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İtalyada bir kısım ihtiyat 1 

zabitleri silah altına alındı 
Mareşal Balbo, Bitlerle görüş-

dükten sonra RomalJa döndü 
Fransızca Lö .JJur gazetesi yaznyor: 

''/ta/yanın 
daima bize karşı gösterdiği hoşnut-

bir tezahürü karşısındayız,, • 
suzluğun genı 

Mara,."91 Balbo Bcrllndc 
Homn, I4 (A.A.) - Havas Ajansı

nın muhnblrl blldlriyor: 
Piyade ve süvari sınıflarıııa men. 

sup bir kısım ihtiyat zabitleri sU~lı 
.aıll91••ıuuoıilar . ~H s.....
de aeafıdakl 114.n nefredllmlttlr.: 

"Piyade YO sııvarl sınıflarına men 
sup ihtiyat zabitleri 30 ağustosa ka. 
dar devam edecek olan bir talim dev 
resine çağırılmışlardır. Her zabite 
şahsi bir davetiye gBnderllecektlr. 

Münib, U (A.A.) - Hitlerl ziyaret 
ettikten sonra Maraşal Dalbo, Tc
mernsee'de bir gezinti yapmış ve bl. 
lAhara otomobille ltalyaya hareket 
etmiştir. 
Roma, 14 (A.A.) - Gayda, Jlornale 
d'ltalJa gazetesinde neşrettiği bir ma 
kalede ezcümle diyor ki: 

lnglUz gazeteleri, lnglllz ticaret 
nazırının 1talya lle ticaret bahsinde 
lngllfz thrncntcılarına verdiği bazı 

naslhatıorl mevzubahs etmektedir. 
Nazır, 1hracntcılara, "bugünkü yazı. 
yotte salô.h görUlmedlğl mUddetçe 
1tnlya llo olan ticari faaliyetlerin de 
tcmklnll daYranmayı,, tavsiye et. 
miştlr. lnglllzlorln bu hattı hareketi, 
ltalyayı otarşi politikasında daha 
ziyade hızla yUrUmlye teşvik etme
lidir. Mussolininin "Hayale kapıl. 
mamnk,, lüzumu hakındakl dersi do 
unutulmamalıdır. 

Parls, U (A.A.) - Pasaport mese 
1ö1 lialUtwda lt~•fUulh ..... 
rllen karar ll"r&PIS SasetelerfıdD 
hayretJnl mucip olmaktadır: 

LH Jur gazetesinde Leon Belbl di-
yor ki: 

"ltalyanm bize karşı oynadığı şa. 
(Sa. 4 88. 9) 

Frankocul~r 
Süngü hücumlarile yeni 

arazi kazandılar 

............................. -.. 
Dunku spor nareketıeri 

Modada dün deniz 
yarışları yapıldı · 

Veliefend;deki at yarışl3rı bü
yük rağbet görüyor 

Dlln Modada deniz yanşlan yapıldı Yukarıld ---- ..,..,._ .. • &çaııu J ........ eıerded~ 

rece olanlara Başbakan m\ik&fa tlannı verirken gösteri Al 
piler rarı8ındaıı bir görtın"a ev yor. tt& ŞU'. 

.. U9" & &Zili 7 inci de) 

Macar kaiolikle1 i 
"Nasyonal sosyalist rejiminin 
aleyh;nde kıyam edeceklerdir 

" BudapC§tC, 14 (A.A.) - Katolikle
rin organı olan Ncmzcti • Ujsag ga. 
zctcsi, naayonaı .. aosyaliıtlcrin kat.o.. 

bulunan ycgine gazetedir. Yan rC6ml 
olan bu gazete Almanyada H•tı . M ·. ıcnn, 

acanstanda da naip Hortinin ikti -

Yalansın istihkamları için 
60000 kişi çahştırılmış 

(Yazısı 4 llncll saffamızda) likliğe kartı ittihaz ettikleri tavn ha. 

----------------------------! rcketi mcvzuubahsdden bir makalesi. 
nin sonunda hlilba olarak §Öyle de-

da~ mcvkiine gelmeleri arasında bh: 
mUnascbet görmekte ve her ikisin.iıı 
de memleketlerini komünist tchli''-. ~ 

mektedir: 

"Macar katolikleri nasyonal • sos • 
yalist rejiminin kabulü aleyhinde müt 
tef ikan kıyam edeceklerdir.,. 

Budapeıte, 14 (A.A.) - Pester 
Lloyd naip Hortinin Almanyay 
yah 

• b ,_km a ae. 
ati IA da bu sabah tefsirlerde 

sıd'nden kurtan:iıklannı kaydeylemekte -
ır. 

HükOmet otoritesile herkesin mil 
let uğurunda f edakirlıkta bulunmak 
hususunda gösterdiği hUanUniyet bu 
gazeteye göre, iki milleti birbirine 
yaklaştıran mUıtcrek fikirlerden dof. 
muıtur • 
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Hadiseler arasında: 

Bugünün ve yarının en mühim mevzuu! 
1 Çocuk, Çocuk ! 

M iltetler, kUltUrde, karakterde ve 
ülküde de, bugünkü kadar hiç 

bir zaman birbirlerine aykırı bir yol tut 

maauşlardır. Dünyanın hangi kıtasına 
bakarsanız halanız birbirine benzer 

bir sosyal yol tutmu§ iki 'komşu göre:
mezsini.z. Kimisi Faşisttir, kimisi Ko. 

mllnisttlr, kimisi aa':lece Demokrat, 
kimisi .hem Liberal, hem de Demok. 

rat, kimisi yan mUstebit, yan hilrrf. 
yetperverdir. Ve bütün bu aktdelerin 

veya idare usullerinin herbirl kulla. 

15 inci yıl 
hazırlıkları 

Oah llye Vekilletl vl· 
U\yetlere milhlm bir 

tamim günderdl 
lç Bakanlık, Cilmhurlyetin on be· 

§inci yıldönUmUnUn heyecanlı, mll. 
nalı ve hareketli bir §Ckilde kutlan • 
ma.sı için btitün vilayet, kaza ve nahi. 
ye merkezlerile köylerde §imdiden ha 
zırlıklara ba§lanması için valiliklere 
bir tamim göndermiştir. Bu tamimi 
ayrıca yazıyoruz: 

"Cümhuriyetin on beei~ci yıldönü· 
mü bayramının yurda getirmiı; oldu. 
ğu ve bu rejimin istikbale vadettiği 
btiyük inkişafları yurttaşlara anlat
mak ve cUmhuriyetin feyzi içerisinde 
heyecanlandırarak bağlarını ve Umit 
Ierini kuvvetlendirmek maksadiyle 15 
inci yıldönUmU bayramı bUyU.k ölçU· 
de, hareketli, sesli, m~alı, fikirli, 
ışıklı ve renkli olarak kutlanmnsı için 
icap eden tedbirler almacakt.Ir. Bu se. 
beple bUtiln hazırlıklar esaslı devam
lı ve dikkatli bir çalışma ile bayram 
gUnUne kadar başarıla.bilir. Çalışma. 
larınııa esas olacak teferruat birbiri 
ardından vaktinde bildirilecektir. İlk 
iş olarak vilayet ve kaza, nahiye ve 
köylerde birer kutlama komiteleri ku 
rulmnsı Uizımdır. 

1 - VilA.yet komiteleri valinin, ka· 
za komiteleri kaymakamın, nahiye ko 
miteleri nahiye mlldUrU.nUn başkan. 
lıklan altındadır. 

2- Azaları, yerin en bUyük askerl 
kumandanı veya yerine göndereceği 
bir zat - bulunmadıkları yerde as· 
kerlik ı;ubesi reisi - belediye reisi, 
kültür direktörü, vilayetlerde parti il 
yönkurulundan bir üye, kaza ve na. 
hiyelerde hnlkevi başkanları - halke. 
vi başkanı vali veya kaymakam olan 
yerlerde ev yönetim kurulundan bir 
aza. -

3 - Köy komiteleri halin icabına. 
göre vilayet komiteleri tarafından 

tcakil olunur. 
4 - Kutlama işlerine alt yazıŞ111a. 

lar ve saire parti yoluyla olacaktır. 
5 - Devlet teşkilatının milli banka 

ve kurumların çalışmalarınızda elden 
gelen yardımı yapmaları için alA.kalı 
makamlardan ricada bulunulmuştur. 

Vaktin darlığı dolayıslyle hemen 
işe başlamanızı, bildirmenizi ve sıkı 
taklbatmrzı rica ederim.., 

Yazan. NDzaımettlırn INlaızn'fF 
nıldığı memleketin btinyesine göre 
şöyle veya böyle bir deği§iklik arze • 
der. İtalyan fa§izmi katolik gibi gö. 
zilidir, katolikliğin en büyük maka. 
mına düşmandır. Alman faşizmi başka 
bir şeydir. Halis muhlis katolik olan 
İspanyol faşizmi daha bambaşka bir 
şey. Yunanist~daki idareye diktatör. 
Hlk diyenler vardır; halbuki bu idare. 
nin bir~ok tarafları en değme deımık. 
ratlara taş çıkaran bir liberalizmi gö. 
ze vurur. 

Bu satırları bir politika incelemesi 
yapmak işin altalta sıralamadım. Ha. 
yır, maksadım rejimlerdeki ayrılığı ve 
aylanhğı tebarüz ettirmek ve bu ay. 
kırılığa ve ayrılığa rağmen bu dev. 

lctlerin, akla hayret veren bir isabetle 
birleştikleri bir noktayı ve birbirleri. 
ne tam manasile muvazi bir hat rcs. 

mederek bu noktaya karşı gösterdik
leri hassasiyeti göze vurmaktır. Bu 
müşterek hassasiyetin, mihrakı "Ço. 
cuk,. tur. 

Evet, çocuk. Çocuğun terbiyesi ve 
çocu~un yetiştirilmesi. 

Devletlerin herbirl sureta bir çok 
i§lerle meıgul gibi gözükuyorlar. Fab. 
rikalar yapıyorlar, yoll;ır a~ıyorlar, 

demiryolları dö~llyorl:ır ve saire ve 

saire. Fakat bUttin bunları yaparken 
en büyUk cehidlerini ç.ocuğa hasrettik. 
lcri muhakkaktır. ltalyadn çocuk te~

kil!tlandırrlmıştır. Almanyada çocuk 

teşkil!tlandmlmıştır. Fransada her 
parti çocuğa sarılmıı. teşkilatını çocu. 

~a uamt surette cazip bir dereceye 
yUk eltmeğc çalrımaktadrr. 

\ 

Acaba Kemalizm çocuğa karır li.. 
kayt mıdır? 

Hayır. Biz de çocuğa karşı bilyUk 
bir dikkatle başımızı çevirmiş, gönlü. 
müzti ve kucağırr.ızı açmış ve ona sa. 
nlrruşrzdır. 

cumhuriyet çocuğunun mevzu ol • 
duğu dikkat ve alaka pek büyüktür. 
Bugünkü çocuklardan bir nesil evvel. 
ki çocuklar bile aradaki farla açıkça 

aalay~bilirler. 

Şüphesiz çocuklarımızı cemiyet için. 
de henüz istediğimiz imkanlara ulaı. 
tırabilmiş sayılamayız. Fakat cümhu. 
riyet idaresinin Türk çocuğu için on 
beş yılda yaptığı fedakarlık ve azar 
azar yarattığı eserler, hayret edilecek 
büyük bir yığın teşkil etmektedir. Es. 
ki nesil çocuğunun mektebi ycktu. 
Mezar aralarındaki pis kara tahta ba. 
rakalarda okı.:tturulurdu. Yeni nesil 
çocuğunun gittiği en ufak mektep, 
eskisinin yanında bir saray gibMir. 
Eski nesil çocugu mektepte sıhhat ba. 
kımından en ufak bir ilği görmezdi. 
Yeni nesil çocuğunun denıten aldığı 

not kadar sıhhat ve gürbüzlükten nla. 
~ 

cağı not da ehemmiyetli s:ıyılıyor. 
Tcf crrliat üzerinde durmayalım. Fa. 

kat kabul .edelim ki bu ve buna benzer 
ilgiler, çocuğa k:ırşı dikkat ve muhab. 
bet yarışına girmiş olan milletler ara. 
aında bizi asla geride göstermemekte. 
dir. Bilakis büyük imkanlı milletlerin 
bize nazaran çok daha büyük başan • 
lara ulaşmr' bulunmalan tabii addedi. 
lebilecek iken bizim kendilerile atba§r 
beraber bulunmamız ancak lehimize 
bir büyük not ver!direbilir. 

Kızılay Fatih §Ubesi tarafından 60 fakir çocuk sünnet ettirilmi~tlr. Bu 

çoruklar dün otomobillerle Taksime gıt mişler, abr:leye çelenk k~ymuşlardır. 

A LLAH seltımet versin, bizim 
Adalar pok dar. Daha doğ. 

rusu BüyUkada, Hcybella.da gibl dört 
yanı su çevrili tepeclklerimlz; ts
tanbulun lştlhasını uyandıracak de. 
recede gilzel ve döşeli bir vaziyete 
girmiş de bu iştlhayı tatmin edemi. 
yecek kadar küçük ve kifayetsiz ... 

Hele cumartesi, pazar gilnlerlşeh
rln yolcu akını, o lstllrnmetc doğru 
öyle yol alıyor ve akşamın altısın
dan dokuzuna kadar blrlblrl ardın. 
ca. açılan şampanya şişeleri gibi va
purlardan öyle fışkırıyor ki, bir an 
içinde Heybeli ile Büyükadalar, iğne 
atsanız yere dUşmiyecek hale geli
yor. 

Pek mi milbalA.ga etttk? 
Öyle ise şötle dlyellm: 
Hattanın muayyen gilnlerlndo bu 

iki ndadn. biraz goce knlmış şehirll 
blr misafir için yatak serilecek dört 
köşe temiz bir tahto. kalmıyor. BU. 
tUn salonlarına, koridorlarına va
rıncaya. kadar tıklım tıklım dolu. 

Bu hal kaI'§ısında Burgaz ve Kı
nalı gibi diğer iki yavrucağı de. Hey. 
beli ve BUyUknda derecesinde şen
lendirip oteller bina etmek, lokan
talar açmak ve muvakkat şehir zt. 

aretçllerlnl oralarda olsun Uı.ylklle 
izaz etmek tein teşebbüse girlşilmez
se, DiiyUltndanın hemen yanca~ızın
da, biltilcek bir tepeye daha ihtiya. 
cımız olacak. Oteli, arabası, eşeği, 
büyük ve kUçUk turları, Nurullah A
tacın briç oynıyacnğı bir eedUstü 
kahvesi, şortlu bayanları, pahalı bir 
kaç lokantası ile bir BüyUkadaya da-
ha ... 

~ • .y. 

ÜYÜKADANIN son seneler. 
de mahşerden bir örnek de

nilebllecelt kadnr kalabalık insan 
lrnfllelcrile dolup dolup boşalmıyan 
"YUriilrnli., pJ{ljına beni götüren e
şek yarı yolda durdu. Kulaklarını 
dlkip burnile bir hayli muzlka çal. 
dıktan sonra: 

- Bizden ne isterler bilmem ki 
dedi. Den, yüz klloluğa kadar insan 
kaldırabilecek kabfllyette, çok şükür 

henUz gene ve kendi e.rpamı kendim 
kazanabilecek yaradılışta bir mab
Jrıkum. Fakat "Yürükall., plA,Jına da 
vapurlar işlemlye başlıyah bert, 

Tür iyede ziraat ·m
kanıarı ve proje eri 

Taymis~in hususi sayısında şa
yanı dikkat bir yazı 

9 Ağustos taihli Toymis'in Tüı;kiye \ 
i~in neşrettiği ilavede Zimat ~esi 
ve ehemmiyeti sık sık mev~uubahs ol. 
makta ve yukandaki hatlıkla lbir ~ 
yazı bulunmaktadır. Bu yazıyı aynen 
alıyoruz: 

"Kemalist Türkiyenin ticaret politi
kasını, Tilrkiyenin kendisinden mal 
alanlardan mal alması şeklinde ifade 
edebiliyoruz. Bu ana ~iyaset Londra 
Beynelmilel Mali ve lkti&adi Konferan. 
srndanberi Türkiyenin aktetmekte 
olduğu kliring anlaşmalannın da esası. 
nı teşkil etmektedir. 

Bu, g:in, Ttirkiye ile İngiltere ara
sında böyle bir anlaşma mevcuttur. 
Fazla olarak gerek bundan evvel yapı
lan gerek bu defa aktcdilen anlaşmalara 
Export Credits Guarantee Department 
(ihracat kredileri tekeffill .dairesi) ile 
imzalanmış malt anlaşmalar da merbut 
bulunuyor ki bunlarda da mal ile ödeme 
şartlan vardır. 

Türkiyede vbi ziraat irok~ları 

vardır. Memleketin coğrafi durumu, 
gerek iklim ve gerekse toprak şartla. 
rının çeı;idJ, halkının çabşkn.nlığı ve 
nihayet emsalsiz bir muvaff akıyctle 
ba§arılınJş yakın inkılap ve ilerleme 
hareketleri, pUuı ve metotlu bir yUıil. 
yUş tnkip ederek yakın bir zamanda 
Avrupa.ya mevaddı gıdalye ve alelCt· 
mum.ham mad6eler ihraç eden mUhlm 
bir merkez haline geleceği hakkında. 
ki ümitleri haklı gösterir. 

ATATOR.K ZİRAAT HAKKINDA 
NE DlYOR? 

Umumiyet itibarile Tilrkiyenin zi. 
rai istihsalatı vasıf itibarile çok yilk· 
sektir. Türk tütünü, Türk üzümleri, 
Türk incirleri, tiftik; fındık; ceviz, 
palamut Ye Türkiyede istihsal olunan 
'bilcümle bub.:ı.ı12:ı.t <lUPY"tJ. piy~salf..rın. 

a o ı ı •• 
s rürkiyenin,,.İılgi~enin ist~i •• 
ne arzedeAileceğf ba§lJca istip~aUı.tı; 
buğday; arpa; .Jıayvan yemi; ya§. ve 
kuru meyvalar, sebzeler yumurta; de
ri, zeytinyağı i hayvanlardan istihsal 
olunan maddeler ve kereste olarak 

· mUtalea olunabilir. Türk yünleri ve 
tiftikleri de tngitiz kumaş f abrikala. 
rı nezdinıle kıymettar mallardandır. 

BUyUk Millet Meclisinin 60n açılış 
nutkunda CUmhurrcisi Atatürk, mem 
lcketin ziraat politikası hakkında u. 
zun meyanatta bulunmuşlardır. Mü· 
şarünileyh z!raati, Türkiye sınat po. 
litika.smm istinat edeceği esas olarak 
ta\·sıf buyurmuşlardır. Kendilerinden 
sonra söz söyliyen Başvekil ise Avru. 
pa piyasasının ihtiyaç gösterecekleri 
ham maddeleri Türkiyenin. bu piya· 
saların talep edecekleri şekil ve ev. 
safta yetiştirmek azminde olduğunu 
bildirmiştir. 

mlişterlleı·iın yarı yarıya indi. Çok 
kişiler, bizim iskele civarındaki e. 
şek durağına gelerek sağrımı bir iki 
okşadıktan sonra dP.rhal sırtıma at
layıp beş on kuruş mulmblllnde 
• hem Adanın nefis çamlarını kok
lıyaraktan • "YUrUkali,. ye giderler

di. Fakat şimdi, tstanbuldan gelen 
bir yapurdan çıkıp isltelede bekllyen 
bir diğer vapura atlıyarak doğruca 
pıtıJ kıyısına yollanıyorlar. Bütün 
seyrüsefer nizamlarını öğrenmiş, do.. 
ima sağdan giden, "dur?., deyince 
duran, "yUrll!,, deyince meşhur eşek 
inadımızı tamauıile terketmiş bir 
halde derhal tırısa. geçen munis bi
rer emektar olmuşken karşımıza. bu 
vaziyetin çıkması, bilmem sizi de biz. 
ıer kadar müteessir ediyor mu? 

Ben, vapurdan gelecek mUşterUe. 
r~n. az GOnr" pltıjın blitUn kabineleri 
doldurup açıkta kalacağımı düşüne
rek altımdaki eşeğe, hem do ynvaŞ
Iığını hatırlatmak üzere bir kere da. 

ha: 
- Deeeht .. dedim. 
J{ · taldarını indirdi ve yUrUmlyo 

başladı. 

HİIOIET ~WNlR 

Cümhurreisi AtatUrkUn işaretile 
Türkiyede bankacılık, münakalit ve 
muvaso.latı ıslah, milli sanayi ve tica.· 
rcti inkişaf ettırmek ve te§kilfitlandır 
mak sahalarında bliyük ba§arılar eı.. 
de edJlmiş bulunuyor. 

Şimdi de mil.şarUnlleyh, vB.şi 
mikyasta bir ziaat kalkınmasını istih. 
dnf eden mesai için işaretini vermie 
bulunuyorlar. Bu kalkınmanın Tür. 
kiye bünyesinin temellerini teşkil c· 
deceğine §liphe yoktur. Türkiye, cüın 
hurıyctin 15 inci yıldönUmünü 29 bi. 
rinciteşrin 1938 te kutlıyacak ve bu 
tarih toplanacak bir kongre ile, zira· 
at sahasındaki vasi ve sistematik bir 
ıslahat ve kalkınma hamlesine mebde 
olacaktır. HükUınetin yeni ziraat po. 
litikasını tesbit edecek olnn prensip. 
ler, Ankarada topla.nacak olan bu kon 
grede tebellür etmiş bulunacaktır. 

Kemalist Türkiye zimamdarları; 

gerek kapitUlasyonların, gcreks~ garp 
Avrupasınm sanayileşme hareketi 
neticelerinin, Tilrkiye iktisadi bUnye· 
si Uzcrlne mazide ira.s ettiği hasarları 
tamnmile müdrik bulunuyorlar. Yine 
bu zimamdarlar; memleket zira.ati • 
nin iptidai bir eekilde ve diğer mem. 
leketlere nıızaran geri ve sana.yllC§tne 
miş bir halde kalmasının, Türkiye is· 
tikbali bakımından vahim olaC!itmı 
anlamıg bulunuyorlar. İşte bu itibar. 
ladır ki, ~at ıslaha.t ve kalkınma ıµ-o. 
gramı vasi mikyasta makineleşme ve 
zirai sanayii koruma esaslarına. da • 
yanmaktadır. 

YENİ PROGRAM 
A§ağıda sayılan ziraat sanayii Ti.it 

kiyede sürati mümküne ile kurulacak. 
tır: 

7 - Et sanayii: Biri Mersin, dJğe. 
ri Trabzonda konserve, donmll§, soğu 
t'Ulm V 1\."lla.ın tronlt.i -.tıhcı•~ 

· ma1k il'Zete' 1.kl 'fabrika aerırnı ıtürü· 
lacah:' ve faaliyete geÇecektir. "Her 
iki fabrikada da birer nıezbahadan 

maada deri, barsak ve kanların ve di. 
ğer ta:lf maddelerin muamele görme. 
si için ayrıca tesisat vUcudc getirile. 
cektir. 

Fabrikaların beherinde günde en a. 
§ağı 2000 koyun ve 500 adet sığır ke. 
sfieceği t sh:.TUn olunmaktadır. 

2 -Balıkçılık sanayii: Sinopta bir 
havyar fabrikası kurulacaktır. lstan· 
bulda, Trabzonda, Geliboluda ve 1z • 
mirde de balık tuzlama ve konserve 
fabrikaları vUcude getirilecektir. 

3 - Yumurta: 50 bin fmı sıkletin. 
de yumurta haddi istiabisinde,hamızı 
karbonlu soğutma. cihazile mücehhez 
b\r soğuk hava deposu da Samsunda 
i~a edilecektir. 
4-Ziraat makineleri :Memlekette, her 
çeşit ziraat aletleri ve makineleri 1· 
mali için iki bilyUk fabrika kutu.la. 
caktır. 

5-- Otmancılık sanayii: Bu sanayi, 
mühim gruplara ayrılmış bulunuyor. 
BugUn elde, keşif ve nıesahaları ık • 
.mal edilmiş olarak Karadere ormanla 
rı vardır ki, bunlnnn ialetilmeleri i· 
çin bir İngiliz grupu tarafından mü. 
racaa.t ~ki olmuştu. 

6 - Yemle sanayii: Elma, armut 
ve kaysı kurutmak Uzere yirmi ka
dar istasyon ve fabrika yapılacaktır. 

7 - Konserve, yemiş ve sebzelerle 
bunların tali istihsaUı.tı, portakal ve 
domates sulan, earap sidre ve §B.Ill. 

panya imali için de bir kaç fabrika 
kurulacaktır. 

8 - PlA.run milhim bir kısmını teş. 
kil etmek Uzere soğuk hava mahzen· 
leri ile hububat depoları ve seleksi
yon ve tasnif istasyonları vUcude ge. 
tirilecektir. 

9 - SUtçUlUk istihsalatı: Kars ve 
Çorluda tereyağ peynir, kazein ve süt 
tozu imal olunınnk Ur.ere iki bUyUk 
fabrika tesis olunacaktır. 

10 - Yün ve tiftik yıkama ve te· 
mizleme cihnzını havi bir kaç fabrika 
da yapılacaktır. 

Kuruna abune 
olunuz ve edininiz 



Hapishane binası Münakaşaları~~----=-~-
Ve bir hakikat 

Yazan : Niyazi Ahmet 
Umumi hapisane blnasının•yıkıhp 

Yerine muazzam bir adliye aarayı 

yapılması kararı üzerine ortaya çı
kan münakaşalar sona erdi. Bu mev· 
zu etrafında KURUN sütunlarında 
üç yazı yazmış, ve tarihi eserlerimiz 
hakkındaki fikirlerimle, hapishane 
binası hakkındaki uıUta.ıtaıanmı 

sıralamıştım. 

İstanbul için "İstanbul semtleri· 
nin tarihi,, başlığı altında Uç yUze 
Yakın tefrikamı hazırlarken, bu gü
zel dünya parçasının her semtini 
Cezıniş, tariht eserlerini görmilş, yüz 
kadar eserden toplıyablldltlm vesi
kalara istinat ederek ber tarih ya
diglrı hakkında aynca toplu maUl
ınat vermiye çalışmıştım. "lstanbul 
semtlerinin tarihi., nl yazmaktan bir 
tnaksadım da lstanbulluya semtinin 
tarihi ile beraber oradaki tarifli e
serlerin kıymetini velev sathi olsun 
anıatabllmek. bu eserlere karşı sev. 
gisini artırmaktı. 

Tarihi sanat eserleri bakında her 
'Vatandaşın hassas olması, ayni za
manda milli bir \'azlfesldlr de. 

Bu kısa başlangıçtıın sonra mak
tada geçelim: 

Sayın İstanbul Mllddelumumlsl 
hapishane bJnasıni gazetecilere gez-
dirirken şöyle dem işti: / 

- Uzun tetkikler yaptım~ Binanın 
tarihi olmadığı neticesine vardım. 
lUrçok mütehassısların da fiklrleİ'l
nı aldım. A1tsJnl iddia edenler lsbat 
ederlerse me!lele yoktur. Biz. tarihi 
bir eseri yıkmak değU, cumhuriyet 
tarihinde iz bırakacak tarihi bir e
ler yaratmak iıtlyoruz. Ve hlÇblr 
zaman bu eseri, bqka bir kıymetin 
1okedllmeıl bahasına mal etmek Dl· 

:Yetinde dettllz ... 
Binanın tarih! olduğtınu iddia e-

denlerin başında mimar Sedat çe. 
tlntav bulunuyordu. Bu zat, ''bu e
•er tarlbldir,, diyor ve muhtelif ya. 

ta blr!blrlat --~~ 
lar • Hiçbir vesikaya istinat etme-
den • ileri sürüyordu. 

liaplshaueyi gezen gazetecllerln 
lçlnde tarihle uğraşan ve bu sahada 
Yazı yazmış arkadaşlar vardı. B .. 
Zıları gördüklerini, bazıları tarihi 
\'estkalar öne stırmek suretile fikir
lerini yazdılar. 

Bu yazılar çetlntaş Ustadı k(). 

I>il+tmUş, şöyle diyor: 
"Muhterem MUddelumumtmls 

llikmet Onat evvelA kendileri alda
llıyorlar, gazete muha.btrlednl t•· 
lırrp neşriyat yaptırmakla. tlçitnctl, . 

dördttncll derecede muJıArrirlere 1• 
aı Yazdırmakla ve7abut, berha.iıgl 
bir gazete başmuharriri lle birll.kte 
lloktal nazarını propaaandaP 191"• 

ketmekle bu koca hakikat ·tahrif e
dilebilir ve bu tar1ht sarar gldene-
bUJr m1 biç?.,, • 

rınızla düzeltecek ve yakı,tırmıya 
çalışacak ve üstelik de sırtımı okşı
yacaksınız .• ,. 

Bu satırları okuyan demez mi, ki: 
- Muhterem mimar ... Ortaya at

tığınız hakikat nerede?.. Kıymetli 
taç, hafif kollarla değil, ışıldayan 
bir zek&, kunetll bir bllll ile y~nı. 
nıza konmamalı mıydı? .. 

Ve Sedat Çetlntaş, birçok şeyler 
eöyllyerek, bir şey söylemeden taç
sız kalıyor. 

••• 
Ulut Başmuharriri Falih Rıfkı 

Atay, bir başyazısı ile Sultanahmet 
meydanında yapılacak Adliye Sara
yının mAnasmı izah etti. Prost pJAnı 
esasen bu inşaatın teferruatını an. 
!atıyordu. JJ. Falih Rıtkının yazısın
da temas ettiği bir noktayı şöyle i-

zah ediyor: 
"Tarihi batıralann ebemml7etlnl 

kim lnkAr edebUlr?. Fakat bu ebem 
mJ1et. bir şebJr halk.mı e~7en 
berha.nli ıarlh bir çlrkinlltl tlper 
etmlye mahk6m ettiremez.,, 

Falih Rıfkı yazısını şöyle bitlrl. 

yor: 
"Demagojiye son derece mllsalt 

ola.n bu işlerde f}Öhret meraklıla.n
nın ikide bir mesele çıkarıDUJ1ll 
önlemek için de hakiki salAJıiyet ıs• 
blplerlnl araratnn. bulalmı, vazife. 

lendirel.lm.,, 
Falih Rıfkı, imar işlerinin plAnla 

rını ''komisyon kırtasiyeleri eline teı 
llm etmenin., doğru olmadığını te.. 

barUz ettirmektedir. 
Bir tnglllz muharririnin şu sözll 

ne doğru: 
"Eter Allah, dUnyayı yaratmak i. 

tfnf bir komisyona havale etseydi, 
komisyon b~ saniyeye değin, dUnya
ıar kadar plAn ve rapor hazırlamış 
olacaktı, fakat dU.nya yaratılmıya-

caktı.,, 

Değerli tarihçi İbrahim Hakı Kon. 
~ı.w.,...ıı.....1nı ""-'k~a laUnat 
ettirerek lbr•blm P•t• nrayı ne 
bapleane binasının ali.kasını söster
dl. Arkadatım, bu mevzu üzerinde 
bir an bile Sedat Çetlntat gibi hae
l!la&lyete ve şöhret hevesine kapıl. 
madr, çünkü hakikati vesikalarla 
anlatıyordu. 

Netice tu: 
Umumi haplsane işi 

hakikat çıkardı: , 
Tarihi eserlerimizin 

ortaya bir 

kıymetleri 

ölçüye vurulmamıştır. 
Bu, b!r şehir için, bir memleket 

ltin en büyük, · acınacak bir nokıııan. 
dır. Tamir edilemese de tarihi ese. 
ıerln kıymetlerini bilmek, ona göre 
hareket etmek lAzımdır. 

Bu da mUtehasBıs heyetlerin de
vamlı ve metodlu bir çalışması ile 
elde edllebtılr ve edilmelidir de. 

Niyazi Ahmet 

Dokuz kumarcı yakalandı 
· Gedikpaf&da 39 numarada Sergisin 

evinde kUmar oynandığı haber alma. 
rak d6n akpm ev, ikinci şube me. 
uıurları tarafından, ani olarak basıl· 
riıı§tır· 

Ataetrnna neticesinde masa Ur.erin 

Kaçıncı derece mimar olduğu ım
ıasından anlaşılamamakla beraber, 
Yazısından tarihi malomatmııı de· 
teceslni sezinlemek uıilmkilıı olan 
tlstat, bu bir cumlc için, Prostun prÖ
leslnl beğendiği vaklt. ıeçlrdill sar: 
hoşıuıun birkaç misUnl geçirtecek 
derecede mebzul sual karşısında ka
labilir. Ve neteklm J>u sualler kar. 
tısında aczini ltlrat et~lştlr. ıı:nt.IA 
Müddeiumuminin tahrif etmek iste. 
dltt hakikat nedir? Bunu bir lllm 
fUbeslnl temsil eden Mimar Sedat 
Cetlntaş niçin izah etmiyorlar? 

de bir çok zikıymet eşya ve para bu. 
lunmuttur. Kumar oynamakta. olan; 

ı Salih oflu yap.r, tbrahim oğlu Şa. 
ban )ı{ehmet oflu Sabit, Ali oğlu Kl· 
mil.' FeyZullab oğlu Raif, Salih oğlu 
Muharrem. Mehmet, Ali ve Hasan L 

dmda dokUz ktei suc; Ur.erinde ya.kL 1 
lanmJŞJai'dır. 

l stanbulda sıtma mÜQadelesi 
Sayfiy~l~rd~. cibi_nliksiz oturamayan ~halk şimdi: 

Sıvrısıneğın şeklini unuttuk,, diyor 
lst~bulda. sı~a ile nasıl mücade. yük rol oyn&m.1p. Bundan 7 

le edilıyor, sıvrısmek sava.aı ne eekil· sene evvel Er nk" S -
8 

de yapılıyor? Bunu anlamak için a. tancı ile. Aıh.l:r;'.y, uad.l~e ve Boa· 
layişten uzak, büyük bir tevazu ile gerelue gece a ı~ek gündüz ve 
çalışan İstanbul .sıtma mücadele teş· binliksiz yatmal ~urm~ ve ci. 
kilatmı ve mücadele sahalarını ta.nr. yüzden de bural . hancı idi. Bu 
mak, gezmek ve gönnek l!zmıdır. gösterilmi rd ara ~nen rağbet .. . yo u. DeV&Q ve müessir 

C:Umhurıyet hilkQmetinin memle. bir mücadeleden aonradnr ki, bu gün 
k~tın her ta.rafında bilhama. geniş b~ mmtakalarda bir t,ıık sivrisinek 
mıkyasta ~adoluda. yaptığı sıtma gonnek veya bir sıtmal~ tesadüf 
mUcadelesı 1stanbulun da bir çok mm etmek imkhı kalmamış· ve bu yf' takalarında tatbik edilmektedir. yelerimiz Boğaziçini unuttuı-ac:: k~: 

Merkezi moda olmak üzere Hay· dar parlamıgtır. 
darpaşa nUmune hastanesinden Pen. B~ Suadiyeli bana töyle dedi: 
d.lğe kadar lçere.nköy, Sua.diye, Ya. - C<>ktanıberi sivrisinek görmü kacık, Merdivenköy, Soğanlıköy, Koz yoruz. Şeklini unuttuk artık.. · 
yatağı; Beykoz ilerisindeki Rivadere- T. C. 
si ve ıuabatı Ur.erindeki dokuz köy, Fakir talebe • hinı • • 
1stanbul tarafnida Dolmabahçe ve Koo yı • aye ıç.uı 
civarı, Kalitarya, Kilçtlkçekmece ge. ö endi per~tifler 
rilerile Florya, BUyllkada Heybeli ve \ ilk ğr kte ğhnl ize g6re lise, orta ve B K . ' me p erdeki fakir tale"-9; ad. 

urgaz, ınalı gıbi çok geniı sahalar dt eekild hhn UV.JA m 
mücadele mıntakasmı teşkil etmekte. terdeki ı:ıebe :!~ıe~ek için mektep-
cllr. Bugün .. bu mınta.kalarda yapılmak di almak suretile :::e ~sene 
ta olan mucadelede Uç esas takip e- leri koo tifJ edebilecek. 
dilmektedir: pera er kurulacaktır. Bu kooperatiflere, mektep muallim· 

1 - Sivrisinek tevlit eden batak.. terinden birisi bqkanlık ed ktir 
Iıklarm, durgun sularm ku.nıtulması Elde edilecek karla muhta~etaleb 
veya akıtılması. nin yemek elbise kitap v air . e. ih ' • e s e gıbi 

2 - Mevcut sivri sineklerin itlifr. tJ~açları ka?'§ı1anac&ktlr. Bu husus 
3 - Kinin ile sıtma. mücadelesi. ta bır nizamname hazırla.nm.aktadir. 
Birinci maddedeki mesai daha zi. Po 11 ste 

yade Beykoz ve KUçükçekmece gibi 
sahalarda, ikinci madde bütün mUca· 
dele mmtaka.lannda, UçUncU madde. 
de köylerde tatbik edilmektedir. 

İstanbul sıtma mücadelesi günün 
icap ve ihtiyaçlarına göre organize 
edilmiş bulunmaktadır. Mücadele sa. 
huı yirmi dali'eye ayrılmlf, her dai· 
reye bir memur ve Jkl da1ml amele 
verflmf§tfr. Bundan bafka temfzlik, 
tarama ve kontrol müfrezeleri de var 
dır ki, bunlar ihtiyaca göre çoğalt!. 
tıp azalmaktadır. 

Her daire memuru kendi mmtakL 
smda. bulunan bilômum sivrisinek ~ 
tiştirici memba.Jarı mevsim ve sUrfe 

biyolojisini gözönünde bulundurmak 
suretile her sekiz on gUnde bir gezip 
görerek lüzumlu tedbirleri almakta • 
dır. 

Temizlik müfrezeleri daha ziyade 
köy mücadelelerine iltlrak etmekte 
ve bu mmtakalarda bulunan, dere, 
harman ve buna mümasil sUrfe mem 
balarında temizlik yapmakta, ilA.çla. 
maktadırlar. 

Sıtma mücadele idaresinin bir de 
seyyar te,killtı vardır. Bu teşkillt 
memurları sıtma veya sivrisinek için 
yapılan bir ihbar ü?.eriıre evlere gide· 
rek sürfe membalarını imha etmek. 
te, huta varsa kan almak BUretile 
laboratuvar muayenesi yapmakta ve 
kinin Vt"rmektedir. Mücadele doktor. 
l~rı her hastanın mUteakıp vaZiyetle
rınJ de teııbitJe devamlı tedaviye te. 
vessill etmektedirler. 

lırtan~ulda yapılan sıtma mücadele 
Bi sayfı~·e hayatının inkişafmda bU. 

Bir kız pencereden 
dütÜP öldü 

Fa.tihte Saliha Tomruk mahall . 
d 'k' esm. e ı ı numarada. oturan peynirci 1 
kın kızı iki yaşlarında Eşi, ann: 
evde meşgul bulunduğu bir sırada e. 
vin UçilncU katma. çıkmı§, pencereden :kal& bakarken muvuea.eılJnl ka)'lıe 
erek dQpıu,tUP. EeJ, hutaneye kal 

dırıJmak bere iken ölmu,tttr. • 

Yüzme bilmeyince ... 
Tahtakalede Gayret kahvesinde ya 

tan ve fırınlarda yardımcı olarak 
~alışan tsı;nail oğlu Salih, dün yüzmek 
uzere denır.e girmiştir. Fakat Sal'h 
•• yU 1 ' 
ıyı mıe bllmediğinden kendini sula 
~ ak~tıııına kaptırmış, boğulmak 
üzere ıken kurtanlmıştır. 

---0-

T!"amvayla motosiklet 
çarpıttı 

Adil ve Harun adında iki arkadaş 
dün motosikletle Bebeğe giderken 0r' 
taköy askeri inzib&t karakolu önu.ıı: 
de vatman Alinin idaresindeki 1823 
sayılı romork arabasile çarpı§mlşlar
dır. Çarpışma neticesinde Adil ağır 
Hanın da hafif eurette yaralanmı§' 
tardır. • 

, . 

~onra Sedat Çetin taş nasıl iddia e- · 
deblllr, ki mUddelumuınt noktal~ 
llazarınİ propaganda için gazeteci
lere razılar yazdırmıştır.'/. 

ljte gene bir Ulm dUUe al&kaBı 
Olmıyan bir ıum şubesinin otoriter 
0.h:nası lAzımgelen imzasından bek. 

. Çarpışma 
Çarflkapıdan geçmekte olan 3418 ~ 

nu.marah Şitli - Fatih otobüsü ile, 
2992 numaralı arabacı Hüseyinin i· " . 

lenıntyen satırlar: . 
daresindekl yük ara.bur, durak ma • ~~!!!!!!!l!'İ) 
halli önünde çarpıemıtJardll"· -
Çarpı,ma neticesinde her ikisi de 

·hasara uğra.mı§trr. 

··Evet, Adliye sarayının inşası işi 
Be&Blz, sadasız f'e yoJunda silkOnetle 
Yilrllrken ptşmll} aşa suyu ben kat. 
tını ve bu · kabahat benimdir. Fakat 
inanınız ki bu kabahati ben mel!- '••• ••••••••••~ 
mı hırkası gibi sırtıma değil, altın 
\'e inci işlenmiş bir taç gibl başıma 
giyiyorum. Eter zayıf kollarımla bu 
il.fır ve kıymetli tacı başıma ıtri ge. 
çtrmışsem eminim ki hakikati anla· 

Opr. Dr. Halit Zir• Konuralp 
Tıp FakUlteıl 2 ncl cerraht klini
ği daçentl. tstfklAl cad. Elhaınra 

Apt. No. 1 

dıttaa ıonra sil • Maarif VetUlmJi j•·-----------•ll a toıı .. 

Orta tedrisat 
kadrosuna 

SOO yardımcı Uğret
meo alınacak 

Kültür Bakanlığı bu yıl orta tedr' 
sat mü 1 . ı· essese erıne alınacak yardım 
ve stajy ··.. cı umi er ogretmenlerin sayısmı u 

d~ B kadroya göre tesbit etme~ 
ır. u yıl Uç yU Yardım . .. r.e yakın stajyer ve 

cı ögretmen almacaktır 
Orta tedrisat kadros .• 

tirecek Kültür Ba.k unu vücude ge 
nka.nın ba kanl .. anı Bay Saffet A· 
önUmüzdek~ haf:~ :~m:daki heyet te 
caktır. oplantı yapa. 

Kültür müfettiıleri h kkın 
d b

. a .. 
a ırkarar 

· Öğretmen okulu mezun 
ve mUf ettişlik imtihanı ve~ b:un.an 
tile müf etti!J olanlar için Kü~ıu:~ 
kanlığı yen! bir karar vermiştir Bu. 
na g?r~· önümüzdeki seneden iti~ 
bu gıbı mU!etti!}ler hiç bir YB§ k ydı.. 
~ tibi olmıyarak Gazi Terbiye~
titilsUnde pedagoji cn1bes· d der k . . 'ili'.. me evam e 

e enstitü mezunu olabilecek! • 
dlr. er. 

Devam müddeti iki yıldır. Bu müd· 
det sonunda ispekterler diğer enst1 .. 
müdavimleri gibi imtihana tlbl oltu 
caklardrr. a. 

Çamlıcadaki prevanto 
C . h • ryum 

, um urıyet bayrammda 
açılacak 

Hasta öğretmen ve talebenin teda. 
visi için Çamlıca eteklerinde kurulan 
prevantoryum binasına illve olarak 
bu yıl da yeni bir sana.toryum b. 
eklemni§tlr. Sanatoryum 29 teşıoın:~ 
evv.~lcle merasimle açılarak hasta ka 
bulune başlayacaktır. • 

Baka.nlık, öğretmen ailelerinin de 
burada ayrılacak hususi bir pavyona 
f:lmarak tedavi edilmesi i~ ~kJ ,,apmakt&dır. ~ 
ol ~uıolarak bu tekilde çallfZDakta 

an llrf:Udafaa Vekiletinin zabı.. 
tan prevantoryumunun 1 
yeti ~tkik edilmektedir.ça I§ln& vazt. 

Şekıl, kabili tatbik görilldüğü 
dinle faaliyete geçilecek l tak. 
pavyonlar kurulacaktır. • cap eden 

Bir amele yaralandı 
Arnavutköyilnde odun de .._ 

amelelik yapan Ahmet od posunda 
nın k .. un nakleder 

aza.en ayagına bir kütük dilomfı. 
v_e yara.Ianmasma. sebebiyet eriniwv 
tir. Ahmet, hastaneye kaldın"lmı...!: 

---0- !lWI~. 

. Bisikletten düttü 
U skildarda Kısıklı tram 

sinde 118 numaralı evde o vay cadde. 
kı adında biri dün b' 'ki turan Hak. . ısı etle cadd U 
zerınde gezerken b ·nı . e • 
varlan • ı enbıre yere yu 

ı mı§, muhtelif yerlerind • 
anmıştır. en yara. 
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Nevyorktan Berline 
Alman foggarecileri Amerikadan 

19 saat 58 dakikada döndüler 
Berlin, 14 (A.A.) - Kondcr saat 

10 da. Tempelhofda karaya inmiştir. 
Havanın yağmwlu olmasına rağmen 
kalabalık bir halk kütlesi tayyare 
meydanında toplanmıştı. Kara, hava 
ve deniz ordularının yüksek rütbeli 
zabitleri, Amerika sefiri ve Amerikan 
kara ve deniz ataşeleri de meydanda 
hazır bulunmakta idiler. 

Dinç bir hareketle tayyareden inen 
pilotlar, Göring namına General 
Milch ve Berlin belediye reisiLipperst 
tarafından hararetle karşılanmışlar • 
dır. Bando seyircilerin heyecanlı al· 
kzşları arasında milli marşları çal • 
mıştır. Tayyare yolundan ayrılarak 

cenuba doğru inhiraf etmiş olduğu 

için hakikatte Nevyork ile Berfin a. 
ııısındaki 6500 kilometreden daha bil· 
yük bir mc.c;afe katetmi~til". Dô!ıUS 

yolculuğu tam 19 saat 58 daldkada 
;.:.pılmıştrr. Tayyare Nevyortttan cu. 
ma.rtcsi günü saat 14.03 tc hareket 
etmişti. 

Merkezi A. vrupa; saatile Berline. sa. 
at 1 O.Ol de gclmiııtir. 

Tayyarecileri karşılar.ken söylediği 
nutukta General Milclı bidayette bir 
devl'ifı.lcm seyahati ya:pılmas.ı düşü· 
nüldüğünU fa.kat bu proje H6varcf 
Hughcs tarafından tatbik edilmiş oL 
duğu için .Alman pilotların arkadaş. 
ltk kaygusile nyni hareketi t:c1Ctar et
mek istemcdiltleı'!ini söylemiş '9e şoı. . 
Jarı ila\~ etmistir.: . 

4 'Bertin - Nevyork gidip gelme u .. 
çuşu hava yolculuğu tarlhinde eı::siz. 

bir m.ıva.ffakıyet.'tir. Siz va:zifenizi 
daklkası dakikasına yaptm1z.,, 

Bedin, 14. (A.A.) - Hitler ile Gö"" 
ring Kondor. tayyaresinin pilot1ar.maJ 
tebrik telgrafları göndermi~lerdir. Sa 
ba.hleyin erkenden tayyareler Berli
nin bnşlıca mahallelerinin üzerinden 
u<jaraK' Iialkı t'a.yytı.rec1ler1 büyük bir 
samirhi~tle kar§ılamağa. da'llet: eden. 
ris::ı:leler ıı.tm1şla:rdır. 

, 

Frankoculgr 
Süngü hücumlarile yeni 

arazi kazandılar 
Yalansın istihkamları için 
60000 kişi çalıştırılmış 

:Madrid, 14 (A.A.) - Kendisine so. , 
ruian bir suale cevap veren general 
:Miaja Va.lansı müdafaa eden istih .. 
kim hattının i~ası için 60 bin ki§inin 
geceli gündüzlü çalıstı~nı söylemiş 
ve dii§IJJanm esirlerı müstesna olmak 
üzere hiç bir :zaman VaHis sokakların 
dan geçemiyeceğini ilbe eylemiştir. 

Barselon~ 14 (A.A.) - Müdafaa 
Neuı.reti tebliğ ediyor: 

Segre'nin sağ sahilinde düşmanın 
kuvvetli bir hücumunu tardettik. 

Estramadure'de Ftanko kuvvetleri 
dün Sierra'nın bazı sn1lnrlle. Caba -
suela. ve Cestcros tepelc.rlni işgal et. 
meğ« mavaffak olınu5lardrr. 
Madı1~ 14 (.&A!.) - DUn, Estra· 

ırradure cephesinde Rios Gargalaika 
ve Gua.ciana arasında. mühim çarpış.. 
malar olmu~r. Fra.nko kuvvetleri, 
Berra'nın 20 kilometre şimali şar. 
iistnde Valkavalleros mmtakasmda 
Sierra; Siınsimı:m t .... pelerlndeki hükü. 
metçi meV2.ilerinehi.\cwn ctmi§tirCüm 
hurlyetç1leır, Valka"O'a1leros'u parlak 
surette müdafaa etmişler ve mütead· 
dit defa süngü ile muknbil hücuma 
geçmişlerse de Guadalapejo nehrinin 
sağ kıyısına. çekilmeğe mecb~ kal .J 

mı§lardır~ 

Cephenin sol cenahında, Belalkazar 
ve. Lanuva civarlarında. muharebeler 
devam etmi3 ise de cümhuriyetçileT 
iTanlm kuvvetlerinin hücumlarını ko 
layca. tutm~ardır. 

Burgos, 14 (A.Aı.) - Estramadure 
cephesinde, dün yirmi kilometre de_ 
r1Dliıtte v~ 28 k116met:r.e geniŞlikte b1r. 
uıtzi iagai eden merkez ordusu kuv· 
Wtler-1, düşmanın her türlü mukave. 
metini kırarak PanatoS ve Riyos öu. 
ıidıana: ve Guadalalijos mıntakala.rm· 
da. geniş bir çe'V'irıne hareketi yap. 
mı§1ardır. General Dellano kuvvctl~
ri. R"aooza de Bueyin şarkında sekiz 
.IOiomet.re ilerlemiŞlerdir. 

E!>re'd& Sierra. de Pandos'da iki 
:mühim mevz1 ı.aptedılıniştir. Bu mev
Zilel', kltalal'm zaptettiği tnJtıtakayı 
ta.li!dın etınmedir. Buradıı.ki kıtalar, 
ileri harek~tlerine devam etmekte _ 
dirler. 

Salamanka, 14 (.A.A.) - Umuru~ 
kara.rglıh: tarafından n şr dilen bir 
t.ellifde llildf:tildiğine göre, Estra • 
madure cephesinde Va1deca.bellar65 
nrtntak'asında Frank'istler mü1ıim mik 

tarda ilerliyerek Valdeca.bella.ros ka· 
sabnsile Guadalu :Pejo nehri hattını 

zaptetmişler ve Guadianaya kadar 
gelıni~lerdir. 

Burgos, 14 (A.A.) -Radyo - Nas 
yonal tebliğ ediyor: 

Gcner.al Saliifo'niır kuman:dasındaki 
merkez ordularının kuvvetleri 10 'ki 
lbmctre derinliğinde ilerliyerck Vnl. 
de.cal:iallcros kasabasını i~gal etmi&· 
lerdir, 

Gueipo de Lane kumandasındaki 
kuvvetle: Cabeza Delbuez'in şj.mali 
§a!Zisınde yeni ve mühim mevziler 
zaptetmi§lerdir. 

italyada askerlik 
(O st tarafı 1 incide) 

şırtıcı oyunun manasını anlamak ka 
bll dcğildfr. Fr.ansı.z e!ktl:r.ı. umumi. 
yesi bazı ktltU mn.nzar.ala.r.uı sahte 
ve mürettep toıınnda11 pek. az hoş
! anır, pasaport düellosunun gratik 
neticeleri bir an gözönüne getirile. 
cek olursa bu işte en çok ltalyauın 
kaybettiği meydana çıkar. Ortada 
h1çbir sebep yokken ltalyanın daima 
b1ze karşı gösterdiği hoşnutsuzluğun 
yeni bix teznhUrU karşısınday • .:. Bu
nun ise lıiçlltr manası yoktur. Fran. 
sız: milleti~ bu ltadar uta:R: bir şeytleu 
endişe etmeğe miltenıayll değildir." 

Popüler' gazetetasindo Lcroux şöy. 
le yuıyor: 

"Fransa hükumeti "meşrn ınllda. 
faa~. balmdcdiıı .. Hükumet.. kısasi ita;. 
nun:unu tatbik etmek: mecllnr.t:Yet:i:n. 
de; frn .. lnnştır. JU~aleset bu uırzr li~ 
re1tet: Rôm:an.ın hassasiyet göste.ı·l'U. 
ğl yeglne ha.kt.rr ... 

Flga.r.oı G:ızcteslnde :Oor. :MtıSSou 
Söyle yazıyor~ 

•ftalyanıaı· bize ıta:rşı ra:pılan resı. 
1111 propagandada nefere inanm~k 

ve n"lere lnaın:ınanuı.k lAzımgelditf. 
nl pck!fA. blllrfor. ltalyanın bu hare 
ketlnl d~ffa. zfyade takip ettiği tımu
m:f ıtyıısetı:ıı bir feahı ola'rak kabul 
etmek lAzımdır. Bu: styaset, Musso. 
li"linln 14 ma~·ısta. ~eV'O"de söyle
dfğt Bir nu ukfa başlamış ve uzun 
~amandanberl ltalyan gazetelerinin 
Ftansaya sistema.Uk bir ı;ekilde ııu. 

Yeni bir insan tipi Qöğuyor 

Otomobil 
( 

ınsan 

Roman yada 
insanlık tarihinde muhtelif bakım. ' 

laı1dan muhtelif devrelef ayırmak müm 
pılması içap eden mütemadi tliklrİ 
sınir ve sinirlenme gibi .. 

Bütün bu tesirlerin hayeti umunıi,C 
sini otomobil arazı tabirile ifade fi 
hülba edebiliriz. 

Kral milmessllleri 
tayin edildi 

Bükreş, 14 (A.A.) - Dün öğle üze. 
ri, sara:ytıa taht salonunda, kral Kn.. 
rolun J:ıükumet azasının ve kral mü· 
şavfrlerinin huzuru ile yeni idari ka
nunun merlyef ınevkiine girdiği ilan 
ediltniş ve (Tzinut) tcsmjye edilen 
yeni idari mınt:akalara tayin edilen 
on kral mlimessilinin tahlif merasimi 
yapılmı§'tn-. Kral mümessiileri ara. 
sında, sabık mtiste,sarlardan Simian 
ve Otesko, elçi '.Kadere, ünh•ersite 
profesörü Aleksiano, iki sabık hakim 
Ma..-taı ve: Gane, ınlit!ekait grmeraller
dcn Popu, Skarlııor.ean.o, He.nZ\1 ve 
Kegrutzi vardır. Merasimin sonunda 
kral, kral mümcssilcrile ayrı ayn gö. 
r:üşmüştür.. 

Kısa harici haberler - - - - - .-
Nevyork, 14 -19 milleti temsile· 

den. 1'.linci. dünya gençlik kongr. siniıı 
96 murahhası (Reisicümhur Ruzvelt) 
vapurile buraya gelmişlerdir. 

Mcksiko, 14 - Cuma giinü 5 yol. 
cusu ve mürettebatından üç kişi ile 
kaybolan Electra tayyaresinin enkazı 
Veraeruz devleti arazisinde bir dere. 
nin içinde görillmüştilr. Tayyareye 
yıldırım isabet ettiği zannedilmekte· 
dir. 

Buenos - Aires, 14 - HUkfunet 
parJamentoy~ yeni ve.ya kullanılmış 
demir, çelik, bakır, çinko, nikel; 
bTonZ; alüminyum; antimon; krom ve 
pir~ ihracını meneden bir kanun 
Ia..yihası tevdi etmiştir. 

Roma; 14- - Legnago'da bix köylü. 
nün sattığı, baytarın kontrolundan 
geçmemiş öküz etini yiyenlerden elli 
kişi zehirlenmiştir. Bunlaroan bir ka 
çının sıhhi vaziyeti endişe vermekte. 
dir. 

Var§Ova, 14 - Polonyanın protes· 
tbsu üzerine Prag h ükWneti ÇeJCaslo. 
vnlt. tayyare:lerlnclen birinin geçende 
Polonya tonra:ldan UzerJnde uçması 
dOlayısile: messUrlerJni liildirmi§tir. 

Rio de Janeiro, 14 - Kırmızı deri. 
lilerin taarruzuna uğrıynıı heyeti se· 
furiyenin azası muhasara eclildiklP.ri 
zaman kendilerine yol açmak.. içj.n ha. 
vaya sililı atmak mecburiyetinde kal 
mışlardır. 

Ent.omologist Himmoleith ile kıla. 
vuzlardan Şa.ventes, atılan oklarla · 
yaralanmı.~ardır. 

Heyeti seferiye şimdi Atalie'de ça· 
dır kurmu§tur. Vaziyeti tehlikelidir. 

Tokya, 14 - Domei ajansmm Tsi. 
nan'dan: öğrendiğine göre, Ç'm çete. 
Ier.i bu. cuma gUnU ilk defa alarak 
Çantiıng'un merkezi olan bu aehre liü 
cu.mc etm.i§lersP.. de geri. püskUrtillm.üş
lerdir. 

M.oskova., B - Sovyetier. Birliği 
yüksek meclisi~ 1938 devlet bütçesi 
müzake:telerini bitirmi§.tir. 

Liej U - Bir n;ıaden ocağında vu. 
kuagelen işıial üz.erine 3 amele öl • 
milş ve bir dör.dünciisü de yaralan • 
mıştır. 

Iıostok, 14. - Yar~ öğleden. sonra 
Neptün tezgahlarında Denizbank he· 
sabma yapılan 3100 tonilatoluk (Tır. 
han) vaı:ıunı törenle denize indirile • 
cektir. 

AJaseio, 14 - Bahriye Nazın Kam 
pin~i buraya gelmiştir. Yarın Na • 
polyan Ponapart adına dikilmiş olan 
anıtın aç_ılış taenine başkanlık ede. 
ccktir. 

kündür. Taş devr4 Tunç devri, Elek. 
tdk devri, Buhar devri ve aaire gibi.. 
Fakat bu ayrılışlar arasında bir tane. 
Si vardır ki nazarr dikkati eelbetme -
mekle beraber pek mühim1dir. Bu ye. 
ni devir, insanlık tarihinde ve inıa. 
nrn bizzat kendisinde, bünye ve ana. 
to:nisinde tesirler yapan "le yapmakta 
olan bir devirdir. öyle ki insanlık bu 
yeni müessirin tesiri altında değiş. 

tnekte ve yeni bir tipe ldoğru gitmek. 
tedir. 

Nedir bu? Diyeceksiniz:. Bunu söy
lemeden evvel, insanlan tekamülün 
seyri içinde §Öyle bir tasnife tabi tut. 
mak mümkündür. 

Maymun • insan, iptidai insan ... gi. 
bi. 

ŞimdiJ yeni bir tip insan meydana 
geliyor. Gerçi bu teşekkül batidir, 
fakat vakidir. 

Bu, {Otomobil insan) dır. 
(Otomobil • insan) ne demektir, 

ve: asıl biı:: §eydir? Bunu anlayabil • 
mek için evvela otomooilin ycr.y.ilzün. 
deki artışını, sonra otcmobilin insan 
bünye: ve uzviydndeki tesirlerini göz: 
den geçirmek icap eder. 

Y'ERYUZUNDE OTOMOBiL MiK 
TARI: 

Y eryüzilnde otomobil, K:ımyon, oto. 
büs miktannın seneden seııeye mUte. 
madi bir tezayüt gösterdiği ma:lQm·ve 
muhaKkaktır. 

BütUn dünyadaki otomobillerin a • 
dedi en son istatistiklere göre, 42.000 
000 (kırk iki milyon) dur. Bu mikta. 
nn kıtalara göre taksimi ıudur: 
Şimali Amerika 29.400.000 
A:vrupa 8.200.000 
Cenubi Amerika 2.100.000 
Avusturalya l<J0.000 
Afrika 700.000 

100.000 

41.500.000 

Otomobil ve kamyonların 1937 se
nesinde sarf ettikt..ri benzin miitan 
34.526.632 hektolitredir. Her tarafta 
otomobil ve otobüs miktarının arttınl 
ması için fevkalade gayretler sarfedil. 
mckte ve bugünkü liayatın icapları da 
insanları böyle bir yola götürmekte 
olmasına göre pek yakında clünyanm 
her tarafında otomobil miktarının pek 
çok artacağı muhak'kaktır. 

Buraya kadar verdiğimiz izahatla 
yeryüzünde otmnobil miktanm ve bu. 
nun sür.atlc tezayüt ve inkişafını kısa.. 
ca arzetmiş oluyoruz. Şimii de oto. 
m~billerin insan bünye ve anatomisin 
de yaptığı tesirleri tetkik edeceğiz. 

OTOMOBtLlN 1NSAN BtJNYE. 
StNDEKt MUH1M TESIRLERt: 

Oturarak hareketsiz geçen hayan 
ifade etmek üzere fransızca bir tabir 
vardır. ilim lisamımza da geçmiş- b\L. 
Iunan:. bu tabir Sedantarism.e1dir. 

Otomobilli insanlar, hayatları bu 
tarzda. geçen kimseler.dir. Otomobilli 
insanlar, otomobille atdcta bir. vücut 
~ ederler. Oto~bilin hareket. ha. 
tinde olmasma mukabil içindeki he. 
men gayri müteharriktir ve bir oto -
mobil arızaları müstesna, işliycn biıı. 

kaç adaleden başka bir §ey değildir. 
Otomobilin müı1yemiz üzerindeki 

en büyük. tesirleri alt kısım w:uvları
mızda göze çarpar. Karın, bağ~rsak, 

böbrek, karaciğer, ayaklar, oturlduğu. 
muz; vücut kısmı ve nihayet bütün bu 
uzuvlar üzerindeki tesirlerin tekmil 
vücudumuza tesirleri ehemmiyetle üze 
rinde durulacak bir mevzudur. 

Bundan maada, otomobilli insanlar 
mahsur bir. hava içinde yaşamağa mce 

cunılarr .. her vak'nın k.astc mlist.enl~ &urdıırlar. Bu, en fazla kışın göze 
den neşrt suretile. desam etmiştir. çarpar. "Yaz esnasında da otcmobilin 
lUi.lya. bttlm blitün işlere: kızdığı.mızı hareketinden mütevellit şiddetlice ha. 
zannediyorsa. aldanıyor. Bu gibi ha. va ecre.yarımdan sakınmak Ü%erc Jcıs. 
rekeUere biz kızmıyoruz. Ya ıın mu. men mahsur bir havaya maruzdur. 
teessir oluyoruz k1 bu ayni şey c!c lar. 
fildir. Avr.upanın geçirdiği şu tchll- Bir de otomobilin hareketini temin 
kel! anlarda. Anupa medenJyetfnln elden ihtiraktan mütevellit ıazla.rm 
beşiği olan bir memleketin zor a teneffüsü bir nevi kronik zehirlenme 
v-eya a.teşle oynar gfbl bu medeniyet yapar. 
le oynaması hakikaten büyük tees. Otomobil sevk ve idan: edenlerde 
sürle. karşılanacak bir hal defli mı.

1 
bir de ruhi ve asabi tansiyon vardır. 

dir?_ Kanlara mqdan nı11ıanff lnre ,._ 

Otomobil hastalığı, birçok arasill 
kendini gösterir: Bunun arasında iıt' 
kıbaz, karın ağrılan, böbrek rahat.,. 
tıklan, karaciğer hastalıkları, idrarll' 
albomin. i'irar .z.cxluğu... ve saire.. 
Bunlara sinir hastalıkları da ilive • 
lunabilir. Şişmanlama, artritizme bO 
aradadır. 

Uzunca bir otomobil seyahati yat' 
mıg bir adama otomooilden indiği .a 
kit dikkat edin~: 

1 - Yüzü ıararmıştır, 
2 - Bac;aklan zorlukla har~ket e. 

:cier. 
3 - Ameli hareket kabiliyeti a.ıal-

mı§tır, 

4 - Sinirlidir, 
S - Yaya yürilmek yorucudur, fi 

yürümekte devam ederse nefes alma
da zorluk biasdebilir. 

Sık sık otomobile binerek tedricd 
sinirlcncnlertlc sinirlilik daimi bir bal 
olarak kalabilir ve kalmaktadır. 

Bütün bu haller yalnız otomobili 
sevk ve idare edenlerde mi var.dır, 
yoksa yolcular da bunlartlan mütedo 
sir. olmakta mıdır? 

Mütehas11Islat, yolcuların da ıoföt• 
ler gibi ayni tesirlerin altında bul~ 
duldaını söylüyorlar. 

Bilhassa, kadinlar, otomobilden di
ba: çabuk ve daha çok mütecuiı- olut• 
1ar. Oylc. ki (otomobil l&ra.dm); ( otô
mobil, erkek~ den daha fazladır. dene
bilir. 

Bu kısa izahat; mütemadi otomobil 
kulla.nınanın insan uzviyetinde yaptıft 
ve yapmakta.. aldıığu menfi temıeıi 

ve büyilk .zararlan nazarlarda canlaıs
dırmağa kafidir. 

Otomabil, zamannnız için arfmua' 
cdilema bir ilitiyaç clduğuna gar., 
ot.bmobilden doğan zararlan gidermd 
veya. ualtmak için otomobillilere p • 

---pılatak en mühım tavsiye., otomobill 
ancak lilzumltt ve zarurt .zamanlarda ...-
kullanmak ve bununla beraber haaıl 
olabilecek: zararlarr açık havada beden 
hareketleri ve iyi: yaıama prtlan ile 
telafi etmektir. 

Tarihi eserler 
tesbit ofunmall 

(Üst tarafı 1 incide) 

nin tarihi kıymeti haiz olarak muha· 
!azası icap ettiği tesbit ettirilm.elidlı'. 
Daha doğrusu ı5ehir mimarı Prost na. 
sıl Istrmbul. için biı· imar planı hazırlJ 
yarsa, JtilkQ.metçe teşkil olunacak. sa. 
lihiyetli komisyon da bu planın ta.t· 
'biki esnasmda daima dikkate alIJJ.. 
mak UZere muhafaza olunacak tar.illi 
eserlE:rin planmI hazırlamalıdır. 

lşte ancak bundan sonradır ki, lr 
tanbulun imarına ait fa:ıliyetleri ta. 
rihl eserierjn muhafazası gayretile ta· 
til etmek tehlikesinden kurtarabiliriz. 

Biı: de 1staııbulda ne gjbi eserhn' 
tarihi kıymeti haiz addedilerek muha. 
faza edilecektir? 

Bu mesele, her ~yrlen evvel ilmi ve 
idari cephelerden tetkik ve yine der 
Ietç halledilerek teşkil ohuıaca.k ko. 
misyona direktif olmak mere veril· 
m.ek lfu:nndır. 

Meseli fikrimizce İstanbulda mu.. 
hafaza. olunacak eserlerde ou vasıf 
hu' aranmalıdır: 

1 - Pek eski eserler, yani eskiliği 
fübarile tarihi kıymeti haiz ola:Uar 
(Çemberli~. Dikilitaş gibi). 

2 -Tarihi bir vaka.ı:ım cereyan et. 
tiğı yerler ve binalar, (Topkapı sara• 
Y'r, İstanbul surları). 

3 - Mimari üsllıp itibarile muay. 
yen bir tarihi devri temsil eden eser 
ler, {Yenicami kemeri). 

4 - Hakikaten nefis olau m.imarl 
eserler (Büyük camiler), Babıfilin.iJa 
Salkmısöğüt ta.rafındaki ka.pısI.) 

Ve eğer bu tanda hareket edil
m~c tarihi kıymeti halıdir diye hEC 
eskiyi muhtfa7.a gayretine dü§filecek 
olursa 1stanbulun imar pIAnmı tatbik 
etmek imkansız !bir hale dillebilir. 

UDi ıra 
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işaretler: 

ntiiiiaii .. ve ıstanbul Tedhişçilerin saçtıkları 
Sadri Ertem 

Galata köprüsünden geçerken, in. 
san ihtiyarsızca gözlerini muhafaza 
altına almak mecburiyetini duyar. Kir. 
pikler gözbebeklerini kurum sağana
ğrndan koruyamaz. Çok defa Galata 
köprüsünden geçerken §apkamı, g&z • 
lerimin önünde bir muhafaza gibi tu. 
tarım. Ocağına kömür atan vapurlar, 
köprüaltm :ian seke seke kayıp giden 
romorkörler denizle insan ve gök ara
sında bir siyah sis tabakası ~erme'k_t_e 
ne kadar mahirdirler. Sahillenn etegı. 
güzelliği , taraveti dumanın dekoru 
altında silinmeğe, kaybotmağa, esmer. 

leşmeğe mahkOmdur. 

ölüme rağmen 
Filistinde toplanan l}ahudilerin 
miktarı lJarım milqona l}aklaştı 

Şehir denirden gelen duman aağa: 
nağile gözden kaybolur ve kül rengı 
bir hüzün halini alırken, mahalle ara
larından frşkrran türlü, tUrlli bacalar, 
binaları ve insanları esmerleıtirmekte. 
dir, .. ,,. 

tstanbulun dumanlı manıaraıı ha • 
zindir. Ve bu manzara 9ehrin ufkunu 
kirletmektedir. Halbuki İstanbul had
dizatında temiz, berrak bir ufuk için. 
de pml.:Iayan bir ıehirdir. Bir yaz ve 
bahar güzclli~ini tamamlayan her şe~. 
den önce parlak renklerdir. On sekı
zinci veyahut on dokuzuncu asrın 
ortalarına kadar İstanbuldan çini ına
'Visi gök, yine ayni renkte deniz ar~
crnda te;niı çehreli, parlak bakışlı bır 
~ehir olarak bahsedilirdi. 

Yelkenin inip yerine bacanın yük· 
ııeldiği gündenbçri, Bosforun yahları 
koyulaştı, esmerleşti ve nihayet kirli 
b1r sis tabakasr halini aldr. İnsan gö. 
zünü kötü renkle lx>ı:maya ve zevksiz:. 
liğe alııtırmaya, göı:lcri cezalandırma. 
ya ne hakkımız vardır? 

Şehrin parlak ve ruha se~u:ılik ~e 
yapmak hissini veren rengını koru •• 
mak için, vapurların ve tchirde ma • 
halle araların•dan frrlayıveren fabrika 
bacalarını balta ile yerlere mi 'erece. 

iiz? 
dtipedltS mecnu nJlffift'. 

Istanbulu gilzcllettirmek için vapur 
)'erine yelken gemis~ fabrika yerine 
el c:.1cti koymak da akla gelemez. 

fstanbulu kurtarmak, ve yüzde yilz 
güzelliğini muhafaza etmek için Van. 
dal olmaya ihtiyaç yoktur. 

Bu işte zeka ve makine bizim yar· 

dımcımı.zdır. 
·"Vapurlar ve fabrikalar İstanbul da 

bacalarına dumanı imha eden birer 
rnakineyi takmaya mecburdurlar.,. Di. 
yebildiğimiz gün meselenin göze ait 
olan kısmını halletmit olacağız:. 

Sadri Ert.tm 
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ôt:ı"R NEŞR/l'ATI: 
Saat 12 30 PIAkla Türk musikisi, 12,50 

llavadis i3 05 PIAkla Türk mus'iklsi, 13,30 . . 
l\IuhteliC pliik neşriyatı, 14,00 Son. 
AKŞAM NEŞRiYAT/: 

S:ı:ıt 18,30 Hafif milzik CPltk), 19,55 
Borıın haberleri, 20,00 Saat ayarı: Grenvlç 
rasathane~inden naklen. Flıfat ve arkadaş. 
ları tarafındıın Türk musikisi n halk şar. 
kıları, 20,40 Hna raporu, 20,43 Omer Rı
ıa Doğrul tarafından arabca söylev, 21,00 
Saat aparı: ORKESTRA: 1 - Suppe: Pi~
ne dame. 2 - Donlzcttl: La fllle du lhı 81

• 

nıent. 3 - Tschaikovvsky: Elesıe. 21,30 
Fasıl saz hev'eti: İbrahim ve arkadaşları 
tarafından, 22.10 Opera musikisi (Plak), 
22,50 Son h:ıbl'rler ve ertesi sfiniln prolJ· 
ramı, 23,00 Sa:ıl ayarı: SON. 
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ôt:LE NESRIY.tTI: ... 12 •0 So :ıt 12,:JO Plfıklıı Türk musık•:~ı: ,a 
Ha,·adis, l:l,05 Pllıkle Türk muslkısı, 13,30 
Muhtelir plôk neşrh·otı, 14,00 Son. 
AKŞAM NHŞR/l'.4 Ti: 

Saat 18 30 Hafif mü:ı:ik: Tepebıışı Bele
diye bahç~sinden naklen. 19,15 Konferans: 
Fatih Halk C''İ namına, Hıfzı Veldet (Türk 
medeni kanununda boşanma>. 19•55 Bor
sa haberleri, 20,00 Saot ayarı: Grenviç ra
sathanesinden naklen. Vedia ~ıza ve ar
kadıışları tarafından Türk musıklııi ve halk 
şarkıları, 20,40 Ha,·a raporu, 20,"3 ömer 
Rıza Doğrul tarafından arabca söylev, 
21,00 Saat ayarı: ORKESTRA: 1 - Bach: 
Jlaınlct, 2 - Leoncavallo: Paslaccl. 3 -
Primi: Jndlan Love. 21,30 Cemal KAmll ve 
ıırknıfaşlnrı tarafından Türk musikisi Te 
halk ,arkıları, 22,10 Senfonik musiki 

ertesi ,Ontln 

Milli yahudi birli
ğinin yardımı ile 
,, eni"öy ve şebi rler 

kur.uluyor 
Avrupaya şarktan garba d::ığru ilk 

yahudi akrnı, 1882 de Rusyadaki ha.. 
reketten sonra başlamıştır. O zaman. 
}ar Filistin Türkiyenin idaresi altında 
i·di ve orada yalnız 34 bin Yahudi var. 
dı. Buna mukabil Filistinde Araplar 
ve diğer kavimler 300 bin ki§ilik bir 
nilfuı teşkil ediyorlardr. 

Şarktan garba doğru başlıyan Ya -
hudi akım Avrupada fs.rail Oğullan • 
nm nüfusunu fazlalaştırdıktan sonra 
Filistine taşır.ağa başladı ve birçok. 
lan bu eski vatanlarına d~ndülcr. 

Fa.kat, Avrupa için bir Yahudi me. 
selesi bu asrın başında oratya çıkmr!f. 
trr. 1902 de Londrada kurulan ''Millt 
Yahudi birliği,. ırkdaşlarının Filistine 
yerleştirilmesi için te~ebbüslere giriş: 

' ti. 1917 de de lngilterenin o zamankı 
hariciye nazırı Mister Balfour, Yahu. 
dilerin Filistine yerleştirilmeleri için 

bir plAn hazırladr. 
Ba1!our, Yahudilerin Filiıtine yer • 

teştirilrr.eıine hararetli bir taraf tardr. 
FiJ:stinin Yahudileri besliyemiyereğini 
söyliyenlere karşı müsbet rakamlarla 
iddiasını ileri sürüyor ve Yahudilere, 
Filistini kati sözlerle vadediyordu. 

Filistine ondan sonra Yahudi mu -
hacereti daha fazlalaştı . 1897 de 50 

bin, 1914 te 90 'Din, 1922 de 83 1>in, 
1931 de 180 bin Yahudi hicret ederek 
bugün FiJistinde 400 bin Yahudi t~p. 
lanmrştrr. Almanyadan ve diğer Orta 
Avrupa memleketlerinden Filistine gi. 
den Yahudilerle de bu rakam yakında 
daha fazlalaşacaktır. 

İngiltere hükumeti, himayesi altın-

...... 

. ~ 

da bulunan Filistine, 1000 İngiliz lira 
sr sermayesi olan veya orada kendisi. 
ne bakabilecek hmmı, akrabası bulu. 
nan her Yahudiye Filistin toprakları. 
na girmek ve yerleımek müsaadesini 
vermektcıdir. İhtisas isteyen meslek • 
terden birine sahip Yahudiler ise 250 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

Tehlike 
Yuzau : Sldney Horıer -3- Çeviren: Hikmet Münir 

- Senın paran var, dedi. Fakat 
ben sana paradan başka bir, şey vere
bilirim. Şöhret veririm. Herkesin ya. 
nında UstUnlük veririm- Seni bütün 
dünyaca meşhur bir şahsiyet haline 

getirebilirim. 
- Fakat Sir Metiyu. bütün bunlar 

nasıl olur? Benim slzin bandıranız al. 
tında aktris olmaklığımı mı istiyor· 

sunuz? 
- Siz benimle latife ediyorsunuz. 

Fakat ben ciddiyim. Meri! .. 
Meri yarı döndü. Yüzünde alaylı bir 

gülümseyiş \'ardı. Alaycı bir de cevap 
vermek i.ızcrc idi ki Sir Metiyu ileriye 
doğru eğildi. Onu kolundan yakalayıp 

kP.ndine \ekti. 
Meri şiddetle haykırdı : 

_ Bırak beni! 
Derken arka taraftan sert birka~ 

adımdan sonra bir ses işitildi: 
- Ne giizel bir gece değil mi Mis 

Meri? 
Meri bu sırada, Sir Metiyu'nun 

kendi kolunu tutan elinin geV§ediğini 
hissetti. Ve yilzilnde bir memnuniyet 
ifadeeile tmparator'un üçüncü kapta. 1 
nına dönerek: 1 

_ Evet, dedi. HarikulAde güzel bir 
gece! .. Değil mi kaptan Stivens? 

Meri bir taraftan da endişe ediyor. 
du. Acaba kaptan, onun o halini gör
milf müydü? Eğer görmUşse. utancın. 

dan ölürdü. . 
Kendisine tasallut eden erkeğe dö. 

nerek: 
- Geceniz hayır olsun Sir Metiyu 

dedi. ~ceniz hayırolsun kaptan. 

Bunun ardından güvertenin bir baş 
ka istikametine doğru, topuklarını tı
kırdatarak yUrUmiye, uzaklaşmıya 

başladı. 

Derken, kaptan StJvena Si.r Metiyu. I 
ya dönerek bir ıellm verdı: 

_ Geceniz hayırolıun Sir Metiyu ! 1 
Sir Metyu Dark kaptanın böyle 

aksi bir zamanda çıkagelifine zaten 
kımııı ve şimdi kendi kendine ıöy. 
Jenlyordu. 

diyordu. Eğer bir dakika daha gecik
seydi, kızı öpmüş gitmiştim. Gerçi 
bundan sonra belki de bir skandal o. 
lurdu. Fakat skandal bana vızgelir. 

Bundan baııka, kazanacağım muvaffa. 
kıyct, bütün bu tehlikelere değerdi..,, 
mıştı. Meri Brandel'i ele geçirmek için 
dünyada ne kadar fırsat ve imkln var 
sa, istifade etmlye hazırdı. 

Meri, doğrudan doğruya dans salo. 
nuna dönmedi. Kafası oranın hayatına 
derhıtl intıbak edemiyecek kadar çok 
başka şeylerle doluydu. Şimdi yalnız 

kalmayı daha çok istiyordu. Of ya. 
rabbi! Neden gelmişti bu adam? A
ym şıkır §ıkır yıkandığı sulara bakn. 
rak kendi hulyaları icinde saraylar 

bina ederke.n bu çıkık kannlı, gözle. 
rinin altı kese gibi şiş ellilik adamın 

çıkıp onun hayatına ortak olmak is
temesinden daha gUIUnç bir şey ta. 

Jngeborg Fon KUsserof, yeni Alman 
yıldızlarındandır. Gelecek me"f s iru 
itin 'Ufa,. hesabına hazırlanan "Ne 

yapmalı, ki Sibll? .. ve "Mayısta bir 
gece., fllimlerlnde oynamaktadır. 

Bu filmlerden birlnclsinin rejisörü 
Peter Pavl Braver, lklnclılnJn reji. 

ru o bl' r 

savvur edilebilir miydi aca.ba ?! 
Fakat ki.fi derecede zeki olduğunu 

da gösterdiğini unutmamak lazundı. 
Onun aklından geçen şeyleri okumuş. 
tu. Evet ... O kendisine tam yakla,,tı
ğı smıda Meri a,,kı düşUnUyor, sevi. 
şebileceği insanı tahayyül ediyordu. 
BugUne kadar niçin öyle kendisini her 
kesten ve her şeyden yüksek tuttuğu. 
nu. kendisinden soruyordu. Bu hal da
ha ne kadar devam edecekti? Birçok 
erkekler, ona aek illn etmiglerdi. O. 
nun mevki ve güzelliğinde bulunan 
bir kız için bu, tabii bir eeydi. Fakat 
Meri bunlardan hiçbirine ehemmiyet 
vermemişti. Kendisini tehlikeli bir 
safhanın yakınlanna götürecek küçük 
bir flirt'e bile girlomemigti 

O, Kendisi için hUlya lleminden do. 
ğacak ve hUlyasma göre bir delikan
lımn istikbalden belirmesini bekliyor 
gibiydi. Buna benzer bir delikanlı da 
henUz çıkmamıştı. 
İmparator seyahate cıkmadan 6n 

ce, arkadaşları ona nasıl takılmışlar. 
dı: 

MeselA onlar arasından biri: 
- Denize c;ıkınca göreceksin, de

mişti. Denizde harlkulA.de şeyler 0 
lur. İnsanlar muvazenelerini kaybe: 
derler. Göreceksin . Harikul!de bir 

şeydir deniz. Anlatılamıyacak kadar 
heyecanlı bir hayatın sahnesi... O
rada, çok fazla şampanya içmiş gibi 
olursun, ">aşın döne r, derken, bir er. 
kek sana doğru yakiaşırdansetmek 
istediğini s6yler. Oft .. Artık daha ö 
lesini bflmlyorum ... Blldiğlm bir şe; 
varsa, deniz fevkalAde bir şeydir. 
Kendini gözet Meri! 

Meri bu kışkırtıcı sözler karşısın
da sadece gUJUmsemlştl. 

Bununla beraber, arkadaşının, 
mUbalAgah sözler ve işaretle anlat.. 
mak lstedlll mAna karşısında fnaan 

olan heyecana dUşmeml~tt denemez. 
Evet ... Hakikaten şu adam çıkıp ge. 
lecek olsa ... Fakat henUz gelmemiş. 
tt ... lmparator transatlantikte ıayet 

A'lrat 

1938 5-KUKUN 

Yıl<'öııfim!Pri : 

635 sene evvel 
bugün 

Papa gUzel ~"lllbl 
aforoz elti 

Niyazi Abmel 
1303 yılı 15 ağustos gUnU 635 se. 

ne evvel bugün Papa Sekizinci Bonl. 
fas Fransa Kralı güzel FUibi azletti 
ve şu sözleri söyledi: 

"Dünyada iki kuvvet vardır: Biri 
ruhani, diğeri cismani. Her ikisi de 
klliseye aittir. Biri papanın, diğeri 
de kralların elindedir. Fakat, kral
lar bu kuvveti ancak papanın emri 
ve mUsaadesl ile klllseye hizmet Jçln 
kullanırlar. Cismani nilfuz yolunu 
şaşırdığı vakit, ruhani kuvvet onu 
doğru yola getirir. Binaenaleyh şu. 
nu beyan eder, söyler ve karar ola
rak ifade ederim ki bUtUn insanlık 
için Roma lmparatorlujtuna tAbl ol. 
mak, yeg!ne selA.met yoludur ... 

GUzel Fllip adı verllen Fransa 
Kralı DördilncU F111p, mUhlm ısla
hatlar yapıyordu. Fransada lngflte. 
re Krallarına alt mallklnelerl zap. 
tetmlş, rUhban sınıfından da vergi 
almıya başlamıştı. lşte bu hldlse Pa. 
payı kudurttu: 

- Benden mUsaade almadan kim
se para alamaz .. dedi, sonra da Fran 
sa Kralının m!lsae.desinl almadan 
gözdelerinden blrlnt Fransaya Pis-

kopos tayin etti. 
Bu da Fransa Kralının gururunu 

eziyordu. Derhal harekete geçti. Pa
paların ihtiraslarını acıta vuran be
yannameler neşretti ve her tarafa 
dağıttırdı. 

Papa ruhani nufuzunu hem de 
fazlaslle kullanma zamanının g~

mek üzere olduğunu anlıyordu. Pa
palığa Ubi b!ltUn hırlstlyanlara 

Fransa Kralının afaroz edlldlltni 
blldirdi. 

Buna mukabil gUzel Fillpin yap. 
tırdığı hareket halkı papa aleyhine 
kışkırtmak oldu. Papanın haletini 
katlettlflnl, ".Fl'&D•ıa olfaak~ Jrö 
pelı: olmayı t.rclh ederim ... dediğini, 
heykeller yaptırdığını yaydı. 

Halk bu yeni' ve hiç umulmadık 

haberlerle şaşırmıştı. Glzllden glzll
ye Papa aleyhdarlığı armış yUrU
mUştU. Fllip, bununla da kanaat et
medi. En büyük düşmanını ortadan 
kaldırmıya karar vererek on iki a
damını gönderdi. Fakat bu adamlar 
muvaffak olamadrlar. Halkın tekrar 
Papa lehine dönmek Uzere oldutunu 
görUnce geri dönd!ller. 

Pnpa korkmuştu, fakat hldlseler 
sinirlerini bozmuş, delllik eserleri 
gösternılye başlamıştı. Hastalandı 

ve afaroz ettiği Kralın intikamı ö
lUmU 11e neticelendi. 

Bu hldlse, tarihte kilisenin 
dünya işlerindeki nüfuzunun kırıl
masını intaç etmiştir. 

bUtun bu_nların arasında hiçbir er. 
kek, onu bir 11\.hza bakıştan llerlye 
geçen d e rin bir alrtka ne kendisine 
bnğlıyabllecek kun-ette deflldl.. 

Sonra bunların arasında hiç de 
hoşa glttnlyen Slr Metlyu Dark bu. 
lunuyordu .. Fena şöhretli, hasta, 
berbat bir adam ... Faka.t nasıl da cU
ret MmlşU. Kendisini ne zannedl. 
yordu acaba? Tutup babasına bun
dan bahsetmiş olsaydı, babası rezil 
ederdi herifi... Fakat hayır, babuı. 
ne bu meseleden bahsetmlyecektf. 
Meri sUratıe buna karar verdi. 

Babasına bu UzilntUyU duyurmı. 
yacaktı. 

.Nihayet herhangi namuslu kız 

böyle beklenmedik tilrlU hakaretle
ı·e maruz kalablllrdl. Sonra kendisi. 
nl ölçmUştu de ... işin mnhlm ciheti 
burası idi. Meri bu e.daına tklnct bir 
fırsatı asla vermemeyi kendi kendi. 
ne ahtettl. 

Meri bundan ıonra kamaraıına 

gectl. Mau.ıının Uzerlnde duran 
"Prat?>er., lıtmıt roecmuayı eUne al
dı. Bu mecmuadan çok hoşlanıyor. 
du. Gerçi, Moblara yarıyacak bir 

mecmuaydı. Fakat şayanı dikkat 
eeyler de yazıyordu. lnglllz arlıtok
raslslnln ve sahne hayatının batlı. 
ca şahsiyetlerini ve onlar hakkında 
dedikoduları gayet eğ'lendlrtcl bir 
tarzda naklediyordu, 

~ .__...____ - ... 
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Meşhur masallar: 

"Aliı tuhaflık ülkesinde,, dünyanın 
en methur çocuk masallarmdan biri • 
dir. Yazan Leviı Karo) jıminde bir 
!ngilizdir. Senelerdenberi dünya ço. 
cukları bu maıalr avkle okumuılar. 

dır. Size bu haltaidan itibaren maaalı 
.en tatlı ve zevkli bir şekilde anlatmağa 
haılıyoruz: 

Alis, ablasının yanında otlara otur. 
muştu. Cam hiç de yatıp uyumak is. 
temiyordu. Yüzükoyun yere kapandı 
ve içinden, kendi kendine bir masal 
anlatmağa ba§ladr. 

Birldenbire yanıbaşından bir tavşan 
geçtiğini gördü. Bu, kar gibi beyaz, 
bir tavşandı f Diğer. tavşanlar da böy. 
ledir amma, bu tavşan konuşan cin. 
ıindendi.. Tavşan koşarken kendi ken 
eline, fakat yan işitilir bir sesle: 
"- Ay! Ne kadar ~eç kaldım! idi. 

yordu. Ne kadar geç 'kaldım!,, 
Alis, tavşanın böyle, insan gibi ko. 

nuımasına p§mamııtı. Fakat, daha 
ıaıılacak bir§ey oldu: 

Beyaz tavşan cebinden saatini çr. 
karmıı. bakmıştı. Alis tavtarun da ıa. 
ate baktıiını ömründe ilk ldcfa görü. 
70rdul Doğrusu, gaıu kaldı! O kadar 
ıaımıştx ki hemen yerinden kalktı ve 
tavşanın arkasından gitmeye başladı. 

Şimdi tavpn önden koşuyordu, A • 
lis ide arkasından ..• Az gittiler, uz git. 
tiler, dere tepe düz gittiler ... Kız bir. 
denbire kendini bir kovuğun kar§ı. 

•ında buldu. Tavşan buradan içeri gir 
mişti, Alis de arkasından girdi... 

Fakat, bu tünel gibi karanlık yere 
girer girmez, bir uçurumdan a13ğıya 

yuvarlandığını hissetti. Adeta derin, 
ç.ok derin bir kuyuya düşmüştü. 

Boşluğa iniyor, iniyor, hala ayağı 

toprağa değmiyordu. 

Alis, hiç korkmuyordu. Çünkü ga • 
yet yavaı yavaı. ve sanki bir asansor. 
da imit gibi, rahatça iniyordu. Şimdi 
kuyunun içi aydınlanmııtr da. Alis et 
rafma bakındı: Kuyunun duvarlarında 
raflar ve dolaplar vardı. Hatta ara sı. 
n lduvarda asılı tablolar ve elbise as. 
kılan görliyordu. 

Kuyudan aşağı inerken, Alis, du. 
varlardaki bu raflardan birine elini 
uzattı, bir kavanoz aldı. Kavanozun 
ilzerinde: "Portakal reçeli,, yazıyıCf" • 
du. Alis, portakal reçelini çok sever. 
di. Hemen kapağını açıp bir parmak 
almak istddi. Fakat bir de baktı ki, 
kavanozun içi bo§ değil mi? 

Alis §İmdi ne yapacağını şaşınnı§ • 
tı. Kavanozu aşağıya atsa, belki aıa. 
ğıda biri vardır, ba§ına düşer, başı 

yanlır. Aldığı yere koymağı dü§ündil: 
Fakat çoktan oradan uzaklqmııtr. 

Büyük 
Macera 
Filmi:ao 

Tuhafhk 
ülkesinde 

- 1 -
Nihayet, geçerken, elinin yeti~ebilece. 
ği yeı1:1e bo§ bir raf buldu, oraya bı • 
raktı ve .• düşmekte devam etti ..• 

Kendi kendine de: 
"- Artık !düşmesini öğrendim, di. 

yordu. Şimdiden sonra merdivenler • 
den düşmektetı korkmam. 

Gittikçe düşüyor, gittikçe düşüycr. 
du. 

Alis, kendi kendine düşünüyordu: 
"- Acaba kaç kilometre yol gittim? 

Herhalde artık dünyanın mer1tezinc 
gelmişimdir... 4000 kilometre yol ka. 
tetmiş olacağım. (Alis mektepteki ders 
lerini iyi öğrenmişti, dünyanın kabu. 
ğundan merkezine kadar ne kadar me. 
safe olduğunu biliyordu.) 

Yine bu coğrafya bilginliği ile dü • 
§Üncelerine devam etti: 
''- Yoksa dünyanın öbür tarafın -

dan mı dışarı çıkacağım? Öyle olursa 
ya Yeni Zclandaya çıkarım, ya Avus. 
turalyaya?,, 

Bu sıra'da aklına bir şey geldi, mü. 
teessir oldu: Zavallı 'kedisi Dina evde 
onsuz kalmııtr ..• 

(Gelecek hafta masalın en 
heyecanlı yerlerini okuya.. 
caksınız.) 

Bilmecede 
kazananlar 

Bundan evvelki bilmecelerimizde ka 
zananların isimlerini neşrediyoruz: 

1 - Kadir Oğuz, Sincanlı • Afyon, 
2 - Turgut Soydan, Zile İstiklal cku. 
lu No. 2. 3 - Rahmi Pekatik, Bursa 
Pınarbaşı Dağ sokak No. 13. 4 - Vil 
dan Erkon, Akhisar, 5 - Necip Ça. 
kar, Gelenbevi ortaokulu, 6 - Ahmet 
Bolvadin Çargı camisi civarında, 7 -
Baha Turgay, Bitlis, 8 - Fatma Ka. 
ran, Beyoğlu Talimhane, 9 - Hilmi 
Bayar, Taksim İstanbul, 10 - Samı 

Aıkur, Unkapanı Zeyrek, 11 - İhsan 
Kocabeyoğlu, Kasımpaşa Yeniçeşme, 

lZ - Turgut Boranbay, Muğla, 13 -
Turgut Tezel, Eskişehir - Odunpaza.. 
rı, 14 - Bekir Köktürk, Bolvadin, 
15 - Jan Ağzıpek, Fındıklıda, 16 -
Ziya Akşehir, Bolvadin, 17 - Hikmet 
Uğurluoğlu, Mardin, 18 - Faru'k De. 
mirtola, Zile, 19 - M. Aysu, Erbaa -
Sakarya caddesi, 20 - M. Sezer, Boz 
üyük, 21 - M. !rmak, asker, Bursa. 
Piyade alayı, 22 - Turan Nalbant, 
Kayseri • Kazancılarlda, 23 - Mem • 
duh Özülü, Erbaa, 24 - Melda Anar, 
Bergama, 25 - Boyacı Süleyman, Ma 
Iatya, 26 - Ali Rıza Gülserper, Eski. 
ıehir, 27 - Yusuf Ozkan, Mihaliç. 

Yiğit 

Gülüp söyle
mek için 

Demir 
Çetin, arkada§ı De • 

mire, kızmı§tı: 
- Bir elime geçir

sem, diyordu, pas gibi 
paralayacağım ..• 
Arkadaşlarından bi • 

ri güldü: 
-Unutma! Dedi. O 

"Demir., dir 1 
Ondan sonra bir lda. 

ha Çetinin Demiri döveceğinden bah. 
settigini işitmediler. Bir gün arkadaş. 
larından biri hatırlattı: 

- Hani, dedi, Demiri dövecek tin? 
Çetin: 
- Evet, !dedi. Bekliyorum: paslan. 

sın ... 

• • • 
Vurdum duymaz! 

Cigara içilmesi yasa'k olan bir va • 
pur salonunda bir adam aldırış etmi. 
y~, rahat rahat cigarasını tüttürüyor 
dl!. 

Biletçi geldi, nezaketle: 
- Cigara içmeseniz iyi olur, bayım, 

dedi. 
Adam: 

- Evet, del:ii, arkadaşlarım da bu 
tavsiyede bulunuyorlar amma, elde de. 
ğil., 

- Yani, demek istiyorum ki, bu -
rada cigara içmek yasaktır. 

- Biliyorum, duvardaki lavhada lda 
öyle yazılı. 

Adam, cigarasmı -tüttürmeğe de-
vam ediyordu. Biletçi, bu yolcuya kar 
şı nazik davranmanın para etmiyece • 
ğini anlamıştı: 

- Sana burada cigara içme ldiyo -
rum t Diye bağırdı. 

Yolcu yine sükunetle: 
- Odada cigara içtiğim zaman ka. 

rım da böyle söylüyor, dedi ... 

Yolcu - Hangi otelden ayrıldık, 
hepsi arkamdan ağlamıştır ... 

Otel katibi kadın - Mera'k etmeyin, 

burada yolculardan parayı peşin alı -
yoruz, biz ağlamayız ..• 

28 - Kadri örencik, pehlivan, fstan. 
bul, 29 - Hayrettin özozan, Bursa, 

30 - Akif Ulusaraç, İstanbul erkek 
lisesi. 

Ne g·arip şeyler! 

"" Eski Mısrrlılann bugün açılan 

mezarlarında birtakım küçük heykel • 
ter çıkıyor. Bunları, orada yatanlann 
heykeli zannederseniz aldanırsınız. Çün 
kil, bu, o mezarda yatan adamın de • 
ğil, onun bahçıvanının heykelidir. 

Bunıın sebebi şudur: 

Mısırlıların inanı§ına göre, bir a~~ 
öldükten sonra öbür dün1aya gider, 
orada güzel, bahçelik bir memlekette 
yaşar. Burası cennettir. Cennette her 
kesin kendisine mahsus bir bahçesi 
vardır. 

İşte, Mısırlılar, ölülerinin-mezar an 
na onların sağlıklarında bahçe işleri i. 
le meşgul olan kimselerin heykelini 
bunun için koyarlardı. 

Bahçıvanın bu heykeli ölen adamın 
öbür ldünyadaki lxıhçesine bakacaktır. 

Ruh 
Bir adam eczaneden içeri giı'.di: 

- Bana 250 gram tuzruhu verir 
misiniz? Dedi. 

Tezgahtar tuzruhunu tarttı, verdi. 
Tam bu sırada müşteri: 

- Afedersiniz, dedi, yanlış söyle • 
dim: Lokmanruhu istiyorldum ..• 

Eczacı kızmıştı: 

- Biraz daha iyi düşünün, dedi. 
Zannedersem size asıl insan ruhu la. 
zım ..• 

• • • 
Davul 

Küçük Doğan koşa koşa annesine 
geldi: 

- Hani, dedi, üst kattaki kiracıya 
hasis bir ka::lın derdin, anne. Hiç te 
hasis değilmiş. Bana büyük bir çakı 
verdi... 

- Acayip! Ne diye verdi sana çakı 
yı? 

"Her gün sabahtan akşama kadar 
davulunun içinde kuş var., dedi. "Al 
bu çakıyı, ldavulu del de, kuş çıksın.,, 
Yalnız, dediği gibi çıkmadı: Davulu 
deldim amma, içinde kuş falan yok • 
muş ..• 

:r. Kanguru yavruları diğer hayvan 
yavrulannın aksine olarak yürümesini 
Ögrenmeden evvel anneleri gibi yemek 
yem:sini öğrenirler. Mesela, 1bir kedi 
yavrusu, ann~inin yediği §eyleri u. 
zun müddet yemez. Evvela annesiniıı 

sütü ile beslenir. Böyl~ büyÜr ve 
yürümeye baılar. Ondan sonra bet 
kedinin yediğini yiyebilir. 

Halbuki Kangunı yavrusu, daha ~ 
rümesini ibilmedcn annesinin kamın • 
daki to~ada i~n, onun gibi, yerdeki 
otlan yer. 

ngurunun, yavrusunu 1<amındal" 
toı-.bada taınnasmın da hikmeti ibudur: 
Y nvru buradan, ıt>aımı yere ldoğnı \I• 

zatarak, otlan kopanp yiyebilir. Yü • 
rümesini henüz beceremediği için de, 
hannesin.in kanunda sallanarak dola .. 
ıır •• 

lf. Kurbağanın zıp zip zıpladığını bi
lirsiniz. Fakat hiç düşündünüz mü b\I 
çevik hayvan acaba ne kadar sıçrı. 

yor? 
Kurbağa, boyuna nisbetle en fazla 

sıçrayan hayvanlardan biridir. Mesel! 
kedi, köpek, boylarının ancak bir iki 
misline kadar sıçrarlarken, kurbağa 

bunun yirmi misli kadar uzağa sıçra. 
yabilir. Yani, boyu ıs santimse, bu .. 
nun yirmi misli olan 1 Sx20 = 300 
santim (3 metre) sıçrayabilir demek. 

:.;. Yılana en fazla "ıerbetli,, hay .. 
vanlardan biri köpektir. Zehiri insan& 
derhal öldürecek kadar tehlikeli yılan. 
lann bil~ köpeğe pek zaran dokun.. 
maz. Çünkü, yılan zehiri köpeğin ka • 
nında tesirini kaylbctmektedir. 

Bununla beraber, yapılan hesaplara 
göre, yılanların soktuğu köpekleri1' 
yüzde 17 ıi ölmüttür. Fakat köp.:kle. 
rin bu ölümüne sebep yılanın zehiri 
değildir. Yılanın diıleri ile köpeğin 
vücudunda açılan yaralar kapanmd 
ve bu yaralar, herhangi baıka bir te'Y" 
le açılımı yaralar gıöi, kanğıran olur, 
köp~ği öldürür ••• 

As:ıan Merihte Yiğit: Aslanın 

Meriht:en aya 
Seyahati 
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Dnşhn'knn Celili nnynr )tU'J':'lnrı t.nkiıı e<llyor. t~knmpnvrntar ynn\ı neticelenirken f 1 1 ' 

Büyük bir intizamsızlık içinde yapılan 

Deniz bayramı 
l{IÜr>IPr arasındakı nıüsabakalarda Gcılatasaray 

0 r ncilıO'i Beyt<OZ da ikinciligi aldılar 
. • n ' .. .. eli oldu Galatasaray futası ;>nnlış 

!Juıı ~loı.ladn :\loda deniz klUbuııun d. döndüğünden dlsknllfyo 
deniz lrnyramı :> apıl<lı. Şampiyonluk şaı.nan ırn 

gibi bir kıym<.>U olınıynn n yalnı.z cd~dljl•'TE KIDEMLiLER: 
lıir eğlence ııınlılyctiııdc olan bu mti- ~~ yarışa Galatasaray, Güneş. 
nbakalnrda hemen lıcnıcn llmaoın ' 

1 
·du :F'cncr klilplcri 

1 1 d . ruU De:> koz, \. trnoı , 
kıla' uzluğun \ e stnııbu enız • . 1• "Ok zevkli oldu. Ne-

. U . ıt· bulun giıdllcr. arı "' 
r sesclerlıılıı lıUt 0 'csa 1 

• ti ede Fctlıl l\luzaffer vo Reşattan 
k d Fnknt l.ıuııdan O\"'\ el, rcs- c ' 

nın tny 1
• 1 ürckep Gnlatnsarayın Haydar fu-t hh ti olan , c blııneticc stan- m 11 

mn T ki .. <-am"l'-·onuııu tayin tasr blriııci, Ce,det, Cihattan mürck-
lıuJ ,, c ur ) e .., ., " f k" 1 J f Fil 

1 Jki tCŞ\ ik miısabakası. l\ep Beykoz futası ·ınc , oze , -
cdcc"k o an kk G" f 

1 • tek ro111ıırkör dahi gönderil- sun' o Melih ten milre • · ep uneş u. na ıır ' - . . .. 

c---,_ı' ,,, er , zi L ı lü., il d ğll üylc 
zan ncdcrJz ki gönderilecek bir tek 
rornorl{ör ile iş her halde yUzUstU 
kalmazdı. Böyle bir şey nıev~ubahs 
iso d'' do Umanda iş vardı.' o işler 
YüzUs~~ kaldıysa, bu vaziyet dün ıcın 
daha cok düşünülebilirdi. GönUI is
ter ki ~ampfyonada olsun bir tok ro. 
nıorkö~ Hitfetseler de, hakomlor de 
rahat rahat' nrışları takip etsin, ''0 

geçen hafta ~ıduğu gibi herhangi bir 
klübUn matOrUndo ariyeten otur-

h . u be maktan kurtulsunlar ve - ıç ş P • 
siz kararlarından emin olduğumuz • 
hakemler de <laha rahat ve salim ka. 
fa. ile neticeleri alabilsiııler. 

Bütün vesait bolluğuna, sahada 
milteaddlt polis ve inzıbat motörlerl 

• ,_·arış istenll-bul unmasına ragmcn ,, 
diğl kadar intizamlı olmamıştır. İs
tanbul kürek teşvik 'c şampiyonası 
bUtUn vesaitslzllğe rağmen yine dilnl-

. tızamlı o -kU yarışlardan daha ın 

maktadır. ler 
Dilnkü mUsabakaiara. amatör 

ve profesyoneller iştirak etmiş ,.e 
birincilerine ınükA.!atıarı bizzat Baş
'ekil Celfil Bayar tarafından veril-

nıişllr. 
TEK Çl:F'l'E KIDEMLlLEll. 

1 müsabaka-Öğlcdcn evvel yapı an • 
lnr sırf amatörlere tahsis edilmişti. 
llk yarış kulUplerin tek çifte kıdem-

di Bu müsabakaya 
lllcri arasında 1 • 1 de t 
beş klUp girdi. Yarış netlces n r 
Mehmcdin çektiği Beykoz futası .bi
ı inci, Güneş ikinci, Aıtınordu Uçiln~ 

ta:sr da uı:uncu oldular. 
.MÜPTEDİLER: 
Yarış programında, bu müsabaka.. 

ıım yalnız mUptedllere tahsis cdfldJ
ğl, , e klüıılcrdcn bu yarışlara kı

demli kürekcller konulmaması bil
hassa rica edildiği halde Güneş yi
ne bu ynrışn kıdemli kürckcllcrlni 
sokmuştu. Fakat bütuıı buna rağ
men bu ekip ters şamandıra döndü
ğünden diskalifyo edildi. · 

Neticede Galatasaray birinci (Fc. 
ridun, İsmail, .Alber, Ertuğrul, Da
vut), Beykoz ikinci ye Fenerbalıçe 

uçuııcü oldu. 
Öğleden evvel son yarış bayanlar 

arasındaydı. Du müsabakaya Fener 
ve GUnoş glr{}i. Yarış sonunda Fener 
birinci, GUneş ikinci oldu. 

Du müsabakalarla beraber lnU
zamsızlıklar da baş göstermlye baş. 

d 0 11-leden evvel şarpi yarışları la ı. b 

yapılmıyacnğı Udn edildiği halde öğ. 
leden sonra. bu karardan vazgeçildi 
vo yarışın yapılacağı Udn edlldl. 

Belki bunda. ııa.vanın tesiri vardı. 
Fakat şarpi yarışı yapılmıyacağı hak 
kında karar verilmeden evvel o yarı 

laca•~ı "saati beklemek o vakte 
ŞID yapı o • Ö 

kadar ruzgllrm alacagı vaziyete g -

re karar vermek Jıer halde daha ye
rinde olurdu. On Uç şarplnin girdiği 

.. b"kada Sümerspordan Fey. musa .. 
bı ·ncl oldu. Beşinci vaziyette 

yaz rı l 1 
olan Burhan (Galatasaray) lk nBc • 
lbrahlm (Güneş) ilçUncn oldu. n 

. ·ıeclen evvel ilk yarış olması. 
yarış o 

J1.ıneıı dördilncil müsabaka olana rat> 

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

At yarru~Darru 
Dünkü koşularda sürpirizli oldu 

Tarnşıvar 
~lYııreş takımı 

GUııcşlitelle karşılaşmak ilzere 
bu halta şehrimize geliyor 
Romanyanın Tamışvar klübü güreı 

takımı iki maç yapmak üzere fstanbu. 
la gelmektedir. Komşu memleket spor 
cuları ilk maçlarını 17 ağustos çar. 
§amba akşamı saat sekiz buçukta Tak 
sim stadında Güneş klübü güreş takı 
mile yapacaktır. 

Bu müaabakanın revanıı da 19 a • 
ğuıtoa cuma akıamı yine a:rni yerde ve 
ayni saatte olacaktır. 
Tamışvar takımı ekserisi Bcrlin o. 

limpiyatlarıntda derece alını§ ve müte
addit defalar Romanya pmpiyonluğu 
kazanmış kıymetli güreşçilerden müte 
şekkildir : 56 kiloda Duka, 61 kiloda 
Horhath, 66 kiloda Gavrilenko, 72 ki 
loda Guzmen, 87 kildda Kokas, ağır 
siklette de Kondorosy bulunmakta. 
dır. 

Dünkü nt yn rı . .Jarmdan bir an 

Güneş takımı ise: Küçük Hüseyin, 
Yaşar, Yusuf Aslan, Saim, Yahya, 
ve Büyük Mustafadan mürekkep ola. 
caktır. 

Müsabakaların hakemleri de ıun • 
Jardır: Ahmet Fetgcri, Seyfi Cenap, 
Sadullah, Saip ve Romen kafilesi rci. 
si Rözö J3rauch. 

Islah ve yarış encümeninin İstanbul 

koşularından dördüncüsü de dün Ba • 
kırköyde Velief endi yarı§ mahallinde 

yine büyük bir kalabalık önünde ya • 

pıldr. 

Bu haftaki koşu diğer üç haftaya 
nisbetle daha muntazam cereyan et. 

mekle beraber, kotu yerinin o meıhur 
büfesi bu defa da bir facia idi; küçü. 

cük bardaklarla bir buçuk kadehi zor 
dolduran minicik tite içinde ve yedi 

buçuk kurup sablan suyun katresini 

Şehrimir:dc iki mnsabıı.ka yapa ak olan Romanyanm Tamışvar güreş 
takımında 78 kiloda. Ka.vaç ve 772 kiloda. Guzman. 

rak yapılmıştır. 
Rumeli fenorl birinci, Anadolu fc. l 

ııerl ikin l oldu. 
4 TEK B ~YANLAR: 
'.Bu müsabakaya Jı'encr \C Güneş 

girdi. Sıkı' c de' anılı bir ceklşmeden 
sonra l•'eııoroabço hlrlncl, GilnC'ş 1. 
kinci oldu. 

DONANMA IŞKAMPAV'YALA:R: 
Bu yarışa Yavuzun I ,.e II numa

raıı·l kampa\'1 alnrı girdi. Zevkll bir 
coki mcd~ ra l lllrlncl II Iklncl 
oldular. 

Çlli'TE KANCA BAŞLAR: 
Oc kayığın girdiği bu yarışta Ru

meli feneri birinci Anadolu feneri t_ 
kinci vo Kumkapılı Klrkor reisin 
ka) ığı UçUncU oldu. 

CA 'KURTARANLAR: 
Dcnlzyolları, liman, kılavuzluk, 

Şirketi Hayrlyentn girdiği bu yarış. 
ta Denlzyolları birinci, liman ikinci, 
kılarnzluk UçUncn ve Şirketi Hayriye 
dôrdiincU oldu. 

Yarışı kazanan Denlzyolları Can

(Sonu: Sa. 10. BA. 1) 

havanın sıkıcı sıcagında bunalan halk 
üçüncü yarıştan sonra bulamadı. 

Yarışları organize edenlerin, bir 
ay.danberi devam eden büfe ihtikanna 
mani olmaları ve her hafta artan me. 
raklıların - hiç olmazsa - susuz kal 
mamalarına dikkat etmeleri lazımdır. 

• lio • 

Dünkü koşularda hiç umulmadık 
neticeler alınmış olması gerek bahsi 
müştereğe girenleri ve gerekse yanı 
meraklılarını bir hayli heyecana dü • 
§Ürdu. ttçüncü kO§uda Yılmaz Kaya 
ile be§İnci koşuda Lalenin rakiplerini 
bir hayli açarak birinciligi almalın 
günün sürprizleri idi. 

B1R1NCt KOŞU 
Dört ve daha yukan yaşta yanm 

kan arap ve halis kan arap atlanna 
mahsustu. Mesafesi 2000 metre, m(l • 
kafatı da 190 lira idi. 

Yedi atın girdiği yanşta birinciliği 
Ahmet Gelişin Unlüsü, ikinciliği Ta. 
lS.t Çevigin Sankuşu, üçüncülüğü de 
Fchminin Aldcrvişi aldılar. 

Bahsimüşterekte ganyan 120, plise 
100 ve 310 verdi. 

lK1NCt KOŞU 

Dört ve daha yukan yaşta yanm 
kan İngiliz atlarına mahsus olan (Çam 
lıca koşusu) na yalnız üç hayvan gir. 
mişti. 

Mesafesi 2400, ikramiyesi ide 750 
lira olan bu yarışta; Prens Halimin 
Saganağı kolay bir ko§udan sonra bi. 
rinci, Salih Temelin Mahmuresi ikin. 
ci, Hüseyin Türenin de Sevimi üçün. 
cü oldular. 

Bahsimüşterektc ganyan 120 kuruş 
verdi. 

UÇONCO KOŞU 
Günün i.ıçiıncu ko§usu olan Conk! • 

bayın yarışı ; iki yaşında ve kotu 
kazanmamış yerli hal:skan İngiliz at. 
lanna mahsustu. 

Mesafesi; 90h metre, ikramiyesi de 
400 lira idi. 
Beş atın iştirak ettiği bu yarqı; 

(8ott11: &1..10 Si 



Yazanı Niyazı Ahmet 
-Ah beJim, dedi. Blı lıtlktmetten f m alldl. 

korkt17oru1. Hllktmet gellln, hep - Glllotbut .. Bent ne kadar HT. 
burada bv.111118un. .ııaıııarımızı tee- dillmt a11l17or muun T 
llm edelim. Ama bll atl&hlan tee- - Adnan Bey, tlmdi bunlarm ıı. 
Um ettikten 10nra hllttmet de ba. ruı clelll .. Sen bana yardım et.. 
tmıllCla balumuaa dtlşmımlarımıı - Ne 7udımı leUyonunf Ne .07. 
aeı. alclmDu. An117or11111 7a •• Der· ladin de J'&pmaclım f 
lbacle blrlblrtııe 4ttman olm17an U. - Dotru, her ..,. J&Jtm ama. cı-. 
latle "le. Bepel mtlcadele halln4.. ha bir .. , olmadı, itleri bitirelim 
dider. Aakerln strdlll 7erlerdekl IOnr& tonuıunıs. 
Dultmlller, kendilerine eon derece - ll'akat llGyle, ~· kbnl 8"11'01'-
bf .. amele 7apıldıtnu gDrtıııce Jaa7 nn f •• 
nt eclb'orlar. lnanam170rlar. - A:clııan Be7, hep M'fJllektea ko. 
~ lıummaclıklan muhakkak.. n111117on11n. Ben lf T&pıJOrum. lııU. 
- 07Je .. Kbıclar baklf]an Jld.. tam almak lolD cabtlJ'orum. Btıook 

rldea sttmlJW. O Jıallerhade bile, Jd1111elerdell tatttam alwlai&. 
.......... lokma t~ bile - Klmdeıa Galpbut. 
~bakacaklar •• Zaman~. -t:ebtall4•n. ~- BeJlta, '4&. 

-A.bu toıaqmatıa dorma10ıdu: ha blroot a4amtartla. .. 
- Doktor, decll. Bls daha usu. • - itte GtUOutiut ben 4• bblan 

_,. konq11ru.. anlamak 11t11orl~ 
Strlt Bmanm nıwaa IOblülllr- -Oebraltdea al_. lal1kam allpak 

.._tok IJl.olaoü. Talms tu GUou- 1au,onmıT tc•ma !l&D& u ~' .. 
bukla bir hesaplatmak lltlyorum. BUDlan bana 1G1le .. Oıı4an IODra 

- Aman Adnan be7, 1>lr h&dlse.. eentn her letedllbat dalı& cabuk, da. 
- Ba)'lr. Ne mlnaeebet. Yaln11 ha cok latl7erek 7apanm. 

koaqacatım. 8671eme7ecetıne eml- - Bllmeeen olmas mı? 
ıdm ama, belki bir ee1ıer Olrenlr!m. - Bmiları llb71emeuea bir tek '87 
K1§lD 1ap17or bunları. 7apmam. leterlene Olftntbder beni 

Btr adım attı: Denimden giderim .• 
- 8- burada belde •• Artık anıı- - Bloblr ,.,_ gtdem•• Ad!U 

_,aba •tnblrlmlzclea.. JleF .. Öidtlrbler. Btz4e a4am lfiılr 
At1nan Gtlloubula cloiru gl4erkea mek ato ter 4elll4lr ~-

-.. .... lolıule idi. Oll11D J'llbl SOr- - O lıalae bell flal4ife U4ar M
met. touu bir M&Clet verecek il- Din .her IOdatl J&PtllD. 91m4l ae ... 
l>IJ'cll. bentm aö11edllderlml 7ap.. iti dol-

- ltlraf edecejlm, di7& dtlllJlcltl. na 1G7la •• 
altla HTgtmi itiraf edecettm. On- - PeJd Aclııan Be7 ••• Cebrail ba. 
... 1•1-.V&oalımı 1G1J1Jeoe- bamın dtlfmam idi. Babamın tar
llm·· deflDI OMtırmlfUL 8abam Daaabu. 
............ 7UID& clNr nam &fim iti. 0.8* JdW k&T· ..._Wit41: sa.tmei&lllCMı'le,_...'boJıuia 

labk ellm4ta brbt1Mi9••· dltm&m ldtlde ~· 4'1Dlu. 
%~ -· pla.U. .. b&-. ialu• ~ ton.ra a..-

- "-nr, .A.claaa Be1 .. lfttln "1· ltam ler relil ve eerttıe doatt-. On. 
ı.,..,...., 

~ Jıl .u.l• GU911bıı:t. Ben Jıep 
...... oma Wlllblerl,~la. 
'Oldu W. do1.,ım. Bana .-ı 
lllQlil Aıtkadmı benlmle bir matara
p tapadm, Dlçln Alhatuau benimle 
J'U•lat.tm. DlolD beni Seyit banm 
lalQü muhakeme ettlrclbı, Dlglıa 

C.bnlU b-.p muall&t ettbJ,f BD.ttıa 
ltulaa bau ...ıaı.. •• nıtmak ,.. 
~Bana ne 1aPtıtmü ~r _, 

- Adnan Be1 bunlan AD& llmdl 
aıılatam17acatmı, h8J)81D1 anıı1acak.._ 

- Jmkbı 1ok GUoubut. J'ula ta. 
bmlllll •4•ml1eoellm. Bepalnl 807. 
UeUalL 

- UrUJe••• •dnu BeJ. ileti
.. atıma. Bak beni Old..._. Jbl• 
•ıeaem. . 

- O kaclar çok 11111 mWmı 

- Blo mtllıfm tarafı 1ot.. 
- o Jaalde IOJle.. 
Qlloabü autu. c.ap Termadl. 

Oo~ •'-111 ldr anda ol4•111 anllfl. 
IV,ord• 

- GtUt•buk, K&smu s0t41a atlf 
- Nerdecllrt. 
B:u• Denlmll tıs o b4ar &nl 

IGJlemltU kl- Adnama, Otlloabutu 
alaJteJ91Dl MTclllbull llplUtai kal-

Babam Oldlttea,,. eonra. beıı de 
tn.ılkam alıltab IWV •relim. lleP 
oau P.9N4en ~--Pfbnll~ 
eTdeklJerclen QllJ'or4ulll, ki &an• 
le aellr:or, oaunla 7at17or. Bir dli 
beıal de üeınaat lnedl. Ben babL 
mm IDJlecUkJıer.llal hlo UBUtlDUJ'Of• 

4um. bıtl .... •lira ltla fırsat kol. 
lu70r411JL Cebftlll Oldlıüelc ilet 
dellldi. Oü cok IQter Japm~ il.. 
sımclı. Bea cle-cıillan jUmd loliı ta. 
llfl7or4um. 

.,. Kardarau oao 1- mı boJtt;. 
tmf •• 

- lllbet. •• !Ju •• bir IJı-.dL 
- PeJd, Alkaclm Dlola k'1l41id OL 

dtlrclllt. 
- Ou timdi I07U,em.em Abu 

Bq ... Blrk" stlA IOD1"& I07lert& -------------
- 0 Jıal4• ~k"4aııla IOJUi: M 

d17e beni Alli&1UU JdDı& aCftlr• 
din. Ne cU79 1*d.. 

- lııUöm almat IObl-o Ctbratle 
her 1871 ıo.termek, 411711rmai l~hı. 
Cebrail bmılan benim 7aptılUl:U an. 
ladı. Bu )'lldea beni 4ala bldJrdi. tm------------.-... ..... 

- Ne olt'll IG!'& tıtllo11'-•~f 
- Bil' feJ' ôhia&4i. 8eiiS kt.emr'teD 

ölllmlH batta pblle a4amlan, <'elr 
rallhl 4utm&ll1'arl O*tı· Cebftli h 
'beni bıraklp bO\L 

- IJlm41l ....a&ft. 
- KbablJlr •• 'Olla klate' IJe't'alırctr 

artık.. lle7lt Blla • --~r. 
Belki .......... ,....., .... 
4119maallıw.. 

- Glltab11L .............. 
••wc~~~~~.:~'*llfJ ıauu. ••ı o•~~-'-' 

ı lke 
hey·~'.-

ardmıştı 
aettullar-tai)or. aı ~ .. 
J1111ra .... 111 ._ dbuw 
ı.,.lar • 

....... anYımsVfll 
.... • a. orctt11t11t. ilk' 
... Mr.U.S. ~ -
.., ............ g6rtl11lJar • 
... İllirler1 anluma bir •tef 
... .......... bir oot Dl'8I' ..__..bir Pi gibi UGUP 
..,.. • ~ bmı bir ttfrltl 
mıjadar. 

l'abt, Çba1l1eroe Yang Vq 
tmWıcte mal bir bJıramaa 
Japonlar ıpa le b6yle bir d!UIDIMI 
Yardir ... 
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~ 1 . 
Şişmanlar yazin nasıl 

1 yaşamalıdır f ••• 
Zayıflar şi~anla.mak, ei§Manlar 

da zayıflamak isterler. Çok zaytflann 
fazla olmamak ~artile şi§lllanlamak 
istemelerinin sebebi, ilerde korktu~ 
rı hastalıklara karşı koymak, kend.ı. 

Mevcut ol'11ayan adc~lar 
Kanaır çeKer 
lBtR l.'UGOSLA V HlKA YES1J 
Parkın güzel kokulu çlçek tarhla 

rı arasında dolaşıyordum. Yakıc 

temmuz gUneşlnin ruhuma verdiğ 
sıkıntıyı glder.miye çalışırken ente 
resnn bJr şey dUşUnmek mümkün de 
ğlldf. Hem düşünsem de ne çıkar?. 
lleı> aynı dünya. Ayni eşya. .Ayni 
mevcudat.. Neticede gidilecek ~er 
belli değil mi? .. Den esasen temiz 
hava almıyn çıktım. Kral caddesin
den yahut Mllonotl'den geçecek ol
sam hep ayni erkeklerle kolkola do
laşan güzel kadınları görecek YC, 

bu kalabalık arasında ruhum dnha 
cok sıkılacak .. Saatime baktım. Yeni 
bir plll.n hazırlayacak zaman gelmiş. 
ti. Yapayalnız buralarda. dolnşnca. 
ğıma ı>arkın icfndcn dışarı cıksnm 
daha iyi olacak. 

Haritada gösterilen 
hakikatta 

Fata Morgana 
yok mu? 

!erine düzg-ün ve hoş görünecek bır Yeryüzünde henüz kc§fedilmiycn 
ı.ı. §ekle sokmak içindir. Şişmanların. za birçok yerler ol:iuğu öteden beri söy. 
~ Yıflamak istemelerinin sebebi de cü~- !enir. Kutuplarda birçok arazi parça. 

selerini taşımakta mü~külit çekme. lan, Okyanuslarda birçok ad~Jarın 
tpı leri, hızlı yol yürüyememeleri, kalp. henüz mcvcudiyetin8cn haberdar de. 'e lcrinin yağ bağlama korkuları, yazın ğiliz. Nitekim, arasira yeni arazi par. 
~· farJaca terlemeleri ve fazla kokma. çalan ve meçhul adalar keşfedilmekte. 

larr.. 
~ ~~ 
lıi İlk önce şi~manlık neden ileri ge. : Fakat mevcut olan, hatta hartaları 

lir? Bunu dü§nnelim: atlaslar üterinde 'çizili bulunan yerle-
1 _ Fazla vemek, içmek. hareket. rin hakikatte mevcut clmaması kadar 

te noksaniyet ·ki, bu fazla beslenme insana hayret verecek şey yoktur. 
ve tembellikten doğar. v Scnelerdenberi mevcut olan ~oğraf. 

2 - Bütün gıdai fütimamlara rag. ya bartalarında, atlaslarda şimal kut-
rd ki bu da buna bı'r O'Öı D'ezdirirseniz bilyilk bre. men yine şişmanlıyanla ır 1 .. .. 

bünyeye bağlıdır. enland adasile Peri adalan arasında bir 
Şişmanlığı şekline göre de bir kaç takım adalar görürsünüz ve Fata Mor. 

Çeşit görebiliriz: gana ıdiye de isiı;nlerini okursunuz. 
1 - Balık eti dediğimiz ist.enilec~k Fakat bugün bu iki arazi arasında 

ve hoc gösterecek kadar olan şekıl. böyle takım adalardan eser olmadığım 
" Danimarkalı meşhur doktor Koh iddia di~ _ Bundan biraz fazla olan şekil. ve isbat etmiştir. Işin garip tarafı se. 

nelerdenberi şimal kutbunu keşfetmek dir. Çok gülünç olur. .. Jd" 1 
Bu gibileri yilrilyebilseler de. m~ş. için giden sefer heyetlerinin i 1a an 

ki.iJat çekerler, yilrürken herkesı gul. ters çıkmasındadır. 
dürürJer. Danimarka ilim aleminin meşhur 

3 _ Çok ilerlemiş devir vardır ki, , siması doktor Koh bu ''ke~fedilen ye. 
bu gibiler yerlerinden kımıldayaca.k rin bulunmadığını keifetmiıtir.,, Bu. 
ha ide değilledir. Bu acınacak şeydır. gün §İmal kutbu sefer heyetlerinin 

f d v·ıdir' Fakat memleketı" olan Danimarka buna ta. Birinci ıc:ekil ena cgı . 
. k 'i d w'Jd" 1 ıa·hı J~ mamcn 'kanı· olmulltur. Koh şimdiye ı ir.ci şekil doğru egı ır. s - s 

zırndır. Bunun için de icap eden ted. kadar bu adaların mevcut ohiuğunu 
birleri almalıdır: zannediyordu. Hatta tasarruf imtiya. 

ı _ Gıdai rcpimler ve ara sıra müs zını Danimarkaya almak istiyordu. Fa 
hiJ alınmalı, kat bu hayrete şayan keıfi yaptıktan 

2 _Genel ekzersizler yapmalı: U. s~nra iı değiınii~tir. 

tüh yürüyüşler, jimnastikler, deniz.de Mesele §Öyle meydana çıkmıştır: 
~tnıeler; patinaj; devamlı sporlar; Norveçliler Groenland adasının şark 
aıca1t banyolar, buhar banyoları, ma· sahillerine sahip olmak istemişler, fa_ 

Bajlar, genel elektrik kllrleri, 'f:erle. 
?neler .. 

. Gıdai nziyetin tanzimind~ ~~ye. 
tın varidat ve sarfiyatı gozonilnde 
bulundurulur. Sarl'iyat nisbetinde va. 
tidata ihtiyaç vardır. . 

· Şişmanlık zaten sarfiyat nisbetın. 
den fazla kaydedilen varidatla meta. 
bolizma bozulur, müvazenesizlfk husu 
le gelir. Balık eti tabir edilen orta top 
luiuk için şöyle vasatf bir hesa!' Y_L 
l>tbnıştır: Boyla mukayese edilmış. 
tir. 1.60 boyunda olan bir adamın 60 

ila 70 kilo olması lbnndır. Bunu aŞw 
l'llası şişmanlığa doğru gitme!!id!~" ?O 
dan aşağı dilşmesi de doğru degıldır. 
Zayıflamnkta da mUvazene bozulmu~ 
dernektir. 

Bunun için mUellifler çok uğra.şmış 
lar, bir çok rejim kUrleri yapmışlar. 
drr. (M. Bnbbe, Bonting, Ebeş~y~, 
Aertel) kürleri. Bunların hepeını.ı:ı 
kendine göre hususiyetler vardır. Bır 
de Karelin kürü vardır. Bu da süt kü. 
?'iidür. 

Bu zat zavıflnmak için sırf sütle 
beslediği şahsa boyunun bir metre. 
den fazla olan kesrin her santimetre.. 

Si için 25 santimetre mikap süt verir. 
'\:"ani J .60 boyundaki adamın 60 san. 
tinıetresi için 25 hesap cdcnıek ~nde 
l5Qo santimetre mikap süt vcrılmek 
icap eder. 

Bununla beraber bu i_şe yaz m~''1Ji. 
;tnj pc·!< ziyade yardım ede.r. Fi~kote,: 
itcıpinin en 7.iyade yapılabıleccgı me 
3irndir. Hele yaz meyvalart a.ra.~ında 
:İdrokarbon maddelerden hiç olmıyan. 
la.rıa az olan mcyva ve sebzeler olduk 

U k··ıı oldu ta işe yararlar. Su da m m u • 
" kad.ar azaltılırsa i§ daha gür..el bir 

kil almış olur. 
b_ ..... t. ·d·n ve buna. benzer hor. oa._n ıroı ı . b. 

on hurnsaJanndan istifa.de edıle ı. 
ir-. Bilhassa Tiroidini kullanacak 0 • 

lar kalpleri zayıf olmamalıdır. B.ir 
e z:tyıflamıı.k rejimine terfik edıl. 
~i lıiznn gelen ekzersisl<'ri unutma 
alıdır. 

:Bunlar da çok iı:ıe yararlar. ~ir ta. 
aftan mümkün olabilecek reJım .ya. 
11n-ken ekzl"n=;sıer de takıp ooilırse 
a.şQ, yardımcı ilaçlara ihtiyaç kal. 

madan istenilen netice elde edilmi§ 
olur. 

~iemanlarm kısın sağlık korunma. 
";j azd -smda da yukarda adlarını Y ıgımız 

zatlerin kürlerini yazacağız. 

Yarınki yazımızı da şişmanlığın ih 
tilatlarından olan ve her kesin_ pek 
ziyade korktuğu feker ha.stahgmın 
yaza a!t sağhk korunmasından bah. 

sedeceğiz. ,T 
Dr. NECAE'TTlN ATASAGU."' 

1 bundan sonra girdiğimiz odaday. 
ar, · ki uy 
dılar. KaryoJalarında sakın sa ·:Cr : 
k dalmışlardı; o kadar cazı ı). 

d~~; ki, 0 kadar cazibeli ki.. ~-: 4 

1 rmdaki kız çocukların aıma 
yaşa . . ı 
oldukları gibı seyrı doyu~suz. 

H benlen karanlık derecede 
eml enbu' sahanın penceresi önünde 

loş o an b' 
bir mürebbiye otunnuş, ufak •: o-
kuma. J!mbasmrn ışığında bir kıtap 

d Biz içeriye ayak basınca, 
okuvor u. b' "rnl bir 
ınü;ebbiye. ayağa kal,ktı, ızı e .• 
. taı7a sokuldu ve sükuti bır 
Iıkte ya """ ·ro· 
halde. gözlerini çocuklara ç;evı ı. 

ilk Yatılklarm yanından ay-Bu ara _ . 
Her odanın oldugu gibı bu o. 

n~~. · k 
d nnrmakhklı pcnceresıne ya 

danın a 1~··· •• 
1 

b" 
laştrm 'e aşağıya. parka şoy e ır 

göz gtroirdim. . . 
~ğıdakf biraz şaşılacak bır şcyı, 

iyice görmek için u1.andrm. Çocukla
rm nöbetçi t!ikilerek korundukl~rı ç.o 
cuk odasının, yahut ta daha dogr~~ 
kalenin bulunduğu e•dn bu kısmı ~-

.. deki bina dU\·anna pek yakın çı
~:Jlk, yukardan aşağıya derinli~ne 
uzanan lamba §Ualarile parıl ~arı r. 
şıklandırılmrştı. Orada aydınlıgın ka
rardığı ve gölge ile buluşup huduttan. 

drğı yerde, bol ve fliyab parıltılı bir 
bekçi peJerlnine bilrilnmüş bir adam 
hayaletinin adım attığını görmemle 
beraber, bir köpeğin hızlıca ha\•Jadığı 

nı işittim. . . 
Geriye dönerek girdiğimız Çın ta.:
d dôşenmiş küçük bir odıı.da 3 u. 

zın a f a hazırlanmışt.ı. Kadm
mtız için 50 r bo de ,;ski • soda ... 
1 Çay ıçtller, ~n w 
ar . ü küntüye ugramt~. 
Gördüklerıml de~mr ansızın aklıma gc 
Adeta buna mı§ w 1 • 

len bir 1eyi ac;ıga \'Urdum. 

E\·et bir şakn de~ll. hakikat! .• 
Teksaslı resmini gördilğünUz genç 

kat kaybetmişlerdi. Lahey neıhkeme
sinde memleketini Dr. Koh _şiddetle 

müdafaa etmiştir. Koh birçok .defalar 
§imal kutbuna seferler tertip ctt\"liştir. 
Oraları karış karış gezmiş, tetki19erdc 
bulunmuştur. 

Dolrtor Koh, esasen jeologdur. ~ap. 
tığı son seferinde şimal kutup saha~n
fcla yakılabilecek bir kömür damarı keş. 
!etmiştir. 

Geçen Mayısın altısında, Doktor 
Koh maruf Fata Morgana adalarına 
Danimarka bayrağını çekmek üzere 
son sistem malzeme ve telsiz telgraf 
olduğu halde tayyare ile bir sefer yap. 
mıştır. Doktor 2.500 metre irtifadan 

, uçmak ısuretile Groenlandtan Sgis. 
berg'c kadar uçmuş, Peri adasının et
rafında dolaşmııtır. On iki saatte kat. 

' ettiği mesafe 2.200 kilometredir. 
DönUşte merakla bekliyen arkadaş. 

' }arına Pata Morgana denilen adaların 
mevcut olmadığını 11öylemişür. 

\ Doktor bu seferinde yeni bir keşifte 
daha bulunmuştur. Peri a:dası denen 

' arazisinin bir ada olmayıp Groenlanda 
bitişik bir yar~ada olduğunu da keş. 
fetmiştir. 

Bundan baıka Frckrik Hayd kanalı. 
i nın genişliğinin 70 kilometre !değil, 200 
'kilometre olduğunu da tesbit etmiştir. 
1 Doktor, Peri arazisinde de tetkiklerini 
i ilerletmiş bu arazinin en yük&ek tepe. 
' sini 2.200 metre olarak ölçmüştür. 

Bilyiı1c kutup k~şifi Peri, bu kan~ 
lrn mevcut olduğunu ilk defa bildirdi. 
ği ve bu araziye kenldi ismini verdiği 
halde, kendi ismini tapyan arazinin bir 
yarımada olduğunu dünyaya öğretme.. 
den ölmU§tilr. 

' / OPERA TOR 

Dr. H. Ziya Konuralp 
kız Jeplfn bnlonu havada seyahate- •;Ş , 

derken bu şeklide bir takım hare- ~ 
1

} 

ketler yapmaktadır. Gene kızı top. t ~ 
rakta binlerce kişinin heyecanla 

Tıp Fokiillcsi ikinci Conolzf 

Kliniti Doçenti 

seyrettiğini llA.veye herhalde lüzum •ı 

1stiklfil Caddesi Eihamra Apar. 

tımanı No. 15ıl9 Telefon: 35-99 
yok. ~ 

1VERVCZONt:IN . · . . ..... 

~ırf ~@ngöını ko~Ö~ıro' 
Yazan: Ceırn RoO Tefrika No. 5 

_ Peki, ya. çocuklar parkta oyna. edemez, kendisine gelen mektuplar 
mak isterlerse, ne yapılır? babamın hususi katibi tarafındnn göz 

Mis D. hemşiresine dönerek, izah den geçirilir. Sonra çocuklan bekliyen 
elti: ı polis hafiyesi, ayni zamanda mUreb. 

_ Onu mazur görmelisin, may diyr biye~i de taraa.ssut a.Jtmda tutar! 
kendisi ancak 14 gUndenberi burada - Ve mürebbiye bUtün bunlara kat 
,.e bu memleket hakkında. hcnUz hiç- !anır, ha? 

bir fikri yok! - Mürebbiye, bUtiln bunları hoş 
Sonra. da bana dönerek, anlattı: ' görllr, bu f;ekilde muameleye tabi tu. 
- Çocuklar parkta oynamak iste. tulacağı, kendisi bu işe girerken şart 

diler mi, önce park aranıp taranır. ]anılmıştır. 

Oynarlarken. yakınlarında daima 2 GilnUn birinde çocukların kendi. 
polis hafiyesi hazırdır ve dış kısım- sine artık ihtiyacı kalmayınca mUreb 
daki, duvar haricindeki devriye de biyeyc küçük bir servet temin oluna-
kuwetlendirillr. caktır, bize sadık kalmak §artile bu 

Ben, şu noktayı araştırdım: servet kendisine mukavele ile garanti 
- Ya demin gördüğilnUz ön oda. cdilmi§tir. 

daki nöbetçi ? 
Ben, sustum. Dışarda yeniden tcş. 

- ön odadaki nöbetçi, tabii ön o- rinisani rüzgarı csişini arttırmı§t.J. 
dada kalır, mürebbiye orada bulun - Yağmur, camlara pıtır pıtır dokunu .. 
machğı zaman da ix:ıalar kontrol al- yord

11
, 

tında bulunsun, diye! ! lki kadından yaııça büyüğü birden. 
- Ya mürebbiye, kendisi? '' bire atıldı: 
- 1\e demek istiyorsunuz ı 
- Haydi polis ha.fi~ elerinin emni. 

yctli adnmlardan seçildiğini farzede
lim, faknt, mürebbiye, her hangi bir 

haydut çetesile birlik olamaz mı? 
Çocuklarm ann<>si, acı bir gülümse. 

yişler, dudak büktü: 
- Bu. imkansızdır. Mürebbiye, ev· 

den asla çıkamnz. Mürebbiye telefon 

- Şimdi de lut.f en siz bi1,e, bu va
ziyeti ne kadar müthiş bulduğunuzu 
öyleyİniz! Şimdi de siz bize Avrupa 

k'Jtas.nm, ne kadar daha harikulade 
oliuğunu anlatınız. Sorsanıza bfae, 
kuı~unı, niçin çocuklanmızı orada yc
tiştinnek ü1.erc Avn.ıpaya getirmiyor 
sunuz? diye sorunuz ki, size cevap ve
rcbil~im, ı;UnkU. cocuklnrdnn kUçti. 

Dış kapının öniine kadar gel
dim. GUzel .ayaklı, ince ipek çoraplı 
bir kadın dikkatimi çekti. Gözleri 
gözlerime aşlnnlıkla llfşen bu genç 
knclın gUlUyordu. Bu çapkını çolı: iyi 
tanıyorum. Geçen yıl geceleri bir 
:barda alkış toplarken sesini hayran
bkla dinlediğimiz bir sırada "akıllı,, 
g13nç ve zengin bir erkekle evlen
mişti. Erkek, bu çapkın kızı içi acı
yarak sevmiş, bu kadar güzel bir ci
çeğin bataklık içinde çUrUmeslne 
göır.IU razı olmadığı için, kolundan 
tutn.rnk klllseyc gBtUrcrok eylenmiş. 
tl. Bu kadar bUyilk bir muvaffakıyet 
kaza.nan bu güzel sesll bar şeytanı 
nı bWUn arkadaşlar tebrik etmiş, 
başına konan tllll kuşunu uçurmak 
hlc bf.rlnıizln aklından bile geçme
mişti. 

Hiç şüphesiz, parkta ka.rşılaşİna
mızdnn çok sevinç duymuştum. Yal
nız soku.lmazdan önce etrafa bak
dım, bir erkek aradım. Ve itiraf e
derim ki, ancak yalnız olduğunu an
ladıktan sonra genlş bir nefes al
dım. Tenha parkta y lnız ikimizdik. 

o, kıs, Jus gUlercJt söze başlama
mı bekliyordu .. 

-Ah .. Lclltse, geç vakit, yalnız ba 
şınn böyle nereye bakalım; Evli ka
dınlar kocalarını evde bekler, kocan 
yoksa, seyahate mt tıktı? .. 

Çok derinden nefes.aldı. Gözlerini 
ktpıştırdı. linflf bir esans kokusu 
burnuma vuruyor, başımı döndUrli
yordu.. • 

Tarhlar arasında. ayak lizeri daha 
fazla duramadım. Bir yere oturma. 

(J;Ut:fen n.yfnyı te,·trfnlz) 

ğU biraz hastalıklıdır, fakat hekim i
zin verir vermez, her ikisini de alıp 
Avrupaya getireceğim. 

Ben, bunları söyliyene Urkek bir 
halde ve dürüst bir merhamet duygu. 
sjle baktım. 

O, bir lahza sustuktan sonra, de
vamla: 

-Beni mazur görmenizi rica ede. 
rim, dedi, fakat ilk defa olmak üzere 
bu memleketin toprağına ayak ba
san ve ba:mr basmaz da 5aşmağa baş 
Jryan A\Tupalılnra bir arada bulun. 
mak, bana. iyi gelmiyor, h~ma git
miyor. Benim için, çocuklarımı ağır 
silfı.hlr.rla müoehhcz adamlarla gece. 
1i gündüzlü muhafaza altında bulun
durmak zoru, artık pek tabii bir şey. 
clir, çocuklardan birinin, yahut ta i
kisinin birden, bir fiydeinecat kopa. 
rılnıak üzere haydutlar tarafmdan ka 
çınlmarnası için bu tedbirleri alarak 
böyle yaşamak ... 

Birden sustu, bana tarif edilemez, 
derecede azapta oluş ve takip kuşku
su içerisinde bulunuş ifadesile gö2'.. 
lerini dikip, fısıldadı: 

- l"açıranların elind<'n, böyle gu.. 
bedilıniş bir çocuğun ancak pek en· 
der sağ olarak geriye alınabildiğini 
biliyor musunuz? Ben, söylediğim gi. 
bi, bu ı;ıcylere nlıBkınım, fakat bun.. 
dan bahsetmem icap et.ti mi veya bü
tün bunların ne knuar havsala almaz 
olduğunu düşündün mu, her defasın. 
da da ycC'S<' kapılıyorum. Kocama kaç 
defa söyledim, İşlerini bırak! Kafi 
derecede para sahibiyiz. Kalkıp A\TU. 

paya. gidelim, dedim. Fakat, o git • 
mek istemiyor .• reden istemedığıni 

(Arknsı 'nı·) 
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(Muren Ki.ire~ de üç deve satın 

aldık ve kalplerimizde sevimli ev sa
hiplerimiz (T. V. ve D. A. Ternikof) a 
karşı çok tatlı duygular ve derin 
minnet hislerinin canlı birer hatıra- , 
sını muhafaza ederek, kalabalık bir 
Cin kafilesiyle (Ulyasutay) a hare
ıket ettik. Develerimiz bize çok pa
halıya mal olmuştu. FHhakika, iki 
deve için, (Uluyasutay) dakl Ame-

. rlkan ticaret evinin verdiği · gümüş 

para lle, otuz Uç, "lan", yani takri
ben iki buçuk "liyor" ( 1) ağırlığın

da gümüş ödemiştik. 
Suların bölündüğü hattı geçtik

ten sonra, (Murcn Küre) 11. Rus ko
lonu (D. n. Teternikoff) .a rastladık. 
Blze, Lamalardan deve tedarik et
meyi vaad etti. Şiddetli ve don.duru
cu bir rüzgAr esiyordu. Gündüzleri, 
iliklerimize kadar donuy.or, fakat 
geceleri çadırımızda ratağımız .soba
nın etrafında ısınarak, tatlı tatlı 

konu~uyorduk. lki gün sonra (Mu. 
ren) vadisine dahil olduk. Çin tar· 
zında çatıları ve kırmızı büyül. ma· 
beUeriyle, (Küre) nin büyük, kare 
binası çok uzaklardan görünüyordu. 
(Ktir.e) ınln y.anı başında Rus - Çin 
kolonisinin oturmakta olduğu, ikin
ci bir bina bulunmakta idi. lki saat
lik bir yolculuktan sonra, misafir· 
perv.e.r yol arkadaşımızın ve bize çok 
nefis yemekler ikram eden, sevimli 
karısının oturdukları, eve vardık. 
(Kazagrandi) nin geriye çekilmesi 
Uzerlne (}.latyl) i terkedeu kalaba. 
lık muhacır kafilelerl, mütemadiyen 
geliyordu. Bunların arasında, (Ka
za.gr.andi) kuvvetlerinin dağılması
na sebeb olan Albay (Plavako) ile 
(Maklakoff) da bulunmakta idi. 
(Muren Kilre) ye gelen muhaclrle
le, Mongol memurları tarafından, 

Çin lıükümetinin emri ile, şehirde 

durmıyacakları teblig olundu. Bit
kin ve nevmit bir halde bulunan 
Rusların, 

- Böyle kış ortasında, karıları· 

mm ve çocuklarımızla nereye gidebi· 
Uriz? deye sordukları suallere, Mon
gol memurları, 

- Bu bi:li alA.kadar etmez. BUtün 

mııt rica ettim. Fakat sözümU dtn. 
letemedim .• 

- O halde gidip bir yere bir iki bar 
:dak b1ra içelim ama, sen .buna ne 
diyeceksin? Çünkü, kendi ba~rna 

buyruk değilsin .. Bir mtinasebetsiz
llk olmasın .. 

- Hayır~ korunmaya lilzüm yok, 
çünkü, biz onunla ayrılıştık, hürri
yetimi başkalarının ellne teslim et
mek istemiyorum. Gidelim. Tenha 
bir yer bulo.lım. Sana anlatacağım 
,ok şeyler var, dedi. 

lstediği gibi yaptık. O muttasıl 

anlatıyordu. 

- Beıı onu hala seviyorum, hiya
aet etmedim . . Fakat daha fazla ta
hammül edemedim. Yalnızlık beni 
usandırdı. O iş adamı olduğu için 
benimle çok az meşgul olabiliyor, 
evde ka.Iamıyordu .. Eski arkadaşlar. 
la görü~eyi yasak etti. Görüşecek 
7eni bir kimse bulamadım. Onun a
ilesi beni görmek istemiyordu. Açık 

bir kapım yoktu. Arkadaşları bana 
hürmet ediyordu. Lflkin, bir parça 
içtiler mi, benim eski Lelitsa olma
dığımı unutarak münasebetslzlik
lerde bulunuyor, kocamın kıskanç
lığını tahrik ede('ck sözler söylüyor
lardı. Ailesini benimle uzlaştırma

ya çalıştıysa da bütün gayretler bo
şa gitti.. Bilmem nasıl, benim bütün 
mazimi en küçük teferruatına kadar 
öğrenmişlerdi.. Bar artisti oluşumu 
hazmedemiyorlardı. Hakikaten, ben 
bil' harp çocuğuyum. Doğuşumda 

bir mUpllemiyet var. Babam harpten 
döndükten sonra, bir başkaslle mtina 

iebette bulunduğunu annemin daima 
başına kakıp duruyordu. Fakat an
ne ve babayı ben intihap etmiş de
iildlm ya. Günahı neden benim boy. 
numa olsun'? .. Şu kadarını çok iyi 
blltyorum, kf, sokak ve gece hayatı 
gU.çUkltıktenberl beni cezbetmiştir. 

bu hadiselerden, Çin hUkUmeti son 
derece hiddetlenmlştlr ve sizi kov· 
mıı.k iı;in emir verdiler. Sizin için, 
hiç bir şey yapmayız, .deye cevap ve
riyorlardı. 

Bunun üzerine muhacırlar Muren 
Küreyi terkederek, çadırlarını kasa
banın yakınındaki bir meydanlığa, 

rüzg!rm ve soğuğun göbeğine kurdu 
lar. (Plavako) ile (Maklakof), bi
rer at satın alarak (Van Küre) ye 
hareket ettiler. Çok sonra, her iki

. sinin de Çinliler tarafrndan, yolda 
öldilrüldüklerlni öğrendim. 

KANLI CElZA 
Bir müddet sonra, şimale gider

ken takip ettiğimiz yola vasıl ~lduk 
ve bir zamanlar bizi ısıtarak hima
ye eden devrilmiş telgraf direkleri
ne yeni.den kavuştuk·. (Tisingöl) 
vadisinin şimalindekl ağaçlıklı tepe
lere, ancak karanlık basarken vara
blldik. Arkadaşımla beraber (Bor
bpf) da kalmaYı kararlaştırmıştık. 
Yol arkadaşlarımız hıe telgrafhane
de kalmak isteyorlardı. Postanenin 
kapısında süngülü bir nefer bizi kar
~;ıladı. Kim olduğumuzu ve nereden 
geldiğimizi sordu. Verdiğimiz iza. 
hat kendisini tatmin etmiş olacak ki, 
diJdilk çalarak, binadan çıkan bir 
subayı haberdar etti. Subay, ken· 
dislnl takdim ederek: 

- Teğmen (I'Va.nof), dedi. Bura· 
da beyazlardan mürekkep müfreze
le bulunuyorum. 

SözlerJne balulırsa, (Irkutsk) tan 
(Ulyaautay) dakl yarbay (MlhailoO 
ile teınasa. gelerek, bu posta.haneyi 
işgal etmek emrini almıştı. Nazik 
bir tavırla: 

- Lütfen içeri giriniz, dedi. 
(Borbof) larda kalmak niyetinde 

olduğumuzu aöyledlğlm zaman,
1 
ell

le meyuıs bir işaret yaparak: 

- Zahmete değmez! (Borbof) lar 
öldürüldü vo evleri yakıldı, diye ce
tap Terdi. 

(Sonu Var) 

( 1) Takriben beş yüz gram ağırlı
ğında eski bir ölçü. 

Lllitse'nin sözleri altında ezilip 
kalmıştım. Verilecek hiçbir cevap 
yoktu.O devam ediyordu: 

- Henüz hangi yolu tutacağıma 
dair kat•t bir kararım yok. Eski mu. 
bitime dönecek olsam biraz ters ge
lecek, muntazam bir hayata alıştık
tan sonra yeniden barda sefahate 
dalmak .. Bilmem nasıl olacak? •• 

- Benim zannıma göre, biraz da
ha gayret göstermiş olsaydınız her 
şeye alışacaktmız, bahusm, ki ko
canız sizt &evdtkten 11onra .• 

- Hayır, hayır ..• Sana karşı ev
vela. sami.mt olmak isterim. Kocam 
h!cb1r valdt. beni hiçbir şeyle itham 

etmedi. Billkis biraz &abırlı olma.. 
ını, Belgra.dı terkedlp Berline doğru 
hareket edinceye kadar beklememi 

söyledi, durdu •.• Fakat. hiçbir şey 
kftr etmedi. Damarlanmda dolaşan 
kan, beni gece, ıgündilz sokak haya
tına doğru bütün kuvvetiyle sürük
lemek istedi ... 

Bn s<>zlert tamamladıktan sonra, 
parlak siyah gözlerini gözlerimin J. 
çine daldıran Lilit.sa bardağı 'kaldı

rıp dib ne kadar boşalttı. Kanımın 
harekete gelmlye başladığını hisset
mlye başlamıştım. Meçhul bir kud
ret bu güzel kadma doğru beni şid
detle çekiyordu. 

AlkolUn tesiri tepemizde hora 
tepmiye başlamxştı. Barın yolunu 
tutmuştuk, o, bütün şiddetile ko
lumdan tutarak beni hızlı, hızlı sü
rüklüyordu. 

Bar kapısından içeri adımlarımı. ı 
zı atarken, ispirto dumanları lcine 
gömülen yüze yakın erkek ve kadın 
başlarını bize çevirdi. Bunlarnı ba.
'kışında: 

Lilitsa, .. Demek sen yine bizim a. 
ramıza geliyorsun,. sual! okunuyor
du. 

Tedblş\'llerliı saçtık
ları 61Ume rağmen 

(Baş tarafı 3 incide) 
tngilU lirası bir aermayeleri olduğu 

takdirde bile Filiıtinde yerleıe bilir. 
Jer. 

Bundan başka, hiç parası olmayan 
bazı Yahudiler daha Filistine alınmak 
taıdır. Fakat bunlara İngiliz hükumeti 
memleketin imarında bazı vazıfeitr 

vermektedir ve ancak bu şekilde isti. 
fade edebileceği kimselere bu usulü 
tatbik etmektedir. 

Diğer taraftan,· "Milli Yahudi Birli
ği,, de Filiıtinde birçok yeden' İngiliz 
hükumetinden satın almıştır ve bun. 
!arı, memlekete gelecek parasız Yahu. 
dilere dağıtmakt~dır. Diğer bir "Fi -
listin imar b:rliği., vardır ki, bu da 
memleketin ziraat ve sanayi sahasın. 
da planla i§letilmeaine çalışmakta ve 
gelen Yahudilere bu hususta salışmak 
için yer, aermaye ve program vermek.. 
tedir. 

Filiıtini Yahudiler için bir vatan 
haline koymağa çalışan Yahudi erka
nı orada bilhassa ziraati inkip.f ettir. 
meye çalıımaktadır. Bunların kendile. 
ri de eıasen yüzde doksan nisbetinde 
ziraatle ıne11ul kiınseleı:idir. 

Memleketin birçok yerleri yeni zi. 
ra.at programına göre iıtetilmekte ve 
buralarda yeni köy, kasaba ve ıehir. 
ler kurularak, yapılan evler oralara 
yerleıecı:k Yahudilere verilmektedir. 

Bu arada Azrail vadisinde güzel bir 
köy kurulmuıtur. Köy bütün asri ra. 
hatlık esaılarını kendiıinde toplayan 
evlerden rnüteıekkildir ve binalar, bir 
daire halinde sıralanmııtır. Her ev bir 
ailenindir ve ailenin bahçesi ve tarla
ıı vardır. 

imar işlerinde Yahudiler muntazam 
bir programla ve müşterek hayat ya. 
ıadıklan kamplarda çalıımaktaldır

lar. 

Deniz yarışları 
~ Ba~tarafı 7 incide 

kurtaranının yarı~ sahasını devre. 
derken dUmenetnin göbek atışları ve 
halkı selAmlaması cidden görülecek 
hallerdendl. 

400 SERBEST 'YUZME: 
Sırf amatl:lr yUzUcUlere tahsis edi

len bu yarıtlara 13 yUzUcU girdi. Her 
müsabakada olduğu gfbl bermutat 
Galatasaraylı Halll ve Mahmut kar
deşler başta geldiler ve yarış sonun. 
da Mahmut birinci, Halil ikinci, Bey 
kozun küçük ve sevimli yüzücüsü lb
rahim Uçüncll oldular. 

TAHL!SlYE SANDALLARI: 
Rulnelt ve Anadolu fenerlerl tah

lisiyelerln girdiği bu mtil8abakayı 

Anadolu fenerliler birinci ve Rumeli 
liler ikinci olarak bitirdiler. 

4 TEK KIDEMLİLER: 
Şimdi sıra gUnlln en mUhim yarı. 

şında. Klllpler arasında dört tek kı
demltler. Bu yarıtm netlceııl günün 
ı,amplyonunu beli edecek. MUeaba
kaya Galatasaray, Güneş, Beykoz, 
.A.ltınordu, Anadolu olmak Uzere beş 
klUp girdi. 

Güzel bir <;ıkış yapan Beykozlular 
Galatasaraylıların gilzel ve enerjik 
kürek çekişi karşısında semereleri. 
nin bir netice vermiyeceğlni anladı. 
lar. Sarı kırmızılılar rakiplerini bir
kaç futa boyu aştılar, dümenci Re. 
şadın iyi ve bltglll ldaresi ile rakip
lerinden evvel şamandırayı döndü
ler. Yarış çok zevkli ve heyecanlı o. 
luyor. Başta Galatasaray, hemen ar 
kasından Güneş ve Beykoz kovalı

yorlar. Bu arada blr motOriln geçişi 
futaların su almasına sebebiyet ve. 
rlyor. Artık futalar ariveye yakla
şıyorlar. Bu arada Güneş futası ara
daki mesafeyi kapatıyor gibi. Fakat 
Sarrkxrmızılılar da teknik davranı. 

yorlar ve rakiplP.rinden evvel yarışı 
bitirerek hem birinci ve hem de gü
nün şampiyonu oluyorlar. 

Galatasara.y eklpt: Reşat. Ali, SU
ha. Turgut, İlhan. 

Güneş ikinci, Beykoz üçüncü oldu. 
lsr. 

Umumi puvanda G. S. dört yarışın 
üçünde birincilik alarak 15 puvanla 
günün birincisi, Beykoz 12 puvanla 
ikinci, Güneş 7 puvanla llt;UncU oı. 

dnlar. 
Bundan sonra suda ka.yak, ve tab 

lisiye sandalları tarafından numara.. 
lar yapıldı ve :ı;nüsabakalar da neti. 
celendi. 

Korku Yatağı 
Yazan: Edgar Vallaa Çeviren; H. M. 

-------- - -No.se - ---------
Ravini bunu bana söylemişti. Ben 

Ravlni'nln, babamı eleveren adam 
olduğunu bllmeyordum. Bana ken
dini takdim ettlği zaman halimde 
veya söylediğim sözlerde bir başka
lık hissetmiş olacak ki, senelerce 
evvel tanıdığı kilçük mektep kızını 

hatırladı. Benim Con Flek'in kızı 

olduğumu anlayınca, bittabi "Larms 
oteli" nin de babamın faaliyet mer
kezi olduğunu anlamıştı. Sonra ba
na sualler sormağa başladı. Mesela. 
kendisinin tabir ettiği veçhile "Flek 

milyonlarının" nerede gizli olduğu. 
nu öğri'nmek isteyordu. Bittabi ben 
bu noktada korkmağa başladım. 

Çünkü Da verin, hiç kimseyi otelde a. 
lıkoymazken ona niı;ln müsaade et-

tiğini anlar gibi olmuştum. 
Da bam Brodmu1· tımarhanesinden 

yeni kacmıştı. Babama karŞl Dave. 

rin oynamış olduğu hile keşfedile
cek diye de ayrıca yüreğim oynayor. 
du. Ta.bil bir halde değildim. Adet~ 
babama. ihanet edecek derecelere 
geldim ve Ravinlye, babamın tımar
haneden kaçmış olduğunu söyledim. 

RaYinl bu vaziyeti o kadar endişe 
He karşılamadı. Çünkü kendi kudre. 
tini pek yllksek görUyordu. Nefsine 
pek fazla 1Umat ediyordu. Bittabi 
babamın hemen hemen otelde bulun
duğunu ve her gece mağaradan çı
kıp buraya geldlğlnl bilmiyordu ... 

.Rlder aordu: 

- Mağaraya açılan haklkt kapı, 
merdivenin altındaki kasa mıdır? ... 
Doğruıunu söylemek l!zımgeltr5e, 

ben orayı hiç tahmin edememiştim. 
dahiyane bir fikir! 

- Babam, o kasayı, yirmi sene ev
vel oraya koydurmu"tu. Otelln orta
sından alttaki mağaralara giden bir 
yol, her zaman tçtn' mevcuttu. Bu 
mağaralar, bu otelin eski sahipleri 
tarafından hapishane ve mezar ola
rak kullanılırmıı,. 

- Sualimi mazur börilnüz. Fatat 
Ravini sizin odanıza niçin gelmiş
ti? 

- Onun gelmesini temin eden ben. 
dlm. Kendisini otcldrn uzaklaştır

mak için eon defa olarak bir teşeb
bilso t?irl~e:ı lm demiştim. Fakat şu
nu da unutmayınız ki, dalma göztf.1-
tmd:- idim. Dıı.ver ve annem, he.. 
men h\<; bir zaman yanımrlan uza'k
laı;.mayorlardı ve ben de, onların, 
sonra onlar vasıta.siyle babamın, be
nim H.aviniye ihtarda bulunduğumu 
öğrenmelerini istemiyordum. Fa -
kat ben ona, hemen ertesi gUn ilk 
trenle otelden ayrılmasını aöyledim. 
Kenclisini, babamın öldüreceğini bil· 
dird!m. 

- Rider birdenbire sordu: 

- Olga, söylediklerin doğru mu-
dur? 

Olga kızardı. Sonra. yüzü yeniden 
beyazlaştı: 

- Ben, dedi. Yalanı beceremeyo
rum .•. (Sonra birdenbire değişerek) 
Size dosdoğru bir şey söyllyeyim ml 1 
Ben Raviniyi, hemen kllçilk bir kız
ken tanımıştıw. Ravtni benim tein, 
büyük manada ehemmiyeti olan bir 
insandı. onu seviyordum. Fakat o
nun benimle ayni derecede allkadar 
olduğuna emin değildim. Ben mck
te be gittiğim sırada, mektebimin ol-

Yarışlar, bayanlar miist.esna, 1600 
metre üzerinde ve şamandıra dön
mek suretile yapıldı. 

Talit DEL1DAG 

GECE PROGRAMI: 

Saat 20.30 da donanmış alamana· 
lar ve sandallar geçt resmi yapmışlar 
dır. Geçit resmini müteakıp MOOa 
koyunda havai fişekler atılmış ve ka. 
labalık koyda geç va.kte kadar kal • 
mıştır. 

Saat 22de biri Moda. deniz klübün. 
de diğeri Ankara vaıpuııında. olmak 
üzere iki balo verilmiş ve gece yarı. 
smdan sonraY.a kadar devam etmia-

du~u yere gelir ve kendisiyle but•· 
şurduk. 

- Şimdi Ravini öldUrülmilş ıntl
dilr? 

Olga,. yalnız taedik makamınd• 

başın~ salladı. Dudak.ları titreyor 
bilkülUyordu, Sonra: 

- Evet. diyebildi. Onu. benim O' 

damın kapısı önUnde v1udular. SoJI' 
ra onun ccşedini, ne yaptılar, bilmt 
yorum. Galiba onu da kasa. içerisll>' 
den attılar. 

Olga, birdenbire, vücudunu kof" 
ku kaplamış gibi omuzları sarsıl" 
rak titredi. 

Rider, ağlayan kıza uzanarak, {Jf 

nun saçlarını okşadı: 

- Al yavrum mektuplarını, d& 
di. 

Olga. kapıdan çıktıktan sonra, RI 
der, uzun müddet Ravini'nin Olgay• 
kim bllir ue entereaa.n mektuplar ya'. 
mış olacağını düşUndil. 
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Mis Margılt Belman; keudtsıns 
hakikaten zevk verecek yahut d• 
mahzurlarına tahammül edilebHe ' 
cek bir yerde istirahat etmeğe ka 
rar ver,miştl. Gecirdiği müthiş ma;; 
ceralarm teşir1nden kurtulup ken' 
dine geldikten sonra. bu tasavvu ' 
rundan .Rldere mektupla bahsetti, 

"Beni memnun edecek ve emniye~ 
iclnde yaşayablleceğim iki yer var-' 
s~. onlar da. her kö~eslnde bir poo! 
lıi memuru bulunan Londra ile Nef' 
york ,ehlrlerSdlr. JJunlş.rdau baş1'J. 
sizinle "Resim gal\!rişi". "Bil'itiş m~ 
zesi" glbt şehrin bazı şayanı dikka~ 
yerlerini dolaşmak lsteyorum. "LoJJ' 
dra. kulesi" slbl Kuru.quyustat ve h~ 
yaletlerle dolu yşrlerl görmek iste' 
mem. Hayır, g(}rıpek istemem. Dol' 
rusunu ıstersen Rldercı~m. eyet( 
sana karşı böyle hitap etmekliğiıxıd 
şaşıracaksın. Fakat ben artık bUtüll 
utanma. perdesini kaldırdım. Her kel 
gibi olmak lıteyorum. Kendi baiın~ 
buhranl"r tçinde 1aşayan bir kadı!J 
olmaktan bıktım." 

(Sonu )11.rIB) 

DOnkU at yarışları 
~ Baştarafı 1 incide 

Mebmet Yıldmmın Yılmaz Kayaaı 

usandı. Ahmet Ağanın Karanfili ikin 
d, Karaoamaıun Yatağanı lda ü~üneii 
oldular. 

Bahıiınüıterekte ganyan 230, pil. 
ıeler de 110 ve 150 kuru§ verdi. 

DöRDUNCU KOŞU 

O; ve daha yukarı yaştaki hatiı 
lun İngiliz at vo kısrülarma mahıu.ı 
olan Kogoraci ko§usuna be1 hayvan 
girdi. 

Mesafesi 2400, ikraı:d.yesi 700 lira 
olan bu yarı§ta birinciliği Prens Ha .. 
limin Sananderi, ikinciliği yine Prens 
Hallinin Novisi, üçüncülüğü de Aamı 
Çobanın Sandeyi aldı. 
Balısimüıterekte; ganyan ıoo, pli. 

seter ide 125 kuruş verdiler. 
BEŞ!NCi KOŞU 

Dördüncü haftanın son koıusu dört 
ve daha yukarı yaşta yarım kan arap 
ve halis kan arap yalnız kısraklara 

mah5ustu. Mesafesi 1800 metre; ikra 
miyesi de 155 lira idi. 

Dört atın koştuğu bu yarışı K. Kök 
tenerin Lalesi kazandı. Ayni günde 
ikinci yan§! yapan Talat Çeviğin Sarı 
kutu ikinci, S. Tanakın Bahtiyarı da 
ilçüneü geldiler. 

Bu sürprizli yarış tonunlda bahsi .. 
müıterekte ganyan 1100, plaseler de 
250 ve lıo kuruş verdi. 

Çifte bahiste: Vçüncü yarışın birlıı 
ciai olan Yılmaz Kaya ile son koşu • 
ııı'.?n birinciliğini 'kazanan Lileye bileC 
alanlar bir liraya mukabil yirmi ild U, 
ra kazandılar. 

Dördüncü koşudaki ikili bahis de 
400 kuruı verdi. 

EN. ER. 
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M h mmen bedeli 5250 lira olan 300 ton çimento kapalı zarf usulile 27· 
8-938 uc:martesi gUnü saat 11 de Sirkecide 9. işletme binasında satın alı. 
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----·~ llr. KAmll Uören ~---•• 
Şitli Çocuk Hutane1i Rönqen Mütebuım 

Beyoğlu Taksim. İltiklil Caddcıi (Oskcperan Apartımanı No. 1) 
Mavi köıe üstll Telefon: 40128 

) Dün ve yarın; 
İ Tere~::. ::ıııyalı j 
i 

-
a __ -_; ~'.°' s.ıo K::• ı~ 

• Aile çemberi 
i a ticaret., banka. bom 7e 
-:~ 1e • Devlet ve ihUJAJ 

nac;!~~İilerin yüzde 7.5 nisbetlnde teminat ve teklif mektuplarile NS:ıa 1 
d. ~ nı·zamt vesika.lan ihtiva edecek olan kapalı zarflarını ihale saatın. ve ıger . 
b' at evveline kadar kom'IByon a. vermeleri lAzımdır. 

den Ş~~:meler parasız olara.k komisyondan verilmektedir. (5375) 

Pazardan başk~ hcrgiln saat 15 den 19 a kadar 1 
POR'I'ATtF R O N T G E N VARDIR. 
----_ıJ 
Dr. SAADET Kilmll Gören 

Emrazı intaniye Haıtaneıi Rönqen. mütebaaı111 
Kadıköy Röntgen Apartımanı No. 1 - Telefon 60149 

~ 6 Sosyalizm 'l~ : bedeli 2040 lira. ola.n 2 veya 4: zamanlı Dizel veya. Benzin 
§ 6 Rasiı. l 'lr> \ Muhıun.men trifuj tulumba 23- 8-1938 salı günU saat 15 te Haydar-
~-"' 7 Işçı ~ımfı lbtllA.li 60 ij ıııotörlü 4 ad~t sandaki satın alma komisyonu tarafından kapalı zarf usulü 
- 60 a paşada gar bınasın 

: 8 Uşuw ;• tı alınacaktır 
= 100 ile sa n k ·sı'. nlerın· kanunun tayin ettigı~· vesaik ve 153 liralık mu. i ~ Isfahana doi'ru B ·§e girme ı ıye . . gU 
-~ ıo Rasin u 76 \ u 1 teklif mektuplarını muhtevı zarflarını eksıltme · 

SS - k' at teminatlarını ve . A ~ (Bu §eriyi birden alanlara 1 lira l va K k da komisyona verme lerı liizımdrr. 
: kuru, ikram edllll', ve 2 lira S2 ~1111 \ nü saat.14 d~ a tr ler Haydarpaşa gar binasındaki komisyon tarafın. 
= Bu ışe aıt §&r name (5041) 
' Peıtln alınarak kalanı ayda 1 er lira· i dan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
! dan veresiye bırakılır.) i ----
\ I Net Sl<JIU ~- b d r l5000 lira olan S ıvas atölyeiıi Asetilen tesisatı 22-9-
s Muhammen e .~ 1

.. t 15 30 da kapalı zarf usulU ile Ankarada idare bi· 
( 11 Gorio Haba 100 / 1938 perşembe gunu saa · 
:: 12 O lUiği a. ı lai 60 ~ d atın alınacaktır. . . = e o pı ... u OJ nasın a. s . . t' 1 rin ll25 liralık muvakkat temınat ıle kanunun ~ ıa Ukbıhar ıelhm n § Bu ışe gırmek ıs ıyen e ik teklifi · · aynı' 
-
} 14 Eng~rell düğüıııtl 60 \ ta . ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik ves a~ı Ave erını 

10 - yın k d komisyon reisliğine vermelerı lazımdır. 
\ 161:, SaRumlmJln Usaladet ar. ~----=_= gün saat 14.30 a a ar larak Anka rada malzeme dairesinden, Haydarpa. 

"" S rtnameler parasız o ' 5 .a · .. vk ı:.efligı-·nden da ğıtılmaktadır. \ ı 1 letaU.Ul& 80 şada tesellum ve se !:> 

-u~~d~~e~u 60 '-~--------~----------~-------\ 19 lllm ve tel.sete 30 f 
:: 20 CemJyetlD uıllan ıoo ~ N f Veka ... letı·n den . ~ (Bu ıerlyt birden alanlara J lira S0 i a 1 a " 
g kuruş ikram cdlllı', we Z Ura 20 kuroı i . A d hattının Selçuk ve Çamlık istasyonları arasında inşa olu· 
\ peşin alınarak kalam ayda 1 er Ura· ~ Izmır -: Y m 0 metre uzunluğun da bir varyant ile takriben on kilomet. 
ğ dan veresiye bırakılır.> !. nacak tak:ıbcn 735 

f iyatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
i 8 ONCO SERi ~ re uzunlugun.da rais~~938 tarihine tesadüf ec1.._'1 perııembe günü saat 11 
i 21 HükiJmdaı millet 60 e__ 

1 -: Ek~ıltmed dcmirt.Tollar inşa at dairesindeki eksiltme komisyonu o. 
~ fı de vekalet bınasın a .ı % 22 Yeni ilmi ılhniyet 'l 'S kt ' 
§ 23 Komünizm 60 \ dasında yap~lac~ ır. h ınmen bedeli beş yüz seksen sekiz bin liradır. = :: 2 _ Bu ışlerın mu a . 

--=--~ 24 Günıin iktıaadi ıeıerl ~ { __ =_ Muvakkat teminatı 27270 lıra dır. . . 
2fl Cumhuriyet 4IV 

3 - .1 rtnamesi mukavele projesi, bayındırlık ışlerı genel 
% 26 rercuma 100 i= 4 - E!csfı tmie şartname v~hidi kı yasii fi at cetveli, takeometre planı, = 16 : şartnamesı, enn ı:a . ı· . ·mento = 2'l Değişifler - f'l' ah .. ap traversleı· ray ferşıyatı, ta ımanamesı, çı 
i 9n i takeometre pro 1 1

• "' •• kk b" t k Unaka· - 28 Llokoa ,.... = 91 B numaralı kagir inşaat tipinden mure ep ır a ım m 
l 29 KapitaJ.i.lm buhranı &O ~ ::ı:ı:akı yi~i dokuz lira kırk kuruş bedeli mukabilinde demiryollar inşaat 

'

!! 30 Salambo 
1~ { dairesinden tedarik edilecektir. . 

(Bu seriyi birden alanlara 1 Ura 22 ~ 5 - Bu eksiltmeye girmek istiyenle r 2490 numaralı arttırma eks:ltıne ve 
l kW'lll ikram cdlUr, ve 2 Ura 88 kuruş g ı'bale kanunu mucibince vermeg~ e mecbur oldukları evrakı. ve ves.ıkaları.nı 
-1 pe•ln alınarak kalaru ayda 1 er Un- -_E llar t 

"' 938 senesi için muteber her türlü nafıa işlerine v.eya. demı.ryo . ın .. şaa 1~-~ dan veresiye brrakıhr. e_- il Ut hh tı k vesı I lerine gireceklerine dair Nafıa Vekaletinden ver mış m ea ı ı .. · 

Nafıa Vekaletinden : 
25 • 8 - 938 tarihinde perşembe gUnU saat 11 de VekA.let malzeme mO

dUrlUğU odasında toplanan malzeme ekslltme komisyonunda 5500 lira 
muhammen bedelle 50 adet mUhendls cadırının kapalı zart usulfyle .eksilt
mesi yapılacaktır. Muvakkat teminat 412 llra 50 kuruştur. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrila tı parasız olarak malzeme mlldllrlU
ğünden alınab1Ur. 

lsteklllerin teklif mektuplarını talimatnamesine göre vekAletten a· 
lınmış malzeme mUteahhitlfği vesika siyle birlikte ayni glln saat ıo a ka
clar komisyon reisliğine vermeleri Ul ı:ımdır. (2949) (6206) 

Devlet Basımevl DlrektUrlDA'Dnden: 
Kültür Bakanlığı tarafından ne§r edilen kitap ve dergilerin satış işleri 

hakkındaki talimat değiştirilmiştir. Alakadarların Çem.berlitaşta "Kültür 
Bakanhğı Yaymevi,,ne §8.hsen veya mektupla müracaat ederek yeni tali. 
mattan birer sayı istemeleri rica olu nur. (5430) 

Nafıa Vekaletinden: 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Aydın bataklığı kurutma ameliyatı, k~if 

bedeli 47.250 liradır. 
2 -Eksiltme 20-8-938 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 12 de 

Nafıa Vekaleti sular umum müdUrlüğtı su eksiltme komisyonu oduın. 
da kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartııam esi, muka.vele projesi, bayındırlık ~le. 
ri genel şartnamesi fennt şartname ve projeleri 2 lira 36 kuruş mukabilin· 
de sular umum mUdilrlUğünden alabilirler. Eksiltmeye girebilmek için istek 
lilerin 3544 liralık muvakkat teminat vermesi 20 bin liralık nafıa su işlerinJ 
veya buna muadil nafıa işlerini ta.ah hüt edip muvaffakıyetle bitirdiğine. ve 
bu kabil nafıa işlerini başarmakta ka. biliyeti olduğuna dair Nafıa Vekile. 
tinden alınmıe müteahhitlik vesikası ibraz etmesi. 

4 - 1stek'lilerin teklif mektuplan nı 2 nci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar sular umum müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. 

Postada olan gedkmeler kabul ed llmez. (2745) (4892). 

T 4 t!NOU SERİ j kalanını muvakkat teminatlarını ve fiyat teklifini havi kapalı ve ınühUrlU 
.~~~ Mi~~~~~~~w~~e~~~~tar~~~~~---------------------------~--1 32 Metafizik 40 § lı ak 18-8-938 tarihinde saat ona kadar mtkbuz mukabılınde demır. 
j 33 tskender 60 !. ~ıı::Xinşaat dairesindeki komisyon reisliğine tevdi edeceklerdir. l 34 Kadm ve I08Yallzm ıoo j (2749) {4893) 

~ 35 Demokrit 
25 ~ -----------:-:================- Türk 

BüYüK 
Hava Kurumu 

PiYANGUSU ( E :::rı~!...t ! h:erı11~rn®11mn;ı•m;s 
: 39 Herakllt 25 '§ ~ Beşinci keşide : 11 EYLUL 9.38 dedir. 
~ 40 Ruhi muclzeler 75 ğ 1 

~ (Bu ,.eriyi birden alanlara 1 Ura ' ~ 
~ kuruş ikram cdlUr. ve Z dra S6 nruı i 
§ peşin alınarak kalanı ayda 1 er Ura· ~ 
~ dan veresiye bıTakılrr.) ~ 
j IS tNct SERi ~ 
S 41 Deprofündm fi() = 
J 42 Gilntln hukuki ve içtimai 75 \ 
~ meseletert as ~ 
5 43 Eflıltun :; 
s 7~ i 3 44 Gizil harpler ~ 

~- 4'"i Dl!!raelinin hayatı ı: j 
: 46 Metafizik nedir ~ 

= 47 Yeni adam 7e = 
' 18 irsiyetin tesirleri ~: ( 
;: 49 Polltika felsefest := 
:: .,!i ;:ı 
'% 50 Estetik "' 
s (Bu seriyi birden alanlara 1 Ura 

::-
::) 59 kuruı ikram ed!Jlr ve 21 Ura S6 ku 

ruıa peşin almarak kalaru ayda 1 f'r 

~ liradan verNıfye bırakılır.) • 
( 8 NOI SERi 

aı Ernelt ı 
1()( 

l 
~ = 

' 
52 
S3 
54 

M 
56 

Para 2!' 

Sezar 41 

timi rel!!efe 4r 

Kanncalann bayatı 7f 

Denıoaten 
3~ 

~ 
: 57 Çiçeroo 100 l 
ı = ::otlzma ~ı ~ 
~ 60 Yeni kadın 

28 
i 

rd lanlara J llra e ~ (Bu ~eriyi bl en a : 
::_= dlll r. ,.e t ııra 4 ıuıruı : 

kuruş ikram " ' 1 Un· i 
~ peşin alrnarak kalanı aJ·da er ~ 
E ı l = 
::

-:::.=:: dan \'Crcslyc brnkı iT. ~ 
1 NCI SEJıl ; i ~ ~;t~ ölilmU :~ ( 

- 84 Evlilik g_-_-a 8ft Gizli pamuk harbi S<I 

t S•!t"' veri ' j 
, .\ K 11 K ılıılıı•\I 

'nk;ıru c ·ıılılı•" 

ı · · ~nmstın fabrikası için cins ve miktarı listesinde yazılı 
ı _ daremızın .. ·• . . 1 kt 

l. t fenniye açık eksıltme usulıle satın amaca ır. 
124 kalem ecza ve a a ı · 46 27 lirad 

b d li 617 lira ve muvakkat temınatı . ır. 
2 - Muhammen e e .. tı t 10 d K b · 

Büyük ikramiye 50.000 liradır 
. 2., 8--938 tarihine rastlıyan salı gun saa a a a 

3 - Eksıltme ~ aat şubesinde ki alım komisyonunda yapılacaktır. 
taşta levazım ve m ay 1 k her gün sözü geçen şubeden alma bilir. 

4 _ Listeler parasız o ara . 
7 5 

.. 
+- kl'l . eksı"ltme için tay in ediJen gün ve saatte yüzde . gu. 15 - ~te ı erın • . lm 1 • ·ıA 1 • · b" ı 'kt karda adı get:cn komısyona ge e erı ı an o u venme paralarıle ır ı e yu 

Bundan başka : 15.000 12.000 10.000 liralık ikramiyelerle 
( 10.000 ve 20.000 ) liralık iki aded mllkAfat vardır. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya 
iştirak etmek suretlle siz de talihinizi deneyiniz. 

nur. (5184) 111111ı ..... ._ .... ._,,,, .... ,.. ... ,ıı11111ıaıııı aa:ı • as aı• ıe • sa ı P' 

- KURUNun kitap _şeklinde roman tefrtksaı -
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lek Kllfoyldan eser yoktur. 
Komiser Paterson, anlattıklarının ne gibl bir 

alAka uyandırdığmı görmek Uzere bir kere daha 
müfettiş Badın yüzüne baktı. Müfettiş Badm dağ 
gibi vücudu şimdi adamakıllı geriye kaykılmıştı 
ve mUfettlş büsbütün kendinden geçmiş bir hal-
deydi. 

Komiser, bir defa başmemurun, bir de komi
ser Consun yilzUne baktıktan sonra, sözüne de,·am 
etti: 

- Kaybolan adamlardan dördlincUsU, nisanın 
ikinci günü ortadan slllndl. Kilisede istıhd, m edi
len Corc Pilçer isimli on sekiz yaşında bir deli
kanlı idi bu. Akşam üzeri, komşu bir köy olan 
Fenbriç'e bir kış arlrndaşı ziyarete gidiyor. Ge. 
ce saa.t onda oradan ayrılıyor. YUrUyerek köye 
döneecğlnl söylemiştir. Fakat ondan sonra bir da-
ha görünmüyor. 

Bu sözler bittikten sonra, o zamana kadar u
yuyuvermiş gibi görUnen müfettiş Bad, birdenblrG 
görülmemiş bir canlılık eseri göstererek: 

- Enteresan ve novi kendine münhasır bir 
hAdise ... Bu dört adanı arasında hiç bir mUnase .. 
bet var mıydı? 

Başmemur cevap verdi: 
- Blriblrlerlnl gıyaben tanırlardı. Belki de 

bir iki defa konuşmuşlardı. Fakat bUttın mUna. 
ıebetıerl bundan ibaretti. Onların dOrdllnUn btr. 

ŞEYTANIN KUKLALARI 9 

medoniyettn hiç bir terakkisine kulak asmamı, ve 
hemen o zamanlardaki gibi duran bir köy. 

Komiser Paterson tarihi Ford otomobilini sa
rı taştan bir bina önünde durdurdu. tçerden iri 
boylu biri çıktı: 

O havalinin baş zabıta memuru vazifesini gö
ren bu adamın ilk işi kendini tanıtmak oldu: 

- Reykord! 
- Teşerrüf ettik efendim. 

Başmemur Reykord bu kısa merasimin ardın
dan büyük bir telttş eseri göstererek içeriye daldı, 
tekrar dışarıya çıktı: 

- Buyurunuz, diyordu. Sizin için bir miktar 
.remek hazırlattım. Seyahatten sonra her halde 
iyl gider, değll mi? 

MUfetUş Bad, doğrusu memnundu. Londra
dan sabahın pek erken saatlerinde ayrılmışlardı. 
Yaptıkları seyahat de hem uzun, hem yorucu idl. 

Yemek yedikleri milddetçe, kendilerini Şep. 
ton Magna köyüne getiren iş hakkında hiç bir te1 
konuşmadılar. Müfettiş Bad bu arada, köyün pek 
nefis surette hazırlanmış birasından da büyük bir 
maşrapa içtikten sonra, cebinden çıkardığı siyah 
yaprak sigaralarından arkadaşlanna ikram etti 
ve diğer blr odaya geçerek sandalyalara yaslan. 
dılar. 

Bir mt1ddet sonra kendilerini esrardan esrarı: 
ltlrtlltlenceıc olan hA.dtse1e, ilk lfaret eden: bq. 
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1 Genç bir kimyager aranıgor T. c. z ı R AA T BANKA s ı · l lı~n; 

Zonguldak kömür nıilesseselorinden birinin laboratuvarında sınai Kuruluş tarihi: 1888 ~:~ .\Aıı. 

1 kömür tahlillerinde çalışmak Uzere son senelerde üniversitenin kim- Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
ya veya eczacılık şubelerini ikmal etmiş genç bir kimyager aran. Şube ve ajans adedi: 262 

maktadır. Zirai ve ttc.ari her nevi banka muameleleri 
Taliplerin §8.hadetname suretile, şimdiye kadar çalıstıklan yerleri 

bildirerek 31 ağustos 1938 tarihine kadar Topanede Posta kutusu Nol 
8 adresine mektupla müracaat eylemeleri. 1 

Erkek taliplerin askerlik hizmetini ifa. etmiş olmaları şarttır. Ta_ 1 
liplerin kabiliyetlerine göre 100 liradan aşağı olmamak üzere maaş 
verilecektir. 

Nafıa Veka etinden: 
Diyarbakır • Cizre hattının altmışıncı kilometrcsile seksen beşinci ki. 

lometresi arasındaki dördüncü kısmın inşaat ve ray ferşiyatı kapalı zarf 
usulil ile münakasaya konulmuştur. 

1 - Münakasa 26-8-938 ıarihin e müsadif cuma günü saat 11 de ve. 
kaJetimiz demir yollar inşaat daircle rindcki münakasa komisyonu odasın
da yapılacaktır. 

2 - Bu i§lerin muhammen bedeli bir milyon yüz elli bin liradır. 
radır. 

3-Muvakkat teminat kırk sekiz bin iki yüz elli liradır. 
4- - Mukavele projesi, eksiltme şartname.si, bayındırlık işleri genel 

~rtnamesi vahidi kıyasii fiat cetveli, fonni §artname, ahşap traverslc fer. 
şiyat talimatnamesi, çimento normu, telgraf hattı, §8.rlnamcsi, plin profil: 
ve köprü projesinden mürekkep bir takım münakasa evrakı elll lira. mu. 
kabilinde demir yollar inşaat daires inden tedarik edilebilir. 
5 - Bu münakasaya girmek isti yenlerin 2490 numaralı arttırma, ek

siltme ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesi
kaları, muvakkat teminatlarını ve 938 senesi için muteber bilümum nafıa 
işlerine veya demiryolu inşaat i:jleri ne girebileceklerine dair vekaletimiz. 
den verilmiş müteahhitlik vesikalarını ve fiat tekliflerini havi kapalı ve 
mühürlü zarflarmı mezkfu- kanunun ve eksiltme şartnamesiniQ. tarifatı da. 
!resinde hazırlıyarak 26-8-938 tarihinde saat ona kadar numaralı mak
buz mukabilinde inşaat dairesi eksilt mc komisyonu reisliğine tevdi etmiş 
olmaları Jfızımdır. (2972) (2599) 

Nafıa VekAletlnden: 

Yüksek Mühendislere : 
1077 Sayılı kanunun neşrinden evvel 1035 sayılı kanuna göre mühen

dis veya mimar ilnvanlyle verllmlş olan diplomalarla ruhsatnameler yük
sek mühendis veya yüksek mimarlık tlnvanlyle verilecek ruhsatnameler 
htikmUnde olup 3458 sayılı kanunun neşrinden itibaren en c;:ok altı ay 
lı;;Jnde bu mühendis ve mimarlar dip lonıa ve rubsatnamelerlnl yeni Unvan· 
le.rına sore değiştirmek mecburiyetin de bulunduklarından haiz oldukları 
diploma ve ruhsatnamelerle blrllkte vekt\letlmlze mUracantları ilh olunur. 

(6H7) 

YUksek deniz ticaret mektebi mildllrlll· 
ğUnden; 

l - Mektebin yüksek kaptan ve makine birinci sınıflarına lise mezunu 
talebe alınacaktır. 

2 - İsteklilerin mektep müdüriyetine karşı yazacakları i3ti:lana.nelerL 
ne aşağıda yazrlı evrakı raptetmeleri Hlzımdır. 

A - Hüviyet cüzdanı 
B - Aşı kağıdı 
C - Tahsil vesikası. Aslı veya tasdikli suretl 
D - Polisçe musaddak iyi hal kağıdı. 
E - Velilerinin izahlı adresi ve tatbik imzalan. 
F - 6 x 9 ebadında altı adet kart onsuz fotoğraf. 

.. 
3 - Yazılma işi 22 Ağustos 938 pazartesi gününe kadardır. 
İstekliler muayene! sıhhiye için o gün saat 8 de biı.zat mektepe bulun. 

malıdırlar. (5340) 

Paıa birıktirenlere28,800ııra ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

on az 60 llrası bulunanlara senede 4 defa tekllecek kur'a ile aşağıdaki 
plA:ı;a göre ikramiye dağıtılacaktır: 

-4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira. 
• •• 600 ., 2.000 .. 
4 .. 250 ,. 

-40 " 100 ,. 
100 
120 
160 

•• ., .. 
50 
-40 
20 

.. 
.. 

1.000 ,. 
4.000 u 

6.000 •• 
4.800 ., 
3.200 ., 

DfJ{KAT: Hesaplarmdakl paralar bir sene içinde rso Urndnn nşn. 
ğı dfü;miyenlerc ikrıı.miye çıktı~ takdirde % 20 fnzhıslylc ycıilc
cckttr. 

Kur'alar senede -4 defa, ı Eylül, 1 Blrlnclktl.nun, 1 Mart ve 1 Ha
ziran tarihlerinde çekilecektir. 

inşaat ilanı 
SUmerbank umum müdürlUğilnden : 
ı _ Sıvasa 8 kilometre mesafede tesis edilecek çimento fabrikası ve bu 

fabrikaya. ait muhtelif mebani kanalizasyon ve yol ineaatı vahidi fiat esası 
ile ve kapalı zarf usulile eksiltmeğe konmuştur. 

lşbu inşan tın muhammen ke if be deli 1.658.069 lira 68 kuruştur. 

2 _ Ekslltme evrakı 25 lira. mukıı bilinde Sümerbank inşaat şubesinden 
alınabilir. 

3 - Eksiltme 26 ağustos 938 cuma günü saat 12 de Anknrada Sümer-
bank umum müdürlüğünde yapılacaktır. · 

.J 

4 - Muvakkat teminat miktan 63500 liradır. 
5 _ İstekliler ihale gilnünden en az bir hafta evvel Sümerbank umumi 

müdürlüt";>iine tahriren milra.caat ederek şimdiye kadar yapmış oldukları bu 
kabil büyük işlere ait vesaik suretlerini ve bunların bedellerini, bilhassa 
hangi "bankalarla muamelede bulunduklarını bildireceklerdir. 

Banka yapacağı mali ve fennt araştırmalar neticesine göre istekliye sö
zü geçen eksiltmeye iştirak edebilmesi için bir vesika verecektir. 

6 - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale günü saat 11 e 
kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümerbank umumi muhaberat şubesi 
müdürlüğüne teslim olunacaktır. 

Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale saatinden bir saat cvvc. 
line kadar gelmiş ve zarfının kanuni şekilde kapatılmış olması lazımdır. 

7 - Bu i~aatı banka. dilediği müteahhide vermek hakkını muhafaza 
eder. (3039) (5358) 

- KUilUXun k.Jtap şokllndo roman tcfriksaı -

10 :)EYT,\ ?\T.S' KIDU,A T,A Rl 

memur Rcykord oldu: 
- Ne tuhaf l>ir vaka değll mi? (Dlr saniye 

durarak) Hakikaten emsaline nadir rastlanır bir 
garip vakn karşısında bulunuyoruz. 

Müfettiş Dad, siyah yaprak sigarasından bir 
lkt nefes çektikten sonra: 

- Evet. Den de bu meseleyi mutadın fevkin
de ehemmiyetli buluyorum. Fakat bittabi, lıt\df. 
senin blitiln teferrüntını bilmiyorum. Anladığıma 
göre, bu havalide dört kişi, esrarengiz bir suretto 
kaybolmuş ve bir daha izlerine tesadüf edileme
miş. 

Reykord tasdik makamında başrnı salladı ve: 
- Evet, dedi. Tam manasiyle esrarengiz 

bir surette ortadan kaybolmuşlardır. 
Komiser Paterson vakayı biltiln tafsillltlylo 

biliyor. Arzu eserseniz şurada bir hilH\sasmı yap. 
sın. Sonra karşılıklı fikir teatisinde bulunarak 
meselenin aydınlanması icln icap eden tedbirleri 
nlmağa girişiriz. 

- Hay~ay ..• 
l\llifettlş Paterson cebinden kocaman bir not 

defteri cıkardı ve gözlerini bu defterde yazılı o
lunlardıaıı ayırmaksızın anlatmağa başladı: 

- Kaybolan dört kişiden birincisi, bundan se
kil hafta encl kayboldu. Bu adamın adı Tomas 
Hardlmendlr. Bir ciftllk amelesidir. Köy dışında 
kUcUk bir kulUbedo oturuyordu. Martın onuncu 
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glinU, her zamanki gibi işinden saat altıda cvlneo 
döndü. Yıkandı, bir çay yapıp içti. Saat yetil bu. 
çuk olmadan birkaç dakika önce, evden çıkarak, 
bir parça içmek ve arkadaşlariyle bir oyun oyna
mak Uzere buraya, köye geldi. O vakittenberi izi
ne tesadüf edilmemiştir. 

Komiser Paterson bir lAhza durdu. Sözleri· 
nin ne gibi bir tesir hasıl ettiğini görmek Uzere 
müfettiş Dadın yUzUne baktı. Fakat şişman milfet
Uş, uykuya dalmış görünüyordu. 

Patcrson biraz daha yüksek bir sesle devam 
etti: 

- Martın on sekizinci pazar gilııU, Dr. Illk
torıı, ağnsı tutmuş köy kadınlarından biri tara
fından geceyarısı çağırılıyor. Doktor yarım s.aat 
Jçiııde oraya var.ıyor. Saat lkl sularında da evden 
ayrılıyor. Her şey yolunda gitmiş, çocuk doğmuş
tur. Fakat doktorun kendi evine döndüğünü gören 
olma.yor. O gilndenberl doktor .da ortada yoktur .• 
.Martın yirmi yedinci gUnU, Slr DaYld Kilfoyl'un 
keyif lı;;ln köyUmlizde oturan oğlu Alek Kilfoyl, 
kendi namına geldiği blldlrilen bir paketi almak 
Uzere istasyona kadar gidiyor ve akşam yemeğino 
dönmeyor ve o zamanlardanberl hiç görllnmeyor. 
.llek Kflfoyl'un otomoblH, yol üzerlndeld Boyl 
çiftliğinin :ranıhaşında, lftstlklerlnden birisi sön
müş Ye trenden alman paket de otomobllln kana. 
pesi Uzerlnde olduğu halde bulunuyor. Ldkfn, A· 

• • • 

o 

Her akşam zengin program ile 
varyete, ua.,·eten lspanyol şantöz 

Marina Palmero Zuglanın Tarzanr 
ve akrobat numaraları. 

Opr. Dr. Fuat Ozpny 
Zeynep Kt\mll hastahanesi do

ğum ve kadın hastalıkları müte
hassısı. Beşiktaş Tramvay dura
ğı Erip Apt. Tel: 49366. 

EGE TİYATROSU 
ı·nr.nt GENÇ 

ve arkadaşları 
ı G ağustos pazartesi 

akşamı 

0 BEYLERBEYiNDE 
"""'_..°'"''#' Ölüm JrASIRGAJJARI 

Sabriye Tokses • Azeri sazı 

Terzi 
YAVUZ SEZEN 

Paris Kadın, Erkek Terzilik 
Akademilerinden diplomalı. 

Boyoğlu-Pnrmnkknpı 113 Gay. 
ret apnrlımanı 1. 

Sahibi: ASIM US 

Neşriyat müdürü Refik A. Sevengil 


