardo tarafından ba§lanılml§ ve 

nız coğrafya kitablarmda ve rak, yine inebilecektir. Halbuki, gerek ya 
ancak hayli uzun bir uman sonra 1350 
neneeindeyineustamimarlardan.Toma rehberler içinde değil, inaanlann pmm bizatihi mevcudiyeti, gerek alman 

Pizano tarafından intası tamamlanmıı- muhayyeleaini tahrik eden bazı tedbirlerin huıusiyeti, bu tar~da 'bir in· 
br. Yuvarlak hesap 180 ıcnede yıakıelen acayip sanat eserleri arasında da hidamı da kat'i olarak imkans·z görmeğc 

görüyoruz. 100 de 100 müsaid telekk ioltınmaktadır. 
bu güzel kule, zeminden 55 metre yük· 
9Cktir. Fırdolaaıya zarif direklerle aüılü Marino Kortezi tarafından ya - Bütün bu vaziyete rağmen, Pizanın 
8katr, aonralarılO kata çıkarılmııtır. Gök zılmq olan bu yazıda kulenin mCJhur "İğri Kule" si, eğer Cüniln ~irin-
,.UZünUn maviliğine doğru yavaı yavaı gerek inpsmı, gerek tarihi ge - de yıkılıveı:ecek olursa, ozaman (~~ıatm 
yiibelen kule, ltalyadaki tehirler arasın- rekse bugünkü yıkılmaktan kur- yumruğu, ınunlann mukavcmetını en 
ida geçen sonu gelmez harpler tcairile tanlmıı teklini okuyacaksınız. umulmadık bir tarzda kırabildiğini bir 

kerre daha gösterdi, iıte 1) demekten baş
taaılalı surette yükselebilmipe de, biri- ._ ____________ J.. ka ıöylenecıek ı8z bulunamıyacak, ... Ya· 
birlerinin kanına ıuaayan muhtelif ıehir- }ol hud da, böyle demek yerinde göl'Jlecek· 
Jer ahalisinin ateıli vuruımalan, kendisi- tir! 
ııi hiçbir zaman tahribe uğratmamııtır. mııtır. Galilca Galilei, fizi.kal mülthaza. --------------
İspanyadaki timdi senesi g*n dahili lara ve ınatamatik hesaplara dayanarak lzmlr • latanbul telefonu 

harpte birçok aıır.lık. v .mimari pheıcrleri bu kanaatini izah ve birçok mütehaaaıı o-
yerle beraber edıldıgı halde, lWyada o nun isabetini tasdik etmiıtir. İzmir, (Hususi) - Şehirler arası te-

eaki dahili harp zamanında, kıyas kabul Bu fen adamının isabetini aıırlar da lefonunun İzmir İstanbul ve Ankara 
etmiyecek derecede uzun zaman içeriıin· teyit etmi19C de, zaman zaman bazı inhi
ide, henüz tam3mlanmamq olan Piza ku raflar yine kUfku uyandırmıt, ihtiyati 
leaine teca .. ~:.iz vukua gelmemiıtir. Şiddet- bazı tedbirlere el atılmıı ve kulenin, ze-
li ıihtiraılara rağmen, kilise v. ı. gibi bil . . ka d d v•ı d b" k 1 

A • • • • • mının ymuın an egı e, uıa uru u-

arasındaki tesisatının ihtiyaca kifi ol
madığını gören Nafıa Vekaleti lzmir 

ticari muhitinin ihtiyacım göz önünde 1 

tutarak bu tesisatı islii.h etmek, ihtiya. tUn abıd:ler gıbı, Pıza kulesı de taarruz- ki k __ , d ki 'rtiba 
~-- ıunun ca yere DJAUzeme e ı tın 
11&11 masun kalm.1§ ve Rönesans damgası -=-.ıı '--labil ğ" . • ca cevap verebilecek hale g~tinnek lCa . eevıemeauıuen yııu ece ı nettcesıne 
vurulan bu fabcaer, o harpler devam ettı- , __ ,_ b:n ..... _ ki baz rarmı vermiıtir. Bu maksadın temini . .. . vanııu-, ~geçen ıene ı ça-
'ii muddetçe ınşaatı durarak, harplere fa- tı dıla il . A rupanı bil . f f""in li.zımgelen kuran porter makinele-. . . r r zenne, v n en gıç en :ıı 

sıla .verılınce de in~:ı.atı yemden ba~lıy~ adıtmlardan bir heyet aeçilmiftir. "İğri ri şehrimize getirilmiştir. 
rak, ııte yuvarlak hesap 180 sene ıçen- K 1 ,, · 1 b raber 1-·' .... -- k . . . u e yı yer e e o u._uuı oru- Haftaya Ankaradan gelecek TUrk 
sinde 8 katlı, 55 metre yükseklığınde bır mak iai kendilerine havale edilen bu 
._ul 1 1 •· 1 • k -v ve ecnebi mUtehassıslardan mürekkep 
a e o muı ve llllr arca goz en o tamıt- t imi · n1 .t.anıharbi · f l t d e 11ye er er... yesı, enn e - b" h · tec 
tır ı Hala da okıamııkta bulunmuıtur 11 birler esaslandırmıı, teklifleri heyete da ır eyet makinelerm rUbelrini ya-

Seyyahlar kuleyl gemiye hil olmayan yüksek miltebumtar tara· p:ıcaktır. 
bafhyor fından da tasvipedilince, tatbikata giri· Tesisatın islahı ameliyesi azami Uç 

ltaıya<;takl mimari şaheserlerinin başlı tilmittir. Ve tam 7 ay ıilren hummalı bir haftaya kadar ikmal edilecek bir dev
calanndan biri olan Piza kul~si, 0 tchrc faaliyetten sonra, timdi binanın inhidam- re ikiye çıkanlacalrtır. Bu suretle Uç mil 
ötedcnberi akın akın ıeyah çekmeğe vesi- dan kat't ıurctte kurtanlmıt oldulu be· kllemenin birden yapılması ve sesle
le teşkil etmiıtir. Seyyah akınının artış yan edilmektedir t rin şimdikine nazaran daha çok net o-
baflangıcı der, inıaar tekmillen.dikten 100 Bütün ilerisi için tehlikeyi bertaraf et tarak duyulması mUmkUn olacaktır. 
sene 1011raudırt tiği beyan edilen tedbirler, nelerdir? Bu 

Kulenin intası tekmillendikten 100 ıefer yerine getirilen metod, cilr'etkiran: Bir ,ırket mUdUrU neza-
aene sonra, günün birinde, kulenin Uze- oldulu nisbette basittir det Ş8yle, ki: ret altına ahndı 
rine kurulmuı olduğu kumluk zemin bir- Metrelerce uzunluğunda 350 payanda 
clenbire o kadar çöküvermiştir, ki bUtii., wcuda getirilerek, bu madent payandalar, 

bina, bariz surette cenuba doğru meylet çimento ile beslenerek, kuleiıni gövdesi, 
mittir. Tepcai, pkuldan 4,27 metre yana toprağa adeti. mıhlanıyor. Payandalarm 
oğnı aynlnuftır. Bu vaziyete geli§ ara- bir ucu toprak içerisinde derinleşerek bir 
mıda kulenin yrJalmayı§I bir mucize sa ucu da binanın gövdesinde yer ederek, 

ydmıı ve Pizahlann parmak oynatmak bina, mUhkemleıiyor. Bundan bafka, bU
auretile bile dahli olmadan, te-'htrleri bir tiln, bina, tel ıeklinde çenberlerle yer yer 
"6anya hlrfba" kazanmıı ve bu, (İfri adeta "iğneleniyor". Bu ıcklc göre de, 
Xule) ismlle dmerde dotapıtır. mUtcakip zamanlardaki eınemeler v. ı. 

PiA KulCIİDin zemini Ç(Sklinc:e, derhal hepli hesaba katılmııtır: Artık inhidam, 

Marmara maden limited tir\eti 
müdürü lmrih Koletin hesaplarından 
aon günlerde tüph~lenilmiq ve tirket 
hiaaedarlan tarafından yapılan . bir 
kontrolde 27 bin liranın ihb1Aa edil

diği anlqılarak zabıtaya laa~r veril 
mittir. Yapılan tahkikat- neticesinde 

suç sabit görülmüı ve lmrih nezaret 
altına almlJllftır. 

Direktör, şu mukabelede bulunuyor
du: 

-Her tarafa başvurdum, her taraf
la müzakere kapısı açmağa teşebbüs 

ettim; fakat, meşhurlar arasında ser
best kimse yok! 

Labol, soğuk bir tavırla, eu çareye 
işaret etti: 

- O halde ilk temsili tehir etmek 
çaresi var; böyle yapanz! 

Direktör, tazallUmle kıvranıyordu: 
- Bu imknsıutır ! Elimde başka 

yeni bir eser mevcut değil! Ve eğer gu 
sırada bir muvaffakıyet temin edemez
sem, tiyatrom başka bir direktör ara -
mak çaresiiliğinde bulunacak! 

- İyi ya işte! Şu hale göre de, bu 
muvaffakıyet ihtimalini zayıflatma -
mak, hatta tehlikeye düşürmemek, bil 
hassa icap eder. Dediğim cihete bilhas 
sa ebemi yet vermemiz gerek! 

Direktör muharriri ~knaa çalıştı: 
- Bu cihet mevzuubahis değil ki! 

Ben, si?.e teklif ettiğim (Küçük mUpte
dinin) istidat ve kabiliyetinden kesen
kes eminim. Gençtir, gli7.eldir, serbes-
tir ... 

Muharrir, dudak bUktU: 
- Ve ayni zamanda ucU7.durt 
- Şimdiki halde öyle, Mösyö La:bol, 

fakat bu eserin temsilini müteakip, o 
da meşhur olacak. Bu gibi işlerde ha
kime kıymet vermelisiniz. Ben, tam 
30 senedir tiyatro ile meşgulUm ve bu
günün sahne yıldıilarmdan bir dUzU
nesini ben keşfettim! 

- Nüfuzu nazarınıza saygı! LA.kin, 
bu bir düzinenin kaç yüz tane tecrübe 
edilip te menfi netice verenlerin istis
nası olduğunu bilmek arzusunda de -
ğilim. Bana olduğu gibi si7.e de pek a
la malfundur, ki bir sahne artistinin 
muvaffakf yeti ,yalnız istidat, kabili -
yet, gôrünUş ve temsil ettiği rolle hal
ledillr. (umuru husus) tan ibaret ve 
yalnız bunlara istinat eder b'ir key
fiyet olamaz. İşin içinde bir de şans 
meselesi hesaba katılmalı! Ve ben mu 
vaffakıyetimi böyle bir rastgeli§e bağ
lamak istemem! 

Direktörün bütün ısrarları boşuna 
giti. La.bol, inat ediyordu. Zavallı di
rektörü soğuk bir tavırla selimhyarak 
uı.a.'klaıtı. 

Fakat asıl müteessir olan, direktör. 
den ziyade M.atme7.el Nu§et Lütindi. 
Muharririn protestosu, onu pek \bdü. 
Kendisi için bir sükse temin edebile
cek olan bu rol, ona daha birkaç gün 
önce verilmi§ti. Ve şimdi de kısa .U
ren rüyası, zalimce giderilmifti. Öf
keyle beti, benzi atarak şöyle dedi: 

-- Görürüz! 

Sonra, tiyatro sekreterinden Mös
~ ö Laboliln adresini öğrendi ve birkaç 
dakika sonra, onun evinin önünCle oto 
mobilden indi. 

Muharrir, bu ziyarett:n sebebini der
hal kestirdi ve nazik bir karşılayışla 
beraber, aktrise, kendi noktai naza
rının isabetini izaha hazırlandı. Fakat, 
Aktris, başka türlü harekete geçti. 
Muharririn tahmin ettiği bambaşka! 

Ziyarete gelen, §Öyle söyledi: 
- Mösyö La.bol, sizden bUyUk bir 

ricam varı 
- Biliyorum! 
Muhanirin böyle kısa kesmek, iste

mesine kar§ı, aktris, gülümsedi: 
- Zannetmlyorum; bu, büyilk bir 

mrcbrt 

- Buyurun, ... Söyleyiniz! 
- Ben, sizin eserinizde bal~ 

oynamak üure bir mukavele 
makla acele ett!m ! ~ıd 

- Acele mi ? Bu rol i~in ıreJID"" 
güvenemiyor musunuz? 

Aktris, güldü: 
- Bir aktrise böyle bir sual 

cih etmekt 
Muharrir, :ılnmı kırıştırdı: 
- Şu lıalde, (arele) ta.bir:Ie ,_ 

rad ediyorusuntız? 
- Mahrem olarak söylilyoruıll~ 

yUk bir !J8.DSim var benim; GatP"" · 
yeııj eserinde oynayacağnn! 1 

La.bol, dudaklarını unrdı. So; 
harir, kendisinin en belli başlı 
sayılırdı. Duruksuyaz:ak, sordu: ıJ 

- Peki, neden onun eserinddi 
bir §8J18 telakki ediyorsunuz? 

1 
- Evvela, mukavele mucibiJI09t 

akşam Ust Uste temsile iştirak 
ğim ! Bu surt'tle, külliyetli bir 
garanti edildi! . 

- 100 akşam mı? Eserin o 
müddet tutunabileceği, evveldi' 
sıl kestirilebilir?. 

- Ah, o eser, bir şaheser! ~ 
,Mösyö Garno, benim başa.n r,or: 
ceğinıden kesenkes emin! 

Labol, yerinden fırladı ve ~ 
heyecanla bir aşağı, bir yukarı 1 
mağa koyuldu. Fakat Nueet, ' 
!erinin tesirini f arketmemif 
yordu. Gayet sa.kin bir halde, 
etti: 

- Ve sonra, Mösyö Ga.rno, 
yıldızlara lUzumundan fazla lföıfft 
ği ve bynlardan seyircilerin 
kanaatindedir. Seyirciler, artık 

yeni simalar görmek ~ 
işte, böyle dillUndUğünden, b&Jlloo 

- Gam.o, böyle aöyliyor, dflljfl-
- Evet! Ve benim için mua ..... .-J 

reklam tertip ediyor. ~., 
"Garno tarafından keşfedilen ;eol ~ 
yıldız!" cümlesi çok para k..,,,-f.. 
şimanklıklarile de at.Dm.Dlll old , 
dızlann göhretli isimlerinden dabt 
müessir olacaktır! 

- Bunu da söyliyen Garno mıı! r'. 
- Eveti Ve bunun için, sisdeO" 

rica ederim. F.tlerinizde oynanıak tJ 
re imzaladığım mukaveleyi ger11' ~ 
mesi, hUkUmsüz eayması h~ 
direktör nezdinde tetebbüste blP .. ~ 

nuz. Komediniz için mutlak& ~ 
bir yıldız istediğinizi ortaya atıııl'8' 

La.bol, birkaç dakika dil§tlndi1-
ra karannı bildirdi: 

' - Hayır, bunu yapmıyacağullJ 
- Benden bu ıuttu ne diye fP• 

yorsunuz? . ~ 
- Ne diye mi? ÇtinkU, kend~ 

lUzuınundan fazla naza çeken P~ 
l&rd!Ul usandım. Seyirciler, yerıl 'I 
simalar görmek L?teğindeler. Sil , 
sizin için muazzam ~ 
da yapacafrz. "Li.bol 1" 
keşfedile~ yeni bir yıldız!" diye~A 
öteki rekllmdan daha ~ 
zira ....... Hayır, fikrimi ~ 
için boşuna yorulmayınız!. BeD 11 
le, işe Gamo burnunu aokmuııı.o ~ 
ce mukavele imzalamlf bulun~ 
ve siz, benim eserimde o~ 
nız; onun eeerinde değil! , 

Ayni saatte başka bir tfyatrocl'r~ 
rektörle Mösyö Garno arasında 1' 
tUrlU bir konuşma geçiyordu. 8' 
da, şu sözler: ~ 

- Ben, eserimdeki baş rolUıı ltJ' 
dıza verilmesi huusunda israrla 
yorum? 

Mösyö Garno, böyle söytuyo 

te! ~ 

Kültür bakanlığı mesleki 
genel direktörü Bay Rüttü ii/1#_ 
dimeye sitmiftir, 



IVleŞhur pırlantaların
hayatı 

!!.!!__qerleri mİf lJonları 
bulan pırlantalar-

tır. Çünkü her haıta bu lata bakar 
bakmaz iyilqmektedir. 

Golgondo mihracesi Nizamin de 
340 kratlrk bir pırlantası mevcuttur 
ki, değeri elli miılyon İngiliz lira
sıdır. Böyle kıymetli pırlantalardan 
biri de halen Amerikada bulunmak 
tadır. Bunun uıl sahibi Benvenut,, 
Çellimi adında bir ltalyandır. is
mi Grand Mogoldur. Medicisde Flo 
rans tarafından Grand Mogol8 
hediye edilmitti. Bu kıymetli laf 

kim.lerin ellerinde .. ..________ ________ _,_ ___________________ __ 

uç~ncü Hanriye 
90nderilen ve 
~Olda eşya bas
ınına uğrayan 
Pırlantanın bir 

hikayeden 
daha mera~h 
lllacerası 

rini ancak bir pırlanta pandantif da Delhinin itgali esnasında Oudli 
hediye ebnek suretiyle götteriyor· mihracesinin hazine.sinde bulun
lardı. Milattan sonra pnlanta an· muıtur. Uk defa Hindistan impara-
cak kralların ha2inelerini .Usleyen · 
bir ziynet olarak kalmı11tır. O ZA· 
manlarda da bugünkü gibi ha~~ 
ancak bir kısmında pulanta goru· 
nüyordu. En meşhur pırlantalar bu 
yüzden hep kralların ellerinde kal
mııtır. Meseli, Fransa krallığının 
ün almı; olan pırlantaları bund~n 
50 sene evveJisi müzayede &Uretiy
le satılmıftır. Bunu çarhk pırlanta· 
ları, bilihare de sabık ispanya val- , . . 
ele- kr r . 'nk'I r takip etmiı - tüccarlanndan Harlay Sancy ye ısm.ıyle anılan bu pırlanta Avrupa. 
tir. a ıçeaını 1 e 100:~ frank mukabilinde terhin ya ~et~ri~erek lngillere kralına gön-

A d I nta.larmm kıy • etmıftır. derılmış ıse de, kral banker Lau' dan 
t meti:~::kd~ p;d:rek muhafaza e • '- Şarl Temerer ailesi bu ıa,ı bir korktuğundan Regent, Filippe d'· 

ırl !e b' t k 'ilet ka'--• .... ki o da aıırdan fazla muhafaza etmıt ve Orleans tarafından 3.125.000 fran-
anta H" .. h k k' oof n ır e mı lllUY•·H ' • ( Sanc ' • 1 1 o t 1 t 410 k 1 k 

1
.,. İı' · ıç şup e yo ı !ngilizlerd' Bu pırlantaların ı · ._ Y nın ma ı o muıtu. çüncü ga sa ın a DUf ır. rat ge ıne • 
~tiıni ı:n, en zenginimizden en çerisind ır.k etli olam Cullinan . . . • Hanri mali sıkıntılar kartııında İ'a· te olan bu tat iki sene sonra işlen-
~~ğijn:~· en büyüğümüzden en adını ta: en d;:,m Ydlarca Veıtnıi· '{i -~ ~ .J ~f tikraz yapabilmek için teminat gös- mit ve 136 krata inmiştir. işlenme 
d~~ hl~e kadar, hepimiz tara- rister ıa::~:d.· vı Jorjun göğ· " • termek üzere methur gümiif tücca- murafı 60.000 florini tutmuştur. 
lt, • ınen ve sevilen bir iıim- sünde parlamıfbr· Cullinan 20 ~- ... ~~ n Sancy'~e adam ~ö~ererek.1?11. -~ü~ ihtilal~ kad~.Regent XV. 

ı.. lfatta baz . . . nunusani 1905 tarihin~e Pretorıo· . vakkat bır z~~n _ıçın . ~e~dısme Luı nın tacını suslem~şt.ır. 17 eylUI 
~ (Pı I an hır ınsanı tanf eder- da -bulunmuıtur. Sikletı 3,024 kral· lngi. l. al t tadı l·ı incUer de pırlantanın gonderılmesını rıca et- 1792 de çalınmış ve ikı sene sonra 
~ile ~=nta giıb~_) .. d~ri~. Bu. ke- tır. en nad::e ·~:,.;~~n6~

1 1n.Uı mitt~ı:;. Sancy Üçüncü Hanriyi çok Şamelisede Dullar bulvarında bir 
d' iiıen donun butun ı!ı mezıyet- Trausreoalian valisi General · · m&IYO'· ıevdıgınden pırlantayı yanındaki çukurda bulunmuıtur. 1796 da 
~hrıu iF de toplamıı bır tahıs ol- Botho'nun teklifi üzerine Cullinan t "b" L:onl Şarmi • sadık hizmetkarlardan birine ver- Amaterdam bankasına yatırılarak 
~~anı a] e etme~ isteriz. Geç- 3.750.000 franga satın alınarak ::ı naı dı V J . ~!0 nl l~f, miı ve: mukabilinde 6.000.000 frank çekil
ft 1'tını :~ fd~, bırçok krallann Sulcü Kral na.miyle maruf olan vıı ~ an d' rrJUD yıa:e. eFnclen - Bunu timdilik yut, oraya ge- mittir. Regent Birinci Napolyonun, 

: f'!!.~eti a.~İ edıkl~r~, en. ~üzel cinai Edvarda hediye edilmesi brarlq- b'r~voo V jn e. me J:dıft~· .j'1-t lince çıkartırsin, demiı ve hizmet- X Şarlin t~larını da süslemiştir. 30 
'W""dıkl ama 

1 
ıçın sılilı olarak tmlmıttı. 

2
So b-ref orJ tar hm an mı yon çiye pırlantayı yutturmustur. Yola ağustos 1870 de İmparatoriçe Oje-

ta!ı•~ırn17.d ar~pır ~-~t.a, bugünkü ya- Cullinan'ın lngiltereye gönderil· ın ranga sab fbr. çıkan hizmetkar Dile o~anları.n- ni tarafından l&fınmıtbr. ihtilal 
~dır. a a mu ım roller oyna· meai pek gariptir .. Milyonluk pır- Orloll'un batından dan geçerken bir efkiya baskımna h~reketleri batıöaternıeye lnijlaym 

t PıtJanta b. lanta Londraya giden üç Hollanda- geçenler uğramaıf ve ö?dürülmüttür. Hizmet- ca Great ıehrinegötürülerek Borda. 
~fhir ed'l . . ır tacı.?, bir vitrinde it kuyumcuya tealim edilmi!ti. Bun- R . d ·-'-1' .. karının akıbetinden haberdar olan da aaklanmıttır. 

1 İçiıniı .1 11 oldugunu görsek der- Iar kimsenin haberi olmadan bu e~~ .. e .~uc: t- ı~de. gor- Sancy, derhal cesedini yardırmış Regent bir fırtına daha batından 
tıaında i ~-j:-~er, onun ıaşaası kar- kıymetli tafı kıymetsiz efya mu~- loft i!kı~~~1{;.da.rt.anın ~arrıı Or- ve pırlantayı karnından çıkarbnıt- savmııtır. O da eylul, 1914 tarihin-
teketinı· r 1 ı~ız. f§te, hazan bu ha- meleaiyle postadan göndermitlerdL u~ .. I . a. Bu çar nn ta- tır. Senelerden ıonra Saney pırlan· de Almanların Paris üzerine yürü
~~•ında ız, Alı babanın definesi kar Amerikadan hareket ettiıkleri v;ık1t cım sual'em.ıthr. !"1D ?"! h~neda- tası M&71&rine geçmiı, o da ölürken dükleri esnada. O zaman milli mü• 
tırııiJlltin7ngır zangır irkilen Alaetw kendilerini takip eden ıivil memut· DID!nt~ 1~ rreıı I hadıee:eı çok vasiyetle XIV Lui'ye bırakmış ve ze katibi umumisi bulunan Mö.y8 

. l>ıtl en de üstün olur. lar günlerce kuyun:cu tüccarların ı:: ır. hr 0 k j~e ce Se~ı~.gham ayni pırlanta. ondan sonra XVI Lüi· Alber Dalimer bütün kıymetli mü· 
ele olaa~aların milyonlar değerin· çamafır bavullarını pırlanb diye- hı ~ ey e ınm sağ ıozu bu~ nin taclarını süslertıi,tir. cevheratları ambalaj yaparak bir 
lr..dıııt arı Yardır. Tarihte birçok rek beklemitlerdi. Her üçü lngilte- Fyor u. d nda h' Bu pırlanta 1792 senesinde Fran- bavula yerlettinnif ve Bordo teh
'r arın gönüllerini çalan ve za. reye gelince bu 3.024 kratlık tatı Du j~1~ 0~ııd:k· f ımıet gören sa' hazinesinden birçok mücevher· rine yollanmııtır. Bütün gün tehir· 
~İytrı~ı~a da birçok kadınları bir üçe taktim ebnit ve her biri 968 t.:iıx ~· . 1 '!e~er Brah~a )erle birlikte çalınmıttır. iki sene de bunları tr.ıUhafaıa edecek bir ki
~ ~ın.~e avlamağa vasıta olan krat ıikletinde olan i)ırlantayı a}· -:-bet nı~ rahı~leny jda ~~- ıonr.a yani 1 ~94 senesinin yirmi bi- ralık kasa araDllf ise de, bu_lama
hll)\l etlı tatlar en çok nerede mıtlardı. Sonradan iflenerek b!r ~. jY a etmıf ve on ann buyuk rincı mart gunü meşhur Regent ve mış. Bavulunu açınca Regentın ye
ltıa llUrlar Ye, gördüğümüz mun- elma ıekline sokulan ve bugün Bri- ıt~t arını kazanmıftı. Saney bulunmuşlar ve çalanlar tid- rinde yeller estiğini zannetmiş. Fa
lltrdtrı·hendeai tekillerde pürüzsüz tanya imparatorluğu tacını s::31iye•~ Bır rec:e usulcacık maıbecle gire- detli cezalara uğratılmıtlardır. kat daha diıkkatli arattırınca bavul• 
.\ı.\t e 1?lenirler; bunu bilir misiniz? ırlantalarc:lan biri olan Cullinanm ~ .~akısıyle Brahamanın sağ gö- XVlll Lüi bütün bu kıymetli taş- daki mücevherlerin arasına karıt· 
l>rt'l.eta de. Dünyanın en met.bur :iındiki siıkleti Sl 7 krattır. z~n~ oya~ çıkartmlftır. Sol gö- Iarı Saney de dahil old~ğu halde mıt olduğunu görmüttür. Regentin 
de S:~~arı bu sene Pariı sergisin· 30 Temmu 1893 de Cap'da ga· zunu va.kıt bul~rak 0Y&mamıttır. 1835 te "Dutes de Berry ye aatmıf· o zaman biçilen kıymeti on be, mil
dUıııe çıka pavyonunda tqhir e- et hafif ve :k maİlli renginde bir Madr~ tehr~~e kaç~!f ve bu pır- tır. . . . . yon franktı. Luvr müzeıinde Napot9 
ı._ ._., ktedir Büt'" bu d ... r tat y b I g B d Ekaelıiyor lantayı bır Jngılız zabıtıne 75.000 Bilahare bunları Frıdoleın ısmın yonun kılıçlariyle bir arada muha-
~ lllesuliyeti dn A egİ~ 1M .. .s

4 

tat
1 

uı::~:ı·~tur. u a frank mukabilinde aatmıttır. lngi- de bir tüccar satın alarak çarlık faz~ edilmektedir. Bununla bera-
ı~lippere yu··kı eiJ ~vt~n 1 0 

• pırCaan 1 

1
1 1

• d I _~an sa· liz nbiti de ·bir Muıevi tüccarına prenelerinden DeT.itrofa 6.500.000 ber XIV Lüinin saati ve methur 
'YIÖ en mıf ır. p pır anta ama.r arıJiıU 300 000 f nık ka.bTnd d muk b'I' d · · p G · ~· •yö Ki' b' p . 

1
. h'I k d _ı..ı· . . b" tabur aı- · ra mu 1 ı e evret- frank a ı ın e vermıtbr. ren- obletın 12 mayıstan 23 Tt'.ayıaa 

•rıi11 • ıpper ır anı ı gaze- 1 e a ar nGı1111l ıçın ır m.i .. ir. Yahudi tüccar bunu b'IA D 'trof fukaraları çok hima- k d ·· d k k 7 ·ı • k b · t kullan lmıfbr ~· ı a- ses emı a al' muza ye eye oyara mı • 
) -..... 8'ın1 . er ve ır op 1 • ~are 3.500.000 franga Rus prensle- ye eden bir kadındı. Bir gün Sa- yar 207.262,50 franl!'a sattığı pır-
orallnuz? arı n~sıl muhafaza edı- Mlhracelerln pırlantaları r!nden O~lofa aa~ıı, pr~l14! te ~n- ney'i boynu~ _taka~~ .. ~utat. ziya- lanta tac da beraberdir. 
~-~ \' . ıualıne, bakınız nuıl .. ı!.1.I • cı Catherıne hedıye etmıttır. Drlof retlerinden bınne gıttıgı vakıt pır· M I A t ti 

-..... li.erıyor: c ok iyi biliri! ki zentıDJ.11Uer~ pırlantasının ıikleti 194 kratb. E- Janta boynundan düşmüt ve yapı- ar n uvane n 
t:'l\~~ç korkmuyorum. Çünk;.i ile ün ıalmıt mihraceler pe.

1 
aaaen çarlık hazinesini Orlofla, Şah lan arattırmalarda ziyaret ettiği pırlanta!arı :tt )~ Arnerikadaki Gangster. - çoktur. Bunların bir çoklarında dı hazine-ıinden 29 milyon a.ltm rub- yedi çocuklu deli kadının evinde R hon kardinalinin dediğ: a-ibi 

~dulda r. Eğer o efendilerin bu - yonlar dejerinde pırl-:nta~ıJ:~ b~.' leye aahn .alı~n 94 kratlrk bir pır- dütmüf olduğu anlqıJmıt ve yedi Fransa tahtına hediye edile~ 
~•ıi teı.ıi~ nı~ınlekette olaaydıın, l!te, bunların e~ zencı.nl~rı Mihrace l~nta teıkıl .~ıyordu. La.kin bu İ· çocuk, bu kıymetli pırlantayı zıp- pırlantaların en kıymetlisi de Mari 
~~•ind edıyonun, birkaç hafta rı ~e Matau mihracesıdır. nd bu- kı tatın buıün ~~elerde bulunduk- zıp diyerek ornarlarken elleTinden Antuvanetin gerdanlığıdır. Ru ger-
Qllnla.t e Verenı olur, ölürdünı. bu ısme 1878 de Cava adası .• ,_ lan belli değildırler. fn.kılartan 'llınmrstır. danlık 43 ta.,tan müte"ekkil olup 
biiı 'kı a. tağmen .y;ne bu gördüğii- lunan Matau pırlantasına aalııp 0

' sonra Sovyetler çarl.ıık taclannı mü- Regent prrlantası 13 tanesi i\r~Ut ee'<'in:ledir 
Riinc1u!ıtrı~t biçileıriyen hazineler duldan ıonra ~a.zanımfbr. . z~yede ile ~tt~larından bunların .. .. . . :. · · _· __ _ 
da bulu erı •11kı bir muhafaza a!t!n- Bu kıymetlı pırlantarı. ~ sev_ dunyanın dort bır tarafına da~ıl- eugu~ Loure muzesı~~ .. tef.hır I< u R u N 
0nla.tı eİl'll~tadırlar. Gecelen ııe diği ve b~lahare ~v~enc!.ıi~ bır da.~ mıf olmaları ve m.~hul ellerde bu- edılen bu pırlanta butun say· r-
k~a"tarı:ktr~~le n_ıüteh~rı:ik ~prak söze hedı~e etmıftı. Likın d:e= lunmal"rı kuvvet11d1r. dı~~ımızın phıdır. Pırlant~ın ! GVNDELIK SiYASi G.4.ZETE 
dı elinııe a kıh.tlerım. Vıtrınlerı. ken pek kısa hır zaman 11arf~a "-~ Sanay pırlantası Hındıata~a ~l~oude madenlerın- 1 , 31luterııııe ırl\n11er111m vıızı ı ıır ırıı»ete-
c~1< ~ ~anzıın ederim. Gerçı, bu olarak öldü. Karısının ol11111unuen den çrktıgını ıddıa edenler çoktur. I ve girmek için ıse. zarfının kl'lşrıııne ıga-
t~ lab?_r hır iş amma. verdiği şeref çok müteeuir olan mihrace Matau Meıhur Şarle de. Temerer 1476 Lakin hakiki me114ei fU ıuretle tes-J 1 ıeteı kellmeıı• vuıımalıdrr 
bu 11 bana ait değii mi? pırlantuını karısiyle beraber me- Grausan muharebesınde, üzerinde bit edilmittir. Regent, Vichon ila-1

1 

ı Karşılık ıııtlyen okurı,;; mektupıa 
nyarun 

8 
b k lan- zara koydurmuıtur. 1879 da Lala - çok kıymetli bir pırlanta ta~ryor- hının sol gözü bulunuyordu. Dja.go- ıo kuru:ııu1< puı kovmlllıdırıar ~ 

ta~arı ~ I UyUd pır ' Ros isminde biriei bunu haber a:- du. Harpte ölü_p ~iğer ölülere ka- mat isminde bir e~ir, _mehtaplı bir j tU.-.ıırnıyıon vuııan gen ıı:nM .. rmekten. 

Pt_~ . _ r S~al en MI! ve mezan acar~k Mantauı ça · rıtmıftı. lsveçlı hır uker kralın ü- gecede. mabede gırmıt ve bu gözü ıuyınetııtz yoııanmıe mektupların ı1;tne 
'YI ılattan üç a l y h- mıs ve 0 gür..denberı pırlantanın ne zerinde yaptığı arql;ırmada buldu- oyarak almıs, Madroata bir tüccara ıı:onuıao paraıa:ın kayooınıasınctan. ııtıı 
tönnı· lar Pırla ~ır evve P jna~ı olduğundan haber alınatr.amıttır. ğu bu pırlantayı üç florin mukab1- satmıştır. Tüccar ~ lnıgiliz nazır· olarak çıkan yazılardan dolayı rltrektör • 

~lll lYcn taş) d~ ayİ d( i:;1 Borneo mihraceainin de 787 krat- linde bqka birine satmıtbr. Elden lanndan Tihomas Pite 312.000 fran Hık, llııtılne snru t10rgu ıtlmu 
"akitrtr~!1 çinftlıyor ~r 1

1
· d klzar~ lık bir pırlantası vardır. Uk defa İş- Ple dolafan pırlanta, 1489 vılıTida ga vermi,tir. 1 Giinit geçmiş sayılar 10 kıırıı.ııfur 

taı_:-, uı 'b• er nışan an 1 a 67 k ta · · P eki ı· 1 d A t · G D' ~ h' · · 
1
_

11 
rı ırleri l ·· -:·kılendi~en sonra 2 ra ınmtf· ort z ı vaız ar an n on10 ra- ıger ır rıvayete nazaran d" - - - 'I 

Jc.~rdı. Ha~:~ pı~1k yuj".ı tir. Likin bu tat ıerek mihrace ve tonun eline geçmif, papa.a ta bunu Regent, Parka.I maden,)erinde mey-/ Oıuett:·mtzde çıkan ya211arıa rl·,.ırııııerto j 
• kartı 0ı:n deri~ .:;ie~ gerekse halk için ıdukaddea bir tq- birkaç sene sonra F ranaız giimüt dana çıkarılmqtır. 1717 de Regent L ııer bakla aaıı kendlaJ ıcmdlr. 1 



a - KURUN '26 TEMMUZ 1937 

Tefrika Numarası : 22 .Yazan: Fellks Bavman 

Gar, bir harp me1Jdanı oldu! 
sesleri sert sert akisler Karışıklık gırla gidiyor, silah 

bırakıyordu. Barıt kokusu ve duman ..• 
"1 numaralı Halk Dü§ma.m" 

çetesi cfraduulan Frank Na§, 
nıetrea-i zenci Lilsı Cak.sonmı 
clcvcr'IMsile, Arluınzasta Hot 
Sprhıgdc ya1.:al<ındı oo ~ıkı mu
hafazcı tertibatı arasında, el~
prcsle yola çıkardılar. Surat 7~a. 
tarı, 11 ha::imıı 19' j öğkdcn 
sonm, KamJıs garına gilriillity. 
le girdi. Trc>ı dzırıır durmaz, pe 
rondald açık rem~ yazlık elbiseli 
kafile, vagonda1:i ·memurlar tize 
riııc nıvolvor yaylım ateşi açtı. 

içlerinden 6 lı..~,, Frank Na.şin 
bulunduğa tıagona ko§1.'~tular ! 

Gar, bir anda bir harp meyda
nı halini ahvermitti. Vagondan 
Frank Naşın muhafızları mukabil 
ateş açarak suçlunun kurtancıla
rmı yaklaştırmıyorlar, diğer taraf
tan perondan da Con Dillinger 
çetesi efradı, kurşun sılanaya de
vam ediyorlardı. Bunlar, F ran.~ 
Naşr, her. e ahasına olursa olsun 
kurtarmaya ahdetmitlerdi. 

Derken, garın resmi muhafaza 
kuvvetleri silah seslerini işittiler 
ve onlar da silahlarını çekerek, 
müsademeye müdahale ettiler. Kal 
rışrkhk gırla gidiyor, silah sesleri, 
Arkanzas garında sert sert akisler 
bırakıyordu. Ort~'ığı barut koku
su ve duman bürümüştü .... 

Yardıma gelenlerle polis kuv
vetleri artınca, çeteciler, evvela a
dını adım ric'ate bll§ladılar, sonra 
da alesta duran otomobillerine at
lıyarak, tozu dumana katıp var
hızla kaçtılar! 

Galebe, bu sefer polislerin ta
rafında kalmııtı gerçi, amma, için 
de botuna kurtarıl rr:ak istenilen 
adamın oturduğu vagon boY.Unca, 
§U memurların cesetleri sıralan
mı§tı: Oklahomada Mak Al ester 
emniyet müdürü Olin Riyd, cina· 
yet masası memuru Reymond Caf
rey ve Arkanzas garı mu haf aza 
kuvvetlerinden iki polis memuru! 

Frank Naşa gelince, o da vücu
du birçok kur§unla delik, deşik, 
başı pencere kenarına dayalı, kö
şesine bir külçe halinde yığılmış· 
tı. Elleri, ayaklarına zincirlerle 
bağlı olan Frank Naş, yerinden 
bile krmıldıya:ır.adan yediği kur
§unlarla, çoktan öteki dünyayı boy 
lamıştı! 

Amansız av, işte bu suretle "l 
Numaralı Halk Dütmanı,, nın çe
tesi efradından dördüncü şahsı da 
yoketmiş, bir gangsterin ismi da
ha aranılanlar listesinden ıilinıniş 
ti. Hem de yeryüzünde bir dah:.ı 
hiç aranıp sorulmamak üzere! 

Cak Klutas 1, Hörbert Yang
blad 2, Edvard Griyn 3, Frank 
Naş 4! 

Con Dillinger çetesi, 4 uzvunu 
büsbütün kaybetmi,ti. 5 inci ola
rak öldürülecek kimdi acaba? lı
ie henüzı meçhul olan bir cihet da-! 
ha! ' 

Bu seri halindeki suçlar karşı
sında, Amerika efkarı umumiyes!, 
tam manasiyle galeyan halindey-

ANl.iATII:.ACAK HEYECANLI SAHNELERDEN BlR.l 

Takipçi zabıtu memurlarınm ion Mniye<lc gördiiHcri, kanı saçlı bir erkekle 
7w:ıl saçlı bir kadındı; uc sonra, otomobil istihlıamıııdan bir makineli taban
canın yaylırıı at~-ine uğrayarak, nıotwikletlerile beraber, yere devrildiler! 

di. Cür'etkarlıkla i!lenen suçların 'ı 
artık sonu gelmesi lüzumuna işa
ret olunarak, zabıta teşkilatı a
cizle itham ediliyor, gizli, kapak
lı değil, açıktan açığa şiddetli ten
kitler, kıyasıya müahazele:- ya -
pılıyordu. Matbuat ta her gün do
kunaklı yazılar çıkıyor, sistematik 
hücumlarla hırpalayıcı ne~riyat 
teselsül edip duruyordu .. 

Bu sırada ve bu vaziyet karşı
sında, Amerika birleşik hükii.met
leri zabıta teşkilatı cinai kısım a
miri Mister Huver, hafi bir içtima 
tertip etti. 

Fevkalade mahiyette olan bu 
hafi içtima, V ~ington şehrinde 
Konstituşen Avenüde, y~ni adliy'! 
sarayının konferans salonunda ya 
pıldı. lçtimaa, devlet başmüddci 
umumisi Kan:mings, iştirak etti 
Birleşiök hükumetlerin en iyj me· 
murları arasından secilen dnai kı
sım polisleri de, topluca, bu içti
mada hazırdı. 

Gizli celse açılınca, ilk olarak 
devlet başmüddeil'mumisi "11ister 
Kommings, söz aldı ve sözü ağ
zında gevelemeden, derh:ıl esas 
meseleyi ön plana çe!<İp, bcnun 
iizerinde şunları söyledi: 

- Görünü!e bakılırsa, Ameri· 
ka birleşik hükumetleri hudutları 
içerisinde çetelerden teşekkül e
den görünmez bir devlet hüküm 
sürmektedir. Bu mesele, ı•zun za
ma:ıdanberi bi1i sinirlendiriyor; 
fakat, esas te~kilat kanunu, ne 
vazık, ki meşru devletin ate~ ve 
kılıçla bu dahili işe doğrudan doğ 
ruva karışarak bu çeteci,lerin gÖ· 
künü kazımasına mani t~kil edi
yor. Bununla beraber, devlet. bu 
vaziye•e artık daha fazla katlana
maz. Her JlÜıı efkarı um•ım\v,.den 
öyle auır sözle\" i~itmeye bham
mül ediyoruz. ki ben J«ıhs"'n. hu
susi hayatımda hunun yüzde biri
ni bi!e söyliyen kimsenin ya boğa-

zına sarılırım, yahut ta utancım· 
dan beynime bir kurıun sıkarım! 

Yalnız bizim değil, ecnebi mem 
leketlerin gazeteleri ve efkarı u
muiyeleri de, bize karıı ağır söz
ler sarfetmekte bulunuyor. Ve iti
raf edeyim, ki böyle çetelerin tü
remesinin ve bunların İ!ledikleri 
suçların cezasız kalmasının yalnız 
Amerikada olagan §eylerden ol
duğunu söylemekte, pekte haks17. 
değillerdir. Fakat, artık hareke
te geçebileceğimizi isbat etmeli
yiz. Ben, kendi hesabıma bütün e
nerjimi bu müzmin meselenin kö
künden halline tahsis etmek arzu
sundayım. T ekmi-1 suçlu tipler, 
benim hoşnutsuzluğumu muciptir, 
fakat, memleketimizde türeyen 
bu suçlu tipi, büsbütün nef relimi 
uyandırıyordu. Kendilerine husu
si kanun yapmağa ve hususi kai· 
deler ortaya koymağa cür'et eden 
bu yeni sınıf katilleri; ne maddi 
zaruret, ne de ruhi teheyyücler 
saikasiyle cinayet iıleyen; sadece 
ha~in, soğuk k::lnlı, hesaplı hare
ket ederek, planlaştırılmış bir su
rette ada.m öldürmek, para gasbet 
mek hırsını besliyen bu kesenkes 
yabancı. alçak mücrim tipinde 
gangsterleri; ben, adamakıllı te
mizlemek, bunlar1n topunun bir
den köküne kibrit suyu e..1<mf'k is· 
tiyorum! 

(.4 rkası ı·ar.) 

.-·. ·.~ K~~UI) .. 
Türkiyenin ~n ucu·~ 
ve .en çok satalan 

· gazetesidir •. 
Ki.JRUN'a.·. abo'n.e 

. olunuz. . 

~ 
Şatoda bcslcııcn .ı:;ıpcT.1crdcıı biri bi • zeka tccrüb~nide 

800 köpeğin refah 
içinde yaşadığı 

bir şato 
lokanta ve 

şofÖf 
Köpeklerin hususi 
hamamlarından başka bir 

ve otomobilleri de var 
- ~ 

Köpeklere bütün dünyada en iyi mu. f lı koşu ve hendek atlamak gibi e 
amele edilen yeri:l lngilterenin llert- sizlerdir. • }i 

ford kontluğunda bulunduğu §ilphesiz- öğlcdeı: sonra saat 4,30 da. 
dir. Buradaki !iatoya dünyanın en bü. müsabakası ynpılır. 800 köpek ıÇ 
yük köpekhancsi denilse hata edilmiş 15 i seçilerek müsabaka sahSSıJl°' .,. ı- 1 ·ım k . . bir tıı o1maz. Hakikaten Hcrtf ord ,. Sair şa. rJ ır. \.OŞU ara seçı e ıçın 

tosunda er.. iyi cinsten 81JO av köpeği kanunlar. vardır. 
yaşamaktadır. Burada 2,000 dönüm a- Önce bütün köpekler müteb~ 
razi ile 150 insan bu köpeklerin emir baytar tarafından muayene edil~ 
ve keyflorine hazır bulunmaktadır. sonra bir daireye kapatırlar. J1 

işareti verildiği zaman buranın Jc 

nı açarlar ~e köpekler de sıçra~1P 
§arlar. 

Şatoda köpek koşularında kazanan 
meşhur köpekler vardır. Derby yarı§
larını kazanan ve köpek yarışları kra. 
!içesi unvanım alan Kreta Rani de bu. 
rade.dır. Bu da iyi bir karı ve ana ol
mak için taçlarını terk ecleıı film yıl
dızları gibi yarışlardan çekilmiş yav
rularının talim ve terbiyesine hayatını 
vermiştir. Bunların babası meşhur 

Mik Millerdir. İnsanın bunlara köpek 
aristokrasisinin şehzadeleri diyeceği 

geliyor. ÇUnkü dünyanın en pahalı 

köpek yavruları bunlardır. Analarına 
5,000 İngiliz lirası kıymet biçmişlerdi. 
Bu yavrulardan her bir.ine ilk kıymet 
olarak 100 İngiliz lirası verilmiş isecle 
reddedilmi§tir. 

Meşhur ''Ataksi" de bu şatoda bulu. 
nuyor. Zayıf ve güzel bir av köpeği o. 
lan Ataksi dört yaşında ve dünyanın 
en süratli koşan köpeğidir. Diğer ar
kadaşları ile yaptığı sık koşularda da
ima birinciliği muhafaza etmektedir. 

Köpeğin dairesi pek süslüdür. lka
metgahmm döşeme ve duvarları yu. 
muşak bir madde jle kaplanmıştır. Bu. 
nun da sebebi Ataksi'nin ikide birde 
rastgeldiği yere hızlıca kuyruğunu vur 
masıdır. Bu suretle hem komşularını 
rahatsız etmekte, hc1'n de ku~TUğunu 
yaralamakta. idi. İyi bir av köpeğinin 
kuyruğu pek nazik ve pek kolay kırı
labilir. Kuyrukları birkaç santim ke
silmiş av köpeğine pe çok tesadilf e
dilir. Bunlar yaralanan kuyruklann ke 
silmesinden ileri gelmektedir. Kuyruk 
hareketinin köpeğin süratine tesir et. 
tiği de nazarı Q_kkate alınmalıdır. Hcrt 
ford şatosu köpeklerinden bir meşhuru 
bir diş yarasıııdan dolayı kuyruğunu 
kaybelmi§ti. Bundan sonra.ki girdiği 
koşularda evvelki muvaffakiyctini 
gösterememiş, sürati azalmıştır. 

Hertfort ı:;atosu köpeklerine mÜnta
za.ın bir hayat ve çok dikkatli bir re-
jim tatbik <'dilmcktcdir. 

Sabahleyin saat 7,30 da yatakların
dan kaldırılıp şatonun kli<~ilk parkında 
az müddet gezdir ilirlcr. Bu arada hiz. 
met.çiler herbirinin yattığı odaları baş
tan ba.~a temizlerler. f::abah gezintisin
den döndükleri vakit hafif bir yemek 
verilir. Ondan sonra da iki saat idm8Jl 
yaptırtır. Sonra. on ikiden bire kadar 
yıkattırılıp masaj yapılır. Tırnakları 

dikkallice kesilip dişleri furçalanıp 

yıkanrr. İkindi 7.amanı köpek bakıcılar 
tarafından yaptırılan talimde şatonun 

J koşu mahallinde hıza koşmak mania. 

Umumi surette köpekler ak§a.ıtl? 
10,30 da yatmlırlar. Uyk'Ulıırınf # 
uyumaları için önce iyice tenıiZl , 
lerdir. Biribirlerile pek az alaka~ 
lurlar. Yalnız bunun 5ayani dik1'a > 
istisnası vardır. Bunların içinde 
deş iki av köpeği biribirlerine t 
kalade merbutturlar. Birisi 1'oŞ 
vakit diğeri yerinden kımıidsJll; 
ve kardeşinin dönmesini bekler. 1 
dc.slerin biribirlerini görmeden )11 

larına götürülmesi imkansızdır· ~ 
Muntazam uykunun köpekler iÇ 

yük bir ehemmiyeti vardır. BunıJJl ~ 
gece uykuları arasında havıanıııl 
meydan verilmemeğe uğraşılnı~ 
Her köpeğin dairesinde hem ~ı 1' 
hem de megafon vardır. Bir koiJC:,rç 
ce havlayınca köpek bakıcının ~ 
mil uzaktaki odasında bulunan b~ 
ha üzerinde kırmızı bir ziya gô 
Kırmızı ziya sesin mikrofonc akse 
sile buna merbut bir elektrik cere> 

ı.tc 
nın hareketinden husule gclrne . 

Bu ziyayr gören bekçi havlayan k~~ 
dairesine giden bir düğmeye b~ ~ 
telefonla konuşur. Bekçinin ses1.~11 

pek rnegaf on vasıtasile şiddetle ı ( 
Onun emrine itaat edip bavla.Jllıı; 
keser. . ô 

Galiba dünyada hiç kimse talill1~ 
memnun olmıyor. Bu müstesna. t 
mazhar olan Hertf ort 3atosuntıtl 1 
pekleri bile birçok defalar ka.çtılsl' / 
zusunda bulunuyorlar. Bir :tıaY1~.ı: 
man evvel birisi bir teriyeyi ltO'so11 
ken knçmış iki ay kaybolduktatl 
tekrar gelm'ştir. Bu iki ay kaY~ 
hayvanı sürate daha ziyade alh 
şampiyon sırasına getirmiştir. ~ 

Hamamları, lokantaları odal~0 
mlzlikten parıl parıl parlnrnal< 
kendilerine bakanlardan başktı ıııı 
berberleri, bazı gezmeleri için rf' 
leri bile vardır. 

Bunlardan başka sihhatlerinC \ 
yeceklerine sarfeclilen itina fe\'1' 
dir. 

Buşatoya haftada bir st.,;rlin 'ı
şilin mukabilinde istiyenlcr koPC t 
ni gönderip istirahat ve taJını c 
bilirler. 

Köp-0klerin bUtlin bu sa)dıg 
konfurlarından madfı günl' oltıl 
vakit sun'i güneşll' tedavi <>dıl t 
ri için hususi bir tednvihan ıcrı d 
dır • 
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Müsabaloakıra i§tirak eden m.ottör1er yarı§ta ... 

• lık Kc:yık yarışları 
d olarak k 
\.Alınan n tyıf Yarışları yapıl-
l~k klasik ıce ker şunlardır: 
C.~ ınetre). Fte neler (Mesafe 
Urıe, ikinc :. enerbahçe birinci; 
İki ·f 1 • Altınordu .. ·; .. ~ f çı te ki. 'k UCt!ncu. Z' 

k~ l~OO ınetr:s~. t.e~n~ler J (Mesa· 
r llcı Beyk ) · Bırıncı Güne•· i-Çe oz · ·· .. • ~, : ' uçuncü F enerbah-

])Örtl"k 
~e Isoot'_ klasik tekneler (Mesa-
"'tıad ·•ıetre). Be k b. . . 

1 

olu İk' . • Y oz ırıncı; , 
İk' . ıncı; Güneş .. .. ~ .. "";;. ,~ ~ ~ 

) ı çıfte k • . uçufü u. ~ ~ 
ı-'ttlar lasık tekneler ( Ba- ' , · 
".'llerLaarhasrnda, mcs. 800 metre) : -~ - ~ ~ 
tı 0 Çe b" · · "' '" · ınncı, ~üneş ikin - ~ "" - ,.,. ~ 

.. . } 
~-

ft-u 
t.tlik .?-ar.~t .. tan sonra bir buçuk sa-
İ~t ı~~~gle tatili yapılıdı ve tam 
'tıdr, · da Yarışlara tekrar bat· 

Su. üzerinde KIJIYak ya~nda 1 • 

ı ae, çift _, . 
~l' ll'a e 4.latna.na (Profesyonel 

ittcj; ~nda) : Anadolufeneri bi
eh...._, .. araınürsel ikinci· Rumeli· .)_"fl. u. •• J 

, ahli ~uncü. 
be/): ~1Ye sandalları ·(Profesyo
~eJik adol~kavağı birinci; Ru

l>·· '"ağı ikinci. 
ı 0111 '•k llr , ll klasik tekneler (Bayan-
Cun:,ab!1~a, mesafe 800 metre)~ 

S Oırınci, Fener ikinci. 
lt • d il zerın e Kayak Ve Ski 

hol~,}';-.~~! çok güzel ve heyecan· 
~U~Uk · SuratH motörlere bağlanan 
d~!\ sallar üzerinde altı g<>n-:: a-
t d Ucar 'b· 'd' 1 d N. · e e -y:. gı ı gı ıyor ar ı. et1-
.t\li G .. uksek Ticaret mektebinden 
den VUner birinci;' F enerbahçe

edat "k' Jleş . ı ınci geldiler. 
l>oneı) ( 1f te kancabaşlar ( ~1. of~s· 
~~ttıel'k Anadolu feneri bırıncı; 

C 
1 avağı ikinci. 

an ku · 
tl~ :Ya l rtaran sandalları arasın: 
htrin ?1 an Yarışta: Liman ~irketı 

Ct; D . . . . K ı· ~duk .. :nu•.yolları ıkıncı; ı a-
4n ~Çuncü geldiler. 

~ok •a llrtaranların manevraları 
la tak·Ya.nı dikkat oldu ve alkışlar-

1J> ediJd· ]) ı. 
el\· 

ti ar ı:ı; Ticaret mektebi talebele· 
lllah~tnda. V'e çok §ayanı dikkat 
e>ldu. M~e au üzerinde ski yarışı 
lllu\taf f kllltaz V'e Ali Güner çok 

a. oldular. 

J\tatiirk M ii•abakaları 
l' Şerellendiriyorlar 

h 1.1r1 h k'" '-ltıil l U sırada Atatür u 
•aha81 ° an (Ertuğrul) yatı yarış 
teıahu~\ geldi \re halkın canıPan 
•ırıll\ :ıc: 1 arasında hakem rt~~
"aPur) 'lııına demirledi. Butun 

ar d"d ıa.hiiratı .u , ilk çalıyor, halkın te-
"&.ın ed' Rıttıkçe şiddetlenerek de-

1Yordu 
Atiibcıre . 

llu ze te~neleri yarışı 

:ebind~:r;': Y U.ksek Ticaret. ınek· 
ar l.ra111 d talebe iştirak ettı. Bun 
~~kneferin a Yapılan mübar"!ze 

1 
.er llıiisab"unJa.rı, çok güzel oldu. 

ı lr torba h rk ucunda san'.'~n dolu 
"t~rııı .... d kuluna.n uzım bir dridi 

'l:l '· ·• a i . 
Usa.baka. h nın kafasına vurarak 

3'0 rdu. a.rici bırakınıya çalışı· 

" ~ -lL 
t •• OlilnJ>" t "'erı Yarışları 
Qll~ •:va Y 1 ki '' 
d •.-qel\ ş 0 e: Anadolu u· 
erı ~ eref b" . . h ~e- 1 •rıncı · Fenerba çe 
ı,, .. ,a iki ' 
~. 14 n· nci. 

· ın · gı: Galatasaraydan 

Mümtaz birinci, 
Vitol ikinci. 

K. 12 Şarpi: 
· Burhan birinci, 
Feyyaz ikinci . 

F •'1••bahçeden j 
Galatcuaraydan 
Galata.saraydan 

Orta yatlar: Fenerbahçeden Bü 
lent birinci, F enerl>ahçeden Şef
kat ikinci. 

Büyük yatlar: Deniz klübünün 

Her yarı§ın sonunda birinci ve 
ikincilerin mükafatlarını blzzat 
lktrsat Vekili vererek galiplerin 
ellerini aıkmıtbr. 

Gece 'donanan deniz vasıtaluı 
güzel bir geçit resmi yapmışlar -
dır. Gece Moda deniz klübünde, 
(Ankara) ve (Güneysu) vapurla
rında verilen parlak balolarla de· 
niz eğlenceleri nihayet bulmU§· 
tur. Rüyası birinci, lpar ikinci. 

-=--~~~--------~--~~--

Af yarışları 
(Üst yaııı 1 incide) 

mayan halis kan lngiliz at ve kısrak 
lar: 

1 - Novis ( Ptens Halim) 
2 - Bekar (Akif Akson) 
3 - Süğlün (T. Ali Çınar) 
Üçüncii koşu ikramiyesi 11 O • 

30-15 .Mesafe: 1400. Dört ve da· 
ha yukarı yaşta ve 93 7 de hiç yan§ 
kazanmamış yerli, yarım kan Arab 
ve halis kan Arab at ve kısrakları: 

1- Can (Sadık Okten) 
2 - Rakip (Ata Tucaltan) 
3- Servet (Si.ileyman Çelik) 
Qördünci.i koşu - Jkramiyesi 180 -

lira ve duhuliyeler 55-20. Mesafe 
1800. 

Üç ve daha yukarı yaşta halis kan 
lngiliz at ve kısrakları: 

1 - Bekar (Akif Akson) 
2--Girgin (E. S. Temel) 
3 - Ta.şpınar (E. S. Temel. 
Beşinci koşu - lkramiyesi 180 -

55-20. Mesafe: 1800. · 
Dört ve daha yukarr Y<l§ta yarım 

kan lngiliz at ve kısrakları: 
1 - Gülizar (E. S. Teme]) 
2 - Ayhan (Rüstem Yürük) 
3 - Ceylan ( E. S. Temel) 

Halayda unsur idaresi 
--------

ıızların iddia ettikle;i gibi 190000 (Üstyam 1 incide) 

böyle siyasi bir ayrılık vücuda ge· 
tirilmek isteniliyor? Bunun mana
sı açıktır: Hataydaki Alevi Tü~
lerin mü0him bir kısmı arapça bı
liyor. Bunların arapça konutabi~· 
meleri Halayda siyasi emel beıh
yenle"e onlar vasıtasiyle de arap· 
ça bihniyen Türkleri araplaıtır 
m3.k iimitleri veriyor. 

Hiç olmazsa Alevi Türklere'Ha
tay Türklerinden ayr1 bir cemaat 
mevcudiyeti verilerek ve Arapl~r, 
Ermeniler, Ortodoks - Grekle~ ıle 
birleştirilerek icabında Hatay ıda
resi üzerine siya.si tesir ya.pma~ 
isteniliyor. Belki de böyle *:'kallı
yetlerden mürekkep sün'i hır ek
ser:iyet yaratılarak bir gün Ha~y 
"d resinin içerisinden yıkılabıle-
1 a ·ı · ·d·ı· ~· hayaHerine kadar ı era gı 1 ı-
cegı . 
yor. k b 1 ·~· fakat anayasanın a ~ ettıgı 

ri mebus rakamları nufus sa· 
asga . b.I k . 

dan sonra değı!e ı ece tır. 
yıının d .. 
Çünkii asgari mebus erer.esım 

.• teren 8. 6, 2, 2, t rakamlanna 
gos olan Hatay nüfusu öyle Fran
esa.s 

kiti değil, en aşağı 230.000 kişi
dir. Aradaki farkın en mühim kıs
mı da tamarniyle Türktür. Onun 
için 42 mebustan müteşekkil ola
cağı hesap edilen müstakbel Ha
tay meclisinde Türk mebuslar hiç 
şüphesiz en büyük ekseriyeti ala
caktır. 

Birim fikrimizce bu vaziyette 
en mühim cihet Hataydaki Sünni 
Türkler ile Alevi Türklerin inli-· 
habatta elele vererek hareket et
mesidir; aralarında mezhep farkı
nı siyasi ve idari işlere karıştır
mamaıııdır. Sünni ve Alevi diye 
Hataydaki Türk birliğini parçala
mıya çalışanlara ~ukavenıet gös
termesidir. 

Türkivenin Halayda hiç bir si
yasi em~li yoktur. Biı, burada yal
nız Sünni ve >.1.o:vi Ti'rklerin de·. 
i?il. Arapların, Ermenilerin. Orto
dokst - Greklerin de tam bir biı
flk içinde yaşamalarını !steriz. 
Hatav idaresi yeryüzi1nde türJü 
unsu~ların en geniş bir hürriyet 
havası içinde birleşebileceklerini 
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Yepyeni bir mevzuda geril 
bir memleket hikayesi: 

Kendisine ayı süsü 
veren adam 

Yazan: SacdlırD ~ırtem -·-
Doktorun meraklanması Kara 

Mehmedin üstünde akislerini göste 
riyordu. Kara Mehmet hep karısiyle 
meşguldü. Hatta o kadar ki onu dü· 
şünemiyecek decede onunla dolu idi. 

Doktorun yüzünde beliren çizgi· 
lerden manalar çıkarıyordu. 

Doktor henüz hastayı görmemiş· 
ti. Fakat yüzünün çizgilerinde dola
şan merhamet Kara Mehmede bir 
gariplik verdi. Bu lüzumsuz acıma
yı o kendi kendine kelimesiz ve cüm 
lesiz bir şekilde tefsir ediyordu. Bu 
tefsir o kadar ani oluyordu ki, sade 
ce sebebsiz bir yığın acıdan, yeisten 
başka bir şey bilmiyordu. 

Acımak ona hep felaketleri ha -
tırlatırdı. Babası öldüğü zaman ona 
acımışlardt. Ablası bir tabutun için 
de donduğu zaman da ona acımış· 
lardı, şimdi de doktor acıyordu. A -
cımanm kötü, hain tedaileri bir film 
halinde gözlerinin önünde dönüp 
duruyordu. Bir taze ölüm manzara· 

· sı seyrediyor gibi idi. Bir an rüyadan 
uyanır gibi oldu : 

- inşallah dedi, yaşıyordur .. 
Otomobilin gelmesini bekliy~r~k 

etrafı süzdü. 
Doktor, hiddetli hiddetli söyle 

niyordu: 
- Başka hastalarım vardı .. Onla

rı bıraktım... Fakat böyle olur mu 
hastanız şu dakika kim bilir ne hal 
dedir}... Ben nihayet doktorum, 
mucize gösteremem ya! 

Kara Mehmedin gözleri yolun 
bir köşesine dikilmişti. Fakat o ne 
otomobil, ne de gelip geçeni sey
rediyordu. Birisi yüzüne dikatle 
baksa ona abdal derdi. 

1' aze bir insanın ölümündeki fe -
caat onu o kadar dalgınlaştırmıştr. 

Ölümü su gibi tanıyan, ıztırabı 
hayatın şartı olarak peşin kabul 
eden, hayat ve ölüm hakkında vazih 
fikirlerden uzak yaşayan bu ada~ 
kamımm ölümünü insiyakları ile 
tehayyül ediyordu: 

Ölüm onun için köy hayatının 
en göze çarpan bir hadisesi ile ayni 
kıratta idi. Senenin 45 gününde 
yemyeşil bir bahar, renkli çiçekler, 
taptaze yapraklar göze çarpardı. Bu 
zamanda herkes, sonsuz bir vect i· 
çinde tabiata hayran olurdu. Fakat 
bu hayranlık uzun sürmez altı 
hafta sonra renkler bozulur, yap· 
raklar saram çiçekler kurur, yeşil 
dağ yamaçlar~ korkunç yaz melan· 
kolisine tutulur. Xöylüler öliimi.i 
bütün ufukları kaplayan derinliği i
le ve liayatr saran mevsimleri ile 
tanırlar. Taze nebat ve taze cevval, 
taze insan onlara tabiatın vermedi· 
ği kıskandığı bahar, canlılığı, hayatı 
vadeder. 

Taze bir ııöğüt dalı, bir demet ge 
lincik, ve taze insan birbirinden 
farklr değildir. Kara Mehmet ölümü 
böyle bir pencereden seyrediyordu. 
Fakat köylünün hayata baktığı za -
viye hakkında en basit bir şuuru bi 

· le yoktu. O yalnız müphem bir ba
har manzarası ile birlikte karısının 
soluk yüzünü görür gibi oluyordu. 

Bir taksi otomobili az daha Meh 
medin ayaklan iistüne çıkıyordu. 
Vi.icuduna sürünerek durdu: 

- Başımızı belaya mı sokacak· 
sm çıksana şu kaldırıma be herif... 

Kara Mehmet söylenen sözleri 
anlamamıştı, uykudan uyanır gibi; 

-· Doktor beyi çok beklettik : .. 
Dedi, 

Soför otomobili sürdü Ritti ... 
Kara Mehmet şaşırdı. Çünkü oto 

mobilin içinde bir başka adam vardı. 

isba.t eden bir nürr:ıune olabilir. 
Böyle bit mes'ut idare, Türkiye 
Türkleri için de manevi bir sC\adet 
olacaktır. 

ASIM US 

Kara Mehmet artık hiddetlenmişti. 
Kendisi ile alay eder gibi yanından 
geçtiği halde durmamış, kaçıp git • 
mişti. 

Yerinde duramıyordu. Asabı bo
şanmıya müheyya idi. Saat dördü 
geçmişti. Şoför geldi, ve kapıyı aç -
tı. i 

,-- Ne bağırıyordun işte geldik ..• 
Param deve yapmadık ya bin baka· 
hm andavallı ... Diye seslendi, 

Mehmet açık kapı önünde §oför-
le konuşuyordu: J 

- Bari benzin aldın 'mı} ,, 
- Seni ce~enneme kadar götü· 

rürüm ... 
Beni nereye götürürsen götür a• 

ma ... Saatlarca bekletmek erkekli • 
ğine yakışır mıL 

Şoför hiddetlendi favurili saçlan 
bir tavus kanadı gibi kabardı, yüzü 
döndü ... 

- Ulan dedi, sen o sözü ağzına 
selavatla al... Anayı .. 

- Haydi çek şu arabayı.. Bin 
doktor bey. , -.l 

Şoför: 1 
- Hayır diyordu, ben seni go • 
- Cayır, cayır götürürsün sana 

pey bile verdim. 
- Götürmem. Paranı mahke • 

meye git oradan al... Sana zırnık 
vermem .... 

Kara Mehmet şoförü tutup oto· 
mobile sokmak istedi şoför ona sal 
dırdı, o şoföre bir yumruk vurdu .... 
Otomobilin yanında enstantane bir 
facia geçiverdi. 

Düdükler çalındı polisler geldi .. 
Bir taraftan §oförün ölüsü ka1dı • 

rıldı. Bir yandan Kara Mehmet sü
rüklene sürüklene götürüldü. 

Kara Mehmedin otomobilin ya • 
nından ayrılırken kulağında bir 
ses kalmıştı: 

- Babacığım, babacığım... ' 1 
Bu ses şoförün otomobilinin ya • 

nında oynıyan çocuğunun feryadı 
idi. • 

v 
Kara eMhmedin köydeki evinin 

tahta boşunda başı yemeni ile sarılı 
ı ·zun entarili bir çocuk giin batarken 
ihtiyar bir kadınla konuşuyordu: 

- Sarı inek gene gelmedi .. A • 
nam onunla mı gelecek? 

Jhtiyar kadın gözlerinin kenar • 
larını ı~latan yaşları kurutarak: 

- Evet sarı inekle buraya gele· 
cek, sarı ·inek buzağlamı§? .. 

- Anam sarı ineği nerede otla • 
tıyor.:. 

ihtiyar kadın akşamın bakıra ça 
lan mor bulutları arasında sukuna 
dalan dağları göstererek: 

- Şu dağların ardında... Orada 
güzel çimenler, biiyiik ağaçlar, bol 
bol sular var ... Sarı ineği orada ot
latıyor. Buzağlar büyüyecek.. Bir 
akşam böyle herkesin inekleri köye 
gelirken o da evimizin önünde sarı 
inekle, buzağlarla gelecek... Sana 
çidem getirecek.. Bebekler getire -
recek. 

(Arkası t~r.) 

Demir buhranı . 
(Üst yam 1 incid8) 

Bu yükseklik yüzde e11iye yakın· 
dır. Bu yüzden ı:.ehrimizde demir 
mamulatının meseİa karvola ve saire 
gibi eşyanın fia.tleri de ;pey miktar
dı! yükselmiştir. 

Stok yapmış olan karyola fnbri • 
katörleri bundan istifadeye kalkarak 
geçen yılki diişük fiatle imal ettik -
leri karyola ve sair demirden eşyala· 
rı yüksek fiatla satarak ihtikara bat 
lamışlardtr. 

Şimdiki halde bir çok yerlerde ge· 
çen ytl, mesela on liraya satılan kar
yolalar 15, 20 liraya olanlar, 27 ye 
satılmağa başlanmıştır. Keyfiyetten 
alakadar olan Ticaret Oda~ı tetkikat 
yapmağa başlamıştır. ihtikar yapan· 
lar hakkında kanuni takibat yapıla o1 

caktrr. · 
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Pariı, Tem.muz - Geçen cuma• 
günü Dinon tayyare istasyonuna * 
ansızın yanaıan earareng!z bir 
tayyareye mavi aözlü ve ıarııın 
hir tayyareci 1irmi9ti. Bu tayyare
cinin meıhur Lindberg olduğu he
men tanınmıftır. Biraz ıonra, tay
yare, süratle Manı denizindeki 
Saint Guildu ada.aı istikametini 
lulmUftU. 

Birr.aç !Jlln evvel yeni bir na. 
y'lt mah.iuesinin tecrübeleri ya,. 
prlınak 1iızere olduğunu okuyu. 

cul.orımıza ha~r V6rmi§tik. Bu 
giin de bu ım~ele etraf mda az. 
d.ığım1z ııe iZk kmnı tamamıa.. 

yıcı meraklı i:ıalıati n~ 

na. ~md6 "inMn o 1Mfhul'' 
miiellifinin m'f~hur muharriri 
Doktor Karreı ikJ bember 9(Üı· 
şan tayyareci Lindl>erg'i Jınrı.n
nın yamn<l.a g(jrilyorsunuz. 

Kendisine nereye gittiğin\ ıoran 
Jar.a, Lindl:ierg, yalnız: 

- Beni doktor bekliyor. demek
le iktifa etmişti. 

Tayyarecinin doktor dediği 
Saint Guildaı adasının yegi.ne a· 
halisi olan Rokfoller enıtitüsü di- •-~--------------ıı 
rektörü ve "İnsan, bu meçhul mev-
cudiyet,, İsmindeki güzide eserin 
müeJlifi Doktor Karrel' di. Bu iki 
methur zatın ıenelerdenberi "Sun' 
i kalp,, ismini verdikleri bir ma
kineyi yapmak için uğraıtıkları 
da herkeıce malu~ur. 

Doktor Karrel yalnız baıına ıe· 
nelerdenberi "Ölüme kartı müca
dele eden insan,, namında lıa§la
dığı yeni ve ilmi bir eserini daha 
ikmal ile meıguldür. 

Karrel ile Lindberg altı ıene
denberi i~ birliği yapmaktadırlar. 
Fakat henüz birkaç ay evveliıine 
kadar bu it birliği gizli tutuluyor 
ve kimseye haber verilmiyordu. 
Bir müddet evvel doktorun isran 
üzerine tayyareci "Sun'i kalp,, İ· 
mali hakkındaki uğraşmalarına 
dair ilk tetkikini imıe.siyle neşret
mİftİ. Bunun üzerine bu iki meı· 
hur ilim adamının ithirliğinde bu
lundukları bütün dünyaya yayıl
dı. Anlatıldığına göre de şimdiye 
kadar yapılan tecrübelerden kat'
i ıbir netice elde edilecektir. 

İlim adamlarım asırlarca. uğras· 
bran rüyayı, yani sun'i kalp, mide 
ve damarlan teıkil eden bir maki
ne de bu suretle tahakkuk ettiril· 
mit olaca.ktrr. 

Aliın Rus doktorunun duran kal 
be hayat vermek için biııkaç saat 
daha çarptıracak bir sun'i kalp 
yaptıkları malfundur. Fakat bu 
ilim doktorların icatları nok!andl. 
Bunun için ıun'i kalp mal<inesi 
tdbik edilen ölü insan dirilip tek
rar ölmektedir. Yani bu icatlari
le hayatın anc"k lfrrkac saC\t daha 
: rlamesine mnvaff ak ol :ııu!lardır . 
...,a 1~at airrv.li Dnktor K' arre1. t""yyzı
reci Lindber~ ile birlikte daha zi
vade tekamül ebnit bir makine 
bulmaya ve havab devam ettirme
ye uğraıryorlar. 

Doktor Karrel hu hu.uataki tet
kiklerine haılayınca, makine ale
minde pek büyük fikri bulunan 

~ind~r.gin, kendisiyle çalıtma.aını 
ııtemı§tır. Bunun üzerine hiç 
kimsenin içerisine girm~ine mü. 
Made edilmiyen li.boratuvarlann
da çalışmaya baılamıılar ve nıüt.. 
hiş terakkiler elde etmiılerdir. 

Bu defa Lin~bergin ansızm a· 
daya gelİfi üzerine gazeteciler, 
Doktor Karreli ziyaret ederek iza. 
hat istemişlerdir. 

Önce hiç bir 9ey söylemek iste
miyen doktor, gazetecilerin iırar
larına dayanamıyarak fU aıağıda
ki beyanatta bulunmu§tur: 

"Sun'i kalp yapmak için Lind. 
berg ile ıenelerdenberi çalıştığm• 
doğrudur. Bunun ıebebi, Atlantik 
denizleri üstünden ilk UÇ.Uf kah· 
rnmanı olan bu zatın makine ale
minde pek büyük bir deha sahibi 
o!:r:asıdır. Sun'i kalp yapmak il
hamını Lindbergden aldığımı söy
lemeye mecburum." 

Fakat bu sun'i kalp ne gibi hi'" 
~eydir? Karrel • Lindberg aun'f 
kalbinin bir modeli timdi Pa.riı 
Milletlcrarası sergiainde teşhir e
dilmektedir. Bir ada tav~anının 
gö;lsüne yerleftirilmiı ola.ıı buma
kine ilk nazarda bakır telleriyle 
biribirine bağlanm1~ kauçuk kap
Jann bir kiil~esi gibi görünmekte· 
dir. Ada tavıanı altı ay evvel öl
müf iken buna tatbik edilen ıun'i 
k!l.lole hala yaıadığı üstünde ya· 
zılrdtr. 

Bunun baıında bulunan bir 
genç doktor da şu izabati vermek
tedir: 

- Burada ta V§anın ölümfüıdeki 
iik dakikadanberi kalhine kan 
gönderen bir makine görülüyor. 
Yine bu makine vasıtaıiy!e tav
ıanın ci~erlerine hava ıevlcedil
aı:ektedir. i t te bu sayede altı ay 
evvel ölmüs olan lavtanın üzerin· 
de bu makine harekete gelince 
hayvan hayata dönmektedir. Bu 
neticeyi görüyorsunuz ya, artık Ö· 

Oenlf zlraatte makine 
hayvan kuvvetinden ucuza Dr. 

mal oluyor 
ve muharrir Sükuti Tükel'in d 
içinde Maraş'a kazandırdıkl• Bu yıl Çukurovad& havyan kuwe. 

tinden ziyade makine kuvvetine da.ha 
yıl 

çok ehemmiyet verildiği görillUyor. Mar~ (Hwıust) 
Bilhaua. iıa.du i§lerinde her yıl bir Nüfusu otuz beş bi. 

çok hayvan ve insan kullanıldığı halde ne varan yeşil Ma.
bu yıl bu işlerin daha. ziyade tra.ktör- rat kurtuluş eava.
ler vurtuile görUlmeal tercih edilmit- ıında pek harap dUı 
tir. ÇUnkU yapılan hesapta ve geniş mUı bu harbi son 
ziraatta hayvan ve lıısa'.l kuvvetite dört yıla kadar de
yapılan bu işin makineden da.ha ucuza va.m etmiştir. Hal
mal olmadığı ve billkis uz.un bir za.. buki Maraş, eşsiz 
man ve vakit kaybettiği anlaıılmııtrr. kahramanlığile her 

1 

.Mesell: Öküz kuvvetiyle Uç ayda türlü bakıma ve a.
bitirilen i§ler nihayet traktörle on beş likaya layık bir §eh 
gUn za.rfınaa yapılmakta. ve ondan da. rimizdir. 
ucuza mal olmaktadır. Bu suretle hem M&.r8fm iman ıu. 
vakitten ve hem de paradan istifade zumunu hisseden 
eden Çukurova çiftçisi bu itibarla ma- hUkUnıetimiz bura
kineyi tercih etmektedir. ya. değerli idareci 

Bu vaziyet dolayıııile daha çok er. doktor Hasan Sükü
kenden acentelerdeki traktörler tama- t! Tükeli Belediye 
men &atılmııtır. HergUn ıehir sokak· reisi olarak gönder
lannda. birkaç traktör makine8inin mişt.Ir. 
köylere doğru Yollandığını görUyonız. Filhakika ankaz 

Bundan bqka çiftçi bilhassa pamuk halinde bulunan Ma 
koza mahsulUnü taırmak için kamyon rq kıB& bir müddet 
tedarikine ba§Iamıı, iki tekerlekli bldlz zarfında ha.kiki bir 
manda arabalannm yua.k edilmesi inki§af ve terakkiye 
kamyonlara karşı rağbeti attırnııgtır. mazhar olmu§tur. 

Bir manda arabası nihayet ve aza- Sayın doktorun 
mi olarak on, on beş harar pamuk ko. Ma.raşta. vücuda ge- /. 
za. yUklerken bir kamyon otuz harar tirdiği eserler sayı-
yükleınektedir. Ja.mıyaca.k kadar Dokt&r SükUti Tükel ve A!aroşta dikti ği db1&61ef· 

Bundan başka mnad& arahalrmm ge çoktur. Onun içindir ki, şehir meclisi, 
lip gitmesi için iki gün kybettiği bir ayni zamanda. kıymetli bir muharrir lizasyon teşkilatı da yapıbnış, 
mesafede kam.yon yedek ha.rarlar mev- olan Sükutt fl'Ukele fahrl hemşehrilik sis edilmiş, fıdanlık ~ılınIŞ, 
cud olduğu taktirde günde dört sefer unvanını vermek ve bu suretle bütün celp olunmuş ve da.ha birçok 1ı 
yapmakta.dır. Maraşm hakkında. beslediği eevgt ve ler görmU§tür. lJ 
Şu duruma göre; kanıYon i§)erinde de ~ygıyı t.eba.rüz ettirmek kadir§inulı- . B~ yıla aid çalı§Jlla progr&J%1l 1' 

va.kit ve para. kazancı var demektir. Yal gınd& bulunmuştur. gındır. Sular menbadan borule.! 
ruz bir §eY vardır ki bu iş için şimdilik Sayın doktor; asri mezarlık, pazar ye nt surett.e getirilecek, elektrik 
paramız dışarı gidiyor. ri, çocuk bahçesi, a.ile parkı, otel, ga- istihsal olunacak, spor sahası 

Fakat ya.kin günl rd CUmh ·yet zino, ekmek fabrikası, eehitler çeşmesi, olunacak, gehir haritası ve iıns.l' 
idaremiz kurmakta elde ğu d :; b- örnek ev inşa etmiş, üç abide dikmiş e- bitirilecek ve bu hafta içinde 
rikalarile ve aram~~ ld etu a lektrik tesisatını kurmuş, ana caddeleri lojihane açılacaktır. 
madenleriyle b d .. ~. u~ .. , gakaz ve kaldırımları parke döşemiş, mikrop Maraş bu yıllar içinde da.bS. 

unun a onun ı.uac • h . d 1 ·1·kı k 
tır buna. hiç şü hemiz oktur. ve asWık yuvası olan pıs ere su arı- yenı ı ere avuşacak ve ta.n 

p y . nm Ustlerlni kapatmış, 'bu sırada kana.- ca.k bir hale gelecektir. 
Yenı Adana 

Fuarın açık 
olduğu günler 

Her gece gardenparti 
verilecek 

hmir(Huıusl) - bir EnternaJyonal 
Fuarın a.çılına gilnü başlıyor. Bu se
ne 20 ağustos ile 20 eyl\ıl arası İzmirin 
eğlence ayı olacaktır. 

lzmire hariçten gelecek olanların , ci
var kazalarda.ki harabeleri görebilme
leri ve bu tarihi eserlerden iıtifade ede 
bilmeleri için hergün Bercanıa. Efes ve 
Ayasluğa otobüsler hareket ettirilecek • 
tir. 

Geceleri her akşam bir yerde ııtrden
parti verilecek, 1.rınire gelen seyyahlar, 
ıardenpartilere davetli add~dilecekler . 
dir. 

Fuar komitesi, bol eğlene<! az masra
fı esas tuttuğundan, blit\ln eflencelerin 
gayet ucuz teminine çahtmahtadır. 
Fuar nihayetinde 1.zmirde beynelmilei 

tenis maçları da yapılacaktır. Ankara -
lıtanbul • İzmir teniıcileri, İtalya, Ro
manya, Rusya ve Bulgaristandan davet 
edilecek teniscilerle mü~terek müaaba -
kalar yapacaklardır. 

lüme galebe çalınmııtır ! 
Verilen bazı haberlere göre bu 

senenin sonlarına doğru Doktor 
Lindenburg Karrel dünyanın her 
tarafından toplıyacakları doktor· 
lar huzurunda sun't kalp tecrübe
lerini yaparak ölüleri diriltecekler 
ve bu tecrübelerden ıonra kendi· 
lerini inıaniyete hizmete arzede
cekleıınit ! 

Bu lJılki incir mahsul 
çok .i1Ji oldu 

lzmir, (Husu - • 
si) - Üzüm ve 
incir piyasası, 
Ağustosun ilk 
haftasında açı • 
lacaktır .. Mevsinı 
icabı borsada 
şatışlar harareti -
ni kaybetmiı • 
tir. Alıcılar, yeni 
mahsul bekle -
mektcdir. Bu se • 
ne lzmirde 12 bin 
çuval stok üzüm 
kalm~tır ki, bu 
mıktar gec;cn se· 
ııeki mahsulün 
fazlalığnul rağ • 
men diğer sene • K!ılite itıbarile çok nefis o1an incir ler 
lerden noksandır. dcv~rıl.irr,,on. 

Bu yıl incir mahsulü de kalite iti· J 

barile gayet nefistir. Aydın ve havai Su le/eri çaaligetll 
liıindeki incir bahçelerinde dev§irme v l 1 

,.meliyesi sona enni§. sergiler baş • ileı liyor 
Jamı§tır. On, on be§ ııüne kadar ıer ~· 
gilerin de arkası alınacağı sanılmak- Tokat 25 (A. A. - Nafıa "si 
tadır. leti su İ§leri umum direktörü . , · 

Üzüm, geçen seneki rekolteden hattin ile birlikte gelmiş olan ~~ 
çok noksan tahmin edilmektedir. pılacak su i§leri için Taşova, ~· 
~a;alarm kur~k gitmesi, mahsulün hassıslar, vilayeti~iz dahilind~ ,wJ 
ınkışafına menı olmu;tur. Artova. Zile ve Kazovada te~. 

Bu sene üziimün yükeck fiatla ta bulunduktan sonra dün tehriı' 
satılacağı anla§rlmaktadır. Daha den ayrılmışlardır. 
şimdiden alivre satııları, geçen ae • Heyetin tetkik ettiği mmtak,JJ' 
neye nisbetlc çok yüksek fiatlarla da yarım milyon dönümden fsıi' 
ba§larnı~tır. raz:i yakında suya kavu§acaktır-
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TiFOBiL --Dr. IHSAN SAMI 
rno ve pıratifo hastılıklınna tutul 

mımıJ: için ağızdan alınıo 11fo hıp
lındır 1 fiç rahatsızlık vermeı. Her 

kes alabilir. Kutusu SS Kr. ...................... 

1f - KURON '26 TEMMUZ 19"31. 

SATILIK, KiRALIK EV, ARSA, 
Müteferrik ve saire 

Dr. lhsau Sami 
TiFO AŞISI 

I BULUNMAZ FIRSAT 
~l - Ş~li ile Bomonti arasında çok 

SATILIK EV 
57 -Tarabyıda, deniıe nuır, hkele• 

den bet dakika, kimilen kir&ir, 
12 odalı ve bahçeli bir ev ~k çok 

ucuz fiyatla ıatılrktır. Arzu edenJuin 
Serviıimize milrıcatlan. 

Tifo ve paratifo hastalıklarma 

tutulmamak için tesiri kat'i, mu
afiyeti pek emin ta.7..e aşıdır. Her 

eczahanede bulunur. Kutusu: 45 
§ }ytuhanunen b d r 1937 per· 1 
'rtıbe (Ün.. e e 1 (3397) lira olan muhtelif cins eğeler 9 - 9 - ::----• kuruştur. --- --

, itinalı yapıl.nu§ sekiz odalı mo
dern ve kübik klrgir ev satılık.. 
tır ve bahçesi çok muntazrundrr. 
Arzu edenlerin Servisimize mü
racaatları. 

MUHASiP 1 
DEVREN KIRALIK VEYA SATILIK 

KAHVE 
taktır. u saat 15,30 d.: kapalı zarf usulile Ankaradaidare binasında satınahna-

. Bu işe girmek · · .1 •- nun ta-
Yın Cttig~· . ıstıyenlerin (254 77) liralık muvakkat teminatı e ,.anu 
ı 1 vesıkaları . ' 7 ı 935 G. NO. 
u nushalar d . '. resmı guetcnin 7-5 -1936 gün veya 1 - - . 

tek)' ın a ıntışa · 1 ıı. vesıka ve ıflcr1',.,: • r etmıı olan talimatnameler dairesinde a ırmı:s ..... aynı .. · ı~ mdır 
Şartna gun saat 14,30 a kadar kom;syon reisliğine vermelerı azı . 

BcU:irrı .. tneler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşa.da te
•e sevk ffV• 
~ şe ıgınde:ı doğ'ıtılmaktadır. (4529) 

ltiıo 
3000 
3120 

2160() 
21900 
24000 

. 12400 
6soo0 
6Cooo 
9300 
~ 
22oa20 

lstanbul Belediyesi ilanları 

Edirnekapı Sıhha: Merkezi. 
Üsküdar Çocuk Yuvası 
~cu~Iar l{urtarma Yurdu. 

eyoglu Hastanesi 

Emrazr Zühreviye Hastanesi 
Zeynep Kamit hastanesi 
Cerrahpap Hastanesi. 
Haseki Hastanesi. 
konservatuvar Y :ı.tr krsmr. 

Yekun. 

I 

1 lletediy .. d 'ktan yazılı bu· 
tınan k e rnueaaeaatile Hastanelerine lüzumu plan yukarı a mı 
~tlığae ıne~ k~p~r zarfla ek~:ıtmeye ko:ıulmutis:de isteklisi .uulunmarl•ğından pa~ 
lltnı · -çevrıhnıştır. Bir kilo tkmeğe azami narh fiyatı tahmın olunmcıtur. Şart 
ııiı caı. levazım müdürlüğünde görülebilir latekliler (2490) numaralı kanunda ya· 
2? Veaıka ve 1776 lira 33 kuruıı.lukilk teminat makbuz veya mektubile beraber 

- 7 :J .. 243" - 937 salı gürır:.i saat 14 de daimi encümende bulunmaktadır. (B.) 4 

'----·----
Jandarma G_e_n_e_J_K_omutaohğı Ankara 

Satınalma Komisyonundan: 
1 - B' fi .. v• tu11 ır çütin yirmi altı kuruı kıymet biçilen vaıı arına ve ornegıne uy. 

trıı i
11

2SI6 çift iplik çorap 27171937 aalı günü saat onda kapalı zarf usulile sa
lınacaktır. 
2 - B . · _ ,.ı 1 b'I' una ait prtname 146 kuruıkartılıiında komısyoıııuan a ına ı ır 

lııı , 3 
- Eksiltmesine girmek fstfyenlerin 2 ı 94 lira 6 kuruşluk teminat mel<tu. 

tes ~Ya. ~dık makbuzu ve ıarnamede yazıh vesikalı teklif mektubunun en 
~ giln saat dokuza kadar komiıyona vermiş olmalan. "1968,. "4032., 

, 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Dahiliye Mütehtu•ıft 
Pazardan b&§ka gUnlerde ogıedeo 80111'8 

aaııt (2,5 t.aıı 6 ya) kadar tat.aııbulda Dlv&:ı 
yolunda (104) numaralı buauaf kabloealndt 
bastalannı kabul eder. Salı, cumarteal ı11ıı 
ıcrt sabah .. 9.5-12" aaatıerl hakiki tukara)'I 
mabsustur. Muayenehane ve ev teıetoa 
Z23M. Kışlık telefon: 21044. 

1-KURUN.-. 
ABONE TARiFESi 

ı\~ lık 
3 D)'lık 

6 aylık 
\'allık 

tll'mleke1 
ıctnde 

"5 
260 
47.5 
900 

Memlelııe1 

clJtmcla 

lM Jtrt, 
4.ıJ Krf. 
8%0 Krt. 

1800 Kıt. 

Tarltealııdeo Balkan birliği için ayda otuı 
kuruı dU1Wllr. Posta birliğine gtrmJyeıı 

yerlere ayda yetmıı be§er kuruf 
ummedlllr. 

rtırkJ,yenln ber posta merkcünde 
KURUN• abone yaul1T. 

---
Adrea defllUnne OcreU 25 kUI'Uftur. 

T k • Pazartesi SALI 
8 Vlm 6 Temmu 7 Temmu' 

======d17C.Evvel 18C.Enel 
G llıı doğ\afıı 

GUn babfJ 
Sab&h aamuı 
ogıe nam.uı 

DWıdl ıwauı 

Akpm IUUDUI 

fatm oamuı 
(malı 

YıliD geçen g1lnlert 
Yılm kalaıı ~eri 

4 50 4 Sl 
l9,36 1936 
300 3,00 

12.20 1220 
16,17 16,17 
19,32 19.~I 
21,25 2?.24 

2.44 2.'16 
207 '208 
158 157 

40 - :icari muhasebe malQmatı olan 
bır genç her tüı Jü yazı ve muha· 
sebe itlerinde çatıımak liıere iı a· 
nyor. 

1steyenJerin ıerviıimize müra· 
caatları. 

DEVREN SATILIK BAKKAL VE 
AŞÇI DOKKANI 

44 - Muhitinde işçisi fazla ve bir aileyi 
geçindirecek kadar müıterisi olan 
bakkal ve aşçı dükkiru devren aa. 
tılıktır. İltiyenlerin ıervisimize mil
racaatlan. 

KIRALIK VE SATILIK HER TORLU 
KONFORI HAVt HANE 

45 - Ayaspaşa Gümüşsuyu civarında 

denize nezaretli kigir 6 odalı ay
rıca sineklere kat'§ı tel kafesli, hava 
gazlı, elektrik, terkos, telefon, ga· 
raj ve aynca mutbak ve çamasırlık 
alaturka ve alagfranga banyo, tu
valet, sekiz yüz metre murabba ha
fuzlu ve akar ıulu denize nezareti 
çiçc:k bahçeıini havi müccddet hane 
hem 45 liraya kiralık ve hem de 
satılıktır. Arzu edenlerin ıerviıi. 
mize müracaattan. 

RUSÇA TERCO..\tE 
46 - Mükemmel Rusça bilen ve tercü

mınlığrru yapabilir bir müesaeıede 
tercümanlık ve tercih edilecek cıer 
ler için İl anyor. 

tNGILtZCE, FRANSIZCA 
47 - Deraler tecrübeli bir profesör ta· 

rafından ikmale kalanları ve kollej. 
lere girmek iıtiyenleri iyi huırlr
yor. Ders vermek için sayfiyeye, 
eve ve her yere gider. Fiyatlar mü
sait. Arzu edenlerin servisimize 
müracaatlan. 

SATILIK MOFREZ ARSALAR 
48 - Büyükderede ifraz edilmiı 40 kil. 

sur parça ana satılır. Talip olan
Jann aerviıimiıe mflracaatlan. 

SATILIK HANE 

58 - Beyoğlu fstiklll caddesinin m İt" 
lek yerinde 24 maaa Oıtleri camlı 

ve 72 aandılyeıi bUlunan bir kah· 
ve kiralık veya aattlılrttr. Almak 
istiyenlerin Serviıimise mUracat• 
lan. 

ARNAVUTKOYONDE SATILIK EV. 

59 - Kanlıcadan Beylerbeyine kadar 
Boğaza nanr, iki bUyilk balkon, 
terkos, elektrik, hamam, aamiç 
ve tulumba tertibatı, tahtalan 
geçme, kapılan mavun, camlan 
buzlu içi dıp yaflıboya, bahçeain· 
de her türlil afaç ve çiçekler 
mupmba döteli yedi odalı acele 
aatıhktır. Şitli • Ayupaıa • Tak
sim - Cihangir taraflarında apar· 
tımanı olanlarla değitmek ve va
ziyete gare fiyat farla vermek 
mümlrilncl:.ir. Arzu edenlerin Ser· 
visimize mUrıcaatları. 

SATILIK VE KiRALIK 1Kl HANE 

60 - Balat çarııaına ilci dakika meaafe· 
de Kesmekaya mahallesinde Tek· 

- ke karırsında ikiıer odalı iki ha-
ne satılık veya kiralıktır. Görmek 
istiyenlerin parar günleri aaat 12 
ye kadar 4 numaralı haneye mü
racaat edebiirler. (V. P. 1622)' 

iKMALE KALAN TALEBELERE 
61-Türkçe, felıefe, edebiyat ve Al· 

manca dersleri mekteb program· 
lanna göre verilir. İkmalde ıene 
kaybetmek tehlikesi kalmaz. Ser· 
visimize müracaat. 

SATILIK ARSA 
62 - Sultanahmet civaıında JC~rcada 

Ka4irıa limanı caddesi üzerinde 
arkası Kadirga botıtaru ve devaire 
yakınlığı olan ve içinde evlik ta
şı ve seçme ağaçları bulunan 312 
arpn arsa satılıktır. İstiyenlerin 
Serviıimize mUracaatbn. 

EN GÜZEL 
49 - BUyUkderede altı odalı hane ma~ 

tuan 1600 liraya utılıktır. Birinci 
katı tuğ1adanc!rr. Servisimize mil. 
racaat. 

KARTALDA SATILIK ARSALAR: 
so - 2, 4, 8 dönUmlUk analar satılıktır. 

SATILIK ARSA 

63 - Aksar~yda Molla Güranl mahal· 
lesinde Tevfik Fikret sokağında 
Tramvay caddesine 40 metre me
safede 223 metro murabbaı arsa 
satıhktır. Görmek istiyenlerin 
Servisimize müracaatları. 
PANSiYON ARANIYOR 

• 

Talip otantann servisimi.re mUra· 
caatları. 

BOSTANClDA 
sı - 268 ar§ın ıatılık arıa, talip olanla· 

nn servisimize müracaattan . 
52 - tngiltere ve Fransada tahılini ik

mal etmiı bir bayın tarafından 
Okıford usulile İngilizce ve Pırla 
ticaret mektebi uaulile Fransızca 
liıan dersleri ve aynca piyano ve 
jimnastik der•leri verilir. Arıu 
edenlerin VAKiT Propaıanda ıer. 
viıine müracaatları. 

KARLI BiR iŞ 

53 _ tşin ehli ve mütehassısı olan bir 
sanatklr tarafından çok milhim ve 
çok Jctrlı bir İl için 150000 liralık 
bir kapitale ihtiyaç vardır. Yapmak 
arzu edenlerin VAKiT Propagan· 
da ıerviıine müracaatları . 

SATILIK PRESO MAKiNESi 
ss - Demir ve madeni eıya itleri ya· 

par. Kendisinin ıprlıp 2500 kilo 
vurdulu kuvvet 100 tondur. Fi
yatı 450 liradır. tıtiyenlerin Ser· 
viıimiH müracatlan. 

ACELE SATILIK EV 
56 - Kadıköy Şifa, Yotunçapark y~ 

kuıunda 8 oda, bir banyo, elektrik 
havaıuı. terkoı ıuyu, bir kuyu 
1800 arım meyvalı bahçe, odalar 
Kalanuş, Çamlıca. Fenerbahçeyj 
görür. Fevkıllde manzarayı havi 
Almak lıtiycnlerin Serviıimizt 
müracaatlan. 1 

64 - Hiç kimaem yok, evladı ohm· 
yan yilkae-k bir aile nezdinde 
evlit gibi bakacak mütfik bir 
anne himaye•inde pansiyon kal
mak istiyorum. Talip olanlann 
serviaimize müracaatlan. 

DEVREN SATILIK BERBER 
DOKKANI 

65 - Beypilu civannda fazlı İJ ya
pan kadın ve erkeğe mahsuı 

berber dükkinı içinde bulunan 
eıyalar ve (Permanant) saç 
makinesi ile birlikte taıraya 
gideccfimden ucuz aatılrktır. 
Almak iltiyenlerin serviıimize 
müracaatları. 

HiZMETÇi ARANIYOR 
66 - Bir ailenin hizmetine bakacak 

bir kadına ihtiyaç var, arzu e
denlerin serviıimize müracaat• 
lan. 

SATILIK ARSA 
67 - Ayaıpapda denize hailıiz ne

zaretli arsalar satılıktır. Talip 
olanlann ıervisimize müracaat· 
lan. 

TERCOME iŞLERi 
68 - Muallim mektebi ve lise meıu· 

nun Fransızca terclime itleri mU• 
uhhih ve mütercimlik anyor. 
lıtiyenlerin ıerviıimİ%e müra
caattan. 

BunJan almak •eyı aatmak iıtiytnlerin Ye bu ff)erle allkadar olanlann 
·'nkara caddesinde VAKIT Yurdunda VAKiT Propapnda tervialne müracaıt
!arı . 



a TF.MMVZ 1ts1 

De iryolları işletme Umum 
Müdürlüğünden ı 

1 - Devlet Demlryollan istasyon ve katar illerinde çalıpıak Uzere mtıaa
baka ile hareket memur ııaımedi alınacaktır. 

A) lıOll&bdaya ift;irak edebilmek için orta tahalll bltlnııit olmak ; 
B) Tllrk olmak; 
C) Yqı 18 den dun ve 30 (dahil) den yukan olmamak; 
D) Ba .,... lçbı aakera çağmlmamıı olmak; 
E) !darmlia merkez hekimleri tarafmdsn yapılacak IIhJıl muayene netice. 

B1n4e faal ..... çal111Dağa mani bir g6na anza ve hastalıiı olmamak; 
Şarttır. 
Llae meamlan imtilıarunz olarak 61 lira ücretle memur na.nu.edi olarak 

aluurlar. 
2 - vn.ı.~ kazananlara muva ffakiyet derecesine göre 61, 57, 46, 43 

Ura arlık ve bana gön! muhtelif vazifeler verilecektir. 
3 - MHubakı imtihlll1 31 Temmuz 937 tarihinde 1&&t H de Haydarpap., 

Sirkeci, A.qn, Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adana, Afyon, bmlr. Erzurum, 
Mudanya ifletme merkezlennde yapılacaktır. 

4 - lla 110B müracaat tarihi 30 Tem mus 931 Cuma gUnUdtır. 
5 - Daha ziyade taf sillt almak lst iyenlerin lıletme mtldilrltıklerfne ve 

amirlifine ve bllyUk istasyonlarımıza müracaat etmeleri lbnndır. ( 419lll 

D. Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum Müdürlüğünden: 

inşaat maddelerine mahsus tarife değlıtt 
1/8/1937 tadbinden itibaren tatbik edilecek olan yeni tarifede inpat maddeleri 
ihtiyaca 18re tuDif edilmittir. 

Bazı maddelerin yeni tarifenin dört nevi llcretinden birine tlbl tutulmak ıu
retile ücretleri delifmittir. Fazla tafıiltt için iıtalyonlar.a mUrKUt edilmeai.(22 
(2237) ( '517). 

Ankara Vilayetinden : 
Ankara villyetl dahili• Sincan köyünde yeniden kunılacat ~ 

JdlyUnde yapılacak 100 yQz adet &tiçmen köy evi 4/8J937 Carlamba gllntl uat 
lJS de Ankara vlllyetl binasında toplanacak komisyon huzarunda ihalesi ya 
pılmak üzere kapalı zarfla eksiltmeye konulmuetur. 

1 - Ketif bedeli beher ev için 632 lira 77 kıaqtur. 
2 - Muvakkat teminat 4413 lira 85 kuruıtur. (Teminat Kmlay Cemiyeti U

mumi Merkezi namına Mallandıklarmca emaneten kabzolunacaktır.) 
Allkadarlarm yukarıda adı geçen günde tekliflerini, Ticaret Oduı VNi 

bamı ve 937 11eneel mUteahbltlik veetkumı nlha,et: aynı gönde 1&&t H,30 a 
bdar Ankara villyetl evrak kalemlneteelim edip mukabilinde bir numara 
p111Uluı almalan prttır. 

lateymJer tdarf, l'emıl prtname ve ketlf ve pllıılan Ankara ve ı.t&nbul 
takln lftdUrltıklerlnde g&eblllrler. (GISO) 

Emniyet Umum Müdürlüğünden: 
l - Elde mevcut 6nıekleri ve prtnamMlnde yuılı vuıflan c:la.ireılbıde za 

1dtf 19E1KlMl için &11 M00 çoiu 6000çlft fol'in Ue azı 306 çot.ı 800 C1ft getir 
DPah zarfla 6.8.937 Cuma gllnU 11.&t ll5de lllhn almaeUtJr. 

2 - Fothıfn beher çiftine Bet Ura ve ptfrin beher çtttine Uç lira fl&t tak 
dlr edilmittir. 

3 - Bu ıevumıa aJd gartnameyt almak ve nUmunelerinl röruıek isteyenle ı...-- YENi ROMANLAR ---• 
rlD Emniyet Umum MUdUrltıgtl Satmalma Koıiı18yonuna mUracaat etmeleri. 

' - Eksiltmeye girmek lateyenler 2362 lira 15() kuruttuk teminat makbuz ç ı p 1 e k 1 ar 
veya banka bektubunu muhtevi teklif mektublarmı ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 ıoo Kurut 
tincU maddelerinde yazılı belgelerle birlikte ekailtme gllnil 11a&t H de kadar 

lstanbul P. T. T. VllAyel MUdlrlBtDnd 
İdare nakil vaaıtalan ihtiyacı için 1500 kilo bendnln ldut ft fenni p.1111.,. 

dahilinde alımı puarhia lL'Onulmuttur. 
Pazarlık 28-7-1937 çartamba günü saat U de İ8tanbul P. T. T. 

Müdürlüğünde mütetckkil alım satım komilyonunda yapılacaktır. Jıl.uballllll"': 
del 330 lira katt teminat 49 lira 50 kuruıtur. Tallple~ prtu'"Nlibl ı 

Komiayona teellm etmeleri. ..215',, "'380., .AÇ 1 ı k 1 zere hcrgün Jıllidürlllk idare kalemine ve puarhp ~ için puarlık 

D h V k 1 d 
aaatlndekati teminatlan ile birlikte komisyona mUracaatlan. (4llO) 

a iliye e i etin en so ıcuruı 
1 _ veWetçe aımacak c420> teneke benzin açık ekailtmeye konulmuı Yazanı OskDdar mıntakası Tahsil MUdlrlltDn 

tur. Refik Ahmed Uıklidar ıubeaine 931 •~eıi veraset vergi~ borçlu Andoıı . ~-~ 
2 - Ekliltme' Afutoe 937 Çargamba gUnU sat lG,30 da Vekilet binası SEVENGIL p.yian mutaaarnfolduklan Uıkildar Hayrettin Çaftf JMMlleeinin Ça.uwıı-~. 

icinde toplanacak Satm••ma Komhsyonunca yapılacaktır. · kağında ki.in 40 ayılı Botaanm 120-30hiueai vergi borcundaadoloyı • 
a - Jılubammen bedel (1332) lira (45) Jruruttur. Dağıtma yeri V AKIT kütüpanesi kanlınııtır. thalei eneliyeü 16-8 -937 tarihine milaaclU paaneai ıüoll 
4 _ Kuvabt tem:inat (99) lira (93) turuttur. 14 de Uıküdar kuU. ka,mablnlıpnda icra Jalmacalmdan ynmi ihale1 
15 - Şartnameyi g6rmet ve almak latlyenler Vekllet Levar.mı bUroeuııa ,._ __________ .. olanların yüsde 7,5 -;ey üçe1m ile birlikte UllkUdar kaaa ldare heyctille 

caatlan. (4550) 
mtlraeaat ederler. Şartname için para atınmu ı.---.--------•ı ---------------------..-0:-·• 

6- fsteklller 3 Afustoe 937 Salı gtlnU muayyen A&tte teminatlarmı hl ilkbahar ••Harı Nafıa Vekaletind n: 
lllllen komlayoua müracaat etmeleri. (2167) (43ü) T"-n,.t. •riıHe S.. 
- -•· 1 - Resmi ıazetenln 7 lıla1J8 936 tarih ve 3297 sayık ......... 

QANKAYA 
YATIRILAN PARA l;Yi · 

EKiLMiS TO~UM GiBi V~RiMliDiQ. 

UOlANTSl DANr ONi~· 
PALAS 

Bu cU.l romanı mutlaka okuywıus dilen nıtlteahhitlik veaikuı Tallmataa meal 1 Temmus 937 tullllndtn 
VAKiT Kitabevi. 75 kurut ....nt-A-...... __________ --ıı~ ..-.~· _.i 

2-Yeni talimatname Resmi ıuete nln 1 Temmm 937 tarihli ve S"! 

ı.------------.. nil.ıtaamda nqredllmit olduluJıdan vesi b llmak iateyen mOteabhftl 
talimatnameye g8re mllracaat!an ub olunur. ( ·Gorıo Baba 

H. Babak - H. Rifat 

Sayfiyeye gitmezden evvel muti•· ı· 
ka bir tane tedarik edin. BUyUk 

roman 
V AKIT Kitabevi • 100 11uıııt 

Giz Hakimi 
Dr. ŞBkril Ertan 

Cıtalotlu Nuruoemaniye c.aa. "" .31 
(C.lalotlu Ecaıneai JUUJtda) 

Telefon. 22568 

SAFO 
A. Dode - H. Rifat 

Sa.Jfl1'Jde okuııacak gU-1 
bir roman 

V AKIT Kitabe" • 100 kurut 

Sahibi: Asım Uı 
Nqriyat Direkt6rU: R. A. Sevencll 

Türk Hava 
Büyük Plya 

4. üncü keşide 11 Ağustos 
Büyük ikramiye: 5------
Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000, lira 

ikramiyelerle ( 20.000 ve 10. 000) liralık 
iki adet mükafat vardır. 

DİKKAT: 
Bilet alan herkea 7 Aiuatoa 1937 sGnil ıkp._ War •I dıf 

iittirmit ~-
Ba tarihten ...... Wlet 8wWe .. Wr .aiit ... _ 


