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Japonyaya bir nota verdik 
fAWürhle;;S~A·;1k~;J IDost bir memleket aleyhine 
("Milletimize küilür ~ah~sında i Türk topraklarının faaliyet mer
j sonsuz başarılar dııerım,, l kezi ittihaz edilmesini Cumh ·-ı Underln yurtdaşl'9ra teşekkDrlerl ~ U rı 
1 A A Büyük Şefimiz Atatürk, yeni Türk harflerinin o-i yet hu·· k UA met,· fer . ç d 
! Ankara; .. ı~. ( ... d la.) -: le Kültür bakanı bay Saffet Arıkamn çektiği ta-~ v 1 e e m ez 
i nuncu yıldonumu o yısıy . = 
\ zim telgrafına fU cevabı lf1tfetmiılerdır: ~ 
f Saffet Ankan • Kültür bakanı İ 
- Ankara :: 
J T"" k" k""lt"" ... basındaki kabiliyetinin inkişafına temel olan harf inkı·: 

ı Ankara, 1 O "A.A." - Anadolu Ajansının haber aldığa. 
~'!.~ .. -·-~~·---·-~--·---•_-_._. _ ... __ .__,,_,._ na göre, Hariciye Vekaleti Ankaradaki Japonya büyük el· 

çiliğine bir nota vererek Japon diplomatik ricalinin la-
a ur un u ur - d" · · ı f · '1 u. ld"" ·· ü münasebetile gönder ıgınız te gra ı memnunıyet = u.bının onuncu yı onum 

i 1 ald T kk
.. der ve milletimize loJltür sahasında sonsuz batarılaı 

~ ım. eıe ur e K. Atatürk 
1 dılerim f ı A A ) _ Riyaseticümhur Umt•mt Katibliğinden: 
'i ıtanbul: 10 ( • · b ·ı ı k • h · 

l H rf 
• k l"b onurl.:u yıldönümü mUnase etı e mem e etın er yerın 

a ınıamın mi d la b'"'' - ;I u;p halk kuru an ve vatan aı nn Jyu 
~ u~ı;ı~ıunm .ıtıım'l ~A u;ı ·· ı ı fi d A i · · . ·mı ve co•kun duygulanna tercuman o an te gra ar an 
lf; ıevınçlerıle samı s k" 1 ·ı · · d'l ki · · 'blı: = ·· k il h ·

1 
olmu•lar ve teıek ur erı e ıyı ı e erının ı .grn 

taturk pe m te assı s • • 
~nadolu Ajansım memur etmııterdır. -

._u...1 .. -Lanın tel-"an 4 üncü sayfamızdedır . 
. Şükrü Kaya Ye aHID"' .ftPA -~-· 
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Sir Persi Loren 
~,mı. psetesl tarafından Yeni 

Ttlrldfefi tngillz efkArmmum11esine 
tanıtmak için çıkanlan hususi nüs
hanın mllndcrccatı arasında bllhas
ıta dikkatimize çarpan şef lngiltere
ıün Ankara bii)'Q elçlsl Slr P ZJG..,,.-, .... "D911~,,..... 
1, gerek vazifesi lttbari1le fqU&e-

renln yükseı.: w. -ı...a.111L1 
olan muhterem bliytlk elçi 80Jl blrkM 

• >'11 içinde Türk - tngtliz dostluk mtı
~cbetlerlnln ge.nlş nisbette tekA

mlilllne hizmet etıniş bir insan oldu· 
tu gibi Tayınl in bu :f evkalAde safi· 

. ~ gönderdiği mesaj ne de gene 

uQretmen okulla
nndan mezun o
ıanlaran tayin lis-

tesi 10 uncu 
sahifemizdedlr 

·{~ memleket arasındaki dostluğu 
-~u\\ctlendinnek 70Jundaki gayret· 

.... ' lerlnin en güzel bir nttmunesinl P I Raı ~ Mr ..Pd remaincL 

termlı;ıtir. R fi 
k• ı;:~.!::::.r..:::.:..":r~~ us- apon çar.n ışması ~azların işgal gtınlcrlni 7aşallllf ,..,, 

lanlar Lozan sulhundan sonra Tür- J b • t 
kJye ile 1ngUterenin karşıbkb mil· a po n a r 1 n 1 r a a r r u-
nasebetlerlnlle vokna gelen değişik· 1 • 

Uğin bugltnkil samimi dostluk dere- ta d d • ı d • 
ceslne ytlkselınlş oımasına kolayca z u r e 1 1 
inanamazlar. Kış ile 1a• ve gece 

ile gilndliz arasındaki fark kadar s t k t t h d t 
btlylik olan bu değişiklik kendi ken· v ye 1 a a 1 u u 
dine olJJladı· Bu değişiklikte cum- 1 
hurtyeı ıdaresınin umumı sı1aseıı0- bO y Unca S 1 r a an 1 yor 
()C imparatorluk de\Tinln ıiyasctln· d t 
den ıamamı>ıe a>nımış buıunmas1 Topçu en aha ı devam ediyor 
mühim bir rol o7namakla beraber 
tngillz devlet adamlarının ve bUJıas. 
sa bliyilk diplomatlarının bu husus
ta kıymetli blznıetler ıra ettiği de 

şüphesizdir. 
İMte tnglUz büyük elçisi Sir Persl 

Lo;enln > llksek şahsiyeti bu 7olda 
hizmet edenlerin en başında gel.en 
bir lnglliz 1atanperverl olarak gös-

tcrileblllr. 

(YGNt.Ş~) 

Mançuride 
Çinliler Japonlara karşı 

isyan ettiler 
Hakikat halde Sir Persl Lorca 

Tlirkler tçln şahsı yeni tanınmış bir ş..pgbay, 10 (A.A ) - Mançuride. f Şanghaym cenubunda Sungkiang
dlplonıat dcC,rildlr. O, gençliğinin ki Çin ba11'ı diltman ve ya.hancı o- da cereyan den b r muharebede 520 
ilk devtrlcı1nl tstanbulda geçlrml.IJ- lan Japonlara kar11 byan etmekte· den fazla Japon ölmilştUr. Yangtse. 
tir. Abdlilhanılt mcşnıtlyetlnln son dir. Mukdenden gelen son haberlere nin gimal sahilinde Longping llzerin
gUnlcrlnde tngiliz sefaretinde baş- göre bir battadaDl>eri Çin halkı her de cer yan e,den bir h va muharebesi 
kAtlp olarak bulunnıuştur. Bu su· tarafta Japonlara .kargı vahim is. esnasında iki Ja.pe>n tayyaresi dilıtU
retle ımı>aratorluk de,rlndeld Tür· yanlar tertip etmektedir. GönllllWer. rUJmüştUr. 
klfe)l pek yakından görmek :tırsa· den mürekkep bir ordu Kiri~ U7.erine Hankov, 10 (A.A.) - Çete muha. 
tını bulduğu için cumburl1et dev· yU.rUmektedir. Şangşende Çın kıt_. rebeai yapan Çin kuvvetleri Honan e
rinde Ankaraya tngillz sefiri olarak rı Japon garniz:>nlarma k:ır~ı mer- yaletinde kain Şen~ v'un arkında 
geldllt zaman iki rejlnı arasmdald kezi hük<ımete ndık kaldıklarını bil Lunghai demir yolunun il.zerinde mU
blyllk farkı pek kol-r takdir etmek dinniılerdir. him bir nokta olan Kalfeng'i muha. 
inıkAnlnı bulmuştur. At.atllrk TUr· Bongkong, 10 (A.A.) - Nankin L sara etmi§lerdir. 
~e.labı llerileme , e > Uk cınıo ha· le. Bannov arasmda evvelki gün Çin Ayni evaletin şarkında Keif eng'' 

ASIM US kuvvetleri mukabil taarruzlara ı;eç- eenubunda bulunan Tun U8ll ~ 
~~-"-------L-.....u~~...:.:._B_L_+~J~mlflerdlr...-~--tılliıfıi.ılll.. • ~l 

tanbulda toplanarak müzakeratta bulunduklan ve bu 
~zakeratm Sovyetler aleyhine aiyaai bir maksadı veya 
başlıbaşma ikbaadi bir gayeyi istihdaf ettiği hakkındaki 

gazete havadislerini mevzuubahis etmittir. 
(Sonu: Scı • ... sa. 4.) 

f ünktüt peşiH.den : 

Havaı ve hakikat 
Nafıa VekAletl Sirkeci ga nnın etrafmı aç17or. O,le anlatıh7or 

ki >•kın bir zamanda gar ile Sirkeci rıhtımı &rUJDdakl kargAfA

hklar da ortadan kalkacaktır. Ondan sonra feribot ile Sirkeci "" 
Haydarpaşanm arası bağlanacaktır. Bö7lellkle lstanbulon en mi 

hlm bir imar işi ba.,anlmış olacaktır. 

Halbuld İstanbul beledl7esl hesabına hareket eden şehir mlma

n Prost plAnım yaparken san Jd bUtltn bu olup biten işlerden hiçbiri 
)okmuş gibi t t&nbol limanım Yenlkapıda farzedl7or; tabU ola-

rak Sirkeci. sarım da Ye.nikap• 1a naklettikten sonra Rumeli ve A. 
nadola trenlerini gene Yenlkapı ile BaJdarpata arasında ltllıecek 
blr feribot ile biri birine bqla 7or. Bu suretle İstanbulun imar p'IAm 
::•, baklkatle bir mtlnAlebe t1 olınıran şairane bir barale beul 
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- Yok .. Su .. 
- Sular hep bu kadar soğuk mu?. 
- Soğuk .. 
- Senin adın ne?. 
- Bilmiyor musun adınıı. 
Çocuk boynunu büküyor, cevap 

vermiyordu. 
- Baban yok mu senin?. 
Çocuk buna ea cevap vermedi. Bot 

bakracı alıp silratle uzaklaştı. 
Adnan biraz: sonra kapının önünde 

göğsü, bağn açık biraz evvel türkü 
söylüyen kadını görünce irkildi. Ar • 
tık baıka bir Dersimli kdınla konuı
mak bile istemiyordu. Onlardan çeki. 
niyor, korkuyor gibiydi. 

- Adnan Bey bir ayran daha içer 
misiniz?. 

Zavallı Adnan: 
- imdat •. diye bağıracak oluyor. 

du. Hele bu ''bey,. kelimesine de oka. 
dar kızmaya başlamıştı, ki.. 

- Teşekkür cderin:ı.. içtim bir ta • 
ne .• 

- Bir daha içiniz. Bizim ayranla. 
rmuz soğuktur. 

Anan: 
- Sizin gibi.. demek istedi. Fakat 

diyemedi. Soğt.k, vahıi olmalarına 

rağmen, istedikleri vakit her erkeğe 

sokuluyor, istediklerini yaptırmağa mu 
vaffak oluyorlardı. 

Knd n odanın ortasına doğru iler • 
le·· 'lan yüzüne, göğsünün açık 

ye • bakmamak için ba§mı pen. 
cereye doğru çevirdi. Bir aclmı attı ve 
yerinde put kesildi. Evin önünde ye. 
di sekiz silahlı Dersimll pencereye 
doğru bakıyorlardı. Adnanm pencere 
önünde olduğunu görünce biri aliratle 
tabancasını çekerek ateı etti. Kurıun, 
Aodnanın kulağından vmldayarak ceç 
miıti. Hemen kendini yere attı, yüzü 
'koyun kapandı. Dıprdan ıealer geli
yor, konuımalar duyuluy.>rdu. 

Adnan artık kurtuluı yolunun kal. 
n:ıaOığım arilıyordu. Aliler, muhakkak 
ıutttte ô1düreceklerdt 

Bir elin omuzuna dokunduğunu, 

sonra beline aarıldılıru hi11etti. Ye • 
rinden fırlıyarak döndü. Bu, kendisi 
ile berabe.r yere yatan Dersimli kadın 
dı. Sürüne sürüne yaklaşmıg, Adnana 
sarılıyordu. 

- Korkma .onlar şimdi giderler .. 
Dersimli kadının söylemek istediği 

ıözler ağzında kaldı. Kapı şiddetle i. 
tilmi§, dışarda dolapn Der&imliler 
ailihlan ellerinde içeri dalmıılarıdı. 

dedi. Amma cezanı göreceksin. 
Zavallı Adnan, hiçbir hareketinde 

suçlu değildi. Fakat bunu kime ıöyli. 
yebilir ve inandırabilirdi. Hem cürn ·( 
meşhut yapmışlardı. Cebrail kansı ile 
bir odada, yanyana, hatti kucak ku _ 
cağa yakalamıştı. 

Bir aralık Alkadın aklına geldi: 
-- Eğer Cebrail bunu da duyıa 

beni dişlerile parçalar ... 
Diye düşUndil. 
Evden çıkmışlardı. Kadını bert.be • 

rinde, hatta yanında yürütüyorlardı. 

Durdular, Adnan. yarım saat evvel 
kendisine ayran getiren çocuğun ko • 
şarak Cebraile yaklaştığını gördü, bu 
yaman casus, çocuğu sert bir hareket. 
le tam yanma sokulmasına mani ol -
duktan sonra : 

- Alkadmı çağır .. 
Dedi. 
Çocuğun boynu bükülmüştü: 
-Yok.. 
- Nasıl yok nercide?. 
- Gitti, bir daha gelmedi .. 
- Nereye gitti?. 
- Bilmiyorum, kimse bilmiyor. 
- Kendisi mi gitti?. 
- Ben görmedim, annem gitti de. 

di. 
Cebrail yanındaki adamlardan biri 

ne döndü. Onunla yavaşça bir §eyler 
konuştu. Anlıyorıdu, ki Cebrail karısı 
ile konuşmuyordu. Öbür adam Cebra 
ilin karısına yaklaştı. Alkadım sordu. 

Kadın! 

- Bilmiyorum. Evde idi. Kaybol 
du. Aradık, kimıe de görmemiş.. Ce. 
va bmı verdi. 

Cebrail elinin tersi ile alnmdaki 
terleri ıildikten ve bıyıklarını bir defa 
daha aıvazlıdıktan aonra, yanındaki 

adamlara dönerek Adnanla kansını 
g8sterdi: 

(Arkası var) 

Kamplar 
kapanıyor 

16 ağustosta Fener stadın
da tören yapılacak 

llkokul kampları 18 ağustosta ka· 
panacaktır. Bu mUnasobetle kamp 
talebeleri 16 ağustostn Fenerbahçe 
stadında bir tören yapacaklardır. 

T<lrene 1stlkldl marşlylo başlanacak 
daha sonra geçit resmi, söylev, mo· 
tıtli yUrUyUşler, yer temrinleri, jim
nastik, kamp oyunları, kalkan oyu· 
nu, bayrak yarışı, kıyafet değiştir
me yarışı, ate!! etrafında kamp şar· 
kıları, temstu, Heyamolla şarkısı 
eöylencrek törene nihayet verlle· 
cekttr. 

Son Rus Çarı Nikolanın hatıra defterine göre 

Almanya Rusyaya nasıl 
harp ilan etti ? 

Rusların son çarı İkinci Nikola 29 
temmuz 1914 senesinde Rusyada u
mwİU seferberlik yapılmasını emret
miş ve bu scf erberllk üzerine de Al. 
man lmparatoıru Kayser Vilhelm, 
Rusyaya harp açmıştı. Bütün haya. • 
tında hatıralanru günU günUne bir 
not defterine kaydeden Çar Nikol& 
umumi harbin Rusya için en buhran
lı olan günlerinde de notla.rmı mun
tazam kaydetmiştir. Bu notlar Pa. 
riste neşredilmiş olup bazı parçaları. 
m aşağıya alıyoruz: 

" 25 TEMMUZ: Avusturyanın, per 
§embe gecesi Sırbistana. verdiği §id
detıi' ültimatomun sekiz noktası müs.. 
ta.kil bir devlet tarafından kabul e. 
dilecek gibi değildir. Ültimatumup. 
müddeti bugUn altıda bitiyor. Bütün 
konuşmalarımızı bittabi bu ültima· 
tom meselesi teşkil etti. Bu sabah 
Kraamo Selo'da idim. Saat ona doğru 
Astragan alayının parlak bir remni 
geçidi yapıldı. Saat ondan on bire ka.
dar nezdimde toplantı yapan altı na.. 
zır, bu mesele Uzerinde görüşmelerde 
bulundu. 

Bizim tarafımızdan alınacak mU. 
dafaa tedbirleri konuşuldu. 

27 TEM.MUZ: Havanın güzelliği de
v&m ediyor. Sabahleyin yarnn saat 
kadar küçük bir gezinti·:Ien sonra 
Grigoreviçi kabul ettim saat 12 ye 
doğru Tanayef'Je konuştum. (Tane. 

yef, Çariçenin arkadaşı Ana Virobo. 
va.'nın babasıdır.) Taneye!le birlikte 
yemek yedik ve sa.at üçte tenis oy. 
nadık. Saat altıda Dahiliye Nazırı 

Maklakofu kabul ettim. 

San gelen haberler eteresa.n olma.
ğa başladı. Fa.kat Harici~ Nazırı 
Sazonofa'un aldığı telgraflara göre 
bizim aaker! hazırlıklarımız Avus
turylıları §a§ırtm.Jştrr. BUtlln gecey! 
okumakla. geçirdim.. 

28 TEMMUZ: Harbiye Nazın Su. 
homlinofu kabul ederek seferberlik 
hazırlıkları hakkuıda.ld izahatmı a-ın. 
ledim. Erkanıbarbiye reısı YanueKe· 
viç de bu esnada. Harbiye Nazın ile 
beraberdi. Akşam Uzeri Hariciye Na. 
zın Sazonof geldi ve bugUn öğleden 
BOnra A vusturyanm Sırbistana harp 
ilin ettiğini bildirdi. 

29 TEMMUZ: Öğleden evvel, Baş • • 
v-0kil Goremkini kabul ettim. Saa.t 
12.15 te yüz bahriye zabitine rütbe. 
!erini verdim. Bundan sonra tenis oy
nadım. Hava gfizeldi. Mütemadiyen 
telef ona çağırılıyordum. Kah Sazo
nof, kfilı Suhomlinof ve kah Yanuşke. 
viç konuşuyordu. Konuşmamızı umu 
mt seferberlik emirleri teşkil ediyor-

du. Bundan başka Kayser Vilhelmle bir i5 hakkında izahat vermesi icap 
telgraflar teati ettik. Ge~ oku1ttm, ettiğini bildirdiler. Hazır bulunanla.-
ve Alnran kayseri neminde ataşe o. rm hepsi afallaşıp, Çarın yilzilne bak 
lan ba.şyaverim Ta.tişçefi kabul et- mağa başladılar. Bu, elmdiye kadar 
tim. vukubulmıyan bir hadise idi. Misa.. 

3 TEMMUZ: Benim ruhi temayUL firler yemek masası etrafında ko. 
lerime tama.mile uygt.ın olan mavi ll11Şma.da.n kaldılar. Çar dışarı çık -
bir giln .. Saat on birde Na.zırlar mec- tr. Sükfıneti ihUi.l edeceğine dair her 
lisi içtima etti. Öğleden sonra Alman keste bir korku vardı. Birkaç dt.kika 
sefirini kabul ettim. Alımı.n sefiri sonra Çar, helecan içinde rengi sarar 
Purtalc, umumi se!erber lik hakkın - mıe bir halde içeri girdi. Hazır bu-
daki emirlerimi~n geri alınmasını is. lunanlar onun yUzUne bakarken "iş. 
tiyordu. Bu görüşmeden sonra kızla. te, en nihayet bu da oldu, Almanya 
rımla birlikte bir ge~ yaptım. Gece- bize harp il~ etti,, d iye s5yleniyor. 
yL okumakla geçirdim. du. Çarın omuzlarına. milthiş bir a-

1 Ağustos: Sabahleyin mutat ka- ğırlık dü§tilğilnil hepimiz hissediyor-
bullerl mütea.kıp öğleden sonra Baş. duk. 
kumandıı.n Nikola Nikolayeviçi ça • ~içe ağlamamak için kendini wr 
ğırdım. Başkumandanlığa tayin edil- zaptediyordu. Olga Nikolayevna'nm 
diğini ve cepheye hareket etmesini' gözleri yaşla dolu idi· 
bildirdim. Alilcs (Çariçe) ile birlikte'-------------
Diveyevski manastırına gittik. Ço.; Balkan paktı lktısat 
cuk1arrmızıa. birlikte gemtk. saat komisyonu Sp=Ht de 
6,30 da. kltseya gidlp <Sus; ettik. K:Iı. · oplanacaR· ..... 
aeden döndUk~n sonra. Almanyanm 
bfae harp nan etti~ini söyledilar.,.Alc_ =.Beler:ıt... (J.fo...,. )'--- 15ancan paktı 
~am 01auğ!ı za.nı!J,n f.ngm• ..dırı ]{ral iktisat komisyonu bu sene eylül ni -
CörC'un bir telgrafını getirdl İngll. hayetlnde Yugoslavyanın Split şehrin. 
tere kralı aulhil kurtarmak için son de toplanacaktır. 

gayretlerde bulunuyordu. Bu telgra- Bu toplantıdan evvel Belgratta 12 
fa verdiği cevap bizi uzun mllddet komisyon müzakerelerde bulunacak • 
meşgul etti. Bu mc;ı;uliyctten son. tır. Bu seneki toplantıya fevkaUide 
ra Başkumandanı kabul ettim. Gece ehemmiyet veriliyor. Çün'kü Balkan 
saray nazırr Frederiks'le birlikte devletleri arnsında yeni ticari bir pro. 
çay içtik . ., gram hazırlan:ıcaktır. Yapılacak mü -

Bir ağustos gecesi içilen bu say zakereler arasında Tuna seyriseferi, 
hakkında Prens Dimitriyefin hatıra.. bu nehrin beyrelmilcl karakterini de. 
larında §unlar yazılıdır: ğiştirmcmek ve serbestisini muhafaza 

"Çay ve yemek ziyafeti sona ermek etmek meseleleri vardır. 
üzere idi. Çarın yaveri odanın içeri-
sine girerek, sa.ray nazırının Çarla 
görüşmek istediğini ve çok mUhim Bulgarlslanda mühim 

deglşlkllk ıe·r 

Adnan, süratle ayağa kalktı. Ceb. 
rail karşısında idi. Evet, kendisinin 
evveli öldilrdilğilnil sandığı, aonra 
yaralandığı eöylenerek Perteğe g8n • 
derilen Cebrail ... Alkadının, ölUmU • 
ne sebep olduğu gilzel Deraimli ktztn 
kocası Cebrail dipdiri karşısında du • 
ruyor, pos bıyıklarını kocaman elleri. 
le aıvazlıya.rak canavar gibi gözlerinin 
içine bakıyordu. 

. . Sofya, (Hususi) - Bulgar Dahiliye 
Vekaleti valiler arasında çc-k mühim 
azil, tayin ve becayişler yapmıştır. 

Plevne umum valisi V elçcf ile Filibe 
valisi Peyçef ve Raca valisi Tunşek 

azledilmişlerdir. 

Adnan yagıyor mu idi, görüyor, 
duyuyor mu idi. Farkında değildi. 
Biqey bilmiyorıdu. Yalnız titrediğini. 

'kalbinin fasılasız, mütemadiyen çarp. 
tığını hissediyordu. 

Cebrail yanındakilerden birine, hl.. 
ll yerde yatan kadını gösterdi: 

- Kaldır ayağa alçak kadını •• 
Emrini verdi. 

Aldığı emri saniyesinde yerine ge. 
tiren Denimli, pek öyle kölelerden 
olmasa gerekti. Çünkü kadını aan. 
mıı, sonra Cebraili işaret ederek: 

- Aslan gibi kocan dururken ya -
bancı bir erkekle yaşamak namussuz. 
luğunu göstermeğe utanmadın mı?. 
Diye bağırdı. 

Adnan tamamile kendini kaybetmek 
üzereydi. Gözlerine kandan bir perde 
gerildi ve olduğu yerde çöküverdi. 
Bayılmamııtı, fakat içine fen alık gel _ 
migti. Yerde iki el ile b:ışmı sıkıyor, 

kendine gelmeğe çalışıyordu. 
Kafasında bir tek kelime oğuldu. 

yordu: 

- Bu da Cebrailin karısı .. B~ 
Cebrailin karısı .. 

iki Dcrsimli yanma geldi. Kolun -
dan tutup kaldırdılar. !ıdam sehpasına 
gatürülen mahkumdan farksızdı. 

Cebrail: 
- Yaman Tiirkmüpiln Adnan Bey, 

* * * "* *· * * '* * * * * '* 
H!KMET FERİDUN, tramvayda 

gazete aatmağa çabahyan bir müvezzi 
çc•.:uğunu kovan bir biletçiden bahsede 
rek diyoı· ki: 

''Unutmıyalım ki, bu çocuklar ara
Sinda 4·5 nüfuslu aileler ge~ndirenler 
var. Kendilerine karşı daha müsaid dav 
ranmalıyız." 

Buna ben de bir §ey ilave edeyim: 
Gazete müvezzileri araımda, ihtiyaç 
yüzünden tahsilini bitirememiş ve bir 
an için işini doğrultup tekrar okumağ:ı 
devam edecekler var. Nihayet koca 
muhteri Edison da vaktile bir gazete 
müvezzii idi. Gazete müvezzilerini hor 
görmeğe, onların masum kazançlarrna 
engel olmağa nasıl elimiz varıyor? 

• • • 
DÜNKÜ "Cumhuriyet'' te (çil şam-

piyonu) adile bir çocuk resmi teşhire
diliyordu. Bu çoouk Amerikalı imiş. 

"yüzü ~lli çocukl<ır" arasında tertib 
edilen ml.isabakada birinciliği kazan
mış. 

Amerikalıların tertib ettiği müsaba
Iar tabiatın bazı nakiselerine ve fazla
hklanna aynca bir sansasiyon ilave et
mek, hem de bu gibi noksanlar ve faz
lalıklarla malfil olan insanlara teselli 
vermek bakımından faydalı bir şey olu 
yor. 

Yann, çiçek bo%Uklan arasında ter-

tib edilen bir mJsabaka, çiçekbozukla· 
rını, çolaklar arasın.da yapılan bir mü· 
sabaka çolakları, bakılmayacak deret.:c

de çirkin yilzlüler arasındaki bir milsa· 
baka çirkinleri gUnün heyecanlı hava

disleri haline getirerek, kendilerinden 
olan şikayetlerini dindirecek ve dünya 

hakikaten yaıanılabilir bir ailnya ola· 
caktır. 

Bu arada mllsabaka tertib etmekte 
birinciliği kazanacak bir Amerikalı da 
belirirse, insanlığın arızalan birer ku

sur olmaktan çıkarak günlerce dilimiz· 
de dolandırabileceğimiz ·hı:ıtta iyi rek 

l.lm edilip bir kaç bin dolar nıükafat
la da taltif edildiği takdirde- arzu ede· 

bileceğimiz bazı hususiyet1er haline gi· 
rd.:ektir. 

• • • 
MARUF bir papas diyor kl: 
"40 ynıma gelip de evlcnmiyen er· 

kekleri beş sene için hapsctmelid" '' 
Karısile pek iyi geçinemlyen birine 

bunun nasıl bir ceza olabileceğini sor· 
dum: 

- Evlenmekle aynidir, dedi. Yalnız 

daha kısa bir ceza. 
.y. • ,,. 

KOLLEKS!YON merakınız var mr
dır Ben, gazetelerde her gUn bir ga::ip 
adamın muhtelif ~eyleri b:riktirdiğini 

. görerek hayrete düşüyorum. Daha dün 
okudum: Adamın biri, boş mektup zarf 
lan biriktiriyormu§. Hatta meşhur bir 
adamın eli değmiş bir mektup zarfı i
çin yüzlerce de lira harcamış. 

Sonra, pantolon kolleksiyonu ya· 
pa:-ılar var. çay kaşığı, kibrit kutusu, 
yatak çarşafı ve gemilerin sahile ya· 
naştı!:ları vakit çıma verip almak husu· 
ıunda kullandıkları ilmekli halatlan 
biriktirenler gö111.ilüyor. 

Fakat, bu adamların hiç birinin (gü· 
zel nasihatlar) koleksiyonu yaptıkla

rını görmedim. Halbuki, en enteresan 
kolleksiyon, bu nasihatlardan elde ede 
ceğimiz karlı hisselerin yekunu olsa 
gerektir. ÇUnkU bir de b::ıkarsınız o na
ıihatlar size devamlı surette para kol
lcksiyonu yapmanın fayda ve meziyetini 
aşılar, glinün birinde zengin olursu· 
nuz. 

Bittabi! para deyince, hiç bir ihtisa· 
smız olmadığı halde avuç <;lolu9U para 
sarf edip antika mangırlar kolleksiyonu 
yapmak değil, paranın kendisini, kıy
metin astını biriktirmekten bahsediyo-
rum. Hikmet Münir 

Plevneye, Şümnu eski valisi Kazan. 
liycf naktedilmig, Şumnu valiliğine Rus 

çuk avu'katlanndan Dimiter Pcnef, 

eski Zağrebc doktor Kleçkof ve Ra.. 
caya Karakunef, Filibeye Asenovgrad 
belediye reisi Dragolof tayin edil:niş. 
leroir. 

Yeni tayin ve aziller Bulgaristan 
dahili idaresinde yeni bazı değişik • 
likler yapılacağını göstermektedir. 

-0---

Etilere alt hafriyat 
Fransız Luvr mUzesl mlldUrlerln

don Mösyö Döport l\lalatyada Etile
re :ılt hnfri) at yapmak Uzorc şehri· 
mlıe gP.lmlı;:tlr. Ynltında l\Ialatyaya 
harelcet edecektir. 

15 Yıl Evvel Bugün: 
ANKARA - imar Vekdlctlnin ldğvı ile 

blr müdüriyeti umumiye şeklinde Dahili. 
ve Vcl.Cıletine ~vrl ı•c Türkiye dahilinde· 
ki arazide şimdiye kadar ita edilmiş im· 
tiIJa:at müstesna olmak üzere taharrf edi
len petrol nrf l ve müşf t!fildtı maadi
nin i#etilmeslnc dair birer lı'i11ilıa ha:ır
lanmıı ,mecli&e sevkedilmlşlir. 



Terbiye meselelerl: 

Bir.kaç çocuğu olanlardan pek ço
ğu çocuklarının karakterleri arasın
da l: ıjiik farklar olduğunu görerek 
ha}Tete düşerler, ayni ananın, ayni 
babanın, a.vni şartlar altında büyült. 
tükleri çocukların ahlakındaki bu 
farkların nereden ileri gelebileceğini 
düşünür ve ekseriya şöyle derler: "Kil 
çilk, hiç de büyüğil gibi olmadı . ., 
''aralarında hiç fark gözetmeyiz, bi- ! 
r~ne ne yaparsak ötekine de ayni ~- ı· 
yı yapanı.. Öyle iken ahlakları hıç 
de birbirine uymaz.,, , 

Biz, anne veya baha sıfatile rnüsa
vata ve adalete ne derece dikkat e. 
dersek edelim, realite şudur ki, neti
cede çocuklar, değişik karakterlerle 
ortaya çıkıyorlar. Çünkü bizim te -
mjne çalrştığımız adalet ve müsavat 
kafi değildir. Kardeşlerin birinin bü. 
yük, diğerinin küçük, birinin güzel, 
diğerinin çirkin, birinin sıhhatli di. 
ğerinin hastalıklı .. olması gibi vazi
yetler teminine çalıştığımız milsa. • 
vata rağmen bir'oirinden farklı, hat. 
ta birbirine zıt karaktewlerin doğ
masında rol oynar. Bu sebeple ilk 
terbiye sırasında. bu vaziyetleri he
saba. ka.tmamakls aldanacağımrz mu 

hak kaktır. 
Aile Jçinde büyük kardeş öteden. 

beri hususi bir teveccllh ve alakaya. 
mazha.r olmuş, istisna! ha.ldara. sa
hJp sayılmışlardır. Bunun bilhassa, 
eski sosyetelerde böyle olduğu tarihi 
bir hakikattir. Bir çok milletlerde, 

t··~~-uçn:a '2'7"" • L<1.:U. ı..a.uaKaıa.rınaı:s. 

gerek .kanunların, gerek Met ve an.. 
a.nelexın, a.ileloriD btıyü k evlatları =-ı
çin üstün haklar ve imtiyazlar tanı. 
d.Jğt görülmektedir. 

Veraset şekilleri de büyük ve kü
çük bir çok BOsyetelerde bu çocukla. 
rın şahsiyetine da.ha hususi bir e
hemmiyet atf edilişinin alametidir. 
En büyük evlatlar günün birinde bü. 
tün alle ocağının idaresini üzerine al
mağa namzettir. BiltUn bunlar öte. 
denberi insan sosyetelerinin aile ha
yatı içinde en büyük evlada ne de. 
rece hususi bir ehemmiyet atietmiye 
mütemayil olduğunu açıkça gösteri
yor. Bu gfb! adet ve ananelerin ta. 
aile reislerinin bir dereceye kadar ol. 
mıyan bu gtinün modern sosyetele • 
rinde bile büyük evlat hiç olmazsa, 
aile reislerinin ne dereceye kadar ol
sa kazancına, işlerine yardım için o. 
nun yambaşında yer alan ve diğer 
kardeşlerine nezaret eden bir yar -
dımcıdır. 

"Sen onlarla. bir misin? Sen bü~k
siin, senin şöyle olman, böyle hareket 
etmen icap eder .. ,, tarzmdakf ihtarla
ra varıncıya. kadar bir çok sözleri • 
rn.izde ve hareketlerimizde onun bu 
hususi vaziyetini daima. kendisine ha 
tırla.tırız. 

Böylece, ba§langıcı tarihin karan· 
lıkla.nna dalan bir çok adet ve an·a.. 
nelerin bugünkil sosyal hayatımızda 
bile derin tesirleri altında bulundu
ğumuz muhakkaktır. Bütün çocukla. 
l"Jmızı ayni şartlar altında terbiye et
lnekte olduğumuzu iddia ederken di. 
~e~ taraftan ilk çocuklar için böyle 
ıstısnat bir vaziyet ihdas ederiz. 

!lk çocuğun vaziyetindeki diğer bir 
h~usiyet te onun, genç bir ebevey
rıın dikkatini bütün enerjisile üzerin. 

~: toplad.ığt .bir !~':U olma~u ve bir 
ç yıl aılenın bırıcık çocuğu ola.rak 

Y~şaması; anne, babanın ve bütün 
~~ e:radmm üzerinde titrediği, bü
d hır ihtimam ve itina He etrafın. 
al~oşuştuğu nazlı bir yavru olarak 

Ye ışmes·a· b" . . 1 ır. Fakat günün birinde 
ır ıkınci ~o v d.. . İ§f v ~ cugun unyaya gelmcsı 

kad degiştiriyor. Ann.e o zamana 
ka.s ar birinci üzerinde topladığı aHi-

mı ikiye böIUyor. Hatta ikinci 

çocuk küçük ve ihtimama. da.ha. çok 
muhtaç olduğu için ilk çocuk büyük 
bir ihmale uğruyor. Yalnız a.nne de. 
ğil, baba, büyük anne... Hulasa., her 
kes, her şeyde küçüğün daha. çok se
vildiğini iliı.n etmiştir. Büyük çocuk, 
o güne kadar, her emrine ram olan 
bu küçük sosyetenin kendini terket. 
tiğini bisı::cdince büyük endişeye ka
pılıyor. Yardımsız kalmak onun için. 
de bir emniyetslz.lik duygusu uyandı· 
nyor. Kaybettiği alaka ve ihtinıa.m.ı 
yeniden toplamak ihtiyadle hareket 
ve faaliyete geçiyor- Onun dikkati, 
bilhassa yeni doğan karde§ ürerinde 
toplanmıştır. Kendisinin tebaasmı, 
tahtını, cennetini.. elinden alan bu 
kardeş onun nazarında dUı;ınıandan 
başka bir şey değildir. Onunla. mü.. 
es.dele etmek lazımdır. önce malik ol
duğu ve sonra kaybettiği huzur ve 

. rahatı yeniden elde etme.k için mlica. 
dele-den başka çare olİnadığmı gören 
ilk çocuk, artı!t eski yavru değildir. 
Herkes onun huysuz, yaramaz bir ç.o
cuk olduğunu gbrerek şikayete başla.. 
nuşt1r. 

Onun d~anlık duygularile kUçüğe 
kaxşı büyük bir mücadele açtığını gö
renler adeta ne yapacaklarını şaşı • 
nrlar. Bu yolda. tecrübesi olan aile· 
lerin dinlenilm.eğe layık ne enteresan 
hatıraları vardır. Küçük kardeşlerini 
eskicilere satmayı, götürüp sokağa 
bırakmayı.. teklif eden, hatta. anlan 
boğmak, öldürmek teşebbüsünde bu. 
luua.ıı -qoeuklar öyle çoktur ki.. Bü • 
tün bu hareketlerile sonradan türe. 
yen kU~ğil sosyeteden · tardetmeğe 
yvk ctmeği, istihdaf Gaerler. ' 

Bu mücadele ·bitmez. Uzayıp gide?'. 
Ve kUç\ik de biraz büyüyüp etrafını 
anlamağa başladığı, devamlı bir düş
manlık duygusu ve bir mücadele kar. 
şısmda bulunduğunu farkettiği za
man kızışır. 

O zaman ailenin hissesine düşen 
şey, büyük bir rekabeti önlemek için 
gayret sarf ct_mektir. Eğer böyle bir 
vaziyet karşısında dikkat ve teyak • 
kuzla hareket edebilirse ne ala, fakat 
doğru yolu t<'ıi'inde aciz gösterir, bi· 
rinden birine taraftarlık etmeğe yeL 
tenirse iş vahamet kesbede?'. Burada . 
en çok tehlike karşısında. olan, bü -
yük çocuktur. 0, sosyetece daha yaş. 
lI, tecrübeli, kudretli olarak kabul e
dildiğini anlamıştır. Bu, onun kredi. 
sidir. Küçüğe karşı böyle görünmek 
ister. Bu itibarın ihlal edilmesine ka-
ttyyen razı olamaz. . 
Küçüğe karşı küçük düşmek, onun 

en çok endişe ettiği bir keyfiyettir. 
Halbuki, küçük, ekseriya ailenin hi. 
ma.yesine daha çok mazhar olur. Mü· 
cadelede küçüğe müzaheret artar ve 
büyük, ekseriya. yalnız kalır, bundan 
dolayı da. kendini tehlikede görür. 

Yukarda. izah ettiğimiz tarihi an. 
anelerle istisnai imtiyazlara sahip oı.. 
ması W.Zllll geldiği telkin edilen bü. 
yilk evlat, diğer kardeşlerine karşı 
bir üstünlük duygusunu, ruhunda 
muhakkak surette ta~mıağa ba.şla • 

m.rştır. 

0, kendisini bu haklarından ayıra. 
cak veya diğerlerine ka.r'.ıI küçük 
düşüre<.'.'ek her hali bı?rtaraf etm.eğe 
çalışacaktır. Kardeşlerine yukardan 
bakmak, onların amiri ve hamisi gö
rünmek, birincilerin göze çarpan ar. 
zuJa.rrnı teşkil eder. İhtilaflar vuku
unda ebeveynin veya ailenin küçüğe 
taraftarlık etmesi, ondan yana olma. I 
sı, büytiğil çileden çıkarır. 

Hükmünü ve nüfuzunu göstermek l 
için hoşa gitmiyecek yollara başvur
mağa ve meselfı dövmcğe teşebbüs e. 
der. Bir de ailenin: ''sen koca çocuk
sun, utanmıyor muswı ?,, gibi sert a. 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

Sa~Ook UşyaırOara 
oktııOlUI 

Okul Sirkecidedlr. Telefon numa
rası 2 0911 ! KUcUk sağlık işyarla.rı 
okulu, kUç:?k Pıhhat işyarı yetiştir. 
mek icln açılmıştır. Buraya orta. 0 • 

kul mezunları alınır. Tahsil mlld
deU 2 senedır. Girmek lcln: 

A - Türkiye cumhuriyeti tebea· 
sından o1mak. 

B - Yaşı 19 dan az, 25 den fazla 
olmamak. 

C - lyi ahlA.k sahibi olmak. 
Ç- Sıhhat raporu getirmek. 
E - Ve 4,5 x eb'adIDdn 3 fotoğraf 

ıa.zımdır. 

Çorumda acılan sağlık okulu yatı· 
hdır. Buraya giren talebeler birer 
taahhüt senedi verirler. 

KUçük sağlık okuluna girmek iste
yen orta okul mezunları az ise orta 
okul derecesinde tahsH gördUklerlnl 
isbat edenler de kabul edlUrler. 

• ... ...... :ı .. •llliiw•'" bili ............ 

Prens Blbesko 
Ankaraya gitti 

.\nkarada Nafia VekAleti ile te
maslarda bulunmak Uzere geleceğini 
: azcıığımız beynelmilel ha"a kuru· 
nıu reisi Prens Bibesko, dün sabah 
sa:ıt _dokuzda tayyare ile Ycşllköye 
gelnıış ve orada. TUrk hava. kurumu 
erk{lrıı tarafından karşılanmıştır. 

Prens Blbesko şerefine bir de hu· 
sust büfe hazırlanmıştı. Romanyalı 
Prens, kahvaltrsrnı YeşllkByde al· 
(.ıktan sonra, tayyaresiyle doğruca 

Ar.karaya harel{et etmiştir. 

Adliye saruyı 
Adliye sarayı binasının yapılması 

etrafında tetkikat yapan t lt k . a O· 
mısyon varın r· • .ıporunu verecekti 
Bu raporu göre BntimUzdek· r. . .. ı pazarte-
sı guntt nsıl komisyon toplanacak· 
tır. 
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Bir dalgının 
vapurda unuttu

ğu çocuk 
Sekiz sene evvel 20 
lirayamı satılmış 

Emniyet mUdürlUğüne dün entere· 
san bir müracaat yapılmıştır. 

ı.~atma isminde bir kadın sekiz se· 
ne ev el iki yaşında bulunan kızı 

Zekiyeyi Anadoluya yollamak ilzere 
erkek kardeşine teslim etmiş, biraz 
dalgınca olan adam (;ocuğu v&.purda 
unutmuştur. Neden sonra işin far· 
kına varılmış, çocuk aranmış, bulu
namamıştır. 

Bundan bir müddet evvel Fatmı. 
kızı 7cıkiyey1 birisinin yanında bul· 
muş, Zekfyenln lac.ıesini istemiştir. 
Fakat çocuğa. tesahlp eden adam bu· 
nu sekiz sene evvel 20 liraya satın 
aldığını iddia etmiş, çocuğu verme· 
miştlr. 

lş, zabıtaya aksetmiş, dlln her iki 
taraf ve çocuk emniyet mUdürlüğUne 
getirilerek sorguya çekilmişlerdir. 

Tahkikatın bugün bir netice verme
si muhtemeldir. !cap ederse kaa. 
tnhltli .de yapılacaktır. 

---o-

Resmi günlerde 
Mu htellf yerlerde ya
pılacak tenvir bazır
Jıklarına başlandı 
Belediye merasim günlerinde ya

pılacak tenvir tesisatı için Nafia 
Bakanlığına mUracaatta bulunmuş· 
tu. Bakanlık belediyeye bu hususta 
icap eden mUsaadeyi vermiş oldu
ğundan tesisatın yapılmasına. pek 
yakında haşla.nacaktır. ButUn ha• 
zırlıklar 29 teşrJnlevvelo kndar fk· 
mal edtıecekttr. 

ŞemeJpaşa, Sarayburnu kısımla _ 
rmda renkli sütunlar, Galata. ve Be
yazıt kulelerine renkli ampuller ko
nacaktır. 

-<>---

Sovyet artistik 
fotoğraf sergisi 

Yafm saat on yedide gUzel sanat
iar akademisinde "Sovyet artıstık 

fotoğraf sergisi" açılacaktır. 
Sovyet Rusya yabancı memleket-

lerle kültür mllnasebetler1ni ldamed 
"Voks" cemiyeti ııe "TUrk gUzel sa~ 
natlar akademisi" tarafından tan· 
ztm edllmiş olan bu serginin açılış 
törenine şehrimizdeki bütün sanat 
nıensurılan davetli bulunmaktadır. 

Dundan sonra sergi bir müddet 
umuma açık kalacaktır. 

----0--

isllmlak bedeli geldi 
Valde hanının arkasındakJ ada

nın 1stim1Akl Içln Nafia. Bakanlığı 
800 bin Ura göndermiştir B d . · ura a 
dükk~nların yıkılma işi ihale olun· 
muş ve ala.kadarlara. tebllğat yapıl. 
mıştır. Yenicami kemerine kadar o· 
lan dtikkdnların boşaltılmasına. da 
yakında başlanacaktır. 

Amcasını öldüren de 
il<: sene yatacak 
Amcası Fehiml öldUrmekt 

lu katil Sezal dUn ağ en suç-, ırceza mahke· 
111~sl tarafından 18 se kum ol ne mahse mah-

muş, fakat amcasının k dl 
slnl dövme 1 en • s ve yaşının kü .. k 1 
sı <lolayısiyle bu cezası 3 çu o ma· 
d~rilmlştir. seneye in-

12 seneye mabktl.m 
oldu 

Yedi senelik karısı Ayşenin k 
disln.i hı k en· 
!'::; ra ıp komşusu Sabri tle dil· 
.,büp kalkmasına hiddetlenerek rakl 

1 Sabri i -ren Y yolda yakahyarak öldli· 
Çatıı.lcanrn !stranca kö ·u d 

kömUrcU Fettahrn ğ ;} n en , a ır ceza 
mahkemesindeki duruşması bltml~ 
1:.? sene müddetle ha11ls cezasın~~ 
mahkfim edilmiştir. 

Sun'i ipekli ku
maşlar çoğaldı 
1 k tısat Vek Aleti ted

bir &lı)or 
İpekli kumaşların standardı hak

kında. çıkarılmış olan nizamname • 
den sonra, memleketimizde en çok 
ipekll kumaş istihsal eden Bursada 
sanayi tetkik heyeti a.zasından MU: 
eyyet ile sanayi umunı mild" 
vini Taib ur mua-a tarafından yapılan tet-
kikler çok şayanı memnuniyet ne· 
tlceler vermiştir. 

Geçen sene Bursa.da nizamname· 
ye aykırı hareketi görUlen 8 fabri· 
katör mahkemeye verlldiği halde bu 
sene ancak bir kişi verllmfştir ki 
nun da. suçu ağır görülmektedi' o-

Nfzamname, atkıdan çalmak ~~ • 
retlyle maliyeti ucuzlaştıran ve na -
muslu fabrıka sahipleriyle ezici bir 
rekabete girişen mUstahsllleri bu 
gibi hareketlerden menettiği için i
pekli ptyasaeı tevazün hasıl etmiş 

ve bu şekil gayri meşru rekabet
ler ortadan kalkmıştır. 

Evvelce metrede 28 e kadar düşen 
atkılar bugün en .az 3 6 yı b 1 
t 

u muo-
ur • 

Buna mukabil, lstanbulda. mevcut 
lpekll fabrikaları, Jşl, sun'l ve karı· 
şık tpakll kumaşlar cıkarmağa dök
müş bulunuyorlar. Son bir sene zar· 
fında 1stanbulda hemen hemen hiç 
denecek kadar ipekli kumaş tmalA
tı azalmış, buna multabll sun'I 1· 
pekli ku~aşlar çoğalmıştır. 

Bunun sebebi, ipekll kumaşlar i· 
cin bir nizamname mevcut olduğu 

ha.Jde, sun'f ipekli veya karışık l· 
pekli kumaşlar için böyle bir kayıt 
bulunmaması ve fabrlkatarlerln, 1. 
malA.tta. lstecUkleri kadar başıboş 

şekilde davranabUmeleridlr. lyl cins 
zannı uynndıran bu noksan atkılı 
kumaşlar da piyasada. çok revaç bul
maktadır. 

tktısat VekA.leti keşmekeşin ~

nUne geı:ır.ek !cin sun'I ipekli ku· 
maşlann standardına mahsus bir nl· 
zamname hazıılıyacaktır, 

Hukuk blrlncileri 
İstanbul Untverslteal "Hukuk Bi

rlncllerl" isminde bir broşür · neşret-
ti, Broşilr 1937·1938 dors yılı hazl
rıın devresinde fakülteden birinci· 
llkle mezun olan talebe ile blrinci 
yıldan ikinciye ve ikinciden tlçUncU· 
ye b~rlnc1llkle terfi eden talebelerin 
fotograflarını ve yazılı imtihanlar -
da verilen mevzuları en iyi k avra. 
mrş ve arkadaşlarına nisbeten en 1 l 
bir tarzda ifade etmiş olan talebel~· 
rin imtihan yazılarını ve alA.kadar 
profesörlerin bu yazılar hakkındaki 
mUtalea ve tenkitlerini ihtiva etmek 
tedlr. Bu broşürden her imtihan d • 
resinde b1 .. h ev r nus a neşrolunacaktır 

69 sayfa olan broşUrlln fiyatı 15 ku: 
ruştur, 

Buğday slloları 
Ziraat Bankasının buğday sllola

rmı toprak mahsulleri hesabına dev
ralacak olan devir komitesi teşek· 
kUl etmiştir. 

ÖnUmUzdeki hafta faaliyete gece· 
rek 'tıankanın buğdaylarını devral· 
mağa. başlayacaktır. 

Yapılmış olan proğram mucibince 
tstanbulda işe başlanacak, bura.
daki devir işi ikmal edildikten son· 
ra İzmir ve Samsun mıntakalarının 
buğday siloları devralınacaktır. 

Toprak mahsulleri ofisinin muşa· 
virllğine de ziraat mtitohasEısların· 
dan B. Atıfın tayini mukarrerdir. 

Tercüme 
ktltilphanemlzde 

Unh·ersito önUmilzdeki seneden 1. 
tibaren muhtelif lisanlardan kitap 
tercUme işini arttıracaktır. Yeniden 
20 eserin tPrcümesine başlanmı t ş ır. 

Kuruna abune 
oıu~uz ve edininiz 
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Dün müddeiumumilf~e ·bir müracaat yapıldı 

Bankaya götürülen 100 bin 
lira ne oldu? 

R l JLord Runciman 
US-j Q])On çarpJŞfflQSf Prağda gUrüşmE.-leri-

• ne devam ediyor 

Sirkeı.:ide Hocapaşa caddesinde 9 J 
numaralı evde oturan Zeliha isminde 
bir kadın dün sabah müddeiumumiliğe 
müracaat ederek, bir sene evvel ölen 
kocasının lıir bankadaki 100 bin lira· 
dan fazla parasını aramaktadır. 

mağa ve kirasile geç.inmeğc karar vel"" 

di. Ahbablarr, parasını yanında taşmıa 
masını, bir bankaya yatırmasını söy .. 
lediler.Nihayet Beyoğlunda bir apar 
tıman bulduk. Sahibilc görüştük. Er
tesi gUn Pendiğe gittik, bir gece kal
dık. 1stanbula dönüyorduk. Kocam 
birdenbire kalb durmasından öldü. Ko 
tamın üstünü aradılar. Benim aklıma 
bir şey gelmedi, Bana da bir gey söy 
lemediler. Ben de birşey sormadım. Bir 
kaç gün sonra, aklım başıma geldi. 

J a p o n a r 1 n b 1 r ta a r r u- Lo~;·~u~~~~:~) dai<~:::'c •:~:~;: !'. 
Zu ta rd ed l• ıd 1. ~:n0~~;:: a::ış~=:~;r~leri saat 20 

Dünkü görüşmeye bizzat Lord Run 
ciman da i§tirak etmi§tir. 

Sovyet kıtaatı hudu Milliyetler meselesi görüşmelerin. 
den ayrı olarak, Südet delegeleri, bir 

b 0 y U n C a S 1 r a 1 an 1 yo r Heinlein~~ni~ -~ir s~syal ~emokrat ta. 
rafından oldurulmesıle netıcelene.ı Hö. 

TCl,Q>ÇlYJ eli1"iHdlallı!ata devam ediyor hal hfudisesi ile alakadar bir mektup 
tevdi etmişlerdir. Bu mektupta bu 

?ılosko,·a, 10 (A.A.) - Tass Ajan· Tokyo, 10 (A.A.) - Japonya ha- gibi hadiselerin halen yapılmakta 0 -

ısından: 

Birinci ordu erkQnıharbiycsi, teb
liğ ediyor: 

9 Ağustos tarihinde Japonlar, 
Sovyetlerin işgali altında bulunan 

rlclye nezareti namrna söz söyleme
ğe salA.hlyettar bir zat, Çankufeng 
htıdiseslni halle memur edilen muh· 
tcllt komisyonun teşkilinde iki Sov
yet, bir Japon ve bir Mançu delege-

lan müzakereler için pek d~ iyi olmı. 
yan bir gerginlik havası yaratabHecek 
mahiyeti üzerinde ısrar olunmakta. 
dır. 

Prag 10 (A.A.) - Lord Rüncima. 
nın genel sekreterliği, aşağıdalı:i teb. 
liği neşretmiştir: 

Zaovemea tepesine birçok taarruz
larda bulunmuşlardır. Japonlar, 
tardedilmişler ve ağır zayiata uğra
tılmışlardır. 

sf bulunmasını Japonyanın kabule 
hazır olduğunu resmen teyit etmiş
tir. 

JAPON HARP MECL!Sl 
TOPLANDI 

Lord Rünciman, bu sabah reisicüm 
hur tarafından kabul edilmiştir. Lord, 
reisicümhur ile önümüzdeki müzake • Sovyet kıtaatı, Japonların Sovyet 

arazisinde takriben 200 metre kadar 
lmtldadındakl bir yeri ellerinde bu-

Tokyo, 10 (A.A.) - Yüksek harp relere müteallik meseleler hakkında 

lundurmakta oldukları Bezinmlan· 
nen tepesi müstesna olmak üzere hu
dut boyunca sıralanmıştır. Buna j 
mukabil Sovyet kıtaatı, Japon -
Mançurl arazisinde 300 metre imtl
dadındn bir yort ellerinde bulundur-

meclisinin bu sabah aktetmlş oldu
ğu fevkaldde lctimarn ve evvelki ge· 
ce askert rUcsa arasında aktedllmlş 
olan konferansın mevzuunu bilhas
sa Çankufeng M.dlsesınln Çin seferi 
üzerinde icra edeceği akfslere mUtc· 
allik müzakerelerin teşkil etmiş ol· 
duğu zannedilmektedir. maktadırlar. 

Topçu endahtı, bütUn mıntaknlar
da devam etmektedir. 

Londra, ı O (A.A.) - Kore'de Yu
ki kasabasından Röytere bildirildi· 
ğine göre, muhasamat başladığından 

beri şimdiye kadar görülmemiş bir 
şiddette yapılan Sovyet bombardı -
manları, neticesinde Çankuftung kö· 
yU dUn akşam yanmağa başlamıştır. 

SOVYET TA YYARELERt:NlN 
FAALİYET! 

Tokyo, 10 (A.A.) - Domel Ajan· 
ıının bildirdiğine göre, bu sabah 14 
Sovyet tayyareRI, Çankufeng ve Şnt
saoplngdeki Japon mevzilerine Uç ke· 
re hucumda bulunmuş ve Soryet top
çusu da bu mevzileri durmadan döv
müştür. 

Diğer taraftan Kore dahilinde bir 
yolcu treni bombardımana ttıbl tu· 
tulmuş ve bu bombardıman mUhim 
zayiata sebebiyet vermiştir. Har • 
biye nezaretinin bir tebliğinde bil -
dirildiğine göre, birçok gayri mu • 
harlp yolcu yaralanmıştır. 

Korenfn şimal kısmında yangın 

bombaları, birçok ormanlarda şid -
detll yangınlar doğurmuştur. 

Tokyo, 10 (A.A.) - Harbiye ne. 
ıaretl tebliğ ediyor; 

Sovyellcrln Sulllufenge karşı icra 
etmiş oldukları taarruz tardedilmiş
tlr. Şatsaopingln şimalinde kAin 
Yang • Kuang - Ping kasabası Uç 
gündenberl Sovyetıerln işgali altın· 
da. bulunmaktadır. 

Tokyo, 10 (A.A.) - Domel Ajan
sından: 

Koro cephesinden alınan haberle· 
re göre Sovyet tayyareleri bugün 
öğleden sonra münazllflb mıntaka
lardak1 Japon hatlarını bom bardı
man etmişlerdir. Bu tayyareler, Ja· 
ponların tayyare dam olan batar
yaların şiddetli ateşine maruz kal
mışlardır. 

Domel Ajansı, Japon hUkfimetlnfn 
munazflflh Şatsaoplng mıntakasına 

160 kilometre mesafede hududu geç
miş ve iki gUn sonra kendilerine iki 
maktul verdlrllmek suertlyle tarde
dilmlş olan on iki Sovyet neferinin 
Mançur1 arazisine girmelerini, Mos· 
kovadaki sefiri mnrlfetfyle, Sovyet 
hUkümeU nezdinde protesto etmiş ol
duğunu istihbara.tına atfen bildir
mektedir. 

EL BOMBALARlLE Ht1CUM 
Tokyo, 20 (A.A.) - Harbiye ne· 

zaretlnln bir tebliğinde deniliyor ki: 
Gece SovyEıt kıtalarınrn el bombala· 
rlle yaptıkları şiddetli hücumlardan 
eonra, bu sabah saat 7 de Çankufeng 
deki Japon ve Sovyet hatları, biri· 
birlerine cok yakın bir mesafede bu· 
lunmaktadıt. Japon kıta.lan, mevzi· 
lerlnl muhafaza otmoktodlr. 

Mancukoda ahval ve hddlsatın a· 
lacağı şekil her ne olursa olsun Han
keuye karşı girişilmiş taarruza de
vam edtlmeğe karar verilmiş olduğu 
söylenmektedir. 

Tokyo, 10 (A.A.) - Domei Ajansı 
bildiriyor: 

Harbiye nazırı Genaral ltagakl, 

müstacel bir toplantıya çağırılan 

harp konseyi önünde, bu sabah sa· 
at 1 O da Çtn hA.dlseleri Ile Çanku
fenk hft.dtselertnln son inkişafları 

hakkında izahat vermiştir. Bu top· 
lantıya Prens Asaka ve Prens Kanin 
tle General Suglyama, General Ni• 
şlo ve harbiye nazır muavini de iş· 
tırak eylemıştır. 

Genernl ltagakl, bunu müteakıp, 
askeri harekAt hakkında 24 gene· 
ralln iştirak ettiği başka bir toplan• 
tıda da. izahat vermiştir. Bu ikinci 
toplantıda. hnlen Tokyoda. bulunan 
Kvantung ordusu başkumandanı 

General Hlştkarl ve husust konsey 
Azasından General Kaual de bulun· 
muştur. 

Atatürke 
Saffet Arıkanın 
çek tlğl telgraf 

Kültür Bakanı Bay Saffet Arı kanın 
Büyük Şef Atatür'ke çektiği tazim tel.. 
grafı şudur: 

K. Atatürk Reisicümhur 
Dolmabahçe - İstanbul 

Okuyup yazma bilmiyen vatandaı 

bırakmamak, tarihini ve tarihinde ba
ıardığı medeniyet önderliğini aııladt • 
ğınız asil Türk milletinin sizce en iyi 
bilinen zeka ve kapasitesine hudutsuz 
inki§af vermek iradesile Türklüğe he. 
diye ettiğinU.. harf ink1labınrn onuncu 
yıldöniimünü bugün "kutlamakla mesu. 
duz. Bu on yıllık en büyük e1terden 
kutsal bir heyecan duyan ve Ulu Şe. 
!imiz başımızda olarak daha çok inki. 
faflr yıldönümlerile mutlanmak sami
mi dileğinde bulunan kUltür ailesinin 
ve vatanın bir ferdi tufatile Büyük 
Şefime en derin minnet duygularımı 
ıunar, tazimle ellerinizden öperim. 

Killtür Bakanı 
Saffet ıAnkan 

ŞOkrU Kayanın 
teşekkUrU 

Ankara, 10 (A.A.) - Yurdun her 
tarafındaki parti ve halkevi teıkil!. 

tından Parti Genel Sekreterliğine ye. 
ni Türk harflerinin kabulilnün onun. 
cu yıldönümU münasebetile tazim ve 
tükran telgrafları gelmi§tir. Dahiliye 
Vekili ve Parti Genel Sekreteri Şük. 
rU Kaya kendilerine atai'ıdaki cevabı 
vermiştir: 

görüşmüştür. 

Başvekil, Lord Rüncimanı bu ak -
şam Petoda verilecek olan ziyafete 
davet etmiştir. 

Prağ, 10 (A.A.) - Başvekil B. 
Hodza, saat 11 de B. Henlaynin mu. 
rahhasları B. Künd ile B. Petri ka • 
bul etmiştir. Aralanndaki gö.rüşme 
yarım saat kaıdar devam etmiştir. 

Başvekil Südet mebuslarla milliyet 
ler meseleleri hakkında ileride yapr • 
lacak olan müzakereleri görüşmüş. 
tür. 

Polonyada yahodl 
aleyhtarlığı 

Varşova, 10 (A.A.) - Polonyanın 
muhtelif mahallerinde yahudiler aley. 
hinde bir takım tedbirler ittihaz edil. 
miştir. 

Bu cümleden olarak yukarı Silez • 
yada kain Şorzofta belediye parkının 
methaline (yahudilerin girmesi mem.. 
nudur) lavhası asılmıştı=r·'----~ 

Liilcnft.:a yino hnyl"' hir 1.:avho. (mek-

tep bahçesine yalnız Polonyalı ço • 
cuklar kabul edilir) demektedir. 

Parl5mento azasından olan 'Yahudi
ler, yakında bu bapta dahiliye nazın 
nezdinde müdahalede bulunmak tasav. 
vurundadırlar. 

Şehrimizdeki d6rt 
zelzele 

İstanbul, 10 (A.A.) - Bu gece, 
ayni merkezden gelen dört hafif zel. 
zele kaydedilmiştir. Bunlardan nisbe. 
ten kuvvetli olanı saat 20 yi 30 dakika 
6 saniye geçe olmuştur. Diğerleri sı • 
ra&ıle saat 24 ü 38 dakika geçe, 4 ü 
24 dakika geçe, 4 ü 1 dakika geçe vu. 
ku bulmuştur. 

Zelzelenin merkez üstünün İstan -
buldan 390 kilometre mesafede oldu. 
ğu tahmin edilmektedir. 

fzmltte yeni halk
evi binası 

İzmit, 10 (Telefonla) - İzınitt~ 
yeni halkevinin temel atma merasimi 
bugün bilyük törenle yap ldı. Mera
simde vali Hamit Oskay, general Mür. 
sel, amiral Fahri, mebuslar ve birçok 
davetliler ve halk bulundu. 

Merasime istiklaI marşile başl'"n dı. 
Vali bir nutuk söyliyerek halkevinin 
verimli mesaisini anlattı, İzmitlilerin 
Atatürke sevgi ve bağlılıklarını tcba. 
rüz ettirdi, ilk harcı koydu. 

Davetliler zengin büfede izaz edildi. 
ter. 

Büyük Şefimiz A tatürkün yaptığı 
ve yarattığı inkılaplar arasında kül • 
tür yolunda da Türk milletinin inki
pfı ve onun bir an önce en geniş bir 
ölçüde .irfan nuruna kavuşması için 
vücuda getirdiği eserlerden biri ola:ı 

harf değişiminin onuncu yıldöniimü 
münasebetilc gösterilen candan alaka 
ve duyguyu teşekkürle karşılar sevgı 
ve scıygılarımı tekrarlarım. 

Dahiliye Vekili 
C. H. P. genel sekreteri 

Ş. Kaya 

Kocası sektei kalbden öldüğünden 
paranın hangi bankada olduğu bilin
memektedir. Bunun iç.in kadın milddei 
umumiliğe müracaat etmiştir. 

Kendisile konuştuğumuz Zeliha bi-'" 
ze şunları söyledi: 

- Biz Bandırmalıyız. Kocam Hü
seyin ora.da sarraflık yapardı. Serve· 
tini nakid olarak muhafaza ederdi. Ko 
camda kalb hastalığı vardı. Bunun i
çin sık sık 1stanbula gelmeğe başladı. 
Bu, böylece epi devam etti. Nihay~t 
istanbula yerleşmcğe karar verdik. Bu 
go:.in oturduğumuz evi aldık ve yerle§
tik. Kocam hastalığı yüzünden işe ba
kamıyordu. Nihayet parasile emlak al 

Kendi kendime yaptığım müracaat
lara kulak asan olmadı. Param bitti. 
Nihayet müddeiumumiliğe müracaata 
karar verdim. 

Kocam parasını hangi bankaya ya
tırdığını bana söylememişti. 

Müddeiumumilik şehrimizdeki bü· 
tün bankalarda tahkil-at yapacaktır. 
Eğer hakikaten para bankaya verilmi1 
se meydana çıkanlacağı zannedilmek
tedir. 

Japonyaya bir nota verdik 
(Usta tarafı ı incide) 

Bu haberlere doğru nazariyle bakamadığını, zira Tür· 
kiyenin Sovyetlerle olan sıkı dostluk ınünasebatı malum 
iken Türkiyenin bu yolda bir siyasi toplantı merkezi ittihaz 
edilmesi isabetli bir intihap teşkil etmiyeceğini ve gerek: 
So . yetier, gerek herhangi diğer doat bir memleket aleyhi· 
ne Türk topraklarının faaliyet merkezi ittihaz edilmesini 
Cumhuriyet Hükumetinin ne doğrudan doğruya, ne de 
zimnen terviç edemiyeceğini, iktısadi bir konferans için ise 
Türkiye hükumetinin böyle bir konferans haldonda ne dü
§Ündüğüni.in nezaketen ıonılması tabii bulunduğuna göre

1 

1çtimaın bu ikinci tefsirini de varid görmediği ve ancak Ja. 
pon büyük elçiliği tarafından ne resmi bir malfunata, ne de 
çıkan şayialanri tashih edildiğine dair bir habere destireı 
olmadığı için düşüncelerini büyük elçiliğe bildirmek lüzu. 

munu hissettiğini ilave etmİ§tİr. 

Sir Persi Loren Mançoride 
(Vsttara/ı 7 incide) (Üst yam 1 incide). 

de Japonlardan tathir edilmiştir. 
rcketlcrlni. bUyük Türk inkılubmın Lunghai hattında Kaüeng'in §ar .. 
kurtarıcı hamlelerini pek iyi anla.- • lnu® Lıulun.ıuı Lo.nFoııt;•.ı ... J.ıpo,.. 1 .. . .. 

mıştır. Denilcblllr ki bu noktadan vetlcri cldcll bir ~ilde tehdit edil· 
Sir Pcrs1 Lorcn Meta hugünk:ü Türk mektedir. 
mfllet1nln \ ' C t.l'ürkb:e r"J'""'-ı- 'litr ı Ağustosta La.nfeng'de bulunan 
nşıgı.uır. Sonra Yakın Şarkta bir Japon kıtalarma yapılan bir baskın 
Türk dostluğunun lngilJz imparator- nc.ticesinde Japonlar ağır za.yint ver .. 
luf.rıı için lıniz bulunduğu kıymeti ve mişler ve milhim miktnrda malzeme 
ehemmiyeti de pek il·i tnkclir etmiş· terketmi§lerdir. Çin kuvvetleri ayni 
tir. Onun tein Sir Persi Lorcn mcm· zamanda Kaif cng'i üst taraftan iha. 
lekothnize hllyUk ch;i olarak geldJbri ta eden sevkülceyş noktalarını da 
gUml<mberi blltlln gnyretinJ !l'ürk - zaptetmişlcrdir. Şimdi (?~hre hücum 
İngiliz dostluğunun km'Tctlcnmcsi· etmeğe hazırlanmaktadırlar. 
no vornıfştlr. 

Bit- buçuk yıl evci lin.mbük demir 
, .o çelik fabrikıt5ının temeli ııtıldıı,"I 
gün Sir J>crsi JJorcn do iııgilizce bir 
mıtuk sl1ylcmiştl. H ntırıınızcla kal
dığmn göre, snym elı;i, tlirkçe)·e tcr
cilmc cdilJnce coşkun nlkışlnrln kar
şrltmnn bu mıtkuncln şu sözleri öy· 
lcnıişU: 

1 - Atntürkü ye Tiirk hiiklımetinl 
hiç bir mJllet İngiltere ,.e tngtlfz 
mHletl knclnr takdir etmez. 

2 - l'ürlder ile İngilizler tnrllıte 
J tı' ayal dVit ve müttefik olarak yan
y:ı nn lı:ırp ettikleri gibi hınıyal mu· 
ha~m olarak dn harp snhalıırında 

karşılnşmışlnrdır. 

Şimdi İngiliz hü) iik elçisinin bu 
sözJorinc delil nra) ımlnr 'arsa l{a
rnblik"lle ) i.ıksolnıckte olaıı blirük 
fnlwil"lı binnlnrım ,e dnhn doğrusu 
J·ocn demir \'C çelik fabrikası şehrini 
görchilirlcr. Hnlbukl Türk~ İngiliz 
dostluf;unun e eri ynlnız linrnbük 
t~emir \ "C çelik fnhı·ikıısmn. lln. mUn
luH;ıı• Jrnlmamıştır. Uundnn SOnra 
TiirJdycnin knlkınrun progrnmııu ta
haklmk et tJrmcJ.: Uzcro on nltı mil
yon lngllJz Hrnhk hlr İngiliz kredisi 
do ıu;ıJmıştrr. nu kı-cdinin açılması 
Jçin <·croynn cclen 1uUzn.kerelcr csnn.-
ıııdn Slr Persi J.10renin gcno şahsi 

gnyret 'e hhmnctleıi görülmüştür. 

Slr Pcr i Loren gibi Türk - İngiliz 
tlostlul:,"lımm kunıluşuna ve yükseli· 
ş:iıı<, hizmet eden diplomatların vlc
<!nnlnı ım memnun edecek bir noktn 
~u<lur ki bu dostluk iki memleket TC 

ınlllctin lıarşıhltlı refahı içJn olduğu 
kadar insanlığın da rahat ve saade
ti fctn bugün JuymetJf bir unsur ol· 

Mektupculaı arasında 
Ankara, 10 (Telefonla) - Muş mek 

tupçuluğuna Af yonkarahisar mektupçu 
su Aziz 'Oçok, Kars mektupçuluğuna 
Uluburlu kaymakamı Sadi Sevencan, 
Van mektupçuluğuna Ulukışla kayma. 
kamı Faik Tunçakoğlu, Bitlis me1.."'tup 
çuluğuna Ladik eski kaymakamı Os -
man Nuri Aslan, Hakkari mektupçu. 
luğuna Emirdağ kaymakamı Hüseyin 
tayin edilmişlerdir. 

Cllrüm eşyası hak
kında bir tamim 

Ankara, 10 (Telefonla) - Cürüm 
eşyası ha'kkında Adliye Vekfileti ata ~ 
kadarlara §U tamimi göndermiştir : 

"Jnfaz için cümhuriyet müddeiumu
miliklerine verilmekte olan ceza ilaın
lannın bazılarıpda cürüm e§yasrrun 
müsaderesine veyn sahibine iadesine 
dair bir kayıt bulunmadığı teftiş aı .. 
rasında görülmüştür. 

Bu hal cürüm eşyasının muntaza • 
man Nuri Aslan, Akkari mektupçu .ı 

ğinden bundan sonra suç cşyasrru ihti 
va eden ceza davalarında esasla bir. 
likte bu eşya hakkında da bir kara( 
verilmesi IŞ.zımdu-. ., 

Giresun mebusları 
Giresun mebusları Bay Hakkı Ta .. 

nk Us, İsmail Sabuncu, Talat Umar. 
bugün Karadenize gidecek Ege vapu
.rile intihap dairelerini ziyarete gide • 
ceklerdir. 

muştur. Zira Türk • 1ngi11z dostlu· 
ğu Akdcnl.zdc ve Yakın Şarkta sul
hun dikkatJf bir bekçisidir. 

ASDI :US 
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1--....... --------.d kuyunun alt Cevap olarak Rı er, ı 
basamağına işaret etti. Grey. ~azır
landıktan sonra, Rider, kendısınden 
beklenmiycn bir kuvvetle onu yuka.. 

rıya kaldırdı. k 
Arkasından da kendisi sıçrıyara 

çıkmağa başladılar. . 
Çıkış. bir hayli endişeli oldu. ~

kü iki yandan taşlar topraklar dokU
lüyor, aşağıda uğultu ve gürültü de· 

vam ediyordu. 
Kuyunun ağzına geldikleri zıı:~an, 

Rider,bütün oradakilere, otele donrne 
lerini söyledi ve hatırına oışa gele. 
rek onun nerede olduğunu sordu. 

Bil Gordon cevap verdi: 
- Otelde... Bundan başka sana 

memnun edici bir haber daha vere
yim. Altın taşıyan kamyonu yakala
dık. Kaçıran iki kişiden birinin adı 
Hotling idi. ötekisi de bir papaz u~ 
vanı taşıyor. Kamyon, tam taş oca • 
ları mıntakasındaki mağaraya yolla· 

nırken yakaladık· 
Otelin bUyUk salonu polisler, ha-

fiyeler ve askerlerle dolu idi. ?,lg~, 
Daver'in yazıhanesine götUrUlmuştU. 
Orada kendisine Uç kadın hizmetçi 
bakıyordu. Bu kadınlar, otelin asker 
ve polis tarafından işgali esna~m?a 
l§lerini çevirmek için anga.je edılmış. 
ti. 

Olganın yüzünden ve vUcudünden 

toz, toprnk silinmişti. 
Rider'in yUzüne, uzun bir zaman 

baktıktan sonra: 
_ Babamdan bir haber yok mu? 

diye ~ordu. 
Rider, hemen hemen kaba denebi. 

lecek bir tavırla: 
_ Hayır .. dedi. Ve bana. kalırsa, 

o~un ölmüş bulunması senin için da-

ha iyidır. 
.Kız başını salladı: 
- Zaten öldli, dedi. Qünkü ben 

ka,Çarkcn, mağaranın ağzlndan dil -
___..,....... _____ .,, lto•"-10..-.•&.1 bl.1.!01.u.bı mo 

tör Uzerino dUştUğUnU görmüştüm. 
Biraz dUşUndülrt-0n sonra yeisle: 
- Fakat eimdi bana ne yapacak. 

smız acaba? Her halde tevkif etme. 
niz ıazım gelecek. Evet tevkif ede -
ceksiniz. Çilnkil bütün burada cere • 
yan edenleri ben biliyordum ve si
zi ölüme sevketmek istedim· 

Rfder soğukkanlılıkla: 
- Evet, dedi. Hem de Benet soka. 

ğında değil mi? Ben o evin kapısının 
önünde duran yilzil boyalı kadının 
sen olduğunu derhal anlamıstım. 

Kız, itiraz etmiyerek: 
- Doğru, dedi. Fakat beni götUr

meden evvel, kasada bulunan bazı 
kağıtlnrı almaklığıma müsaade et -
menizi rica ederim. O kağıtların za. 
ten benden başka hiç kimse için bir 

kıymeti yoktur. 
Rider, bu kağıtların ne olduğunu 

merak ederek sordu: 
Olga: 
- Bır takım mektuplar, diye ce -

vap verdi. 
I~ili ~ bir yassı kutu içinde bulu -

nuyor. O kutuyu Daver bile açmnğa 
cesaret edememiştir. Bilmem anlata· 
bıliyor muyum. Mister Rider ... Ben, 
kocamın tanışmadan evvel, kUçUk bir 
aşk macC'rası geçirmi~tim. Hulyalar 
içınde yaMyacak kadar masum ve 
bütUn ümıdilc Allaha bağlı olduğu sı. 
rnlo.rda genç kızın başından geçenle. 
re ber.ziyen temiz bir a§k macerası ... 
Acsba kocom tevkif edildi mi? 

Rider, bir ı:..hza durdu. Düşünü -
yordu. Sonra sUratle karar verdi. Bu 
kız, ergeç Daverin ölüm haberini ö~
rcrcrcktı. Onun için snklnmakta bır 
m 'ıın yol·tu. 

l~CCl!llIZ öldü, dedi. 
Olganın gözleri bUyı.ımlı§til: 
_ Yokra babam onu? 
_ Evet, baban onu öldüı'Clü gali. 

ha .. ve korkuyorum ki, ona da seb~F 
olan benim. Ben Margriti bulmak u. 
ZPre bura~a te!:.rar geldiğim zaman, 
Daver·c gizlice evlenmiş olduğıından 
habeı im oldu wunu söylemiştim. Ba
ban da bu odanın arkasındaki gizli 
gc"ltten bu söz1erl işiL'lliŞ olsa ge· 

rck: 
mz hfçblr heyecan eseri gösterme. 

di. Sadec : 

_ Anlıyorum, dedi. Muhakkak ki, 
onu babam öldürmüştür. Hakikati 
öğrenir öğrenmez onun bu cinayeti 
i§liyeceğini biliyordum, zaten. Bu 
vaziyetten memnun olduğumu söy • 
lersem kim bilir benim ne kadar mer
hametsiz, kalpsiz bir insan olduğu -
ma hükmedeceksiniz. Fakat inanın 
ki hakikaten memnun değilim. Sa. 
d;ce kurtulduğumu hisscpiyorum. Siz 

0 kutuyu bana getirir misiniz? 

vru a nıatbua ında ven· b·r sulh 
amili o arak ka ııandı 

Olga, sözUniln burasında elini, b1u. 
zunun geğsünden doğru içeriye ~~
tu. Altın bir zincir çıkardı. Bu zıncı
rin ucunda iki anahtar vardı. 

Bu anahtarlardan büyük olanı mer 
dhcnin altındaki bUyük kasanın a. 
nahtal'ıdır, dedi. Eğer mektupları 
görmek isterseniz, ben size gösteri. 
rim. Fakat göstermek de istemiyo -

rum doğrusu ••. 
B~ sırada. Rider, koridorda koşu -

şan bir takım ayak sesler~ işitti. Ka. 
pı açıldı. Bir genç subay gırerek: 

_ Pardon efendim, dedi. Yüzbaşı 
Merimen bu oteli terketmemiz lfıznn 
geldiğini söylüyor. Ben bUtUn biz. 
metçileri çıkardım. Kendilerini ale
lacele §Chre gönderiyorum~ w 

Rider, eğilerek, Olgayı oturougu 
yerden kaldırdı ve subaya dönerek: 

_ Bu bayanı yanına al, beraberce 

götlir ... 
Sonra Olgaya dönerek: 
_ Ben sizin istediğiniz kutuyu a

lırım, dedi. Belki de. sizden onun i. 
çinde ne oJdu"unu öğrenmek talebin. 
de bulunmam. 

Ve subay kızı götürürken Rider i-
IAve etti: 

- Zaten bugünlerde, genç aşıkla· 
ra knr§ı kalbim yumuşak .• İşte, ihti. 
yar bir aşığın gençliğe yapabileceği 
iyilik budur ... 

Rider'in sesi, ~atallaşmıştı. YU. 
zUnde öyle bir ifade vardı ki, gözle
'I"IJre yn§fnr gctırlyordu. 

Olga, fısıldar gibi bir sesle: 
=~·:::::l'.Ok!'I de~I. Siz M.is Margr:fti 
mı? •.. 
Ve cevabını almadan evvel,hakikaten 
böyle olduğunu hissetti. 

Gençliği gitmiş olduğu halde, kal. 
bir.de hnFı gençlik kıvılcımlan yanan 
bu gnrip adamı, bu facia, ,ayanı dik. 

kat bir azamet ve vekar içinde gös
teriyordu. Kocnman fakat hassas eli, 
genç kızın omuzu üzerine dilştü: 

- Git, azizlm, diyordu. Git. Ben 
elimden gelen yardımı sana yapaca· 
ğım. Belki de senin uğrıyacağın bcd. 
bahthklardan bir çoğunun önUne ge. 
çebilirim. 

(Arknı;ı vnr) 

Maarif müdürü olacak 
İSJJekterler 

KültUr Dalaınlığı önilmUzdeki ders 
senrı-1 ba51nılan Jtlbaren muhtelif 
maarif mCdtlrlillclerl nrnsında yeni 
tayiııJor ynrıacnktır. Du nrnda İs

tanbul ilk t<>uı,snt ispekterlerlnden 
beş kişi Anndolu vilCıyetlcrlne gön

dcrJleccl,tlr. 
Anndolu vllAyctlcrlne mnnrif mU

dilrU olarnk gitmesi ihtimal dahilin· 
de görUlon ispekterler arasında Meh-

met Ali Pamir, Hllrrem Aı:man, Mu
\•ntrak Uyanık, Recep Çekiç, Man· 

sur Toldn, Bedri Akalın ve Şlnnsl
nln isimleri zikredilmektedir. 

Balkan antnntı devletleri ile 
Bulcnristan arasındaki Sclfuıik 
anlatması A vnıpa matbuabncla 
yeni bir sulh amili olarak kar. 
şılnnmı§tır. Bu arada Türkiye. ~ 
nin, bu arJnımaya ön yak ola. 
rııl< ıulh aahnımda yeni bir 

' zafer kazandığı itnret olunmut-

tur. 
Fransızca "Jurnal,, gazete. 

sinde bir haftalık 5iyascti göz. , 
den geçiren Sen Briı ıde bu hu. 
susta tunlıın yazıyOl": 

"Bu anlaşma şunu isbat ediyor ki 
harpten zarar görmüş olan küçUk 
devletler yeni ihtilaflardan kaçınma • 
nın en iyi çaresini akıllıca bir beraber. 
likte buluyorlar. Bu, ayni zamanda, 
ingilterenin, askeri kuvvetini arttıra. 
ralc Fransa ile dostluğunu kuvvetlen. 
dirmesi ve Orta Avrupada azimkfir 
bir teşebbüse girişerek daha fazla nü
fuz kazandığım da gösteren bir delil. 

dir. 
Bulgaristan ile Balkan antantı ara • 

sındaki bu yakınlaşmaya, 1ngilterenin 
şarkta tekrar sadık yardımcıları hali. 
ne giren Türklerin önayak .clduğunu 
söylemiyorlar mı? 

Halbuki, Türkiye daha evvel de 
çok mühim bir mükafat kazanmıştır. 

Türk • Fransız anlaşması imza edilir 
edilmez, İskenderun meselesinin Türk 
milliyetçilerinin arzularına muvafık 
bir şekilde neticeye bağlanacağı mu -
hakkaktı. Bu tahminde aldanılmadığı 
da çok geçmeden anlaşıldı. 

Seçim listelerine kayıt muameleleri 
geçenlerde nihayete erdi. Bu işte, 
Türk askerlerinin bulunması büyUk bir 
rol oynamıştır. Milletler Cemiyeti ko. 
misyonunun neznreti oltmdıı, seçimler. 
de Tilrklerin kazandığı rey yüzde 46 
nisbetinde iken, bugün bu nisbet yüz

de 6 c sıkmıştır. 
Bu netice de Frnncız htikilmet a. 

damlarının Türklere ıdaha evvelden va. 
adettikled nisbeti tey:t etmektedir. 
Fransız siyasetinin realist olmasından 
hiç bir an şikayet edemeyiz. 

'fUrk arflerlle on 
yıllık gaze e serı(si 

Harf inluH\bınm onuncu yıldönU· 
mu dolayısiylc Fatih Halkevinde son 
on yıl içinde yurdun her tarafında 
'l ürk harrıcriylo çıkan gazetelerden 
mUrckkep bir sergi açılacaktır. Gra
!ık ve istatistik esasına dayanan tek 
nik bir şekil ve dekorasyonda hazır· 
ınnan (Tilrk harrıerlyle 10 yıllık ga
zeteler sergisi) Evin bUyilk salonla
rmdn hnzırlnnmnktadır. Son on yıl 
zaı lında Tilrklyenin her tarafında 
velev hlr nUsha bile olsa çıkan ga· 
~··h Jerln hepsinin teşhir edilebil ece· 
Al bu sergi hnrf lnkıIO.bındıı en mU
lllm vazifeyi almış ve başarmış olan 
TUrlc gazeteclllğln1n 10 yıllık tarihi 

olo.cnktır. 

ıo yıl içinde çılcnn ve sergide yer 
nıucnlc gazetelerin bnşhklnrının fo· 
toğrnflarından ve çıktıkları yer ne 
kısa tarihlerinden bahsedecek ve 10 
bin ııUshn bnsılnrıık dağıtılacak (10 
y :1ıL gazeteler sergisi broşUrU)) de 

iıazırlanmaktadır. 

....... _. ... ___....- ... -... -................... -....-......-., ......................................... 
hergiin bir fıkra: i 

1 
Ze 

. 
ın h geti 

Tarih hocası talebesine sordu: 
- Nuhun gemisine zeytin dalmı 

dişi mi? 
Talebe biraz düşündükten sonra 
- Mutlaka erkek idil .. 

- Sebep?. 
- Çünkü dişi olsaydı gemiye 

dr. 

getiren güvercin erkek mi idi yoksa 

cevap verdi: 1 . . . . 
: 

geEnceye kadar ağzını kapalı tutamaz. ~ 

: . 
! . ................................................................................................................... . 

B. Metalı:sas ve Köse lvanof imza merasiminde 

Köstencefenerinigezmeğe gidenler 
~cmanya gtYı;geDDDll< IKraonçesnn n 

cese<dl De aırşoDaışitoUaıır 
Köstence ııakinleri, güzel havalarda 

motörlere binerek oradaki frnere gi
derler. Bilhassa pazar gUnleri, Roman
ya sahillerinde gezinti yapanıar, nce
leri Karadcnizin sularını aydınlatan bu 

fenere uğrarlar. 
Şu .günlerde böyle motörle gc:z'nti 

yapanlardan bir kafile, nahoş bir ma· 
ccra geçirmiştir. 

Sevişen altı çift, büyük bir motorbot 
tutmuşlar, neşe ve nüktelerle dolu soh 

betler ederek, Köstence feneri irtikame 
tinde gezintiye çıkmışlardır. Uıkin, bir 
denbire donaka1mışlar, gözlerini Kara· 
denizin dalğalarına dikmişlerdir. 

Motörbotun onône çrlean 1:iir ~esed, 
mavi-beyaz çizgili esvap giymiş, baıın 
da çiceklerle süslü şapka ve sağ elinin 
orta parmağında elmas bir yüzük bulu
nan bir kızın cesedi .• 

Motör durdurulmuş,cesed içeriye a
lınmış ve bunun 16 yaşındaki güzellik 
kraliçesi Mariya Steanunun cesedi ol
duğu anlaşılmıştır. Bu kızcağız; 17 tem 
muzdanberi boşur.a aranıyordu. Kcn· 

disi Karadeniz.in üstünde bir hava uçu· 
§Una heveslenmiş, tayyare kazaya uğ
nyarak, denize düşmüş ve pilotla kız, 
boğulmuşlardır. 

Pilotun cesedi derhal bulunmue, Ma
riyamnki bulunamamıştı. Cesedi yolcu 
lardan ikisinin yardımı ile denizden a
lan motörcil, neşeleri kaçan yolcuların 
da tenezzUhü yarıda bırakmağı muva
fık görmeleri üzerine, derhal geriye 
dönmek üzere h:ırekcte geçmiştir. Yol· 
ı.:ular, hele motörde cesedle tenezzühe 
devam etmeği hiç uğurlu saymıyarak, 

biran evvel gerisin geri dönmek istiyor 

lardr. 
Motöıi;ü fen erin yanından geçerken 

fener lbekçlsine seslenmi§, polise haber 
vermesini tenbih etmiştir. Karaya ya
naşılınca, gezintiye çıkanlar, ~::>törden 
ç:kıp, uzaklaşmışlar, motör polisin 
gösterdiği yere bağlamıştır. 

ş::ndi bJtUn Köstencede, güzellik 
kraliçesinin ölümU ile beraber, bu fe· 
ner gezintisine çıkanlann macerabn 
konuşulmaktadır. 

Görüo düşündükçe: 

Va ancı hayranhklar 
YAZAN: S. Gezgin 

"Tayms,, Türkiye için bir fevkaHi. 
de nüsha çıkardı. Yurdumuzun ka
vuştuğu yükseklikleri, bizden .clmı. 
yanların övmesi, ruhlarda bambaş'ka 

izler bırakıyor. Çünkü bu şahitliği, 
herhangi hesaplı bir iş, bir yaranma 
hevesi saymağn imkan yoktur. Bu ha. 
reket, güzele, iyiye, mükemmele vur. 
gun insanlığın şuursuz bir hamlesi, 
gönüllerde apansız doğan bir hayran. 
lığın sesidir. 

Tayms, gerçi, Türk suu.rları içinde 
başnnlan geniş kalkınmanın her par. 
çası üstünde ayrı ayrı durmuyor. Çün. 
kü böyle bir ıduruş için gazete değil, 

ciltlerle kitap ister. Fakat dokundu. 
ğu noktaları, gören, anlayan hattfl se 
zen kaplayıcı bir gözle seçmiş. 1nkı. 

Uibımızın tan damarlarına parmağını 

koymuş, nabzım dinlemiştir. 

Yaradılıştan cesur Türkün coşkun 

atılganlığını, İngilizler, artık tarihten 
öğrenmiyorlar. Kırım muharebesinde, 
dos~ Çanakkalede, Filistinde düşman 
gözile ta içine baktıkları yüreklerimi. 
zi yakından gördliler. TUrkün dost 
iken de, düşman iken de beğenilecek 
bir varlık olduğuna inandılar. İngiliz. 
lerde hakiki değerleri görüp göster. 
mekten çekinmiyen metrlik milli bir 
meziyettir. 

Türk inkılabma başlı başına nüsha 
ayıran, bunu en bUyük gazetesile ya • 
panlar, bu mert ahlakın bir kere daha 
belirmesine de hizmet etmiş oldular. 
Eğer aldanmıyorsam, İngiliz basını 

bu derecede coşkun bir alkışını, şlm 

diye kadar hiçbir millet hakkında 

harcamamışlnr:ıdır. ''Abdülhamit,, ça. 
ğında ''Gülhane Hnttı,, nin ana çizgi. 
terini ne rettikleri vakit bile bir hu. 
ıusi nüsha çıkarmadılar. Hem Reşit 

Pa ayı çok sevdikleri ve bu güzel ha. 
beri ondan aldıklan halde .. 

lngiliz sefirinin, Türk ıiya etini 
tahlil eden yazısı, bu nüsha içinde, 
ayrıca bir kıymettir. Bunda "Kema. 
lizm,, in yeni, eski devlet rejimlerin.. 
den ayrılan hususiyetlerine ne gUzel 
işaretler va.r 1 .. 

Atatürkümüzü, askeri bir deha ve 
ondan daha büyilk bir devlet adamı 

diye tavsif edenler, yalnız yarattığı 

eserlerden ilham almışlardır. 
Tayms, şimdiye kadar hiçbir ürke. 

de, hiçbir adam bu kadar büyük bir 
değişme yapamadı, demekte haklıltlır • 
DUnyadaki meşhur inkıUlplann hcrbi • 
ri, birçok adamın omuzlanna yüklen. 
mişti. ''inkıl5bı Kebir,, in patlaması 
için on eıekizind asnn son yarısını, 
dolduran büyük zekfi'tann çruışmalarl 
Hizımgeldi. Rus devriminin de hemen 
hemen yilz senelik bir hazırlık tarihi 

vardı. 

Bizimkinin bunlardan ayrılan ken • 
t:line benzeyişi göze çarpar. Bir mem.. 
lekette bizim başardığımız inlollibın 

doğması için o topraklar üstünde bir 
''Vaşington,, bir "Luter,, , bir 'Kal
ven,, , bir "Kromvel,, , bir "Petro,, 
:ıun hepbirden elele çalışması lazım. 

dır. Yabanciliırm hayranlığı işte bıt 

fevkaladelikten ileri geliyor. 



6-KURUN 11 '.AÖUSTOS 1938 

s p o R 30 liraya sahlan 
zavalh güvey! 

Viyanah bir yahudi kadın 
Servetini kurtarmak için imam nlkAbı 

ile gelin oldu ! 

• 
Festival münasebetile 

Hang'İ futbol takımlarının 
geleceği belli oldu 

Bugünlerde Saraybosnada büyük 
bir hidiıe çalkalanmaktadır. Bu telaş 
ve hayretih sebebi, Viyananm genç, 
güzel ve çok zengin kadınlarından 

Madam Karolina Fridbergin, Saray .. 
bosnah çok fakir ve genç bir müvez. 
zi olan Mustafa Nuhiç ile evleneceği 
haberidir. 

İlk anda, genç kadının bu hareke
tinin eksantrik ve maceraperest olma. 
sından ileri geldiği tahmin edilmektey. 
di. Bir çokları da, ortada büyük bir 
aşk macerası olduğunu iddia etmişti. 

Fakat, güzel Madamla Mustafarun 
arasında bir romantik aşk olmadığı 

çabucak meydana çıkmıştı. Hakikaten 
bu vakada zerre kadar aşk yoktur. 
Bütün bu macerada menfur bir ımen. 
faat yahut da daha doğrusu bir "spe. 
külasyon,, vardır. 

Avusturyadaki yeni idare, oradaki 
yahudileri fena bir vaziyete düşür • 
müştür. Herkes bir çaresini bulmaya 
bakıyordu. Yahudilerin Viyanadan 
kovulacağı şayiası günden güne artar. 
ken, Karolinanın da telaş ve korkusu 
günden güne artıyordu. Telaşı da 
yerinıde idi. Zira muntazam bir gelir 
teşkil eden serveti büyük bir tehlike. 
deydi. 

Ne yapıp yapmalı serveti mutlak:ı 

kurtarmalıdır. Karolinanın birçok ırk. 
daşlarırun yaptığı gibi, ıervetlerini 

Avusturyada bırakıp kaçmak işine hiç 
gelmiyordu. Diğerlerinin yaptığı gibi, 
yani servetini ister meşru ister 
gayrimeşru bir şekilde Avusturyadan 
çıkarmak çaresini anyordu. 

Fakat mallarını gayrimeşru olarak 
memleketten çıkarmak çok z.or, çok 
tehlikeli bir iştir. 

Kurtuluş çaresi ararken, Saraybos. 
nada yaşıyan zengin bir akrabasına 
lda başvurmuştu. Onlara bütiln vazi • 
yetini mektupla anlatmıştı. 

Saraybosnadan gelen cevap gayet 
meraklıydı. Saraybosnanın en zengin 
tüccarlarından olan eniştesi şu çare. 
yi teklif etmişti: Viyanadald yengesi. 
ne, kocasından ayrılmasını ve ona ye. 

ni bir nikah kıymak için vekaletname. 
sini yollamasını tavsiye etmişti. Ken. 
disi de ona münasip bir koca bulacak. 
tı. Bu vesile ile, genç Viyan.alının e. 
niştesi, yengesine yazdığı mektupta 
A vusturyadan serbest çıkmak ve ayni 
zamanda biiyük ıervetini kurtarmak 
için bu nikahın yegane bir çare ol • 
duğunu ileri sürmüştü. 

Genç kadın, hiç tereiddüt etmeden 
kocasından hemen aynlmıştr. Kocası, 
:Viyana üniversite talebesinden Hen • 
rik Libermandr. Kadın ondan ayrılır 

ayrılmaz boşanma kararını ve yeni ;c 
kah için lazım olan vekaletnameyi he. 
men Yugoslavyadaki eniştesine ve o. 
nun avukatına göndermişti, 

Eniştesi bu vesikaları aldığı zaman 
hemen yengesine münasip bir koca 
aramağa koyuldu. Aradığı adam, öy. 
le biri olmalıyıdt ki, bir mükafat mu. 
kabilinde yengesi ile evlenecek, ve on. 
lann istediği zaman onu gene boşaya. 
caktr. Maksatları yalnu: adamın is. 
nünden istifade ederek kadının ser • 
vetini kurtarmaktı. 

Saraybosnadaki yahudi işini tama • 
mile ticarete bindirmiş ve bu işi en 
ucuza yapacak olanı seçmişti. Musta. 
fa Nuhiç gayet fakir bir müvezzi ol. 

duğu için çok düşünmemiş ve güzel 
madamla muvakkat bir zaman bile ol
sa evlenmeğe karar vermişti. 

Bu nikabı kıymak için Yugoslavya. 
da halihazırda mevcut olan şeriat ni. 
kah kanunu ona esasen bir müşkülat 
çıkarmıyaeaktı. Bu geriat kanununa 

göre, ufak bir muamele vasıtasile ma. 
damı kolay boşayabilecekti. Ayni za
manda bu kanuna göre gelini bir ve. 
kil de temsil edebilir, böylece nikah 
için hiç bir mani yoktu. 

fşte bu garip nikah bugünlerde 
Saraybosnada şeriat kadısı B. Vatren 

-.ımdan layılmıttır. 

Mustafa Nuhiç o giln gelinin avu. 
katı ile §eriat kadısına gitmiş, hiç 

görmediği Viyanalı güzel ile evlen. 
mek için onun müsaadesini almıştı. 

Diğer taraftan Karolina Fridbergin a. 
vukatı kadının nikah için gönderdi. 

ği vekaletn::meyi vermişti. Her iki 
taraftan muamele yapılmış ve genç 
Saraybosnalı ile güzel Viyanalı ara • 
sındaki nikah kıyılmı§tı. 

Bu nikahla kurnaz yahudi otomatik 
surette Yugoslav tabasına geçmiı ve 
Yugoslavyaya gelmek için bütün hak 

lan kazanmıştı. Nikah kıyılırken müh 
rimüeceel 1000 dinar (30 lira) olara'k 
kaydedilmişti. Bu parayı genç yahudi 

kansı yeni kocasından ayrılırsa ona 
vermeğe meeburidur. 

Zavallı fakir Mustafa , çok zengin 
olan yahudi karısının servetini kurtar 

mak için, hakikaten çok ucuz bir va. 
sıta olmuştu. 

Kadın henilz Viyanadadır. Mustafa 
onu almak üzere Avusturyaya gide • 
tektir. Bunun için yeni güveylik el • 
biseler yapınmakta ve balayı seyaha. 
tine hazırlanmaktadır. 

,KURUN-, 
ı\DONB TARlFESJ 

lltmltkd lltmlthı 

tçlnd• dı,ındo 

Aylık H 155 Kl'f. 
3 aylık 260 425 • es aylık 475 820 • Yıllık 000 1600 • 

farlreslnden Balkan BlrliAI için ayda 
otuz kuıv.1 düşülür. Posfa birliğine ıır. 
mlyen yerlere ayda yetmlf beşer kurut 
znnıınedıllr. 

A.hone kaydını bildiren mektup •e 
telgraf Ocretlnl, abone porasınıo posta 
•eya b:ınke ile yollam• OcrP.tfDI idare 
kendi (!zerine alır. 

Tarkluenln her poıta mtrlct:lnd• 
KUJWN'a abon• uaıılır. 

Adres değiştirme Dereli 25 kunı$1ur. 

Festival münasebetile yapılacak ıpor 
müsabakalarından futbol maçlan için 
şehrimizin Galatasaray • Güneı muh. 
teliti ile Fener • Beşiktaı karışığı için 
bir ecnebi takım getirilmesi kararlaş· 
tırılmıştı. 

Festival spor komitesi ilk olarak 
Mısır muhtelitini davet etmit menfi 
cevap alınca da Çeklerin me~ur Slav. 
yasına ve ayni zamanda İtalyan pın. 
piyonu Ambrosiano takrmına milra. 
caat etmişti. 

Bu iki tarunmıı ecnebi klilp de mer. 
kezt Avrupa kupası müsabakalarına 
girdikleri için istanbula gelemiyecek. 
!erini bildirdiler. 

Bunun üzerine Yunanistan ıampi • 
yonu Olempiyakosla festival spor ko. 
mitesi mutabık kaldılar. Komşu mem... 
leket sporcularının dört müsabaka yap 
mak üzere şehrimize gelmesi ta'kar. 
rür etti. 

Olempiyakos ile mukavele yapıldığı 
gün, Mısırın en kuvvetli klilplerin. 
den Nasyonal, Tilrkiyeye gelmek iste. 
diğini bildirdi. Bu sıralarda Slavyanm 
da festival maçlarına iştirak edeceği 

şayi oldu. 

Dört ta.rafa başvuran ve ancak bir 
Olempiyakos takımını bağlayabilen 

festival komitesi bu vaziyette Uç cc -
nebi takımını da davet etmiş bulunu. 
yordu. 

Gerek Mısırın Nasyonalinden gereı: 
se Yunanistanın Olempiyakosundan 
kat kat kuvvetli olan Slavya takımı 

hakkında her gün bir başka haber alı. 
mrken nihayet diln bu Çek klübün • 

den son ve kati cevap da geldi; "Slav 
yalılar orta Avrupa kupası finalini 
oymyacakları,, için memleketimize ge. 
lemiyeceklerini bildirmektedirler. 

Şimdi son vaziyet ıudur: Olempiya.. 
kos ile mutabık kalınmıştır; başka her 

Festival 
Spor mUsabakaları 
Taksim stadmda yapılamıyor 

t----·====--=.-::::m•-x::.-:=:a m Festival spor komitesi, yapılacak 
i! ii A K v n M li spor müsabakaları için Taksim stadyo. 
ii :i mu ile yaptığı anlaşmada bu maçların 

hangi bir takım gelse bile Yunanis • 
tan şampiyonu da ıeh.rimizıde buluna. 
taktır. 

Mısınn Nasyonal klübünUn müsait 
şartları kcmite tarafından kabul edile. 

cek haldedir. Şu halde feıtival futbol 
maçları bir Mısır ve bir Yunan klillııL 
le Galatasaray - Güneı kantıfı Ye 

Fener - Beşiktaıı muhteliti arasında 
olacaktır. 

Ankara antrenör kur· 
sunda nasıl çahşıldı? ,, --

f 

Türk spor kurumu tarafından kunt ve saire, yüzme usulleri tatbikatı, 
lan ve bündan beş ay evvel tedrisaca Derslerine (günde 6 saat) devam 
başhyan antrenör kursuna devam cdenl eden 18 namzete nazari dersleri; Gul 
erin, geçen hafta imtihanlarını vererek Beden Te.rbiyesi enstitüsü muallimleri 
antrenörlük ehliyetini iktisap ettiklerini ile Hıfzıssıhha enstitüsünden bit' doktot 
yazmıştık. tarafından verilmiş; amelilerden ise, fet 

Nazari olarak: insan vücudu, hare bolil; Viyanadan gelen iki milteh1111S 
ket fiziyolojisi, spor tarihi, saha ve mal. antrenör, atletizmi: Macaristan yilksek 
zeme bilgisi, teşkilat ve idare, futbolun beden terbiyesi mektebinden merua 

H 11 Ağustos - 12 Ağustos İi kapı hasılatının yüzde onunu atad ida. 

~ 
Perşembe Cuma U resine terkedecekti. 

..... -.... ~ .. ?-~! .. ~!._.: .. ~~~.~!. ... ~.}i da~;~~~ :::f~~~ar ::!!;nv:~t~:r:; 1 

faydaları umumi kaideleri, atletizmin u bir antrenör, oyunları ve yüzmeleri de 
mumi faydalan, ameli olarak ıda: Spor yine ecnebi bir hoca tarafından veril. 
masajı futbol antrenman usulleri ve tek· mişti • 
nik tatbikat, atletizm antrenman usuller Yukandaki fotoğraflarda: kunu bl 
i ve teknik tatbikat, muhtelif top vu. tirenlerin muhtelif idmanları yaparkea Cem.ahir 1357 15 16 sesini hasılatı safiyeden ayıracağını bil 

İİ Rumi Tem.1353 21 2s dirmiştir. il Hızır ~ünü 98 99 Hatta geçen pazar yapılan güreşle-
i Gün doğuşu 8 c 5 8 06 

rin de safi hasılatının yüzde onu sta-

Gü b t i da verilmiştir. 
O 8 iŞi 191~ 19H 

Sabah namazı 382 822 ı====:ı Stad mUdüriye~i,albu v~ziybaetkak1arşı. sında sahayı festıv musa arma 
O··x.ıe 1219 l'ı " 1219 vermemeğe karaı: vermi§tir. 
ikindi ,, 1612 1612 u Bu vaziyet karşısında gerek profcsyo 
Akşam ,, 1920 1920 U nel güreşlerin gerekse amatör Macar gil 
Yatsı ,, 2102 2102 !! reş ekibinin ve istanbul muhteliti ile 
imsak 

807 802 
li ecnebi takımlar arasında yapılacak kar 

:ımı::::=::::m:::::::::ır:::::::::::ı:m:::::::::::i §ılaşmalann hangi sahada olacağı meç. 
huldür. 

1 - 1/er ne .:aman yemek salonuna ol
rcrscm, sl:i tabıireya ot11rnı11ş görüyorum: 
halbuki caldıfjını:ı hiç oörmediml 

- nen, piyano çalamam, ki: piyano is
ktmlesinc, başkası buraya oturup da çal· 
masın, diye ilişiyorum. 

- Eyvah! Boyuna carpıp auruyorsunl 
Ben l11eccğiml 

- Our şey değili llalbukl oolf oynarl:en, 
hiç rastoellrenıiyor, oyunu boyuna kay. 
bedlyorwnl 

ruşları: hendbol, basketbol, vcleybol göstermektedir. 

Yüzme havuzlarında 
Su temiz midir, pis midir ? 
Yapılan tahliller çok garıp neticeler vermektedir 
Ankarada çıkan resmi ııp<IC' mecmu· 

ası T. S. K. ldergisinin son nüshasıo· 

da !doktor Galip Ata, yüzme havuzla.. 

n hakkında çok enteresan bir makale 

- ... 

- nıı st/c-rld radyo l:onferansını:, fcv
kaldde idi doğrusu! 

- Oyc, değil mi? Gcrci lllr parça u:un
du, ama zararı yok! 

- Elbette, elbelle! Ne :ararı olacak? 
Bir çtyr,ek saattir mikro{ onıı kapatmıı bu
lu1W11oruzl 

ne§retnÜ§lİr. 
Sayın doktonm lbu yuı11111 .,_ 

alıyoruz: 

bsanlar eskiden çokça yUrilrle.rkell 
suda yüzmek az batıra gelirdi. Deniı 
kenarındaki şehirlerin halla araamda 
bile hiç yüzme bilmiyenler, hattl de. 
nize hiç girmemiş olanlar pek çok 
bulunurdu. (tnanmazsanu; tstaııbullu. 
lann biraz yaşlıcalanna aorunuz). 
Şehirlerde yürümek fırsatı ualchim • 
danberi yüzmeyi öğrenmek bir mede. 
niyet ihtiyacı oldu. 

Deniz kenarındaki şehirler, kıp 

ılık sulu havuz aramazlarea yum 
bu ihtiyacı denb;de kolayca temin ecli· 
yorlar. Deniz kenarında bulunımyan 

şehirler de büyük yüzme havuzlan 
yaptırmaya mecbur oluyorlar. Yum 
soğuk suda serinlemek, 'kıpn da ılık 

su içinde ısınmak için pek iyi bir f
cad. 

Sağlık bakımından, yüzme havuzla. 
mıyanlar da orada güzelleri g6rere"k 
sağlığı korumak için iki katlı bir iyi. 
liktir: Bir taraf tan au, bir taraftan 

(Devamı ıo ~:"'1NaJ 
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Uğretmeolerin Ed!rne tenezz!!!!!' 

Çok misafirperver 
bir şehir 

General Kazım Dirik _araba bu~a
mıyan öğrelmenlerı ot?mo.>ıl

lerine buyur ettı 
~w·~'F 

ôğrt:Itmmı1er E 

İstanbul öğretır.enlcri için Kültür 
Dircktö1 lüğünün tertip ettiği Edirne ı. 
gezisine iştirak etmek ü1.ere sabah sa. 
at sekizde Sirkeci garında bulunu • 

yor uz. .. 
İlerde büyük bir kütle goze ça~~~

yor. Bunların konu§malarından og
retmen oldukları anlaşılıyor. Posta. 
treninden ayrılan iki hususi vagon 

lmagw a ba.!"lı'-'a -
yolcuları az sonra a " .; . 

k . 1 rantalar ve muhtelif ca , şışe er, :ıı • 

yolculuk eşyaları pencerelerden ıçe. 
. d ha evvel "-'Cr kapmak ma.ksa-

rıyc, a .; .
1
• 

d·1 . nrkadaşlara \•crı ıyor. 
ı e gıren k 
S t S 30 Trenin kalkmasına ısa 

aa . ·· . 
bir zaman kaldı. Kafile başkanı ıs İ 

kter Nurettin vagonları kontro 
~ı;or. tspckler Muslihittin Okya!, 
eliı.de biiyük bir damacana oldugu 
halde koşuyor. Yanındakine laf an-

tmakthn gerf kalmıyordu: 
_ Jı;ıte tren yolculuğunun en mü. 

hiın ihtiyacı bu .. Herkes yanarken 
sen buzlu su içeceksin! 
öğretmenler ispekterin ko~. dam~
canasına ve bunu getirmek ıçı~ ettı-
W • bmete gülüyorlar. Fakat bır kıs. 
~ı ~ tren yolculuğunda içecek su • ı 
yun ehemmiyetini ve bahu:us. ~u ~ı
cak mevsimdeki büyük deger~ı bıl
diklerinden suyu hürmetle. s~lamlı. -
yorlar, ilerde su ala.bilmek ıçın de ıs
pektcri pohpohluyorlar: 

- l'n~ l\Iuslihittin Okyay, var ol .. 
Saat 8.50 Hareket ediyoruz. 

••• 
H k artman bir !Hem. Eline er omp .. v 

Öğretmenler Edimede 
çiyor. Bir aralık huduttayız! Hudut 
nöbetçisi Mehmetçik heykel gibi dim 
dik duruyor. O duruşun ifade ettiği 
yüksek varlık sürekli ve şiddetli al. 
kışlarla karşılanıyor. 

Vakit artık tam minasile ilerle • 
miş .. 1stasyonlarm birinden F..dirno 
ilbayı misafirlere iltihak ediyor ve 
onlarla birlikte Edimeye doğru yol 

alıyor ... 
Karaağaç istasyonunda tren dur -

(Devamı 10 uncu sayfada) 

Ev, kadın: 

- .., 

• '(;; 5 -• ti =· J 

eğlenceleri 
Üç günlük prograında 

neler var? 
Pcstirnl C'ğleııcelerl büyük muvnf· 

fakıyetle de' nm ediyor. Hu akşam 
21,5 da Gülhanc ırnrkında Hıılk O· 

perctl tarafından (Leblebici Hor· 
hor) opereti oyııanncnktır. 

Yarın gUııdüz Dağcılık klUbünde 
teuis seçme müsabnknları başlıya -
cak, gece.Caddcbostaııınüa Plftj gn • 
zlnosundn Şehir tiyatrosu artistleri 
tarn fınd an ( Yu ımt rca k) piyesi oyna
nacaktır. 

Cumartesi gUnU saat 18 de Şehir 
bandosu Taksim meydauındn, ttrnl
yo lı:ındosu Fatih ııarkındn konser 
vereceklerdir. Dağcılık klübUnde 
tenis mnçlnrrnm flnall yapıla· 
caktır. Pazar gUııU Taksim stadyo
muncla snnt 1G da profesyonel güreş 
mllsahnkaları ynpılacak~ır. Tckir
dnğlı HUsoyin ile Cak Şeri güreşe· 
ccktlr. Sabahlc>yiıı saat oııtla Moda
da. kUrek, yclkcıı, yüzme teşvik mli· 

snbnknlnrı 'nrdır. 

15 Ağustos pazartesi günü Beyazıt 
meydnnındo. saat 21,5 da EınlnBnü 
11, lkC\ i temsil şulıc>sl tnrnfmclan 
(Klbnrlık hudalası) ıılycst oynana-

cal<tır. 

\'üksek lktısat ve 
ticaret mek tehi 
mezunlarına 

Her sene olduğu gibi bu sene de 
mektepten mezun olan arkadaşları • 
mız şerefine 12-8-38 tarihine rast
lıyan cuma günü akşamı saat 21 de 

Suadiyc plaj gazinosunda verilecek 
şölene şeref verecek arkadaşların da
vetiyelerini almak için bu gün saat 
17-18 arasında cemiyete gelmeleri 
rica olunur. 

Yüksek İktisat ve Ticaret mek. 
tcbi Mezunlar Cemiyeti 1stanbul 

Şubesi 

Pendik kampı 
K!IHUr direktörü Tevfik ve kültilr 

bnknnlığı sıhhat ispckterl Cela.l dOn 
P<'ndlkteki opera okulu kampını tef

ti<: ctıut~lerdlr. Kampın çalışma du· 
rumu etrafında arnkn.darlardan lzn
hnt alınmıştır. 

--o-

Veni seyyahlar 
Diln snbah ~ehrimlze ırnstence vn

purlyle 800 seyyah gelmiş, durmn· 
dnn Dursnyn geçmişlerdir. 

mandolini veya cümbüşü alan og • 
rctmen arkada3larile birlikte şar~ı 
söylliyor. muhtelif oyunlar tc:.tip e~ı: 
yorlar biri diğerine şarkı soylem .... k 
için y~lvarıyor. Arkadaşlarından da 

Sonbahara hazır o'un 
yardım istiyor ve: . . 

_ Sesi pek de giizeldir, hanı .. ~~r 
söy:erse .. O s .. ylediği vakit butun 
Çamlıca yerinden oynar! 

Di"eri bu söze menun olmakla be
rııbe; hafif tertip kızıyor ve biraz 
daha nazlandıktan sonra şarkısına 

ba11ıyor... .. .. 
Sağdaki kompartmanda ko!3ed~ bu-

yük bir yeri kapan Mansur 1:ekm o. 
turduğu yerden, Divan edebıyatm · 
den tut da yakın zaman edebiyatına 
kadar bütün edebt devirlere ait kon
feranslar vermekle meşgul.. v 

Muslıhittin Okyayın oturdugu kom 
I' rtm:ının önii.nden geçenler ve yolun 
:r<lrısmn gclindi$i için damacaya has. 
rc~le bakanlar çok! Malum ya .. Su 
m~elcsi.. lspekteri kafese koymak, 
hır ız su koparmak için onun bu. de. 
f nli bu!uşunu alkışlıyanlar takdır e. 
<l nlcrin bini bir para ... 

Az sonra elinde mandolin takımı 
olduğu halde bir kafile kompa:ıma • 

·· ·· de durdu Hen bir a.gı?Alan nm onun · ~ 

ı;arkı söylemeğe başladılar: . 
Aman Muslihittin. canım Mush-

• bittin 

Dir parçacık su Muslihittin 

O bunları hiç dinlemiyor. Ne olur, 
ne ~lmaz, diye damacanayı sıkı sıkı 
tutmuş ynpılar tk bütün tnnrruzlara 
silahlanmıs bır rnzi~ tt ! 

Günün n sıcak saatl rı böyle ge. 

öııUmüzdc artık yaz değll, sonba
har ... Ağustosun on beşi yaz on beşi 
kış derler. Bu. bilhassa bizim meın 
lekct, hususiyle İstanbul için doğru
dur. ou beş ağustostan sonra yağ
murlar bir başladı mı sonbaharı ka.· 
pıııızııı üniludc yeya pencerenin ko-

ıınrmda bulursunuz. 
Onun için, ihtiyatlı olmak ıtızım. 

Sonbahar elbiselerinizi şimdiden ha· 
zırlnsaııız fena olmaz. Esasen, ar· 
tık moda terzileri sonbahar model· 
Jerinl bnzırlaınnkla mec:gul ye yenl 
modalar çıltmış bile bulunuyor. 

Sonbahar modnlarmda roplarm 
kolları yeni bir hususiyet gösteri
yor. Daha doğrusu, buna pek yeni 
denemez, çUnkU esld bir modanın 
cnnlandırılmnsından ibarettir. Fa
kat moda lllemlııde ne ,·ardır ki tn-
mamlyJo yeni olsun! 

Sonlıahar, roplarıncla bu "yenilik" 
kolların uzun olmasıdır. Hu uzun 
kol fazla bol dcğilcllr, hatta. ekseri
ya çok dnrdır. Bilhassa üst tarafı 
kola yapışıyor, dirsekten aşağısı bol 
dur ye bilekten düğmelidir. 

Ynlnız. bunun zayıf kimselere pek 
yakışmayacağıııdan korkarız. Bu 
se>nekl karpuz kollar ise bilhassa za
~ ıf kimseleri geniş omuzlu göster
nwkto dl. Jlalbuki kolların üst kıs
mının clar olması, hiç de zal ıfların 
lehine değildir. O zaman bu moda 

nın nksl tatbik olunabilir: Kolun nst 
kısmı geniş, bilek kısmı dar yapıla· 
bilir. 

Kolların sUslU olması da gene bu 
sonbahar modası cUmleslndendlr. 
Ynlııız, sUs oı ıuz kısmında vo kolun 
dörtte birini teşkil edecek şekilde
dir. 

.,us edibi. Tolstoy 
Eserlerini nasıl yazmıştır ? 
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Tolstoy dostlarHc konuşurken edip 
olmadığını söylermiş. Kendisini sc. 
vcnlcrden Husanofa bir gün ş)ylc 

demiştir: 
"Turgencf ve Puşkin ediptir. Gon. 

çnrof ise Türgeneften daha b:.iyiik 
ediptir. Lermontof ile bense katiyen 
edip değiliz.,, 

Tolstoy, profesyonel yazıcılıktan 
va1.geçtiğini söylemesine rağmen, 
profesyonel bir edebi)•atçı ol
maktan hiç bir zaman kurtulama
mıştır. Gazetelere sip::ıriş üzerine ya. 
zı yazmış ve 80 ya5ma kadar yazıla. 
rından alacağı ücrete ,. ı'J ı "l:!ı kala. 
mamıştır. 

(Hus gazetc~ı >ndc tefrika edilen 
(Harp ve sulh) e:;eri için bu gazete
nin muharrir muavini Lubumef ile 
uzun uzadıya pazarlığa girişmiştir. 
Pazarlık hak.kında karısına yaroığı 
bir mektubunda. Tolstoy, §unları söy
lüyor: 

.. Tnm iki saat pazarlıktan sonra o, 
yaprağına 5ü ruble teklif ederken 
profesörce geniş, geniş gülüyordu. 
Ben s<:zümdc sebat ederek başka cc. 
vap vermesini istedim .. 

Gazeteler satın alacağı yazılar için 
daima bir tarih tayinini ister. Tols. 
toy, için bu türlü şartlar altına gir
mek çok ağır gelmişse de ister, iste
mez, kabul etmek mecburiyet karşı. 
sında kalmıştır. Meydana getireceği 
her eser Uzerinde muharrir, çok bü. 
yük emek ve zaman sarfetmiştir. Bir 
kit-ap yazıp bitirdikten sonra 7, 8, 
hatta on kere retw~tan geçirerek tas. 
hihler ve ilaveler yapmıştır. (Bnsu
badelmcvt) eserini 700 yaprak üzeri
ne yazmış, aradan bir müddet geç. 
tikten sonra eserinin bir çok yerleri. 
ni çizmiş, bazı yaprakları yırtarak 
yeniden Wh·clcr yapmıştır. Hatt.fı. e
serin kahramanları ara.sına yeni kah 
ramanlar ilave ederek bazılarının i
simlerini de de!";riştirmiştir. 

Bir eseri yazıp bitirdikten sonra 
birkaç gün bir tarafa atar, unutur 
gibi yapar. Te~rar (tetkik) edermiş. 
Bu tetkik işinden sonra kötü bir yci. 
se düşerek gayri memnun insanlar 
gibi ıztırap içinde kl\Tanıp durur -
muş. Anna Karenina eserinin tashih: 
müsveddelerini gömen geçirirken· 
bermutat bu türlU bir yeisin içine 
düşmüş ve StTahofa gönderdiği bir 
mektupta eunları yazmıştır: • 

''Kendi yazdıklarımın ben düşma-' 
nıyım. Bütün tashih müsveddeleri Ü-' 

zerinde yeniden çalışmak icap edi. 
yor. Tabe3ilen bütün kısımların be. 
nim olmadığını ilan etmek istiyorum. 
Kabahatliyim, istikbalde bu kaba • 
hatlerden kurtulmağn. çalışacağını.,, 

Kraytserova Sonata eseri 7 kere 
tashih ve ilave görmüştür. Bu ese -
rin mUsvcddelcri üzerindeki Tolsto. 
yun tashihleri pek çok değildir. Ha. 
tıralarında bu eseri hakkında, "eseri 
okudum, fazla. tashih yapmak isteme
dim,, cümlesini kaydetmiş.sc de ara
dan birkaç sene geçtikten sonra yine 
batıra defterinin bir kö&esine şunlarr 
yazmıştır: 

''Bu kitabı okuyup tetkik ediyor. 
bütün satırları kırmızı kalemle çiz. 
mek düzeltmek, ilftvelcr yapmak, baş. 
tan aşağı değiştirmek hevesine ka
pılıyorum. Bu esere fena halde kızı
yorum. Sanat itibarile bu kitap bir 
faciadır.,, 

Tolstoy, bütün mevzularını hayat. 
tan, kahramanlarını, yaşayan insan. 
lardan seçmiştir. 

Bu kahramanlar, onun her gün 
karşıla§tığı yakın adamlar, dostlar, 
komşular, tanıdıklarıdır. 

Yalnız ''Karanlığın kuvveti,, cserL 
nin mevzuu bir mahkeme dosyasına 
istinat eder. Bu dosyayı kendisine 
dostu müddeiumumi Davidof vermiş. 
tir. Kraytserova Sonata, eserinin mev 
zuunu Tolstoya ilham eden zat. Bur
lak - Andreyef isminde bir aktör. 
dllr. Burlak, bir gün trende bir ar. 
kadaşile karşılaşmış Ye bu arkadaş
tan karısının hıyaneti hakkında bir 
çok acı hikayeler dinlemiştir. Bu hi
klyeleri akt.ör Tolstoya nakletmif, 

ve eser bunlardan doğmuştur. 
"Şeytan,, eseri de hakiki hayattan 

alınmış acı bir sahnedir. 

Tolstoy, {Şeytanı) yazarken buna 
vereceği ismi bulmu~ ve (Fridrihtsa. 
nın tarihi) demiştir. Bu Fridrihtsa, 
o zaman hayatta olup Tulamek'te 
sorgu Mlkimliği yapan karaktersiz 
bir adamdı. 

Stcpanin:ı Mumitsima isminde bir 
Rus karısı ile yaşamakta olup, kadm 
Tatar bir Arabacmın karısıdır. 

Fridrihs, birkaç sene Stepan.ina i
le gizli olarak yaşadıktan sonra baş
ka bir kadınla evlenmiştir. Fakat ka 
rısmı scvemiyen sorgu hakimi u~ 

ay sonra Tatarın karısını öldürmil§. 
tür. Bu cinayet sevginin bir neticesi. 
dir. Hakimler katili gayrişuuri ola
rak i§lenen cinayetten dolayı malı -
kUm etmemiş, beraet ettirmişse de 
sorgu hakimi vicdan azabından kur. 
tulamamı§ ve bir lokomotif 'altına ba. 
rımı koyarak ölmüştür. 

Tolstoy, eserlerinin bazılarmda 

kahraman rolUnU başka isimler al
tında kendi oynamış ve hususl haya.. 
tından acı ve tatlı safhaları ca.nlan. 
dırmıştır. Bazı münakldtlere göre. 
(Şeyta) eserinde Tolstoy kendinden, 
de bahsetmiştir. · 

ÖlümUnden az müddet evvel BiblL 
yografisini yazan Birükofa, bazı iti· 
raflarda bulunurken hep iyi ueylerl 
yazdığını, hayatının kötü taraflarım 
yazmadığını söylemiş ve önırünUn so.. 
nuna kadar vicdanını kemiren iki 
hfidiscnin tercüme! haline kaydedil. 
mesini ısrarla istemiştir • 

Bu hadiselerden birincisi evlen. 
mezden evvel Tolstoyun köy kız ve 
kadınlarile olan münasebetlerinde 
l§lcdiği günahlara, ikincisi de hala
sının evinde hizmetçilik eden Go§ey 
ismindeki kızın bekaretini bozması
na,. ve bu gizli günahın duyulması U. 
zerıne hizmetçinin evden kovulması. 
na ve bunun neticesinde kızın ölme
sine aittir. 

Bu iki acı vaka Tolstnyun Basuba
dclmevtinde ayan olarak görü1ebilir. 
Köy kız ve kadınlarile delika.nlıhğı 
esnasında vuku bulan miinasebetle. 
rinde a§ın hareketlerde bulunmuş • 
tur. Evli bir kadın olan .Askinya hak
kında 1858 senesindeki batıra notla
rı arasında sunlar okunur: 

''Bu kadın ne kadar iyi ruhludur. 
Onu bütUn gün eski koru içinde bek. 
liyorum. Ah ..• onun güzel gözleri, ben 
ömrümde kimseyi bu kadar sevme. 
d.im. lztırap içinde yalnız onu dü.şii
nUyorum.,, 

Tolstoy, Sofiya Andrcyevna ile ev
lendikten sonra uzun miiddet (Şey. 
tan) ismindeki kitabını karısından 

gizlemiştir. ÇilnkU bu eserinde Askin 
ya ile olan münasebetlerinden sahne_ 
ler vardır. Tolstoyun karısı bu mü
nasebetleri bilahara hatıralardan öğ 
renmiştir. Tolstoyun kansı Yasno -
pol'deki evlerinde bir gün As'dnya 
yı görmü.ş ve gayriihtiyari kaşlarını 
çatarak kıskanmıştır. 

Askinya, Tolstoyun bUtiin ömrU 
müddetince vicdanını kemiren a.cı 
bir sevgi olarak kalmıştır. 

.lrtı .N'ecmııffln .DJlonnGn 
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- Hnyır, o bir Mongol değlldi, dt-ı 
ye cevap verdi. Hayvanı nallıydı ve 
nallarının taşlara çarparak çıkart
tığı sesi gayet iyi işittim. Fela.ket, 
mahvolduk. 

Bu sözler Uzerlne, arkadaşım: 
- Bu sefer, her şey bitti, dedi. Bu 

vekilde ölllm pek ahmakça bir şey. 

FHhaklka, bunda haklıydı. Tam 
bu sırada, kapı vuruldu. Gelen, bi
ze Uç at getiren bir Mongoldu. Hay· 
vanları derhal eğerledlk. ÜçUncU 
beygire çadırımızı ve erzakımızı yük 
lcdlk, (Gay) e veda. etmek Uzere, 
derhal hareket ettik. 

(Gay) in evinde harp konseyi top
lanmış bir haldeydi. Birkaç kolon
la, birçok Kazak neferleri, dört nala 
gelerek, Kızılların (Hatyl) e doğru 
yaklaştıklarını, fakat yaktıkları a· 
teşlerden, geceyi ormanda geçirmek 
niyetinde olduklarının anlaşıldığını 
haber vermişlerdi. Filhakika, pen
~erelerden, yakılan ateşlerin kızıllı

ğını görmek mUmkUndU. Düşmanın, 

işgal etmek istediği köyUn yanıba
eında bulunmasına rağmen, geceyi 
ormanda geçirmek isteyişi çok tu· 
haftı. 

Tam bu sırada, mUsellah bir Ka
zak neferi içeri girerek, müfrezeye 
mensup iki kişinin gelmekte olduk
larını haber verdi. Hepimiz dışarı
ya kulak kesildik. Biraz sonra, dı-
ardan nal sesleri ve konuşmalar 1-

şltllmeğe başladı ve nihayet kapıya 
vuruldu. (Gay): 

- Giriniz, dedi. 
tcerlye iki kişi girdi. Soğuktan 

sako.l ve bıyıkları beyazlaşmış, ya
nakları al al olmuştu. 'Ozerlerinde 
Siblrya kaputları, başlarında ast· 
ragan başlıklar bulunuyordu. lktsl 
de sllllhsızdı. Kendilerini sorguya 
çektik ve bunların (lrkutsk) hava
llslnden, beyaz köylülerden mllrek· 
kep bir mUfrezoye mensup oldukla· 
nnı öğrendik. 

(lrkutsk) yakınlarında Bolşevik
lerle yaptıkları müsademede mağlO.p 
olduklarından geriye çekiliyor ve 
(Kazagrandi) kuv,·etleriyle birleş

meğe çalışıyorlarmış. Bu kıtanın 

kumandanı, Çarlık rejiminde, aşırı 
fikirlerinden dolayı birçok defalar 
mahkfım edilmiş bir ı;osyalist olan, 
yUzbaşı ( Vaslliyef) ti. 

mağazası bulunuyordu. Fakat Çin· 
iller, Kolonların arasında kadınlar, 
çocuklar ve hastalar bulunmasına 

rağmen, onları buraya kabul etme· 
mlşlerdi. Burada, yarım saatten faz
la durmadık. Yol, bazı kısımlar

daki kalın kar tabakası mUstesna, 
çok dUzgUn ve kolaydı. 

(Ecingöl) havzasını (t.luren) den 
ayıran yilksek bir tepeden geçtik. 
Tepeye yakın, başımızdan beklcn
uıcdlk bir vaka geçti. Bir ucu sık a· 
gaçlık, oldukı;a geniş bir vadiden l· 
lerllyorduk.Ormanın tam kenarında 
bizi sözetledlklcrl belli olan, iki su
var! gözUmUze ilişti. At Uzerindekl 
duruşları ve hayvanların vaziyeti, 
Mongol olmadıklarını gösteriyordu. 
Onlara seslendik ve el salladık. Ce· 
vnb vermediler. Az sonra, ormandan 
UçtlncU bir suva.rl daha çıktı. Atları
mızı, onlara doğru dört nala kaldır
dık. Kendilerine bin metre yaklaştı
ğımız zaman, attan atlıyarak Uzer!· 

mlze ateş açtılar. Çok şUkUr kl, bir 
birimizden ayn ve kUçUk birer hedef 
göstererek, flerllyorduk. Biz de der
hal yere atladık ve ateş etmeğe ha
zır bir halde yere yattık. Yalnız, biz
leri Kızıl yerine almış olmalarına 

ve ortada bir yanlışlık olması lhtl· 
malini dUşUnerek, ateş etmedik. Bir 
az sonra, atlarına. atlıyarnk uzak
laştıklarını gördUk. üzerimize Av
rupa tufekler1 ile ateş etmlşledl. Bu 
dn, bu havalld9n olmadıklarını gös· 
teriyordu. lzlerlnl muayeneye git
meden önce, ormanda kaybolmaları· 
nı bekledik. lzlor de hayvanların 

nallı olduklarını gösteriyordu. Bu 
da, bunların Mongol olduklarının di
ğer bir dellllydl. Acaba kimdiler? 
Bunu hiç bir zaman öğrenemedik. 
Fakat, kurşunları, içimizden birine 
isabet etmiş olsaydı, hayatımızda ne 
kadar mUhim bir rol oynamış ola
caklardı. 

(Arkası var) 

IP'cnnste 
Hir çat çUktU 

Eyüpto Boyacı sokağında Fehmi
ye alt boş sabunhanenln çatısı dUn 
ansızın çökmUştUr. lçerde kimee bu· 
Iunmadığından nüfusça zayiat olma
mıştır. 

Havuza düştü - Kasımpaşada Ha· 
cı Hilsrev mahallesinde oturan 12 
yaşında Müyesser Kuruçeşmede ba
basının boya fabrikasına gitmiş, ha· 
vuz kenarında oynarken havuzun 
duvarı yıkılmıştır. Müyesser havu
zun içine düşmüş, muhtelif yerle • 
rlnden yaralandığından hastahane -
ye kaldırılmıştır. 

J\.cz.znptan ;rlizU randı - Fenerde 
oturan arabacı Hayim 70 klloluk bir 
kezzap şişesini arabasına koymuş, 

Kumbaracı yokuşundan inerken a • 
raba devrllmlş, yere dUşen şişe kı -
rılmışur. 

Etrafa saçılan kezzaplardan halt 
örUcUsU Alberin yüzü yanmış, hasta
haneye kaldırılmıştır • 
Yangın 7.annedildi - Evvelki ge

ce Postahane caddesinde Kızılay 

hanının bel:çlsl binayı duman sardı· 
ğını ve yangın kokuları çıktığını gö
rünce itfaiyeye telefon etmiş. Bir.az 
sonra gelen itfaiye binanın her ta
rafını aramış, yangın görememiştir. 

Bu arada ecza deposunun klllt ve ke 
penklerl kırılmış, duman ve kokula· 
rın buz dolabında makine yağlarının 
kızışmasından çıktığı anlaşılmıştır. 

Ilı:ı.şından yaralandı - ÜskUdarda 
oturan Zehra isminde 73 yaşında bir 
kadın dün Altınbakknlda tramvay 
durağında karşı tarafa geçerken 
Şlşlı • Beyazıt hattına işleyen 160 
numaral; tramvayın sademeslne ma· 
ruz knlmış, başından yaralanarak 
hastahaneye kaldırılmıştır. 

lki kavgacı yalmlandı - C'skUdar
da Balıkçı yokuşunda 22 numaralı 
evde oturan Mustafa sarhoş olmuş, 
Bayram ustanın kulUbeslnde yatan 
Salih lle kavga etmiştir. Bıçak ve 
sopa ile blrlblrlerlnl yaraladıkların· 
dan yakalanmışlardır. 

BAHÇEKA.PIDA BlR KAZA 
DUn öğle Uzer! Bahçekapıda bir 

kaza olmuş, 65 numaralı tramvay a· 
rabaslyle 152 numaralı sulama ot0e 
mob!ll çarpışmış ve otomob111n ıa.s

tıkleri patlamıştır. Tramvayın da 
~n sahanlığı hasara uğramıştır. 

BUtUn korkularımız zail oldu. Ra
porumuzu vermek lçln iktiza eden 
bUtUn malO.matı topladığımdan, bir 
an evvel (Muren KUre) ye vasıl ol· 
mak nzere, derhal hareket etmeyi 
kararlaştırdık ve hemen yola çıktık. 
:Yolda, cenuba doğru firar eden Ko
lonları çağırmağa giden Uç Kazak 
neferine rastladık. Onlarla beraber 
yolumuza devam ettik. Nehrin ke· 
na1 ına vardığımız zaman atlardan 
indik ve hayvanlarımızı buzun U· 
zerinden ~edekte geçirdik. (Yaga) 
kucliırmuş bir haldeydi.. Yeraltı 

kuYvetıeri, suyun sathına doğru 

korkunç bir homurdanma ile fışkı
ran bUyük buz parçalarını havaya 
fırlatarak, suyun akıntısında bUyUk 
dalgı;ı.lar husule getiriyor, nehıin 

buzdan sathında, muhtelif istikamet 
lere doğru uzanıp giden birçok lvi
caçlı çatlaklar görUlilyordu. 

Temmuz ve ağustos aylarında 
neler yeriz ? 

Kazaklardan biri, bu catıaklardan 
birine düştU. Onu, boğulmak tehll· 
kesinden zarzor kurtarabfldlk. Za· 
vallı, sırsıklam ve soğuktan yarı don 
muş bir halde, (Katyl) e dönmek 
mecburiyetinde kaldı. Buzlu satıh 
üzerinde, hayvanlarımız sık sık ka
yıyor ve dUşilyordu. lnsan ve hay

an, hepimiz, ayaklarımızın altında 
izi tehdit eden ölüm tehlikesini, 
çıkça hissediyorduk. Nihayet, ııeh-
ln öbür yakasına varnl.nldik ve ta· 
U ve lçtimat bütün ''olkanları ar
amızda bırakmış olmaktan mem
un ve mesut, cenuba doğru yolu
uza devam ettik. 
Nehirden on altı kllometre ötede, 

lk muhacir kafilesine rastladık. 

unlar, ortasında bUyilk bir ateş yak 
ıklan geniş bir çadır kurmuşlardı. 
adırın biraz ötesinde bUyUk bir Çin 

ŞEFTALİ: Yaz meyvalan içinde 
tatlılığı ve lezzeti ile göze çarpanlar
dan birisidir. Hemen Uzüme yakın 
denecek derecede mevkii vardır. 

Uzüm nasıl bazı zayif ve kansız 
hastalar Uzerirrde iyi esir ediyorsa 
§eftali de hemen hemen ayni tesiri 
haizdir. Şeftalinin terkibinde §Unları 

görürüz: 
Su, sellüloz, hamıziyet, azotlu mad. 

deler, azottan gayri maddeler, şekerli 
maddeler vardır. 

Yalnız (C) vitaminini havidir. (C) 
vitaminine ihtiyaç olan hastalıklarda 
çok fay:ialıdır. Pek büyük istifadeler 
temin eder. 

Şeftalinin tüylü tüysüz cinsleri bu. 
lunur. Tilyailz cinsleri daha kolay haz 
molur. Tüylillerin hazımlan güçtür. 

Şef talil er içinde (Hoh) adı verilen 
şeftali çek güzeldir. Ara sıra çekirde. 
ğindeki badem yenilerek bazı zehir • 
lenme vakaları görülmekte ise de bu 
da beher çekirdeğin bademinde 64 mi
ligram hamızı kiyanos bulunmasından 
ileri gelir. Katiyen yememelidir. 

KARPUZ: Yazın su ihtiyacı karşı. 
sında bizi serinleten güzel bir yaı 
meyvasıdır. Sıcak ve içi geçır.iş bulu. 
nan bir karpuzu yemek doğru değil • 
dir. 

Bunun için böyle sıcak havalarda 
herhangi bir karpuz ele geçince he • 
men yememeli, dilim dilim kesmeli, 
Uzeı-ine temiz bir tülbent örtmeli, se. 

rin bir yere bırakmalı, soğuduktan 

ıonra yemelidir. 
Aksi takdirde mide ve bağırsaklar 

llzerinde fena tesir yapar. Karpuz böb 
rekleri tenbih edCiek iyi bir rol oy
nadığı için fazla idrar da verir. 

KAVUN: Yaz meyvalan arasında 

güzel kokusu, tatlı yenişi ile kerr-disi.. 
ni tanıtan lezzetli , sulu bir meyva.. 
dır. Hazmı gliçtür. 'Bunun için hazım 
da mügkUllt ve mide ağnsı çekenlerle 
(rc:gl) ağırm çeken bayanların ye • 
mesi doğru değildir. 

Kavun esasen fazla yenirse bağır

saktan bozar. Ha ttS. ishal ve kanlı 
basura sebep olabilir. Hele kavunun 
üzerine su içmek bağrnak hastalıkla. 
nna meydan açmak demektir. 

ERiK: Eksi ve tatlı olmak Uzere 
ikiye ayrılır. Gerek tatlı ve gerek ek
şi olsun henüz kemale ermeden ye. 
mek doğru değildir ve bağırsak hasta. 
lıklarma sebebiyet verebilir. 

Terkibinde manyezi olduğu için e. 
rik mUl!yimet de verir. Çiy yendiği 

gibi reçel, komposto, doşaf halinde de 
yenilir. 

Pek çok cinsleri vardır: 
(Amasya, mürdüm, can, bardak, 

türbe, çakal, urbani) erikleri meşhur 
durlar. (C) vitaminini havidir. Bu 
vitamine ihtiyaç olan yerlerde çok 
fayıdahdır. 

Dr. Necaettin Atasagun 

Mersin porta a la ı 
Mersinde her yd 30-40 bin ma

renciye fidanı e i iyor 
ersin, (Hususi) -
Mersin ve ha valisi, 
narenciye ağaçla.. 
rınm ne§Vilnemnsı 

için her tUrlU ik • 
Um şartlarını mil· 
kenımelen haizdir. 
Son senelerde ta
biatın bah§ettiği 
bu mazhariyet ta.. 
mamile takdir e. 
dilmi§ bulunduğun 
dan bun4an azanü 
istifadeye çalışıl -
makta ve bu saye
de portakal bah. 
çeleri sUratle ge. 
nlşlemekte, istih8a1At ta o niSbette 
artmaktadır. Yalnız bahçeleri bulu
nanlara, portakalcılığı meslek itti
haz edenlere münhasır kalm,ayıp ay. 
ni zamanda mubtelü meslek erbabı. 
nın mali vaziyetleri müsait olan bir 
çok kimselerin de ba.hçe yetiştirme
ğe teşebbll.sleri Mersinde portakalcı
lığa verilen ehemmiyete bariz bir de. 
lil teşkil eder. Bu suretle her sene 
30 - 40 bin fidan ekilmekte olduğu 
memnuniyetle mUşahnde olunmakta. 
dır. 

Mersinde halli. narenciye bahçele
ri 700 hektar arazi iega.1 etmekte o
lup bu saha.dq.ki ağo.ç ve fidanlar, 
yUz yetmiş beş bini yetişmiş ağaç ol. 
mak üzere 315 bindir. Portakal cins. 
Ieri Yafa, yerli, Trablus, eeker, kan 
ve dilimli olmak üzere altıdır. Rayi
ha, renk', çekirdekslzlik, mahsuldıır
lık ve nakliyatta muka.ve.net gibi 
cihetlerden hepsine faik ola.n Ya.
fa cin.sidir. Bundan otuz sene evvel 
bir meraklı tarafından Yafadan ge. 
tirilen aşı ile tekSirine bo.şla.nm.ış ve 
evsafı asliyesinden hiçbir şey kay
betmediği gibi daha sulu, da:ba leziz 
olmak üzere baslıca bir cins teşkil 
etmistir. Son zamanlara kadar, da
ha ziynde tecrübe mahiyetin:le di. 
yebileceğim.iz bir tarzda yetiştirilen 
bu cins portakal ağaçla.rmm (yapılan 
tecrUbenin bo.h.~ettiği bilgilerden is. 
tifade sayesinde) hastalıklarının te
davisi ve sair hususiyetleri tam:ıml
le maHim bulunduğu cihetle bundan 
böyle da.ha emniyet ve vukufla ba. 
lrım ve tımarı mUmkUn olacağından 
stiratle tekamül edeceğinden §ilpbe 
edilmemektedir. 

Mersin mıntakasmın en ziyade ca. 
libi dikkat olan bir hususiyeti de, 
yukarda temas ettiğim gibi Yafadan 
gelen bu cinsin burada iyi neşvUne
m.a bulması ve meyvasmm daha ne
fis olmasıdır. Portakalda aranan bU. 
tUn evsafı haiz bulunan Yafa cinsi 
ince \'e kalın kabuklu olmak ilzere 
iki sınıfa ayrılır. !nce kabuk'lu olan. 
lar daha .sulu!lur. Ya.fa, yumurta şek 
lfnde mlltecaııis, akı bol, çekirdeksiz, 
gevrek, kafi derecede sulu ve lezzeti 
kendine mahsus olup çok iyidir. 

ltalyruı portnkall rma müşabih o
lan yerli cinste iki sınıfa ayrılır. Ya 
fa clnslnden sonra, tatlı ve cok sulu 
olan ve yirmi sene evvel Tr;blustan 
getirtilip Girit portakallarına milşa. 
bih bulunan Trablus cinsi makbul vo 
merguptur. Şeker portakalı tatlı 

limona aşılamak suretlle yetiştirilir. 
Kan ve diUmli portakallar uf ak kı. 
ta.dadır. (1930 - 36) yedi sene zar
fında istihsal olunan muhtelif cins 
portakalların miktarı şu suretle gös. 
terilınektedir: 

Sene 
930 
931 
932 
933 
934 
935 
936 

Adet 
6,600.00 
5.585.000 
7.360.000 

12960.000 
10.000.000 
10.000.000 
10.160.000 

Mersinden .Ankara, İstanbul, tz. 
mir ve diğer şehir ve kasabalarımıza 
her sene portakal sevkolunmakta ise 
de henüz kemıniyet itibarile müsait 

olmo.dığından dış Ulkelere ihracat 
ya pılamamı§tır. 

ithalat itibarile Dörtyol portakal
larına faik olan Mersin portakalları 
her sene mütezayit bir surette re • 
rakkt ettiğinden kcınımiyetten de ya
km bir tarihte Dörtyolu geride bt. 
rakma.k istidadını göstennektedir. 
Mıntakamızda 2180 hektar arazide 

narenciye mahsulü yetiştirmek im • 
kan dahilindedir. Her sene 30 - 40 
bin fidan dikilmekte olduğuna naza.. 
ran 8 - 10 sene sonra yıllık istibsa-
1atın 150 milyon adede baliğ olacağı 
kuvvetle tahmin edilmekteiir. 

Vitamin nazari:reslnden sonra uz. 
viyet Uzerindeki müfit tesirleri a.n.. 
laşılması Uzerine istihlaki kat kat 
artan portakal da, pamuk gibi her 
iklimde yetişmeyip kendilerine has 
§artlan havi mıntakala.rı iste:liğin
den ülkeleri dahilinde. o vasıfla.rı ca. 
mi iklim topraklarına malik olan mif 
letıei-' b s e rv. me ::ı. L 

• mak ımkfinma mazhar olurlar. 
Bunun ehemmiyetini takdir ede

rek memleketimizin geniş bir kısmı. 
nı teşkil eden mute:iil iklimli cenup 
.sahillerimizde de teksir ve taammü. 
müne ciddiyetle çab~acak olursak i
lerde başlıca narenciye müstahsilleri 
olan 1talyn, İspanya ve Filistini de 
geride bırakmakta hiçbir engel ta • 
savvur olunamaz. Bilba~sa portakal. 
larımızın keyfiyet bakımından !tal. 
ya ve İspanyol portakallarına olan · 
f aiklyeti bu sahada bizim için çok 
milhim bir avantaj teşkil eder. 

RADYO 
11 • AGUSTOS • 938 PERŞEMBE 

OGLE NEŞRİYATI: 
Snnt: 14,30 Pltıkln Türk musikisi, 14,50 

Hn .. ·ndis, 15,05 Pldkla Türk musikisi, 15,30 
Muhtelit plllk neşriyatı, 16,00 Son. 
AKŞAM ?\EŞRlYATI: 

S:ıat: 18,30 Muhtelit part.:ılar:· PlA~ 
19,15 Spor muSDhabelcrl: Eşref Şefik ta
rafından, 19,55 Borsa haberleri, 20,00 Sa
at ayarı: Grenviç rasıılh:ınestnden naklen. 
l\luz.nrrer 1lkar ve arkodnşlnrı tarnfındnn 
Türk musikisi ve halk şorkılnn, 20,40 Ha
va raponı, 20,43 Ömer Rız.:ı Doğrul tora· 
fından nrnbca söylev, 21 ,00 Snnt n~ :ın: 
ORl\ESTRA: l - Ilorena: Stranssfedern. 
2- Bosc: nose Monsse. 3- lltıC'.h: R<>vcil 
du Jrlntcmps. 21,30 Snfıye Tokny ve ar
kndıışlnrı tnrnfından Türk musikisı ve 
halk şarkıları, 22,10 Orke lr:ı konseri: No
volinden naklen: Kemal Akel idaresinde, 
22,50 Son haberler ve ertesi günün prog. 
romı, 23,00 Saat ayarı: SON. 

12 - .AGUSTOS • 938 CUMA 
OGLE NEŞRİYATI: 

Saat: 14,30 PIAklo Türk musikisi, 14,50 
Hn,·adls, 15,05 Pllıkln Türk musikisi, 15,30 
Muhtelif plAk ncşri)·atı, 16,00 Soo. 
AKŞAM NEŞRiYATI: 

Sıınt: 18,30 Plı'ikla dans musikisi, 19,15 
Konferans: Doktor S:ılim Ahmet Çalışkan 
(Haynt nedır), 19,55 Borsa haberleri, 20,00 
Saat ayarı: Grcnviç rosatlınncslnden nak
len. Belma ve orkodnşlnn tarafından Türk 
musikisi ve halk şorkılnrı, 20,40 Hnva rn
poru, 20,43 Ömer Rız.:ı Doğrul tarafından 
arnbco söylev, 21,00 Sant ayarı: OHKF.ST
RA: l - Puccinl: La Toskn. 2 - Ponchi· 
<'ili: Donzn dclle ore. 3 - l\lon Cred: Les 
petıı samfns. 21.30 Tnhsfn Karnkuş ve 
nrkndnşl:ırı tarafından Türk musikisi ve 
halk şnrkıları, 22,00 Cekoslovak snnııtkdr
ları: Viyolonist Jıın \'lloliı;la~ lsky ve orkn
cln lnrı: Kuvartet çe Çek milli havalan, 
Gaydn, 22,50 Son haberler ve ertesi sü-
nün programı, 23,00 Saat a)tın: SON, 



Yazı ve· resimle hadise'er ... 

Romanın 

kahramanı 
Makslm Gorkl 

Talth, bana bir kere o kadar çok 
yakınla§'lllıştı ki, tırnakları ara~a 
düşmeme ramak kaJmıfb. Bu hldi.e, 
b · r gezi esnasında olmUflU· Arkadat
larla birlikte kalabalık bir genç kafi. 
le o ak§a.m Volga kenarında bir ç& -

Jırda toplanmııtık. 
Esetre a vbyan balıkçılarm misali. 

ri idik ... Ateşi11 etrafında halka tef. 
kil ederek çorba yedik. Votka ve bira 
içerken ıu kahbe dünyanın nuıl dil
zeleblJeceğini münakaşa ettik. Şiddet. 
u oıan bu munakaşadan rııh ve vu. Hsk 1 m~zarlarda 
cutça yorulduğumuz için çayırın muh it azılar 
telif i•tikametlerine dağıldık. Herkes 
itıtediği yolu tuttu. Ben, zeki ve na- GUrciıtanda Taaalkan mıntakaaın • 
zik olduğu görUleıı bir kızla biri~ dak" eski mezarlıklarda yapılan kuı • 
idim. Harikullde siyah gözlil olan lard~ 1225 adet eı'ki eser elde e-:lllmiı 
kız içten ve hissederek konUfllYOrdu. tir. 
Bundan baı,ka, bütün delikanlılara bil Bulunan eserler aramıda s•yet ar. 
yük ve anl&§ılır bir sevgi ile bakıyor. tiıtik ince desenlerle dynetli ~r~k 
du. çanak çamlek, çok iyi muhafaza edıl. 
Yavaş adımlarla yanyana ilerliyor- mit saf altından bir bıçak, altmd~ 

duk. Bi~ilmiş otlar ayaklarımız altın. z.arif bir ıerdanlık, altından bir ~eyık 
dan toz püskürüyor, ay qığı ile bir. heykeli ve sUmüıten bir kü.p bılhas- , 
likte gökten bayıltıcı bir hararet dö- sa nazan dikkati çekmektedir. 

kWüyordu... Bu arkeoloji ketiflui, çok ehemmi. 
Derin bir göğUa geçirdikten eonra, ll'-w olunmakWdır· Zira bu 
kız, ilk ola.rak söze bqladı: yetli te ua 

- Burası ne kadar güzel .. Sahrada qyalar, ı:amanımudan 11 bin rene ev. 

.§lbiyiz. velin• aittir. Bu kanlar, bu mıntakada 
Bu sözlerden sonra bir ot gölgesi. mevcudiyeti fimdiye kadar sizli kal -

ne oturmamızı teklif etti. Atet bö • _ .. yUktek kWtUrJü bir medeniyet mer 
cekleri "wldayordu. -• i b tın k 

Ben, bayatı bildiğim kadar anlatı- kezi bulunaıuı olduiunu s at e e • 

yordum. Kız, birdenbire oh .. diyerek tedir. 
arkasını d&wlil; ,a.Jerl .Jcapaııdı. Ren 
ıt uçtu, teneffflstl durdu. • lnıilb kadınlan ipek çorap için 

HayatJmda ilk defa bayılıp fenalık ıenede 18.000.000 •terlin harcamakta
geçiren birini görüyordum. KorkmU§ dırlar. Amenün kadınları ise 70.000. 

ve aklını kaybetmiı gibi idim. Yar • 000 ~terlin harcıyorlar. 

dmı için bağırma.k istiyordum. Bu SL • Yapılan bir istatistik erkek ço -
rada, iyi terbiye gö~Uı roman kah. .. 

__ ;;;.;.~;;;.;;,;.;;;ıiMliift1i~iM~~lln~emaJa~~~~ttlk~lerW~~,e.teı~~rme~kte41a'. 
diğini dUtilndilm. Belindeld kolam Kıs çocukJan lda, ece• ,.atakta kitap 
çözdüm Bluzunun dilinıeleriııl kopar· okuma'ktan yana erkeklerden daha çok 
dmı, bava almaaı için göğeilnll aç • 

vakit sarfediyorlımuı. 
tıın. 
Kafamın f çf nde anlayamadığım L • Dünyadaki 7 5.000.000 beyıirden 

cayip, fakat tiddetli bir darbe ~i~ - ıtl.500.000 adedi Ruıyada, 11.500.000 
ıettim. Göğsünün üst.Unde ay J§ıgı ıle adedi Amerikadadır. 

parlıyalı iki bUyilk ve şeffaf meme • Mandada, bazı çiftlik sahipleri, 
gördüm. Gqyolmuı bir halde eğilip tayyarelerin pek alçak uçmasından 
öpmek istedim. Heyhat.. Aklım ba· dolayı alikadar makamlara tiklyette 
§ima geldi. Başımı dimdik yukan kal bulunmu•,.,rdır. Şiklyetlerinin sebebi, 
dırarak su getirmek üzere Volga ke. ,.. kla u 

alçak uçan tayyarelerin tavu n r: 
narma doğru koştum. kütmeıl ve bu yikden tavuklann iyı 

Bir deli gibi çayırın içinde kap. yumurta yumurtlıyaDMmH•dır. 
koşa, ppka dolusu suyu getlrdifim 

vakit, kızı otların tızerine uzanmıı. Buıan lef rlka•ına ba,ladılrmıı 
ellerile bozduğum tuvaletini düzeltir- bu tnlertıcan ıerlul J1Q:an diJnuanın 
ken bqldum. tanınmır ,a:tltdlerlnden Ctn Rol; 
Şapkayı elile iterek, yorgun bir ser bir ratıellıle tanııtılı Amerika 

ne "ln-·mu kalmadı,, dedi. Ayağa mlluanerltrlndtn birinin kı::r dtld-
u..1& ti 1 bu topla tüf ekle 11ıkılma: 

kalktı. ftteee doğru yollandı. ;;u,':a~ :e,.,lnl,; muhlline ıirerd, 
Hareketini hot gt:rerek ark111ndan vaıill'"· uakından görmek rartl11lt 

koştÜm ve: l•C'lirlilmlılir. ()jrtndlkltrlnl an-
- Sizi mUnuebetaiz bir hareke • /rıtırken, ba:ı lslmltri ilk harfltrl11-

te IC'ıcbllttn fa:la açıla vurmamalı 
tim'e gUcendlrmiı olmıyayım ! flli:tlllll gibi, ba:ı tıimltrl de la· 

Diye af diledim. ırnmtule dellılk ,&ltrmlılir; me-
Ketıik bir ifade ile "hayır, fakat. •eld "N. p. o." meıhur bir aile11e bıı 

liz bir hayat adamı defilslnil, buna ıurıda trareltlr/1 .... • 

rağmen size k&rfl yine miltepkkl. .,__,_ bir dostumla beraber, 
rim .. dedi. Aınerı_.. 1 bi 

' 1 ütee-fr oJm .. -+um. "'" .. kil, onun "34 tetrinlsanisinde, yatmur u r 
• ..,.. ~· Y.... l 7 bi üddet eY • 

tq kkilril yUrekten de.fili!. Blltlln iln ötlenden sonra, r m 
.. ~ Dlil rd ı . --unda yanan "Morro 

barekitile alay e..ı~· ıör yo u. vel dam - - h' d '-i 
1 ka_., ru pptanı aley ın e .. 

Esallf'D çok nadır o an •vu&fllla- Kastı., vapu . d b" 
l"rrmız bu hidkeden sonra daha çok davamn rr.uh&keıne celselenn en ı. 
aeyr. ':le tf. Dört yıl sonra onu, Vol. rinden, ctaııUyordum. Brodveyd;n .a~ 
ıa Uzerinde bir vapurda gördllm. Ko. iJYa dolnı. canı 11kılmıt ve ac~ ecı ır 
cumm yanma şehre rtdfyordu. halde dlnetin en yakın methaline akıp 

_ ~ g&-dUfQnUz ,tbi, ben ev • pdtn bitip tU"kenme• bir lnaan :la~ 
lendim. diye söze yine o bafladı. Ma. baJıtr araıına s·kqmıf, aluntıya pı 
afyi hatırlıyordu. nıııtık. Büroların kapanma . saatiydi. 

G6kten dökülen a 't:n ıualar neh. Benim de acelem vardı, fCbnn iç kıs-
rfn U.tünll ka?lamıttı. daki otelimde elbiaemi d~iittire • 
Kucağında bUyük bir kutu hurma :ktim; çUnkil, o aqam için Ameri -

ft dolu bir kese portakal vardı. kanın en zencin kimaelerinden birinin 
Sevimli bir gUlllşle parlayan göz - evine davetliydim. 

lerfni bana çevirdi. "Size bilmem ki, Brodvey, sök tırDMlayıcı kat kat 
•öyUy yfm mı.. dedi ve kulağıma e_ binalar arasındaki bu uçurum, insanı 
fflerek avutamıyacak, ı&rünüflüydü; ıam, 

Hatırlıyonıunıız ya. hani 0 ot yı. ka avet ifadelendiriyordu. Hava. kur. 
lmmr... Y 1 • pm 1 ıktif a etme-
)'lp ceaııetinizi b daha ıl ri 1 ıunı renkteydi ve rUssir, yatmuru 
ttlnna, 

0 
beD llatn euratımısa 1arbHhJorclu. Yatmurlulda 

ra:Dllllll Jlblmm ~ 

Varna plAJında 
• Her sene oldu~u gibi, bu sene de, 

Varna plajında güzellik, pijama, ha. 
mam kostUmü, ve sıhhatli çocuklar 
müsabakası yapılmııtır. Müsabakaya, 
komşu memleketlerden Varnaya giden 
namzetler de "kabul edilmittir. Jüri he. .-.. ... ., ....... ~ 
•faretbaneai ktdbl Ştlrlenlil ıran. 
ile Varnada •omanya komoloeunun 
karnı Bayan Homer, Betırat tiyatro. 
ıu artistlerinden Bayan VesniÇ ve 
Varna konsolosumuz Bay Stireyyanın 
refikalan ittirak etmlttir- • 

Pllj kraliçeliğini Yugoslavyalı Ba. 
yan Olga Çolakoviç bammftır ki 
gayet gilı:el vücutlu olan ptıj 'lua
liçcsi Belgrat üniversitesinde felıefe 

tahlil ediyor. 
lldndliği Sofyada miralay NiJı:olaye

fin lmı Bayan tanejinka, ilçllncUlUğil 
de lıtanbulda yqıyan bir lngills BL 
yanı olan M•si Eliyon kuanmııtır. 

Yazanı Can Rol 
hlç konupdan, kalabalık aruında 
hıı:h lıulı :yürUmele çabalıyorduk. 

Birdenbire durakladık, çllnkil arka. 
mı.oan bir canavar dildüğil uludu. 
Bapmı arkaya çevirince, asfaltın do • 
nuk ıslaklığı Uatllndc, acayip bir ka. 
tarın süratle bize yıaklqt1imı aeçtim. 
Once içerisi polis memurlarile dolu 
bir otom~bil, sonra iki motosiklet, da. 
ha ıonra da büyük bir Limuzin... Bu 
Limudne, polis memurlannm bindiiı 
motosikletler sallı, sollu refakat edı.. 
yor ve-en arkadan da sene lçenli me. 
mur dolu bir otomobil ıellyordu. 

Poliı canavar düdüklerinin uluma • 
lan arasında dehtetli bir ıiiratle yak. 
lapn biltUn bu bayaletvari katar, tam 
bizim önümüzde anewn durdu; çlln
kU. dörtyol afnnda Jarmızı qık yan.. 
mıı. ileriye seçip durmalı için ipret 
çaknuttı. 

s~ı taraıtaki motosı1detler derhal 
kavis çizerek, sat tarafa dizilip, Limu 
ı:inle katdınm araıma liper ıekillen. 

odırdiler. Polislerin s8zleri, siyah de
riclen mupmbalan nlakhktan panl 

ba ~ Jllı;ll-kımwdl 

Veni bir dOnya rekoru 
Sovyet haltercilerinden yarım ağır 

siklette Manuldan, ıol elle arrqe ola 
rak siklet kaldırmakta yeni bir diln.. 
ya rekoru vücuda ıetirmiftir. 

Manuldan, sol elle 92 kilogram ara 
ıe etmiıtir. Ea'kl rekor, 90 kilo ile Al. 
man Hittl'de idi. 

Astronomi sergisi 
Moakovada rasathane ~ilinde açı

lan (yirmi M11elik Sovyet astronomi.. 
ıi) serclıi, devam eylemektedir. 

Burada tqhir edilmekte olan eser. 
ler, bUtlln dllnya Oimleri tarafmdan 
1920 senesinden 1936 senesine kadar 
keıf edilen 2.688 kilçilk yıldudan 368 
inin Kmmdaki Simm nutbanesi u.. 
tronomlan tarafmdan bulunduğunu it. 
bat eylemektedir. 

• tnclltereldeld ainemalarm AJlll 
5000 dir. Bunlarm hepsine dört bu. 
çuk milyon ahali mfabümektedir. 

• Son seneler içınde bütün dünya.. 

da ıüt, der .zamankinden daha futa 

içilmektedir. Sütün faydaları hakkın. 

; 

• lıletbur taJ)'&l'e fabri1raJannclan 
biri, kanatlan cam kadar teffaf yep. 

yeni bir maddeden tayyare yapmağa 

baflamııtır. 8ayledilderine 18re bu 

tayyare, 5000 kadem irtifada hiç fark 
olunmamaktadır. 

• lngltterede bir kooperatif mağa. 

zau, mUıterilerine mallan sinema ile 

aatmak yolunu bulmuıtur. Mutterller, 

evveli bir aalonda, majuadald malla. 

mı filmini sörOyor, sonra ıipariflerinl 
veriyorlar. 

Tefrika No. 1 
trlandahlann sözleri, dik.katle ve hal • 
!erinden belll olan bir parça emniyet. 
sizlikle, kaldmm ilıtUnden akan inıan 
'kalabalılım arqtmyordu. 

Şimdi bu kütlelerin akıntısına da 
set çekilmitti. Kaldırımdakiler, cadde
nin yan taraflarmdan apğıya inilebi. 
lecek basamaklardan istifadeyle, do • 
lambaçlı yoldan yollanna devam etme. 
leri mümkün olmakla beraber, artık 
ileriye adım atmıyorlar, hepli de du. 
rup, sözlerini, bu ide.recede enditcylc, 
muhafuaaına ıayret sa.terilen oto • 
mobile dikiyorlardı. Ben de o Limu. 
ı:ine baktım. 

Limuzini ıevk ve idare eden tof8r 
yerine kibirli bir tavırla 'kurulmuttu; 
onun yanında oturan adamın clzli 
polise menıup olduğu, metrelen:e u • 
zaktan bakınca bile kestiriliyordu. Tıp 
la tıpkısına ona benzlyen bqka lld 
kiti de, bu otomobilin içeninde, otu
rulacak yerlerden an lalmmdatdne L 
litmitlerdl ; ve içeride, arka 'lmaDcla.. 
ki oturacak ,.rde, JdlsOk bir im bu. 
lunuJ'Ofdll: ,_.. da lllr ~ 

l Yıl DGntımtı ~ 4S4 sene ;vvel bugDn 

Jan Honyad 
öldü 

Niyazi Ahmet 
- tsa namına abi bllcuma davet 

ediyorum.. 
Bu, kumandanın aon müracaat etti

ği çare idi. Her taraf sanimıttr. Kil. 
kürde bulanmıt alevli ça1ıı.r bile 
kaleye dayanmıt Yeniçerilerin cöı:le. 
rini korkutmuyorou. 

Bilyilk muvaffakıyetler satte.ren Os. 
manh ordusu. Rumeli Beylerbeyi Ka
racanın bir gWle ite ölilmllnden aon.. 
ra büabiltiln intikam arzusu ile kuv • 
vetlenerek ileri atıbmttz. Fakat içer. 
dekiler de din namına ölmek için huır 
vaziyette idiler. 

150 bin kitlliJı: ordunun bUtiln 
pyretlere ratnıeıı muvaffak olama • 
mau padlflh Mehmedl hiddetlendir • 
mitti. Yeniçeri afasma: 

- Askerini itaat ettiremiyorsun .• 
diye bağırdı. 

Hasan ap, en •fır itham altında 
idL Uıte korkaklıkla da itham edili 
yordu. 

Yeniçeri ala11 vaziyetin velwnetinl 
ıörmüyor delildi. Bilti1n mesuliyetl 
kendi kafuı ödeyebilirdi. Buna mey. 
dan vermektenıe ıerefie ölebilirdi. 
Y4ml dört bin Türk telef OlmUf, Uç 
yüz top sallplerin eline diltmllttil. 
Hasan ağa kılıcını çekti, bir defa ar
kasına, sonra ateıler içinde yanan dllt 
man mevzilerine baktı, ve biltUn hı. 
sile düımanm üzerine atıldı. 

Harp bitmif, 150 bin kitilik ordu 
perlpn olmuı ve Macar kumandanı 

Jan Honyad dini ukerlerinhı dltleri 
ne takarak yeniçerileri borcuna utrat. 
mala muvaffak olmu§tu. 

Fabt, bu harp onun da hayatına 
mal oldu. 1456 yılı 11 ağustosunda, 
484 ıene evvel bugün hayata cCS•leri. 
nl kapayan kumandamn auımo için 
tarih ıu satrrlan yuaı: 

"Honyad ha galebesinden aonn 
çok yaıamadı, son muharebenin yor 
~ba~muhMara ........ almrJ 
1'lalwa ,_., 91 lllea cıı9'11ıruMl • 
............. tlddet& Wr •'"••111 
~-- attı w lilrüldedL. 

( Kısa haberler ) ---• İstanbul lflmrQklerl kimya llbontu
vannda temmuz ayı ıçerlsinde 2S70 tah
lil yapılmıştır. 

• Gilmrtlk n inhisarlar vetlleU tara. 
tından 16rlllen JOıum Ozerlne İstanbul sOm 
rllk bqmftdQrlOlfl muhasebe şefi Taceddin 
Uzunk6prfl lflmrOk baş memurluluna ve 
Uıunk6pril gilmrilk başmemuru Mustafa 
Somer İstanbul ıümrOk başmfldilrlillQ 
muhasebe şefilllne becayiş ettlrilml~ler
dlr. 

kek baJatlanm boyuna pencereden eh. 
pnya çeviriyordu. Çocuau daha ya • 
kından tetkik etmek istediğim ande, 
mürebbiye, ona doinı eğildi ve kGçL 
gün yilzilnil caddenin orta knmmdan 
yana dandUrdü. 

Dostuma sordum: 

- Kimdir bu? 
O aralık piposunu yakmap 1dbrlt 

çakan dostum, töyle dedi: 
- Gloriya Vanderbilt, birçok mL 

yon doların varial. 

tıte o .zaman bu çocuğun kim ol • 
duğunu öğrendim,. 4 • Zaftlh bir p. 
cuk, bu Vanderbilt milyonlarmııı mla 
tak bel variıi l Çocuğun annnlle ad 
Vanderbilt ailesi arumda, Jdlçup kL 
min yetiıtireceği ve bu ıuretle çocuk 
rüttllnU isbat edinceye kadar mlldüt 
bir ıervetin falı:inden irimin iltif9de 
edeceği huıınunda kavplı bir iJatiJlf 
çdmıı1tı. 

Şimdi yqil ıtık 1CSrilnlDce, polis 
canavar düdükleri tekrar ulumala 
baıladılar, otomobWer ıiiratltı ilerle • 
mek O.ere yerlerinden oJD8ddar, mo. 
tosikletJer, cfbilltillfl, homurtulu mo • 
tör telleri Szkararak atlı, sollu, Limu 
sinJn l1d yanmdald yerlerine bir h-.. 
lede yeniden sıralandılar n aawlh 
nnıtn pul• refakatle onu 'koruyu 
katar, var imla oradan unldqtr. 

Dostuma tayle tayledlm: 
- Vulyet milkemmel dojrueu .ı. 

sin memleketinizde t 



-
Muallim mektepleri mezun 

larının tayin listesi 
lSTANBUL KIZ MUALLİM MEKTE 

BİNDEN MEZUN OLAı'JL.AR 
Zühriye Bayturun Balıkesire, Na. 

zire Alcşen Orduya, Fatma Fetıhiye 
Akşon Orduya, Fatma Olalı lzınire, 
Sacide Ata.s lstanbula, Melahat Er. 
gliven Orduya, Naime Topseven Ko
caeliye, Leman Uras Amasyaya, Lut 
!iye Noyan Samsuna, Vedia Özel Ço
nıma, Münevver LUleci Çoruma, Mü. 
nevver Demirhan Kastamonuya, Ay. 
ge Sabahat Gilnyol Yozgada, Muall~ 
Ulusoy Kocaeliye, Emine Nöber Can 
sun lstanbula, Emine Cevher Gök
men İstan'bula, Nafize Özdel lstan
bula, Hatice Gülestan Burs:ı.ya, Ni. 
lüfer Güreli !stanbula, Safinaz İlgaz 
Çankırıya, Nerıman Aydar lzmire, 
Belkis Sönmez İzmire, Nuriye Ulsun 
Zonguldağa, Fahamet Okan Tekirda. 
ğa, Münevver AtasU Balıkesire NevL 
de Dolon Orduya, Emine Hikmet Tan 
Muğraya, Zeynep Sacide Utku B:.ırsa
ya, Bahtiyar Altmok Manisaya, Ne. 
riman Erkut Niğdeye, Fehime Özger 
Sıvasa, Fatma Zahide Baykıran Di. 
yarbakıra, Müzehher Çayırlı Kocae
liye, Fethiye Esin S:ııı.suna, Hatice 
Üre Samsuna, Meliha Ünal Amasya
ya, Fevkiye Bilgiç Samsuna, Saba • 
hat Kerem lzmire, Mebrure Yılmaz 
Istanbula, Tayyibe Mengü lstanbula, 
Emine Melahat Öksün Bursaya, Za. 
hide Azer 1stanbula., Mefküre Topaltı 
Giresuna, Fatma İftihar Taçal Gire
suna, Nezahat Gedik Aydına, Mesu
de Neriman Duru Samsuna, Refika 
örer Tekirdağa, Fatma Hayrünnisa 
İmıire, Fatma Edizsoy İzınire, Nahl. 
de öztürk Amasyaya, Saf!et Usteş 
Tekirdağa., Fatma Fevziye Solmaz ts. 
ta.nbula., Vedia Necdet Seyhan lstan
bula, Hatice Novaçlı lzmire, Ayşe Le 
m&n Güzeyli Bahkeslre, Nedime A:r
kan lstanbula, Rükzan Kazancıoğlu 
Izmire, Fethiye Çelen Zonguldağa, 
Ayşe Muaaffer Gökengin Bursaya, 
Hatice Semiha Çelen lstanbula, Ne. 
zihe Açıksöz Kastamonuya, Macide 
ıÖğün Samsuna, Meliha Cengiz Zon. 
guldağa, Saadet Dilek Tunceliye, Ze 
liha Unsal Çorumla, Hafize Erderıay 
Balıkesire, Ahsen Düka İzmire, Ha
tice Pakize anılır Ba.lıkesire, Esma 
Nazan Esentürk Yozgata, Veıile öz. 
bay Samsuna, Fatma Atak 1stanbu. 
la, Yaşar Gürol Kocaeliye, Emine 
Mebrure Elver 1stanbula, FahrünnJ. 
sa Yegül Manisaya, Havva Seher Kur 
kut Niğdeye, Ayşe Sıclıkfa. Kurkut 
Niğdeye, Saadet Günalp Zonguldağa, 
lsmet Perihan Ertekin Samsuna, Ha,. 
cer Tunçsoy lzmire, Hanife Tüzüner 
Sıva.sa, Şükriye Candar Ka.stanıonu
ya, Muammer Arcan Kocaeliye, E. 
mine Nahide Gürkan Kayseriye, Mu. 
azzez Talaykan Muğlaya, Hatice Fah 
rfye Toker Sinoba, Fethiye Solkar
kıl.'\ lzmire, Fatma Şahende Üstüner 
Edirneye, Hacer Tuncer 7.onguldağa, 
Zehra Süzan Ünsal Zoguldağa, Muaz
zez Akagün Gümlişhaneye, Em.ine 
Akman Orduya, Mürüvvet Engin 
Zonguldağa, Mebrure Başut lzmire 
Sabiha Ceyhun Vana, Emine yazıc; 
Samsuna, Dürrüsemin Tanrıkorur 
Denizliye, Emine Baylan lzmire, uı. 
v.lye Geçğil Eski~hire, Emine mü 
nevver Samsuna, Nezihe Betül Edir: 
neye, FjkrJye Gürkan Kırklareline 
lıtilveddet Balkan Erzuruma, Saim; 
Artunç Burdura, Nezihe Alsak Bi
Jeciğe, Emine Akşa.hin lzmire Mu. 
za.ffer lçten Niğdeye, Naciye Peri. 
han Kurar Denizliye, Belkis Tüfekçi 
Tekirdağa, Hatice Naciye Edirney~. 

1STANBUL ERKEK MUALLİM 
MEKTEBlNDEN MEZUN OL.Aı.~
LAR: 

Ahmet Okan Kocaeliİıe, 
0

Etihem A
km Sıvasa, Fikret Erses Bileciğe A. 
11 Cenik AiyorJa, İsmail Engin B~ • 
dura, Cevat Cem Kırşehire, Mahmut 
Ata.oğlu Orduya, Ha.san Ertllk Bin. 
göle, Adnan Erel Zonguldağa, Bedri 
SunaI Burdura, Tahsin Aksan Sinoba, 
Sami Kmoğlu Gaziantebe, Cemil Tay 
gar Yozgada, Ferit Kürkçü Çoruma, 
Fevzi Gökçeşıne Çoruma, Rasim A
car ~kiaehire, Haydar İnal ESkl§e. 
bire, Hasan Tuncay Çoruha, Ibrahim 
Açıktian Çoruha, Mithat Arrkan Ço. 
ruha, Muzaffer Akpınar Çoruba, n. 
han Oymak Çoruha, ömer Tunal 

Muğlaya, Sezai Suda Çoruha, Emin 
Azak Sıvasa, Kamil GUner Çoruha., 
Recep Zorlutuna Kayseriye, Revnak 
Anlar Çoruma, Hasan Demira.slan 
Karsa, Mustafa Y<anyurt Karsa., Na
dir Selçuk Çoruma., Azmi Alcengil 
Eskişehire, Mehmet A:kça Karsa, Ke. 
mal Soydan Karsa, Hüseyin Özden 
Erzuruma, Ziya Erkan .Anklaraya, 
Isına.il Erkan Anka.raya, Salih Gür. 
kan Kocaeliye, Fethi ErengigUl Çan
kırıya, Rıdvan Erez.kan F.ekişehire, 

Nazmi Seylan Muğlaya. İsmail Onov
luk lmıire, İsmail Gedik Mersine, 1h 
san Güleç Gire6Una, Mustafa Altıner 
Denizliye, Hasan Özbek !çele, Adil 
Yücel Gümü§haneye, Salih Okay Muğ 
laya, Ahmet Ali Güneri Çoruha, Ah. 
met Batuer Çoruha, Hil.snü Dikeç Gi. 
resuna, Rasim Unlü Zonguldağa, Na
ci Alcanay, Erzuruma, Sa.it Güneş 

Mardine, Ahmet Özalp Sıvasa, Nev
zat Göçmen Antalyaya, Niyazi özel 
Giresuna, Emin Özgüç Sinoba, Ah. 
met Özdener Kütıahyaya, Hasan ö. 
gür Çoruha, Cemalettin Ergün Ko
caeline, Ali Eldek Konyaya, Na.znn 
Çubukluoğlu Ama.ayaya, Sadun M.o
ray Sinoba, lsmail Kuzuoğlu Orduya, 
Niyazi Başar Orduya, M. Ali Uran 
Rizeye, Mustafa Akçak Rizeye, Ke. 
mal Danışman Manisaya, Remzi Şat 
Giresuna, Süleyman Sırrı Eırel Kay. 
seriye, Salih San Muşa, Mehmet Ya
man Kayseı-iye, Mustafa G&eneli
oğlu Denizliye, Necdet Kut Aydına, 
Ziya Balkan Çoruha, Halit Kızıltan 
Yozgada, Ferit Tanrıyar Kayseriye, 
Muharrem Doğdu Boluya, Muhittin 
Karahan Çoruma, Tevfik Tuncer İs. 
tanbula, Hamza Akyıldız Trabzonıa. 

KONYA MUALLİM MEKTEBİN. 
DEN MEZUN OLANLAR: 

Mebrure Ergin Afyona, Hayriye 
Arnaelbir Çorumağ Fethiye Mete 
Niğdeye, Şükriye Handan Yeni Tu. 
na Zonguldağa, Emine Dudu Aykem 
Konyaya, Fatma Eşin.soy Kayseriye, 
Mel!hat Ceran Niğdeye, Aliye Ergun 
Konyaya, llevin Şevkiye Korucuoğlu 
Yozgata, Türkan Sızma, Vedia. Baı

ransu, Semiha Ayasağın, Meliha Ül
ker Sağın ve Rasime Birekulu Niğ. 
deye, Meliha Unsal Çoruma, Arife 
Ünlü Melek Gürbüz, Ayşe Belkis Ça. 
paııoğlu Batıkesire, Arife öncel A
masyaya, Saime Dalman Yozgata, 
Meliha Ergönül Maraşa, Seher Zeh· 
ra, Fatma Afife Güvendiren, Memdu 
ha Evci, Salime Aksu, Konya.ya, Sı. 

dıka TUrkmen Afyona Şükrane Si • 
nan Malatyaya, Hacer Sanaç Urfaya, 
Kadriye Ezgü Aydına, Nevihal Oflas 
lzmire, Şerife Kurguncu Konyaya, 
~ide Doymacan Zonguldağa, Emi
ne Özbek !çele, Nezihe Küçüktara.kçı
gil ve Nezihe Evitan Kayserıye, Ci. 
hadiye Gtınartanç Seyhana, Fahriye 
Polat KU.tahyıaya., Münire Sert.oğlu 
Ankara.ya, Ulviye Gülen Antalya.ya, 
Adalet öner El!zığa., Muzaffer To. 
kay Eskfşehlre, Melllıa.t Altan SI
noba, Bahire A.kyilrek Tra.bzon.a, Ay. 
§e Imer ve Bedriye 'l'llrkoz Amasya. 
ya, Seniha Öğüt Ça.nkırıya, Fatma 
Saide Tansen Bileciğe, Halit Enay 
Samsuna, F'atma Keskin, üınmWgül 
sUm Gökdelen, Fevziye Ağcepe Gi. 
resuna, Hayriye Basın Burdura. 

İZM1R MUALLİM MEKTEBİN
DEN MEZUN OLANLAR: İzmir kız 
öğretmen okulundan Memduha Alkut, 
Dirahşan Baler, Şefika, Adam Müzey
yen, Yavuzer, Muzaffer Özsoy, Suphi
ye Onayluk, Fatma Altay, Asiye Ak
soy, Rahika Turhan, Süreyya Pamır, 
Emine Göksu, Mebrure Boysan, Zehra 
Türker, ŞükUfe Saygıner, Nebahat A
tulgan, Sahire Çelik, Seher Kurtaran, 
Nahide Kayaboğlu, Mükerrem Donuk, 
Zekavet Bayer, Memduha Gözen, Ne
riman Salli, Lutfiye Kuman, Perihan 
Tüzter, Hatice Pala, Emine Zeyrek, 
İlhan Sayan Aks.ik, Safiye Arda, Neza
hat Galcü, Canan Süder, Emine Gül
cü, Melahat Enılken, Hayriye Yurd· 
alan, Emine Topcuoğlu, Macide Catik 
kaı İzmire; Bedia Özgen Samsuna; 
Hatice Meral, Nadide Kızılok, Leman 
Erdol, Firdeva Özean Maniaayat Mu
zaffer Koparan Yozgada; Şefika Sen
dinç, Mukerrem Sendur Leman Altm
tq Afyona; Nazire Sanbq. Amile A
dalı. Zebra Asal, Huriteıı Sakarya Ay-

dına; Canan Sağman, Sebahat Selcuk, 
Semiha Dikmen, Rukiye Birol, Nazife 
Köksel, Şakire Güntekin, amiye Tolay, 
Mürşide Bassi, Müzeyyen Özcan, Şük
riye Erter1.:i, Sacide Şamlı, Melahat 
Yeşildeııc, Nilüfer Alpkut, Hamdiye 
Tağıuz Muğlaya; Zehra Bors, Şevket 
Baysal, Hatice Birsen Balıkesirc; Se
miha Uner, Hatice Erdoğan, Ayıe Uç
tu, Hayriye Karakurum, Kamile Ata
lay Antalya ya; Güzide Bozkurt Kütah 
yaya, Leman Onay, Fitnat Krzılok, Bey 
han Tokgöz, Saibc Y eşilyurd !çele; 
Nilllfer Yasa Kayseriye; Zehra Belur, 
İffet Cankat, Naciye İkiz, Zehra Su
mer Müfide Yatkın, Şahver Boran Zon 
guldağa; Muazzez Gençoğlu, Saime 
Güney Vana: Devamı ~arın 

Yüzme havuz
larında 

Ba4 tarafı 6 ıncıda 
hareket.. Güzellik bakımından yüzme 
havuzlarının büyük faydasını, ıüphe. 
aiz, benden öğrenecek değilsiniz. O. 
rada gösterilecek güzel vücutları olan 
lara yüzme havuzu büyük fırsat verir, 
vücutları gösterilecek kadar güzel ol. 
mıyanlar a orada güzelleri görerek 
en canlı bir müze gezmiı kadar isti
fade ederler. 

Yüzme havuzları en yeni medeniye 
tin en faydalı icatlarından biri oldu· 
ğu için bunlara hiç kimsenin bir diye. 
ceği bulunmamak lazımgelirdi. Fakat 
dünyada, oyun bozmak istiyen adam. 
lar eksik olmaz. Hekimlerin arasında 
da, böyleleri, maalesef daima bulunur. 
Yüzme havuzlarında eğlenenlerin key 
fini bozmak için de iki hekim çıkmış, 
- hem de iki profesör, fakat oyun 
bozan olduklannı yazdıktan aonra 
adlarını söylemiyeceğim - Paristeki 
yüzme havuzlarından birinin mikrop. 
lanru aaymış1ar. Su içindeki mikrop. 
lar posteki gibi sayılmadığı için, bu 
profesörlerin diyecekleri daha önce 
den hatalıdır, demeyiniz. Niyetleri bo
buk olsa da akıllan bozuk denilemez. 
Onun için sözlerine inanmak zaruri
dir. 

Onların tetkik ettikleri yüzme ha· 
vuzundaki suyun bir santimetre mika. 
bmda yüz yetmiş bin mı'krop bulun. 
muı. Bunların kırk bini de kolibasil 
denilen mikrop. Bir santimetre mikabı 
ıuda yüz yetmiı bin mikrop pek çok 
aayrlrnasa lda kırk bin kolibasil biç 
hcıa gidecek birşey değildir. Bu mı"lc. 
rop türlii türlü hastalıklara sebep o]. 
duğu gibi başka hastalık mikroplarını 
davet ettiği için hekimler onu hiç ıev. 
mezler. 

Yüzme havuzuna istiyenler - bir 
işe yahut mektebe gitmek istiyenler 
gibi - uzun uzadıya hekim muayene
sine tabi tutu.lamu. Hele, herkesin 
cildindeki milcroplann cinsini tayin 
etmek hiç yapılacak i§ değil. Mikrop 
lu kimseler yüzme havuzuna girdik -
leri zaman mikroplarmd:ın bir kısmr. 
nı ıuyun içine bırakmaları da pek ko. 
lay bir şey. 

Onun için pnidi büyük şehirlerdeki 
yüzme havuzlannın idareleri havuz 
euyundaki mikroplan mütemadi ola _ 
rak telef etmek için usuller arıyorlar. 
Bazıları her günkil muayene neticesi. 
ni ve hiç bir tane kolibasil bulunma. 
dığuu her gün yaftalarla ilin ediyor· 
lar. lnanmazıanız kendiniz de sayabi. 
lirsiniz ... 

Fakat Berlin şehrinde1rl bilyük yüz 
me havuzunun tetkikinde bir hekim 
mikrop muayenesinden daha ileriye 
gitmiş. Bu havuza pazar günleri şöy. 
]e böyle yüz b:n kişi girer çıkarmış. 
Bundan dolayı meraklı hekim, acaba, 
demiş bu yüz bin kişinin hiç biri .. na 
sıl demeli? 

Bilirsiniz ki banyo sıcak da olsa, 
ıoğu'k da olsa, insanın metaboliz,ması. 
nı arttınr. Çocuk olmıyanlar terbiyeli 
,olup da keridilcrini tutsalar bile o yüz 
bin kişinin içinde haylıca cocuk bu. 
lunduğu tabiidir. Ondan c olayı nıe · 
raklı hekim haklı çıkmış, pazar.esi 
günleri büyük havuzdaki suyun .onda 
biri, evet, onunla kanıık bulunmuş ... 

Zaten, denize girenler de, çı'ktıi<' 

tan ıonra, tuzlan temizlemek niyeti. 
le, ibrikle temiz au dökünUrler. 

Terbiye 
meselesi 

(Ü8ta:rafı 3 üncüde) 
zarlamalarile Jtıbarının gittikçe a
zaldığını görünce büsbütün sinirlenir. 
Ve bir zamanlar yalnız küçUğü ile 
mücadele etnıeğe mecbur kalan ilk 
çocuk, bütün bir ailenin ona taraf _ 
tarlık ettiğini görerek bütün aileye 
karşı kızgm, hepsile milcadeleye ka
rar vermi§ vaziyete girer. Artık o, 
kendisini yardımsız, bütün sosyete • 
nin üzerine yüklendiği menfur bir 
fert olarak hissetmeğe başlar. Bu ih
tilaf bu çocuğu, mücadeleyi yaşama 
pre.ruıibl olarak kabul etmi§, zaptedll. 
mez ve kırıcı bir insan olmasına ka
dar götürebilir. 

lşte ilk çocuğu ihmal etmekle ve 
ikinciye her ne sebeple olursa olsun 
sempati gösterip taraftarlık etmek. 
le ekseriya ortaya çıkan netice bu
dur. llk ~..ocuklar ekseriya bu yüzden 
tahammül edilmez ve terbiyesi mr 
bir insan olurlar. 

lkinci çocuklara gelince, bunların 
da bazan çok yaramaz, zapt ve idare 
edilmez birer insa.n oldukları görülür. 
Bunun da sebebi şudur: 

İkinciler kendilerini aile içinde i. 
kinci planda. ve bir tazyik altında. 
his ... ederler. 

Önde giden, fazla imtiyazlara ma· 
lik olan biri vardır. Eğer hamle ya.. 
parsa belki onu geçetllir. Eğer ken
dine taraftar kazanabilir de kudretli, 
büyük ve tecrübeli sa.yılan bilyüğü 
ge.ride bırakabilir ve yenebilirse ne 
mutlu! .. 

Bu yolda, tecrübelere girişir, mu. 
vaffak olursa birincinın vaziyeti wr
Jaşır, olamazsa tecrübelere girişen L 
kinci yeise düşer. Seneler de kendisi
ne yardım etmez: Ne kadar büyüse, 
daima kUçUk kalma.ğa, birincinin üs. 
tünlüğünU kabul etmeğe mecburdur. 
Bu, kendisinin her zaran geriliğini 
kabul et.meğe mecbur olması demek
tir. Birincinin büyük olmak itibarile 
elde ettiği hakları aile içinde hiç bir 
zaman elde edemiyecektir. Bu tazyik 
nltmda bunaldığı zamanlar olursa iş 
çığırından çıkabilir ve sosyeteye ay. 
kırı bir fert olabilir. 

Netice itibarile birinci çocuğun kaı
rakteri büyüklük, hakimiyet tema
yUlünde olması, ikinci çocuğun ka
rakteri de kıskançlık ve ~kememek. 
tir. 

Bu izahlar, birinci ve ikinci çocuk
ların içinde bulunduğu şa.rtla.rm hiç 
te birinin ayni olmadığını göstermek. 
tedir. Bizim kendilerine karşı adalet 
ve müsavatı tesise çalışmamız, §ilp
hesiz terbiye faaliyetimiz sırasında 
yapmağa mecbur olduğumuz ve böy. 
lece bir çok tehlikeleri önliyebilece
ğimfa bir hareket olur. Ancak büyük 
sosyetenin çocuklara, bUyükIUk ve 
küçilklUk sırasına göre değer biçen 
telaKkileri tesirlerini gösterm.eğe baş 
layınca karakter farkları çoğalır ve 
içtimai meseleleri hayat hakkındaki 
deği&ik telakkilerle türlü türlü ha.1. 
ledcrler. Çocuklar ne kadar bunalır 
larsa, içinde bulundukları sosyete i. 
çin o derece zararlı olacakları ınu
ha.kkak olduğuna göre aile içinde bu 
çocukları bunaltan amilleri önleıneğe 
çab§.l'Ilalc gerektir. 

Gerek birinci, gerek ikinci çocuğu 
birbirine düşman vaziyetine getirme. 
mek için ne yapmalıdır? 
Yapılacak iş, vaziyetin yukarda.ki 

teşrih inden anla§ılmış olsa gerektir: 
Ebeveyn, büyük ve küçük bütün· ço. 
cuklara, birbirini sevmeyi, birbirine 
bağlanmayı öğretmelıdir. Ebeveynin 
ter-biyedeki muvaffakıyeti çocuklan • 
nı birbirine bağlı, birbirini arayan 
birer fert olarak yetiştirmiı; olmasın
da görülür. Jkinci bir kardeşin do
ğumunda birinciyi de herk_esle bera. 
ber ikincinin hizmetine sevketmesi 
lAzımdır. Böylece birinci socuk eski. 
den beri gördüğü ihtimamı kaybedip 
etmemek üzerinde durnıağa lüzum 
görmez, bUtiln dikkatini ikinci kar -
deşin kendisi tarafından korunması
na ''e ona yardım edilmesine hasre. 
der. 

!kinci çocuk da biraz büyüyüp ken 
dini anlamağa başladığı zaman büyü 
ğü ile rekabete değil, bliyüğüniin sos
yete içindeki faaliyetini tamamlama
ğa sevkedilmelidir. 

Hulasa birinci ve ikinci çocuklar 
kendilerini, karşıla§lllı§ iki rakip o. 
larak değil, sosyete içinde birblrlerL 

öğretmenlerin 
tenezzühü 

(Vsttıa:rafı 7 · 
duğu vakit öğretmenlere hitaben b 
ses duyuldu: 

- Hoş geldiniz socuklar! 
Sesin geldiği tarafa bütün başl 

üşüşüyor. Bunu §iddetli alkışlar ta. 
kıp ediyor. 
İstasyonda bu sözleri söyliye 

Trakya Genel ispekteri Bay Ka 
Diriktir. Yüzünde büyük bir mem 
nuniyet ve misafirperverlik var .. 
zım Dirile misafirlerin bulunduğu v 
gonlardaki kompartmanları dolaşı 

yor. Ho~ geldiniz ve batır sormalar 
dan sonra trenin penceresinden Tra 
ya hakkında bilgiler Yeriyor. 

Tren F.dirne şehri ve Meriç istas • 
yonuna doğru yürüyor.. On dakika. 
sonra Meı iç istasyonuna varıyoruz. 

Edirne halkı, ve Edirne öğretmen
leri istasyonda büyük bir kütle ha • 
Jinde !Stanbul öğretmenlerini kal'§I. 
lıyorlar. 

Trenden inenler: arabalara dÔğru 
koşuyorlar. Arabada yer bulmak da 
bir mesele! Yer bulamıyanlara Kazını 
Dirilt, kendi otomobilini gösteriyor: 

- Buda sizin, bu da sizi götürür, 
arkadaşlar .. 

Otomobil, araba ve otoblisler dol
du ... Az sonra hareket edildi. Araba
lar kamçılarını §aklatarak öğretmen. 
leri konaklıyacakları Erkek Muallim, 
~e Erkek lisesine doğru yollandı. 
zlsinin programı okundu. Saatler tes-

Öğretmenlere yemekte Edirne ge. 
zisinin programı okundu. Saatler tes. 
bit edildi. Kendilerine izahat verildi. 
Yemekten sonra da a.İ-zu eden öğret
menler Edirnenin gece manzaralarını 
ve gece hayatını görmek üzere cad. 
delerde çıktılar, gazinolarda büyük' 
bir hareket göze çarpıyordu. 

Edirneliler misafirlerini görmek Ü· 
zere blltün caddeler ve gazinolara. dö
külmU .. ler! Yolculuktan yorulan bir 
kısım öğretmenler de fr.tirahate çe • 
kil diler. 

I!a.san Bedretti:ın 

Hikaye 
(Baş tarafı 9 uncuda) 

karınız olacaktım. Ben sizi beğen • 
miştim, siz de beni .•. Tam bir erkek. 
siniz, ah .. Ke~ki su getirmeğe gitme
seydiniz. Maksadım o zaman, kitap -
!arda okuduğumu tatbik etmek oldu. 
ğunu, anlatmağa çalıştım. 

Derin bir tefekküre dalar gibi dil. 
şündükten sonra yavr.şça mırıldan -
dı: 

- Evet. .. Bizim en bilyük yanll§lı· 
ğımız zaten burada ... Kitaplarda gör. 
düğümUz gibi yaşamak istiyoruz. 

Gözleri gözlerimin içinde erirken, 
ellerile başka bir portakal soyuyor ve 
beni cezalandırmak ister gibi: 

- E ·et .. Evet, sizin karınız ola. • 
caktım, diyordu. 

Kalbimin Ustline sivri bir şeyin 
saplandığını acr, acı duydum. 

öyle zannettim ki, bu kader açık 
konu§makla o hula benim karım ol
mak istiyor ... Fakat, iş iı;ten geçmiş
ti. Elimi onuq yumuşak eli üzerine 
bile koyamadan bilyük bir dalgınlık. 
la: 

- Size, çok, ~k teşekkilrler ede. 
rim, dedim. 

Bu ııözler, kalbimin derinliklerin -
den, canımın içinden süzülüp geli • 
yordu. 

Çeviren: 
M. Necmettin DeZİı<YT"rnnl!ı 

Su topu müsabakası 
T. S. K. İstanbul bölgesi su spor. 

ları ajanlığından: 

Bu haftaki sutopu müsabakası 12. 
8.1938 cuma günü akşamı saat tam 17 
ide Moda yilzme havuzunda yapılacak. 
tır. 

Bu mlisabakalan idare edecek olan 
hakemlerimizin o gün ve saatte Mo. 
da yüzme havuzunda hazır bulunma· 
ları ehemmiyetle rica olunur. 

ni tamarnlamağa mecbur iki fert ola
rak hissetmelidir. 

Terbiyeye mecbur olan ebeveyn, bU 
tlin enerjilerini bu yolda sarf etmeği 
beceremedikleri takdirde çocukları -
nm 808}'ete içinde başka insanlara ve 
dolayısile sosyeteye kolaylıkla fena... 
lık edebilecek birer karakterde ye. 
tişmelerine meydan vermiş olacaklar-

dir. FEVZt SET 1EN 
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Zahire Borsası 
to. e - saa 

euıR:iA 
B-1day yumuşnk 5 28 5 36 

s ıo s 20 

11--- Ankara 10·8-SJ38 ---11 
lllt:ılarında yıldıı tııretl olanlar, Oıe· 
rınde muamele garcnlerdir. Rnkaın-
ınr sııııı l:l ılt kapanı• salı~ ff\·atıarıdır. 5 29 5 32,5 .. sert 

., kız:ka 

Arpa yemlik 
Çavdar 

4 17,5 ' 25 

" 23 
' - ' 7 

.; c. r{ L t:. r1' ----• 

• ı.oııılr11 ti 17 • Pra• • 8M 
1\hsır ~:ırı 

Kuşyemi ı;u'\"olh 5 34 5 38 
5 10 

• NeHor k 12ti ô976 • Madr1d 617 
• Pırtı ti 4!>25 • Var,on 28 606 
• MılAno h tı6 • Uudape$h 24 b8 ,, driknıe 

Nolınl natürel 
Keçi kılı 

6 - 6 2,5 

53 -
55 -

• Lc•ıevre :.ı~ 9ı • Uükre• O 9117."> 
• Amsterdam tj 1110 • Uelarıd 2 Si 5 

Yııpak kızı" 
Yapak Anadol 45 - 47 20 • Berlin W 72 • YokohımıS602 

• Brüksel :tt 995 • Stokholm 8181 

Gelen Giden • Atını ı ıs • l\lo'k°'•e 28 Mi76 

lıığd:ıy 

lrpa 
Afyon 
Tiftik 
Çavdar 
Mısır 

Bulgur 

528 Ton 
20,1 /2 .. 

5,1/<& .. 

Razmol 101 
lç badem 5 
le fındık 1 

Ton .. 
•• 

29 .. 
15 ,. Mercimek 15,1/<& ,. 
52 ,. Un 42,1/2 ,. 

• Soryı ı fı2ıli Viyana 

ı•tlkrazlar 

' 1933 r. Bor 1 19 151 • F.rıınnl istik. 
• .. .. 11 S. Erıurum 
.. .. .. 111 S. En:urum 

61,1/2 ·,, P. yağ 10,3/4 ,. ......................... •· 
T. C. Ziraat Bankası 

Serınayesf: ıoo,000,000 Türk lirası 
Şube ve ajans adedi 262 

Para blrfktlrenlere 28,800 lira 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankt16ında kumbaralı rJe ihbarsız tasamı/ 
hesaplarında en az 50 lirası bulananlara senede 4 

defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre 
ikramiye dağı·tılacahtır: 

4 Aded 1,000 liralık 4,000 Lira 
4 H 600 H 2,000 
4 " 250 " 1,000 :: 

40 " 100 " 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 ,. 
160 " 20 " 3,200 " 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene iÇinCle 
50 LiRADAN AŞAGI DOŞ~IJ.IYENLERE ikramiye 
çıktığL takdirde o/o 20 FAZLASILE veri/l:cektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eyhil, 1 Birincikanun, 
l Mart ve 1 Haziran tarihlerinr' 0 r~•,i1°c-ektir. 

Naha Vek81etinden: 
Diyarbakır _ Cizre hattının altın ışmcı kiloınetresile seksen beşinci ki. 

lometresi arasındaki dördüncü kıSlill n inşa.at ve ray fcrşiyatı kapalı zarf 

usulü ile münakasaya konulmuştur. 
1 - Münakasa 26-8-938 tarihine müsa.dif cuma günü saat 11 de ve.. 

kaletimiz demir yollar inşaat dairelerindeki münakasa komisyonu odasın· 
da. yapılacaktır. 2 - Bu i5lerin muhammen bedeli bir milyon yüz elli bin liradır. 
radır. 3-Muvakkat teminat kırk sekiı bin iki yüz elli liradır. 

4 - Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi. bayındırlık işleri genel 
şartnamesi vahidi kıyasii fiat cetveli, fenni şartname, n.h§ap traversle fer. 
§iyat talimatnameııi, çimento normu, telgraf hattı, şartnam!Csi, plan profil: 
ve köprü•projesinden mürekkep bir takım milnakasa evral.ı elli lira mu.. 
kabilinde demir yollar in,ut dairesinden tedarik edi!ebilir. 

5 - Bu miinakasaya girmek isti yenlerin 2490 numaralı arttırma, ek-

11 - KURUN 11 AÖUSTOS 1938 

Türkiye Cumhuriyet ·Merkez Be o kası 

vaziyeti lJ I 8 I 1938 

• 

~KTIF Lira PASiF Ura ..... 
..ıtm l&!I ldlcısrut 17 156 4 10 

8aD)aıo~ • • • 

ura.klılE. • • • 
Dalallcleld llu.Jı.ablrlel' 1 

l'Urll ....... • • • 
Bartoc.ekl aaubablrlerı 

~tm ...ıı ldlorrat 9 OM 61 
Altma t&hYt,JJ ll&bO Mrl>Mt 

dO'fbl• • 
Diler dl't?tzJn .. bof'91U 

4 

kllrlnl b&ldyeler1 , , , 1 

Bu.ine tabYlllerh 
"'>eı'Ubte ldlllD eYr&la D&Jrtlye 

kll•"'""gl. 
Kanunun 6 • 8 inci mad
delerine tevftk&D Hazin• car.. 
tmd&D Y&ld tedlyat. 

llenedat otızdaml 

Bazln• tıonoıan. • • • 
~ .. 11.rt 11enetıeı , • • , , • 
Eebam n 1'abYll&t cıhllamı 

JDeruhte edilen eTr&la ad. 
' l tSya.ta karıılıl> ub.. .. 

~t&llYillt lttb&rt IUym.U. 

J 8erbMt ..tıam " alı"11lt 
&Y&a111Arl 

Hazineye kısa vadeli avam 
AIUll •• dL.U tııertM 

ratını ı r n.aertDe 
llbaedaı1M 

llU&elll 

24.131 .862.62 
ıs. 700.ot o.oo 
1.270.183.16 

2181.292.69 

12. 736.088.33 
4.610.55 

9.805. 757 .01 

uss. 7 48.568.00 

11S.OIS7 .04 9.00 

8. '100.000.00 
54.440.313.07 

S0.450.228.48 

6.905.055.86 

s.oo.ı.rsoo.oo 

80.100.56 
0.051.764.32 

...... 

30.117 .064. 78 

281.2021.60 

2:=.M6.406.70; 

143.600.614.00 

1 
38.146.318.07 

46.355.284.3~ 

18.036.378.~ 

4.500.000.00 
12.10!.86l'J.10 

330.778.614.74 

ı~.000.000.00 

2. '7121.234. 11 
6.000.000.00 8.712.234.11 

lh~· ••••• ...... ., 
A.dl n tnk&lad& 

1 
l ı • 

BWIWIS , 
1 

' . 
1 1 

• • •• 
feda YWdeJd B1U1JmoUar 

Oenılıte edlla •na.ID rıak~ye 
Kanunun 6-8 lncl madde· 158.748.563.00 
1 enne tevfikan baıı:i!M taratıa. 

Qao .....ad teöiJat. ı~.057 .940.00 
Deruhte edil• nra.ID aakUrP 
MktyMl, 
Karşıliğ'J ~erı ·~ 0~ 143.600.614.00 

Uf. YftteD tedavW• TuedU ~lıtoot mubbill Uf.1"9: Ce4 l0.000.000.00 

n.a..s. 
l'tlrll Uruı Hndaall 
Oöm l'aallbUc1&•11 

Altma tabTW kabll dOmler 
ııw dl)vi-•.... .. slacaldl n 

lt1 lrlntı: bı\ktyelat • • • • ' 

llulıkılll .__. ·-·-. 

13.000.000.00 175.600.614.00 
18.457.015.91 

6M.82 

30.2151.160.67 39.252.424.49 

82.666.326.:S 

' 

1 330.778.614.'74 

ı Temmuz 1938 tarihinden tubaren: İskonto haddi % ' Altın tlzerlne nanı o/o 3 

ı mnm Ml'l~tm OD amı ı;ruus 
I - Şartnamesi mucibince 60 llk 60 000 d liyle satın alınacaktır. . a et tuz çuvalı pazarlık usu· 

II - Muhammen bedelt beheri 23 kuru h 
vakkat teminatı 862 liradır. I} esablyle 11.600 Ura ve mu· 

III - Eksiltme, 12 - VIII • 938 tarihine rastlayan 
10,30 da. Kaba taşta. Levazım ve MUba yaat şubeslndekl Al cuKmg gUnU saat yapılacaktır. ım omlsyonunda 

blUr. er g\ln söztl geçen şubeden alına· 1V - Şartnameler parasız olarak h 

V - lsteklflertn eksiltme ttln ta ı dll me ı>araııı.rtyle-bt'rltlrte ,,.uttat'ft ad Y n e en g\ln Te saatte% 7,6 rtıven-
nur. (6129) ı geçen komisyona gelmeleri tt&.n olu· 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

lesuiyeci ve tornucı nlınncoktır 
Kırıkkalede bulunan bir fabrika alınacaktır. mız lçln 300 tornacı ne 50 tesviyeci 

lsteklilerln Ankara,. Zeytinburnu 1 caatları. (6054) ve zmlr sllAh fabrikalarımıza mUra· 

Nafıa VekAletlnden: 

Yüksek Mühendislere : 
3077 Sayılı kanunun neşrinden evvel 1036 

dls veya. mimar Unvanlyle verilmiş o lan dlpl s~yılı kanuna göre mühen.-
sek mühendis veya yüksek mimarlık tınvanl ~:a. arla ruhsatnameler yük. 
hUkmUnde olup 3468 sayılı kanunun neşrl:d ~erilecek ruhsatnameler 
içinde bu mUhendis ve mimarlar dip ı en tibaren en çok altı ay, 

l~rına göre değiştirmek mecburiyetin :::u~::::satnamelerlnl yeni Unvan· 
dıploma. ve ruhsatnamelerle birllkte vekA.l l klarından haiz oldukları et mlze müracaatları na.n olunur. 

(5U7): 

Muhammen bedeli 2040 ı· t ıra olan '> v • 
mo örlU 4 adet santrlfuj tulumba 23· 8., c~ a 4 zamanlı Dizel veya Benzin 
paşada gar blnnsmdakl satın alma -1938 salı günll saat 15 de Haydar
llle satın alınacaktır. komisyonu tarafından kapalızarf usu· 

Bu lşe girmek isteyenler· k 

siltme ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesi
kalan, muvakkat teminatlarını ve 938 senesi için muteber bilumum nafıa 
işlerine veya demiryolu in,aa.t işleri ne girebileceklerine dair vekfiletimiz. 
den verilmiş müteahhitlik vesi kalan nı ve fiat tekliflerini h:ıvi kapalı ve 
milhürlü zarflarını mezklır kanunun ve eksiltme şartnamesinin tarifatı da_ ~o lANT 
iresinde hazırhyara.k 2~8-938 tarihinde saat ona kadar numaralı mak-
buz mukabilinde inşaat dairesi eksilt me komisyonu reisliğine tevdi etmiş 

muvakkat teminatlarını 've te~~f an~ nun tayin ettiği vesaik ve 163 liralık 
gUnil saat 14 de kadar komla me tuplarını muhtevi zarflarını eksiltme 

Bu işe ait şart yonq. ver meler! Hl.zımdır. 
nameler Haydarp d fmdan parasız olarak dağ t 1 k aşa a gar blnasındakt komisyon tara· 

1 ı ma tadır. (5041) 
olmaları 10.zımdır. (2972) (2599) 

--- ··--- --- - ----

- • ıH l~ ıJ , .; ..!l f~"'l l • 1 l 

üç gün içinde daireye müra · :ı :ıt ct 1 • 

• • .l .ı.ı .• ı.nt Ke.;iııın sahibi 
. ... ~ · tır. (5318) 

Üsküdar kaymakamlığı ve beledi ye şubesi müdürlüğünden: Hırsızlık 
mal olması ihtimaline mebini bir şahıs tarafından alınıp 24-6---008 tari. 
hlndenbcri şubemiz temi?.lik işlerinde muhafaza edilmekte olan doru renk-ı 
te bir baş kısrağın şimdiye kadar sa bibi zuhur etmemiştir. Bir hafta z:ır
fın~a .sahibi çıkmadığı takdirde üskü dar Atpazarında müzayede ifo satıla. 
l'a<n .uı ... ,..1,,nn>" fR' <5317) 

( __ Y_e_n_i_l\_1 ı_·ş_r_i._ıı_a_t _ ) 

Arkltekt 

Bu aylık snnot ve mimari me<'mıı 
88 

. . .. .. nsınm 
ıncı sayısı Bu) uk Millet ~Iecı· . _ • . . • ısı musa· 

hnknsınn tohsıs cclılınıştir nu .. h 
<l d 

· mus::ı nkn 
ıı crrrc knzıınnn projeler ile d"ıı: 1 . : ıı ·. d ı;rr erını 
ıln n c en bu nuı;hayı mimar YC l"h 

il 1 t 
• mı rn· 

< s ere a\·sn·e ederiz. 

Nafıa Vekaletinden · 
25 • 8 - 938 tnrihlnde . • dlirlUğU odasında t 1 perşembe gUnU saat 11 de Vekt\let malzeme mU 

op anan maız -muhammen bedelle 50 d .. eme ekslltme komisyonunda 5500 Ura 
a et muhendls ı:ad k mest yapılacaktır M ırının apalı zarf usullyle eksllt-

Eksllt . uvakkat teminat 41! Ura 60 kuruştur 
me şartnamesi t f · · ğünden alınabtllr. ve e errüa tt parasız olarak malzeme mUdUrlll-

tsteklllerln tekllf mektuplarını tallmatnamesln lınmış malzeme mUteahhltltği vesika slyle birllkt e ~öre vekA.letten a-
dar komJsyon reisliğine vermeleri ın r;ımdır (294e9)ayn gün saat 10 a ka· . (5205) 

Sahibi ASIM US Nqriyat müdürü Refik A. Sevcn.Jil 
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Teni 
' YAVUZ BEZEN M·nerva ·-----..., 

Parla Kadın, Erkek Terzilik 
Akademilerinden diplomalı. 
Beyoğlu-Parmakkapı 113 Gay. 

ret apartımanı ı. ...................... 

Dr . Neca cddln Atasagun 
Sabahları 8,30 a kadar ve ak

şamları 17-20 LAlell Tayyare 
Apr. 2 net daire No. 17. Kurun ve 
Haber'ln kuponunu getirenler 
den para alınmaz. Tel : 2305!? 

1 
Opr. Dr. Fuat Ozpn7 

Zeynep KAmll hastahanesi do· 
ğum ve kadın hastalıkları mUte· 

1 
hnssısı. Beşiktaş Tr amvay dura- , 
ğı Erip Apt. Tel: 49366. 

Opr. Dr. Halit Ziya Konuralp 
Tıp Fakültesi 2 ncl cerrahi klini
ği doçenti. lstlklAI cad. Elhamrn 

Apt. No. 1 

Bütün dünya , 
Radyo arı 

içinde 

En yüksek 

Kıymetli 

RADYODUR 

Umumi vekili 

Abdurrahman 

iM RE 

istanbul Olş Or 
Necati Pakşi 

Her gün muayene Karaköy Tünel 
meydan No 1 • 2 Salı günü parasız. 

istanbul Bahçe apı Hasan deposu üstünde Tel: 23521 
1 

- . 

Tür Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

4. üncü keşide 11 Ağustos 938 dedir. 
Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 

Türkiye Şeker Fabrikaları 
Anonim Şirketinden 

Hariçten memlekete ithal edil ccek birinci parti klip ve kristal şe. 
kerini vermeğe talip olanların tc klifleri 25 Ağustos per§Cmbe günü 
saat onda Bahçekapıda fl'a§han 42 numarada kabul edilecektir. 
Şartnamesi yukarıki adresten alınabilir. 

mı _______ Şişli Meydanında 201 n umarada. açılıın yeni husnsf hastnhnne •-•••••• 

Umumi cer r ahi; kadın doğuın cerrahisi ve modern ameliyatlar (Dl mn~, Sinir, Nuhai şevki ve e 
tetik "Gençleştirme ve gilzclleştlrme" n.me llyntlnn) -ı 

Ş 1ŞL1 
. ·-

Sahibi ve l\IUdUril - "l ı.... 
Birin ci smıf operatör Dr. CAFER TAYYAR JV\1''1{AT P nrls Tıp F nkUl test S. m uva zzaf ııslstımı. 

UM U?llt Cerrahi, dimağ, s inir cer rnhfsl v o kndın doğum mUteh n sısı.. Havn<lnr, çamlar arasında bol 1 
1 güncşll hn tahane, modern amel11athnneler. FJyntJnr ucuzdur. Hnll vakti iJi olmıynnJnrd nameli a 
. ne ve aslstnn ma~rafr alınmaz. Dok tor arkadaşların rıı.t.ırnenklnn h nstn. lnra ytızCle 20 tenzUAt nıiır. 1 

Telefon : 3lS - 261 .......................... 

Alman yüksek tekniqınin şaheseri 
-
Mende Radyolar dır 1 

Umumi vekili: Faruk TunalJ Galata Bankalar 
caddesi No. 75 Te efon : 44333 

Anadolu için acenteler aranıyor .. ~ ~ · ..... ·-~ 

l~· -----1111111!!!!1 
&!Hitt :ıa.t ·:ıııv VJJfi ·puo 

ı§uquıJu.t •ouum11u.t 'mısıre.t 

wp.<v ıuruu ıu.ını\r ·.ıcı 

JUIPlaH 7.QO 

1:a ............................... . 

Hizmetçi aranıyor il 
Çocuksuz bir aile yanında çalışacak 1 

orta yaşlı kimsesiz bir kadın aranıy::>r 

gazetemiz ilan servisine mUracaat. 

.......... 9.1!......~ 
G~~ H e kDmn 
Or. Şükrü Ertan 

Cağaloğlu Nuruosmani7e cad. No. 5 
Tel. 22566 (Dr. Osman Şerefcttin 

apartımaru 

-==--~~~~~~~~ - ... ~-----=-

' DOKTOR 
.ı 

'ı YUSUF P. Eczacıoğlu 
Hüdavendigar caddesi 55. Sirkeci. 
Hergün: (10 - 12) ve (14. 18) 1 

1 aıası hastalarını kabul eder. l 

_ ........... Or. Kamil Gören '4~---·· Şi§li Çocuk Hastanesi Röntgen Mütehassısı 

Beyoğlu Taksim, istil:lal Caddesi (Oskeperan Apartımaru No. 1) 
Mavi köşe üstü Telefon: 40128 

Pazardan başk:ı hergün saat 15 den 19 a kadar 1 
PORTATİF R O N T G E N VARDIR. ·- ---

Dr. S A A D ET RAmll G6re:__J 
Emrazı lntnniye Hastanesi Röntgen mütehassısı 

Kadıköy Röntgen Apartımam No. 1 - Telefon 60149 

Konya VllAyetlnden ; 

Açık eksil me ilanı 
1 - .Yapılacak işler: 
a - 1500 lira keşif bedelli Ereğlidc Alan arkın tamiri 
b - 3000 lira keşif bedelli Kara manda lbrnla deresi 
c - 3500 lira keşif bedelli Akşehirde Koçaş ve Eğrigöz sulan üzerin

de yeniden açılacak ,kanal güzergahının tesbit ve proje ve evrakı keşfiye. 

sinin tanzimi işleridir. 
2 - Bu işler 22 Ağustos pazartesi günü saat 11 de eksiltnıiye konulmuş. 

tur. 
3 - Mektupla evvelce müracaat eden taliplere bu işlere ait ş:ırtna:ns 

ve krokiler gönderilmiştir. Yeniden şartname, krokileri görmek istiyenler 
ihale günilnc kadar vilayet su işleri bürosuna tahriren veya bizzat münJ... 
caat edebilirler. 

4 - Bu işler(• ayrı ayrı veya hepsi bir arada ihale edilebilir. 
5 - İsteklilerin ihale gün ve saatinde Konya vilayeti Daimi Encüme

nine yür.de 7.5 tC'minat ve serbest diploma rni.ihendis olduklarına dair ve. 
sikalarile müracaat etmeleri ilan olunur. ( 4602) 


