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Bu utırlan okurken: .. Bu çocuk 
deli midir? Niçin böyle yaptı?,, diye
ceksiniz. Ben de bi1.miyorum. Nasıl bir 
kuvvet beni ıUrUkledi; hlll anlayama· 
dun, bildiğim bir ıey varsa vahşi bir 
kaplan yavrusundan farksız olan Gul
çubuğun beni iradcaiz bir halde arka
ımdan ıürüklemesidir. Onu seviyor 
muyum, o beni seviyor mu, sevecek 
mi? Hiç bilmiyorum, anlayamıyorum. 
Bir macera, ki sonunu tahmin etmek 
lnı'k.ansız .. 

Sizden ricam. Ağabeyim Kazım her 
halde oralara gelecek. Ona vaziyeti an
latırlllll%. Belki lizUlecektir. Ve her
halde çok kızacak, ıinirlenecek. Onu 
ıon gilnlcrde fazlasile sevmeğe başla
mııtım. Fedakarlıklarını gördükçe göğ
ıüm kabanyordu. isterdim ki ağabeyi
me yardımnn olsun. Halbuki benim 
yaptığımı duyunca "alçak,, diyecek. 
Buna layik mıyım? Bunu zaman gös
terecektir. 

Bu maceranın bir kahraamru da siz
liniz. Dersimli kızın hayat nı siz kur
tardım.z. Sizin lütuf ve milsamahaları
nula ona daha çok yaklatabildim, daha 
fazla alikadar olmaya fırsat buldum. 
Ama iyi mi oldu? Onu da bilmiyorum. 
Bu lda zamanla anla§ılacak. Maamafib 
kaçarken duyduğum his ve helecanla
rını tamamile değişmiştir. Glilçubuk 
oradaki gibi değil.. Gene vahpleıti. 

Gene Dersim için leabmda bayatını 

tehlikeye koymak ve mutlaka bir ıey 
yapmak iıtiyor. Halbuki bana bayle 
dememişti. Köylerine, Danaburan kö

yü.ne gidip yerleıceektik. Açıkçası 

onunla evlenecektim. Anlıyorsunuz ya. 
BUtUn bunlar değiftiğine göre, ben d' 
Deraimli kıza bir alet oluyorum. 

Vakit ve fırsat bulursam size mek
tup yazmaya çalıprım. Belki de bu 
mektuptan başka elinize bir tek satı

nm geçmez. Çünkü hayli tehlikeli yol
laııdan ıeçeceğiz. Orada. DenimlileriJl 
arasında karııiaıacagım vaziyeti de tah 
min edemiyorum. Vahşi ağaların akıl
larına eserse öldürürler de. 
Doktorcuğum candan ıelim ve ıcv

ıiler. Ağabeyim hakkımda fena düıü
nüree ona söyleyiniz ki Adnan, son sö
zünü söylemeden aynlmıştır. Adnan 
ağabeysini, milletini ıeviyor. 

Adnan artık Dersimin göbeğinde, 

Derıimlilerin araımda idi. Gülçubuk 
ile ilk önce doğru Danaburan köyüne 
gitmitler, birkaç gün kaldıktan sonra 
Gülçubuğun annesi Seyid Rızanın bu
lunduğu yere giderek ağalarla görüş
mtiı,kızmı affettirmeğe muvaffak ol
JDU!tu. Gülçubuk bir gün Adnandan 
ayrılmıı. giderken de: 

- Ben birkaç :güne 'kadar gelirim. 
Sonra beraber gideriz.. demişti. 

Adnan yapayalnız kahnıttı. Kendi
diıini o kadar kimsesiz hissediyordu 
Jd.. Kimle ile konupmıyor, dertleıe
miyor ve hiçbir fCY yapa:nıyc!'du. 

Doktora uzun bir mektup daha yaz
dı. 

''Doktorcuğum .. 
Sevgili doktorum. Şu .... da benden 

o kadar uzakam ki .. Fakat bilsen aeni 
kendime ne derece yakın hiuddiyorum. 
Onun için mektubumda hep "'aana,, ·ye 

"aen, ,diyorum. 
Denimde yapayalnızım. Konupcak 

yok, dertlqecek yok. Bu satırlar beni 
teselli ediyor, yazdıkça içim ferahlıyor. 
Harputtan buraya nasıl geldiğimi an
lat.ayım. Orası bambaşka bir diyardı. 
Tarihten evvelki yıllara ait bir yertii 
aanki.. Harabe halindeki tehir, kcr
kunç duvarlar, ı:1sızhk, bele burada 
,atayanların fakirlikleri.. Tasavvur e
dllemiyecek bir kasaba.. Oturduğum 

ntn penceresinden bir yangın, bir ka
aırıanm toprak üstünden ıüpürdtiğü 

evlerin yer üstünde kalmıı izlerine ba
kıyorum. Oralan bir müddet evvel A
merikalıların malikaneleri imiı. tnan
mac!ım. Amen"ka ve Harput.. Bu iki 
ilim o kadar birbirine uzak, o kadu 
birbirinden yabancı şeyler ki .. Dünya
nın timal ve cenup kutuplarının bir 
araya gelmesi gibi bir şey .. Amerika
ldar burada ne yapmI§lar çok torma
dım. Pakat haltahane kurduklannı 

ahaliyi memnun etmek için birçok fe
daktrbklar yaptıklarını bill MSylerler. 
BwaJan diDlerken ealtanat ldarminl 

düıün~Um. Kendi ülkesinde yabancı 

bir milletin propaganda yapmasında, 

cahil, fakir milletini onlara köle verir 
gibi ellerine bırakmasına razı olan ul· 
tanat. Harputluların çoğu: ""' 

t 
- Ah Amerikalılar .. demekten ken-

dilerini alamıyorlar. 

Zavallı Türk çocukları .. Hili Uha
natın ıeyyiatinden kurtuhnuş değildir

ler. tnanıılarının fecaatini anlayamı

yorlar. 
- Biz ne gördükse onlardan gör

dük .. ldiycrlar .. 

lı baıında bulunan birkaç cumhuri
yet memurunun yapacağı propaganda 
ne olabilir. Onlar vazifeleri ile metgul. 

Halbuki batıl inaruım kökünü kurut
mak lizım. Maamafib çok cü.zcl bir 
Halkevi binası yapılmıı. Bu harap köh
ne şehirde Halkevi, istikbalin yegane 
ümidi olarak parlıyor. Ona baktık§ia, 
şu iskelet halindeki binalann bile ora
dan haykıracak geç bir eesle dirilece
ğini görür gibi oluyorum. 

Doktorcı;;um sana asıl yazacakla
rım baıka .. Harputtan nasıl kaçtığımı· 
zı yazacaktım. Bir akşam üstü Gül
§iubuk: 

- Haydi Adnan bey gidiyoruz .. !ele
di. 

Pertckte iken ben ayni şekilde söy
lemiştim: 

- Haydi Gülçubuk .. Gidiyoruz de
mittim. Fakat doğruıunu ilteracn ben 
böyle söylerken helecan lçind idim. 

O da. ilde onun nuyduğu sevinç o ka
dar büyüktü ki .. Bütün vücudu ile gü• 

lUyor t:ihi idi. Halbuki Harputta Gül
çul;uk: 

- GidiyorJz. dediği vakit kalbimde 
bir :Wnar daha koptu. 

Me~ule gidiyorduk. Şehirden biraz 
açı!:hlctan sonra şu tarih kitaplarında 
gÇirdiı~ümiU Pompei ve Her&ilJ&nun 
tch:rtedtıt anchtan HarpUt ~ cıôJ-

duğum, büyudüğüm yer gibi geldi. 
Günün 'hiçbir saatinde geçitlerde eksik 
olmayan hastalıkları, cılız dilenciler 
avu~ açıp dua ediyorlar. 

Canım kardeıim.. Harputu arkada 
bıraktıktan ıonra sonu gelmlyen dağ
lar aıtık, uçurumlar geçtik. Denimll 
km kafesim:!en kurtulan bir kut neıcsi 
içinde bu korkunç tıpla uçarak apnak 
istiyor gibi idi. Arada bir yanık t1rla-

sını tutturuyor, bazan atını koıturup 
beni arkalarda bırakıyordu. 

Doktor, sevgide tecrübe geçirmiı, 

daha doğrusu kadının parmağında bir 
fırıldak gibi dönmüı bazı yaşlı arkadat
larcmdan duyardım: "Kadın kovaladık
ça kaçar, üstüne düşmedikçe tutuıur.,, 
derlerdi. Vahşi dağlar beni ço'k ldeği1-
tirdi. Gülçubuia karp manaaını anla
y:ımadığım bir merbutiyetim var. bti
yorum ki bu arzum tatmin edilsin. Fa
kat mütemadıyen benden kaçar gibidir. 
Üstüne çok düştüiüm, takip ettiğim 
için mi?. Bilmem. Buddan aonra müte
madiyen onu takip etmek mecburiye· 
tinde kalacağım için aona kadar ben
den kaçacağa benziyor . ., 

• • • 
Adnan on giln Gillçububua kaldı. 

Dersimli 1mın anneli odamna beyaz 
donlu bir Denimll ile ekınek peynir 
gCSnderiyordu. Batb Jdımenin yilzilnU 
1CSrmemi1ti. 

Bir gUn Hızır çrkageldi. Adnan bir 
tanıdık ıiına g6rmilf cimanın verdiği 
sevinçle Derıimli caauaun boynuna 
atıldı. Az kalam: 

- Aman beni buradan kurtar .. 
Diyecekti. Kendini zor tuttu. 
- Nasılsın Hı.zır .. dedi. Epey zaman 

dır görüıemedik. 

- Çok iyiyim. İşlerim vardı. Durup 
!dinlendiğimiz yok, ki .. 

- Ne havadisler var .. 
- Çok iyi havadisler var .. Askerle-

rimiz ilerliyor. Asiler ne yapacaklan
nr ıatırdılar. Geçen gün de ta,,areler 
uçtu. İçlerinde bir de bdın tayyareci
mi.z varmış. Adına Gökçen diyorlar. 
Kutuderesini bile bulmuı. Seyid Rua
nm evine bombalar ıtnuı. yılcmıf bü
tOn evleri. 

Deraimliler tayyareden biç korlmıu
lardı. Bizim millt pir AU Şir .. 

Huır IOll MSzii eöylerken birden da-

Henüz çogı görmeden paçalarısıvagaca "ımız 6ir sah 

19 3 9 ~evyork 
Beynelmilel Sergisi 
Türkiye bu sergiye nası1 hazırlanı yor? 

Bütün gazeteler, Tilrkiyenln de iş
tirak edeceği Nevyork sergisinden 
bahsediyor. Nevyork acrigisinin açıl. 
masına aşağı yukarı bir sene var. Fa
kat her eeyde olduğu gibi uzağı önce
den görmek. hatta bugtlnlerde ''He
nüz çayı görmeden paçaları sıvamak,, 
lazımdır .... Onun için sergiye, memle
ketimizin şeref ve inkişafına uygun 
bir şekılde ietirakimizi temin için, da 
ha şimdiden tUrlU hazırlıklara giri
şilmiş bulunuyor. 

Geçenlerde bu mevzu etraf mda ga
utecilerin de fikrini almak latediler. 
Ve gazeteciler, dU§lliıdüklerini söyle. 
dikleri gibi vakit vakit sütunlarmda 
da yazıyorlar. Ancak, 1939 beynelmie 
Jel Nevyork sergisinde kurulacak 
Türk pavyonları cimdiki halde naaıl 
tasavvur ediliyor? Ne vaziyettedir? 
Öğrenelim ki, onun üzerinde yalnız 
biz defil, siz kariler de isabetli hU. 
kUmlerinizi veresiniz, faydalı fikirleri 
nizi söyliyesiniz. 

Söyliyeceğiniz fikirle.t arasında 

kabulü kabil olanların derhal tatbik 
edileceğinden emin olunuz. Zira §U 

yazdığımız satırlar bile, içersinde bu. 
lunması muhtemel <Sz fikirleri almak 
için, sergi ile alakadar zatlar tarafm
dan okunmaktadır. 

Her şeyden evvel Nevyork sergisi 
1939 senesi nisanında Amerikanın 
Nevyork §ehrinde açılma~tadu-. 

1908 ~h Auıerlk& ısaıuauwn :&.60 
inci"J'lldönUmUne tesaanr ettl?f Jçln 
Amerikalılar bu sergiye azami ehem
miyet vermektedirler. O kadar kf, 

bugüne kadar ihtira edilmiş bir çok 
makineler ve usuller bile, ihtira 
edildiği zamandanberi aradan iki üç 
11ene WMtıMa"S \fVt 'M 0 '=• 
miştir. Tek istiklfılin 150 inci yıldö
nümü gibi tarihi bir gtl.nde ortaya çı.. 
kanlsın diye .... 

Halbuki, 1 ki Uç senedenberi bu ma
kineleri piyasaya sürmüş olsalardı, 

klmbilir ne kadar istifade edecekler. 
di ! DUşUnUnüz sergi, evveli bu ba
kmıdan beynelmilel ilim ve fen aaha. 
amda ne bllytlk bir ehemmiyet ve ml
nayı haiz olacak! .. 

Nevyork sergisine ietirak etmekll. 
lfmiz, htlldllnetçe kararlqtıktan eon
ra, her vekllet azaımdan miltefekkll 
bir komisyon kuruldu. Her vekllet. 
alAkadar olduju ıahadan TUrkiyeyi 
ne yolda temall etmek icap ediyona, 
o yol hakkında etraflı malbıat vere. 
cek, hazırlıklarda bulwıacak .... 

Nevyork sergisinde bizim iki pav. 
yonumuz olacaktır. Bunlardan biri, 
''Devlet pavyonu,, adını tatıyor ki, 
ticari zihniyetten uzak ve daha zi
yade, Yeni TUrk rejimini belirtmek 
makaadile hazırlanmıe bir "Alır de
momıtraayon,, pavyonu olacaJctır. Ay-

nca 'Tilrk Sitesi., denilen ve tamamiel 

raldadı. Kendini topladı. Mütemadiyen 
"bizim asker,. "tayyarecilerlmi.z,, der
ken Dersimin en f cna adamı olan 
serseri Ali Şir için "bizim,, i ajzmdan 
kaçırmııtı. Derhal tamir etti: 

- O alçak dedi tayyareler için "Ke
malin tayyareleri bize ıinek vızıltısı 

gibi geliyor., derdi. Ama pmdi 6yle 
olmadı. Fena 'korktular. Seyid Ruanırı 
adımlan lda birer birer kaçıyorlar. 

- Seyid Rıza timdi nerede? 
- Kimae bilmiyor. 
- Buraya niçin ıetdin 1. 
- GUlçubufı.ı ıCSrmek için ıeldim. 

Kaçtığınttı duydum. Git ne imiı anla 
deldiler .. 

- Kim MSyledi?. 
- HilkQmet.. Sizin ağabeyini• .. 
- Afabeyim fimdi nerededir? 
- Pakirede.. Beyazdağda.. 
- Ne deldi benim için ıen cnu ıcsr-

dfln mil?. 
- GCSrdüm ya.. Hozata beni cBrmelı: 

için ıelmlt- Xonuıtuk.. Git belki ha· 
yatı tehlikeye ıtrmtıttr. Kurtarmak 
lhımU. icap eden fC)'leri yap, dedi. 

(.A.rkuı var) 

ticari zihniyetle hazırlanmıı ma
halli rengi haiz diğer bir pavyon bu
lunacaktır. 

Birinci pavyon 500 metre murab. 
baı geniıliğindedir. Diğeri iae 2400 
metre murabbaı .. 

Devlet pavyonu, doğrudan doğruya 
rejim me\'zulariyle süslcnecektir. Bu 
pavyonun nasıl olması lazımgeldiği 
Türk sanatkirlar tarafından açılmıı 

bir mUsabakanın neticesinde teıbit 
edilecektir. Bundan başka beynelmi
lel şöhreti haiz ecnebi sanatkarlarla 
da temas edilmiıt ve bu hususta 
fikirlerinden istifade edilmek yolu 
tutulmu§tur. Fakat her şeyden önce 
Türk sanatki.rlarmın fikrinden ve ru. 
hundan istlf ade etmek düşünülmekte
dir. Sonra onun tekemmillil için, belki 
yabancı sanatkhların fikrine mUra. 
caat edilecektir. Zira, bir memleketin 
tarihini gerek ya~amak ve gerek duy
mak itibariyle, hiç bir yabancı, yerli 
sanatkar derecesinde olamaz. \ 

Devlet pavyonunda bir "Şeref Ho. 
lü,. yapılacak, duvarlar, muhtelif de. 
virlerde görillmüı Türk sanatine ait 
motifierle tE>zyin edilecektir. 

Mil7.elerimlzden bazı eşya dahi ora. 
ya götürülerek teşhir edilecektir. 

Bu pavyonda, tebarUz etirilecek bir 
çok noktal ;l'dan biri de kadmlanmı.. 
zm inkipfıdır. Ayni zamanda TUrkl
yenin sulh sahasında oynamakta ol. 
duğu rol, Balkan paktT, Saadabad 
Paktı, ve Cilmhuriyetin on beşincı yıl 
dönUmUnde hiç bir siya.al mahkfim 
bulunmadığı; hUlAsa dahilde ve ha -
rıçte emniyetimiz, 'Ziyaretçiyi hiç yor. 
maaan anlatılacaktır. 
Diğer pavyona gelince, buraya gi

rince inhisar m&QdeJeıilniz.e t•ı•dilt 
eanecektlr. 

İnhisar maddelerimiz için hem sa. 
tıı yeri olacak, heırı de bar buluna.
cakt.Ir. 

Tllklerin su He istinas et.mit bir 
millet oldukları dünyaca malflm oL 
duğu için su Ur.erinde f np edilmiş bir 
lokantamız bulunacak ve bir tarafta 
kahve yapılacaktır. 

Lokanta binası bt1yUcek tutulacak 
ve buralı, yemek aaatlerl hariclnde 
alnema, kısa konferanslar vesaire gi
bi hizmetlere de yarıyacaktu-. 

Sonra ınrayla diğer satıı pavyon. 
lan inşa edilecektir. Mesell krom ma
denimizi b!lhassa Amerikalıların ali.
kadar olduğu derecede bir ehemmi
yetle tebarüz ettireceğiz. 

Satıı pavyonlarında TUrk elitleri. 
ne de fazla ehemmiyet verilecektir. 
Daha şimdiden memleketin bütün vi
l&yetlerl kendi mıntakalarında el sa. 
nayli örneklerinin en güzellerini gön 
dermeğe davet edilmiı bulunuyorlar. 

Kurulacak TUrk lokantaamda, 
TUrk mlııt kıyafetinden karakteris
tik izler bulunacak bir tanda giydi. 
rilmiş Amerikan kadın hizmetkarları 
kullanılacaksa da, gayet ingili7.ee bi
len Ttırk kızları bu "garsolarm .. biz. 
metine nezaret edecek ve mUşterile -
rin memnun olup olmadıklarını sora. 
cafı gibi onlara diğer her hangi mev
zu hakkında da istedikleri malö.matı 
verecektir. 

Lokanta hizmetki.rlannın bilhassa 

Amerikalılardan tutulmuı arurt 
rUlmUştUr. Zira, bi7.de lngillme bil 
kızlar, killtilr 88.hibi kızlar oldukl 
gibi lokanta hizmetini de bir meale 
olarak bittabi beniıuemlt değildi 
ler. lyi ingili7.ce bilen ve Amerikalıl 
ra da ali.meriken bir usul ü7.ere h 
met edecek kadınları da burada 
mak mUmkUn olmadığına, göre, en i 
yol, Amerikalı hlzmetklr tutu 
Tilrk kızlannm nezareti altına koy 
mak tensip edilmiştir. 

Bu lokantada yeyeceğe ait mallan 
mızı sUrmeğe çalışacağımız gibi, yu 
karda zikrettiğimiz şekilde, propa. 
ganda yoluyla dahi iati:c..de edeceğiz. 

Aynca ziyaretçilere Tllrk mamft
li.tmdan bazı hediyeler vermek ka. 
rarlaşmııtrr. 

Bu hediyeleri ihtiva eden ambalAj
lar da, TUrk UsJQbu aanat eaerleri o. 
Jacaktl!'. 
Pavyonlarnnızm birin.de bir de ga

yet enteresan kütüphane buluna
caktır ki, bura11, TU.rkiyeye dair bt
taraf ane veya lehte yazılmıı bt1tün 
yabancı eserleri ihtf va edeceği gibi 
eıki vesikaların, haritaların, sanayii 

nefise p&rçalanıım dahi görülebileceği 
bir yer olacaktır. HUlisa entelektüel 
bir ziyaretçinin bir mUddet fyloe isti. 
rahat edip hakkmııma bir fikir edi. 
nebileceği sakin bir köşe ... 

1939 Nevyork tıe;rgisinde bütün 
varlıklariyle gör11nebilmek için bil. 
tün milletler, birbirleriyle yarış eder 
ceaiite çahı;ııyorlar. Mısu-lılar ve ttaı. 
yanlar, en çok gayret ve para sarfe. 
denler arasındadır. Biz de, bu mak. 
satla yanm milyon lira aymnıı bu.' 
lunuyanız. Elbette ki kendimizi g6L 
te~r 
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Çanakkale goluntliı : 7 

Kanlı 0-eStiiniiı iÇinde 
razan: Hakkı Süha Gezgin 

Maydos, küçücük bir kasaba. Çabu. 
cak bir baştan öteki yanına geçtik. 
Karşıda eski zaman denizlerinin eri
tip yardığı bir dağ var. üstünde ta. 
bakalar, damar damar gözüküyor. o· 
nun kıyısından sola saptık. Sık f un. 
dahklar ıJ,rsmda, sarkmış ince dallar
la kırbaçlana kırbaçlana gidiyoruz. 

Maydostan bir kilometre sonra, .zen 
gin, gölgeli bir ova başlıyor. Çekir~e 
sesleriyle çınlayan ağaçlıklarda vakıt 
Vakit papağan gibi allı yeşilli kuşlara 
rastlıyoruz. 

Ben: 
-Bakın bakın ne güzel kuşlar! 

Diyecek oldum. Kılavuzum: 
- Kanatlı domuzdur, onlar! dedi; 

arıları yerler! 
Meğer gerçekmiş. Biraz sonra, ko. 

vanlarm sıralandrğı bahçelerde onları 
sürü halinde göı dilk. 

Maydos ovası araba ile bir buçuk 
saat sürüyor. 

Yolun sağı, solu tarla. Kiminde o· 
rak bitmiş. Ekin, sırmadan tepelerle 
yığılmış. Kiminde olgun başaklar al. 
tın dalgalı bir deniz gibi menevişleni· 
yor. 

Daha ötelerde pamuk tarlalariyle 
karşılaştık. 

Bunlar, bütün ovadan sonra, öteki 
kıyıları da baştan başa kaplamıştı. 

Ben, oralarda pamuk yetiştiğini hiç 
işitmemiştim. Meğer, buranın mahsu. 

lü, Adananınkinden daha yüksekmiş. 
Ağaçlıkta gömülü köylerden, üstün· 

de dö\'enler dönen harman yerlerin
den, zengin sürülerin otladığı ya

maçlardan, çıngırak sesleriyle ürpe. 
ren otlaklardan geçerek, yeniden de· 
nize ulaşmıştık. Bir yokuşa tırmanın 
ca, Saros körfezi göründü. 

Deniz durgundu. Hava rüzgarlı ol. 
duğu halde sularda çırpıntı yok. Bu 
denizin suyu, şurı.ıp kıvamında zamk· 
lr ;.,....;., ~a .. ; oii r. krmıklıtV""" 

Yirmi cJ!tkika sonra, yolda. ezilen 
kum çıtırdıları duyulmağa başladı. 
Bu seste, kıyı müjdesi, havada deniz 
ve yosun kokusu seziliyordJl. 
Artık kumsalların belki, en güzelin.. 

deyiz. Su bir yarım daire şeklinde ka· 
raya girmiş. Sığ kıyılarda iri kumlar, 
altın tozu gibi parlıyor. 

Hayalimde, ansızın eski bir hatı. 

ranın filmi döndü. Yukarı sırtlarda 

bir tarassut kulesinden gördüğüm 
muharebe manzarası hafız.a.mda can· 
landı. 

O günlerde bu şimdiki boş deniz, 
seren ormanlariyle kaplıydı. Sayısız 

zırhlıbr, nakliyeler, kızıl putlu bas. 
tahane gemileri, çelik filikalar, su 
tankları onun üstünde yatmışlardı. 

Kıyılarda siperler, örtülü yollar, 
kum torbalarının arkasından ağızla· 

•mr çıkarmış büyük toplar, demir maz 
ga!lı makineli tüfenk yuvaları görü. 
lüyordu. 

Havaya böyle iyot kokusu değil, 
b~~~ ve le~ kokusu ağır, görünmez 
bır sıs gibi çökerdi. 

hk durak yerimiz "Arıburnu,, 
idi. Kıyıyı yalayarak uzanan yola gir 
dik. 

Dü1;ınamn asker çıkardığı noktaya, 
denize doğru mızrak gibi giren kara 
parçasına artık pek yakınız. 
Adım başında o günlerin başka bir 

iziyle karşılaşıyoruz. 
İşte yarı yarıya kumlara gömülmüş 

b~: ~-elik şalope. Karnında geniş bir 
gulle yarası var. Yaklaşınca kaburğa
larında ince mavzer kurşunlarının iz. 
leri de ~eçiliycr. Daha ötede sırta yas 
lanmış demir su sarnıçları. büyük bir 
fabrika, bir transatlantik kazan dai
resi gibi sıralanıyor. Sonra telörgü. 
leri. 

Dikenli, dikensiz telörgüleri. Ama 
ne kadar çok. ne kadar çok telörgil· 
leri.. Bütün dağlar bunlarla kaplan. 
mış. 

üncü alay mmtakası,, ) yaftalarını 
taşıyan bu levhaları, İngilizler dik. 
:nış. Boyaları bala parıl parıl yanı
yor. Soldukça yeniden boyandıkları 

şüphesiz:. 
Nihayet sağda kızıl oklu bir de 

türkçe levh~ okuyoruz: 
Arıburnu siperlerine gider. 
Kanlı destanın ilk yaprağı buradan 

başlıyor. 
HAKl!1 StlHA GEZGiN 

Yahudi meslesi 
-1-

(tJst tarafı birincide) 
de memurluğa, yahut askerliğe he
ves etmişlerdir. 11;> hayatı ile aliika
dar olınanıışlardır. Bundan dolayı 
bu memlekette ticaret, bankacılık, 
endüstri işleri Yahudilerin elinde 
kalmıştır. Bugünkü vaziyette l\lacn
rlstanda Yahudi nüfusu umum Ma· 
car nüfusunun ancak yüzde 5 i nis
betinde bir azlık teşkil etmektedir. 

Bununla beraber ekonomi saha
sında banka ve ticarethane müstah
demleri yüzde 40, sanayi müessese
let'i müstahdemleri yüzde 33, ~ana
yi müteşebbisleri yüzde ~ı'.. tüccar 
''e bankerler yüzde 45, k.illtur saha· 

d nkatlar ,.özde 40, dokt-0ttlar 
snı a av ,, 
yüzde 3-t, gazeteci yüzde 31' dyatro 
aktöı·ü yüzde 2.f, alim ve fen adamı 

.. d <>O nisbetinde Yahudidir. zı. 
yuz e ... k i· 
raat sahasında kUylü hemen yo g 
bidlr. Fakat büyük ~lftlik sahiple· 

. . l 4., ,1,._.,00c..,lnl bUIUT. 
rı ~·uz< e ,.. • ' 1 JlO"'roU.iklcrl Du.rıtnyf 

Macar ar "" . 
n h edefi umum nüfusun 

kanunıınu 

k ·ttzde :s derecesinde bir azlık 
anca > 1 k"lt'" r 
oldukları halde ckonom 't'e ·u u 

h da Y
ü7,dc 30, 40, yahut 45 de· 

sa asın ~ 
rccesindc bir mevki nlınış olan "Ia· 
hndilcr ile yerli halk arasında bir 
müvazene tesis etmektir. 

AJmanlann Nuremberg kanunları 
ise daha çok şiddetlidir. Bu kanu· 
nun son zamanlarda tatbikatı netl
cesincle Ya.hucUlcrfn Alnıanyada küt· 
le halinde muhııccrcte başlamış ol
uınlaı·ı ela bunu gösterir. 

ttalya<la cari olan fnşist rejiminin 
tnbli icabı, bu memleketin ele anU
scnıiti:ımı bakınundan Almanyadaki 

nal Sos~·alizm reJ'iınindcn fark. 
ııasyo · • ., 
sız olduğunu izaha kAri gelir. Bu· 

1 beraber Jtah'a antist>mitizmin 
nun a · .. 
tatbil(atına henüz yeni başlan1ak u. 

"i -.:.•ncılki gün ltalvadan ge· zorcu r. ..,, • 
] bir tcl~raf faşist partisi genel en . . 
sekreteri straco'ııin Roma ünın•rsı-
tc-ı-i profcsürlerini yanma kııhul ede
rek Ynlmclilcrin kcncliler~ni ltal. 
:ranlardan ayn -re iistün lıır ırk tc· 
İakki ettiklerini, her tAraftıı faşist 
clü~nıanlıırının crkllnıharplcri hep 
Ya.hudl oldujtumı ileriye sürmüş ve 
p;clccek dt'rs yılından itibaren Yahu. 
". t<lcolojisino karsı mücaclelc etmek 
ul • • 
Jçin faaliyete geçmek JıizrnıgcldJğhu 

hHdirnıişUr. 

Birkaç ay C\ v.• nomn nyada b:ış
laynn antisemit hareketler ele daha 

unutulmamıştır. 
t~te Almanya, A\·ushırya, l\laca. 

• ib' ;ç... ristıın, nonıanya ve ltalya g 1 co~ 

18 yaşında 
Bir yankesici 
yakalandı 

Diin yerli mcılar sergisin!n kalaba· 
lığından bilistifade iyi bir vurguna çı· 
kan 12 yaşında bir yank~ici çocuk da

ha yakalanmıştır. 

Galatada oturan Papasta dün akşam 
üzeri Beyoğluna çıkmış, sonra lda, yer
li mallar sergisini bir dolaşmak istemiş 
tir. Bu ara Papastonun yanına 12 ya· 

şmda Kamil Biçer yaklaşmış ve Pa
pastonun farkına varmadığı bir ince
likle dalgın ziyaretçinin cebindeki cüz· 
danını çarpmıştır. 

Fakat Kamil Biçer çocuğun bu us
taca biçmesini etraftan birisi görmüş 
ve küçük yankesici yakalannuştır. 

içinde 355 kuruş para bulunan cüz
dan, sahibine iade edilmiş, Kamil a!dli· 
yeye verilmiştir. 

Kuş kızartan <;ocuk
ların ateşi 

Nişantaşında Muradiyede oturan 12 
yaşlarında Lütfü, Faruk ve Hasan ço
cuklar dün ellerinde sapanlan derebo
yun:ia kuş avına çıkmışlar, sonra da 
vurdukları kuşları ateş yakıp pişirmek 
istemişlerdir. 

Küçük haylazlar, bilahare ateşi sön
dürmeği unutmuşlar, ve ateş yavaş 

yavaş büyüyerek iki dönümlük bir ara
=-riyô y~'lct.lcun aonr:a it.faiyf' tarafından 

söndürülmüştür. 

Çocuklar yakalanarak haklarında ta
kibata girişilmiştir. 

Kamyon IAstiği 
patladı 

Hasköydeki kömür deposundan kö
mür almağa giden kamyon şoförü Ka
zım, sönen lastiği şişirmek istemiş, fa-

kat fazla havadan lastik patlayarak yü
zünden ve gözlerinlden ağır surette ya
ralanmıştır. 

Şoför Kazım sıhhi im'.iat otomobili 
ile Cerrahpaşa hastahanesine götürül

müştür. 

rafi \"llziyet itlbariyle, _Avnıpa;rı tam 
ortasından ikiye ayıran memlekct
lcrcJe görülen bu antisemit hareket· 
lor yüz binlerce insanı başka nicm

lekctlcrdc yer aramµ.ğa sevkedJyor. 
"l'alnız Almanyadan şimdiye kadar 
çıkmış olan l"ahuclileriıı ıniktan 100 
bini bulmııı;iur. Runclan başka daha 
3ı>O.OOO Alınan l'ahııclisi Almanya 1 
haricinde kenclilcrinc iltica edecek 
yer aramaktadır. Anısturyadan 

nrnhaccrC't etmek i!!itcycn Yahudile
rin de 200 bin kişiden eksik olına
chj!ı anlnşılmnktıulır. Bu suretle Av· 
rurnd.n Yllhucll m<'~<'lcsl tama.men 
y<'ni hir sıırlıaya girmlı;; bnhınmak
tadır. 

ASll\l lJS 
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Umumi bir eve tecavüz 
edenler ağırcezaya verildi 
r~nn gece yarm Beyoğlunda Abanoz 

so·=~_:.nda bir hadise olmuş, zorla ka
pıyı açtırmak istiyen iki sarhoş meş-
1-.ud suçlara bakan ağxr ceza mahke:ne· 
sine sevkedilmişlerdir. 

Merkez bankası opacılarından Ah· 
mcd ile arkadaşı k9111isyort1.-:u Muam
mer, dün Beyoğluna çıkmışlar, ötede 
beride kafalarını tütsüledikten sonra a-, 
br:noza girip eğlenmek istemişlerdir. 

Fakat iki kafadar saa.tin geçtiğini ve 
bundan sonra umumhane <.çtıramıya· 

caklarım hesaba katmamışlar ve umum 
haneci Kılıyonun kapısına asılmışlar

dır. Madam Kıhyo bunları içeri alma
mış, bunun üzerine de Ahme.dle Muam 
mer geri geri çekilip ellerine geçirdik
leri taşları eve fırlatıp camları kırma
ğa başlamışlardır. 

Pencereden dUşeo 
çocuk 

Beşiktaşta Abbas Ağa camii karşı
sında oturan 6 yaşında Uğur pencere 
önünde oynarken fazla sarkmış ve 5 

metre yükseklikten düşerek bir çok 
yerlerinden ağır surette yaralanmıştır. 
Uğur baygın bir halde hemen Şişli ço
cuk hastahanesine kaldırılmıştır. 

•• -0-

lJ çU birden otomobil 
altına d Uşttı 

Kıdıköyünde dün akşam az kalsın 
3 kişinin ölmesilo noticelem:c~k bir 
kaza olmasına ramak kalmıştır: 

23 yaşında Mediha yanında arkadaı 
lan Tali ve Nevin olduğ~ halde ak-

§am üzeri iskelelde nhtım boyundapi
yasaya çr'kmıslar, dalgın dalgın cicfa-

şnlarken, üçü birden şoför Muzafferin 
otomobilinin önüne düşmüşlerdir. 

Otomobil her üç genç kızı muh~if 
yerlerinden hafifçe yaralamı§, §Oför 
Muzaffer yakalanmı§tır. 

Birdenbire firen 
yapınca 

Fenerbahçeden Kmltoprağa doğru 

giden şoför Arifin idaresinde taksi 
yolda birdenbire fren yapıp durmuş 
bu esnada arkaldan gelen Kamilin mo
tosikleti taksiye şiddetle çarparak 
parçalanmıştır. 

Kaza sonunda motosiklette bulunan 
Kamilin sağ ayağı kmlmı~. birçok yer 
!erinden de yaralanarak nümune has
tahanesine kaldırılmıştır. 

Şoför Arif yakalanmı~tır. 
---O-

Ortasından bölünen 
sandal 

Osman kaptamr. idaresindeki inhi
sar idarelerinin 3 numaralı motörü gü-

zel sanatlar akademisinin önünden ge
çerken karpuz yiiklü Halidin sandalına 
çarpmış, ortasından bölünen sandal 
batmıştır. 

Ka puzlarla 11craber deniz.i boyli · 
yan Halid, boğulmak üzere iken etraf
tan yeti~enler tarafından kurtarılmış· 
tır. 

Gürültüyü işiten bütün sokak halkı 
dışarı uğramış, polisler gelerek iki arka 
da~ı karakola götürmüşlerdir. 

Ancak, h§Aisenin bundan sanra ka· 
panması 1a2'lmgelirken, Beyoğlu mer· 
kezine gönderilen mitecavizler orada 
da komiser muavini Rağıba rüşvet tek
lif edip kendisine hakarette bulunmuş
lar ve bir ara fırsat bulup kaçmak da 
iste~lerdir. 

Hem eve taarruz, hem de polise va· 
zifesi başında hakaret r,ımekten suçlu 
olarak adliyeye sevke.dilen Ahmed ve 
Muammer suçlarının ağır olma~ı; dola
yısile ağır ceza mahkemesine verilmiş
lerd.ir. Suçluların muhakemelerine qç 
v~kıt başlanmış, fakat müdafaaları i · 
çin vekiJ tutacaklarını söylediklerin
den muhakeme talik olunmuştur. 

Yeni mesai 
saati arı 

Bugı:inden itibaren ~airelerde mesai 
saati değişmektedir. Memurlar sabah· 
leyin dokuz.da vazifeye gelip saat on 
altıda çıkacaklardrr. Bir saat öğle pay 
dosu vardrr. 

Marlkanın mftcevber
lerlnl alan yakalandı 

Geçenlerde Gülhane parkında gezi
nen Marikanın, tenha bir ağaçlr"k alon 
da meçhul birisi tarafından altın bile
ziği ile elmas bir yüzüğü gasbolunmu§, 
suçlu Marikanrn tarifi üzerine aranma
ğa ba§lanmıştı. 

Sıkı bir ta'kip sonunda hırsızın ibra., 
him adında birisi olduğu öğrenilmi!j, 
yakalanmıştır. İbrahim mü~evherleri 

orada aakladıği bir ağaç kökünden çı
'karmı§, bunlar sahibine geri verilmit-
ti~ . 

OtobUs çarptı 
Cerrahpaşa hastaha.ıesi inşaatında 

, çalışan amele Taşköprülü Ahmet, dün 
Beyazıttan geçerken 4234 numaralı ıo

för Hazaroşun otobüsü altında kalmıı, 
şakağından ve muhtelif yerlerinden 
ağır surette yaralanmıştır. 

Ahmet hastahaneye kaldırılmıştır. 
mıştır. 

MotUrdekl yangın 
Fıııdı:d ıda , Emniyet odun deposuna 

Lağlr ve içinde odun yüklü bulunan 
Turguu motörünün kıç tarafında bir 
yangın çıkmış, ateş bütün motörü sar
mak üzere iken yetişen itfaiye tarafın
dan söndül':.ilmüştür. 

Sigoialı olan motörde y:ıngtnı.'"1 ne· 
den çıktığı etrafında tahkikata ba_şlan
mıştır. 

--O-

Bir tayin 
Hava Kurıımu piyanko müdürlüğü 

muhasebe memurlarından bay Cabir 
Uyguray Ankarada genel direktörlük 
teknik büro kısım amirliğine tayin e-
dilmiştir. .o 

' 

Sırtlarda oyulmuş zeminlikler gör
düm. Güllelerle yontulmuş bir kaya 
etek garip bir tesadüfle Mısırın "E. 
bülhevl,, ini andırıyor. İçeriye doğ
nı uzanan her vadinin başında beyaz 
demir levhalar var. 

V'stUnde ( "Atrak,, a gider. ) , 
( "Conk bayırına gider!.,, ) , ( ''44 

Flor~·ada 47 bin liraya yeni bir otel lnşasma başlandığmı Te Ka llkratya köyttnlln karşı tara.fmdakl 

fidanı (Uktidtğini yazmıştık. Resimle rinıiz flc:ta.nlık ile oteli gösteri7or. 

geniş araziye oto blıı a'.Usya 'f'e tam 
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Balkanlarda yabancı -~i~ı~:;~n:vç~~~ Yunan Başvekilinin 
devlet kalmadı de başlayacaı~ Giritlilere telgrafı 

Ankara, - Parti umumi idare he-

Bulga rİ Sta n, Balkan Antantı ilo ı:~~:~~~~: isç~~eate~~~~ ''Alçakların tevkifi için Girit 
bir anlaşma yaptı ;:~e~a:;~:c~~:r~~~~ i~~n~~: halkını harekete davet ederim 

İtilafname dün Selanikte imza edildi ktlmet ve Parti bakımından gereke.ı 

B 
esasları teabit etmigtir. 

Aılfant namına metaksas, ulgaris - Bu talimatnameye göre, eylfll için
de belediye intihabına ait kanuni 

tan namına Röse ivanof imzaladı bütiJn merasim ikmal edilecek ve 

Selanik, 31 (A.A.) - Ba§bakan B. 
Metaksas, beraberlerinde Hariciye ne 
zareti müsteşarı B. Mavrudis, Bari. 
ciye nezareti yüksek memurları ve 
Balkan antantı devletlerinin elçileri 
de bulunduğu halde dün akşam saat 
22,10 da Atinadan hareket ederek bu 
aabah saat 9 da. Selinike gelmigtir. 

Seli.nik halkı Ba§kanı çok hara.ret-
li tezahürlerle karşılaşmıştır. Belediye 

reisiyle bütün cemiyetlerin reisleri 
kendisini garda karşılamışlar ve Han 
yadaki delice isyan hareketinin daha 
ba§langıçta. ezilmesi dolayısiyle hal. 
km tebriklerini ifade ederek, bütün 
milletin mılli hükfımete olan derin 
bağlılığını Başt\akana bildirmişlerdir. 

Bu heyecanlı tezahürler saat 15,30 

B. doktor JorJ Köseivanof ve Bal
kan antantı konseyinin halen reisı 

sıfatlyle hareket eden Yunanistan 
başveklll ve hariciye nazın ekse 
lAns B. Jan Metaksas, bugnn Sel~ · 
nlkte buluşmuşlar ve Balkan an
tantı ile Bulgaristan arasındaki an· 
laşmayı imzalamışlardır. MUsavat 
dalre&Jnde aktedllmlo olan mezltür 
anlaşma, samimiyet ve anlaşma ha· 
vası içinde serbest surette başlanan 
mUzakerelerln mesut neticesidir. 

Bu anlaşma, beş devletin mnnaae
betıerinde tarlhf bir merhale teşl t 
etmekte ve bu vesikanın çok yakııı 
bir istikbalde iyilik verir inklşafla· 
ra mazhar olabileceği hakkında hak 
lı ümitler vermektedir. Ayni ideal· r 
den llham alan ve Balkanlarda sul
hun takviyesi politikasına bağll lrn- I 
lunan Bulgaristan, TUrklye, Roman· ı 

ya, Yugoslavya ve Yunanistan, bu ı 

devletlerin her birinin ademl mUda
hale bahsinde aktetmlş oldukları 

anlaşmalara tevfikan, karşılıklı m l· 
nascbetlerinde her ne suretle olur· 

TUrkiyenin her şehir ve kasabasında 
teşrinievvclin birinde intihaba baş.

laıup nihayet onunda intihap bitmig 
ve azalar ilin edilmig olacaktır. 

Belediye kanunu Cüınhuriyetin 

başardığı tserler arasında memleke
timizde belediyeciliği yeni baştan 

tanzim eden büyük bir eser olduğu 

1•" ·1ar seçimin tek dereceli olması, 

k 'mlara intihap hakkını vermesi 
' , ~asabalar halkının reylerini doğ
ll ' an doğruya istimaline imkan vc.
i'!l " rl itibariyle de bUyük ehemmiy ti 
1 :r.dlr. İntihap hakkına, anc k 

:nhuriyetin ve Partinin bir prem: p 
\ ideali olarak nail olmuı olan }ı; l· 
ci larımızm seçime en geni3 gekil 'e 
ı raklerinitemin etmek Parti tt • 
l. ' ma mühim bir vazife olarak ' e
r ıl ıl§tir. 

Belediye intihabının hitammd n 
·. nra her vilayette umumi meclis ıı .. 
z ıklan intihabı yapılacaktır. 

Talimatname, bundan sonra, bele
dıye intihabının ehemmiyetine bi· 
n.ıen her belediyenin dört senelik l e. 
r:ı.atma ve bundan sonra yapacağı 

ı. lere dair n~zetlerin ve halk ha-
?lerinin konferanslar vermesini ve 

h 'tabeler irat etmesini ve Parti ga. 

Atina 31 (A.A.) - Barekil Me
taksas, Girid umumi valisi Sfakianaki· 
ae aıağıdaki telırafı çekmittir: 

Girid halkının, müteaddit ziyaretle
rim esnaıınlda bana karıı &öıterdikleri 
milli hUlcumet lehindeki hiısiyatınr fili· 
yatla isbat ve teyid eylemi§ olmaam
dan dolayı çok memnunum. Birkaç de· 
linin isyanı bütün Girid mıntakalann
da takbih edilmig ve bizzat Hanya hal
kınm goıterdiği aksWlmel neticesinde 
ortadan kaldınlmıt olması keyfiyeti, 
Giridliler ile Elen milletinin heyeti 

umumiyesi arasmdaki kardeşliğe ye 
kuvvetli bir bağ daha ili.ve etmiştir. 

Girldlileri milletin heyeti umumiy 
sinden ayumağı kurmuı olan ufak m 
tard::ki alçakların tevkifi ve tiddetle 
cezalandırılması için Giriıd halkını yal· 
nız yardıma değH fakat bizzat hareke-! 
te davet ederim. Girid halkının Elet\! 
kolektivitesi ile mutlak tesanüdünU 
hep birlikte isbat etmemiz için Girid• 
lilerin bana bütün yardımlarını vereee
iinden eminim. 

ispanyada Cumhuriyetçilerin 
yeni muvaffakıyetleri 

Darselona, 31 (A.A.) - Bir tebltl 
de şöyle denilmektedir: 
Şark cephesinde Fayonun şlma • 

Unde ve Villa dö Laıarko yakının· 
da şlddetll muharebeler devam et• 
mektedlr. 
DUşman şiddetle mukavemet et • 

mekte ise de gayreti boea gitme le· 

tedir. 
Estramadure cephesinde du,ma • 

nın taarruzları pUskürtUlmUettır. 

Barselona, 31 (A.A.) - Ebr cep
hesinde cumhuriyetçiler, Gandesa • 
nın takriben 30 kilometre şimalin· 
de klln Fayonda çok şiddetli blr 

mukavemete maruz kalmışlardır. 

Daha cenubunda Vlllalba. Dölasa• 
önünde şiddetli muharebeler olmıı.1' 
tadır. 

Takviye kıta:ıtının vürudu Fran 
kistlerin yerlerinde tutunabilmele ' 
rlne medar olmuştur. Maamaf1h hU .. 
kOmetçller yeniden bir miktar esir 
almışlardır. Ebr boyunca Frankist 
tayyarelerinin pek ziyade faaliyet· 
leri görUlmtlştür. 

Gandesanın ,.enubunda hUkfımet· 
eller kaıanmış oldukları me,·znerl 
tahkim etmişlerdir. 

a. kadar devam etmiş ve o sırada 
Eu!garistan Başbakan ve Hariciye na 
zırt B. Köseivanof ve Yunanistanın 

Sofya elçisi B. Diamandopulosla Bul
gar devlet adamını karşılamak üzere 
hududa gitmiş olan Makedonya umu
mt valisi B. Kirinin ve B. Metaksas'ın 
hususi kalem müdüıii B. Andrulis de 
bulunduğu halde Sellnike gelmiştir. 
Başbakan B. M.e.taksasla müttefik 
Balkan devletleri elçileri B. Köse tva
nofu §ehrln methalinde k&r§ılamak 

Uzere Vardar kapısına gitmi§lerolr. 

sa. olsun km;vete mUr:ıcaatta.n tıtfn· 
klf etmeğt taahhüt ederler ve ken 
dilerine müteallik hususlarda, Nöl • 
yi muahedenamesfnin dördUııcil 

kısmında münderiç ahk~mı (aske
ri, bahri ve havai maddeler) ve lrn 
za 24 temmuz 1923 tarihinde Lozan· 
da imzalanmış Trakya hududuna 
dair mukavelenamede münderiç ah
kA.mı tatbik etmekten vazgeçmeğl 

takarrür ettirirler. 

ı telerinin bütUn Parti orga.nlarmm F 
1·c .raibrnlnın intiht.ıhın--&va.nıı mUd. ra 081Z Relslcombu·l 

bir nutku 
Rus - Japon 

harbi İki Başbakan halkın alkı1'1an a.ra
amda beraberce şehre girmi~ler ve 
saat 18 den biraz önce Balkan antant! 
ile Bulgaristan arasındaki anla§llla vi
layet konağında bir taraftan Balkan 
antantı daimi konseyinin halen reisi 
olmak sıfatile bUtlln antant uaıan 

namına Başbakan Metaksas ve diğer 
tara.f tan da Bulgaristan Başbakan ve 
Hariciye nazın B. Köse lvanof tara
fından imzalanmıştır. 

Selinik §ehri beş Balkan devletinin 
bayraklnrile donatılmış ve çok parlak 
bir şekilde tenvir edilmiştir. Halk, 
,evk ve heyecanını, hararetli tezahür 
lerle izhar etmektedir. 

Sel!nik 31 (AA.) - Balkan antan 
tI ile Bulgaristan arasında akdedil
miş olan itilafnamedir: 

Bulgaristanın Balkanlarda sulhun 
takviyesi s iyasetine merbut olduğu, 

Balkan devletlcrile iyi komşuluk ve 
itimat esasına müstenit teşriki me
sai mllnaseb tleri idame etmek arzu
sunu beslemekte bulunduğunun ve Bal 
kan antantı devletlerinin Bulgarlsta
na karnı ayni muslihane zihniyete sa
hip ve ayni tesriki mesai arzusunda 
6lduklarını nazarı itibare alan, zirde 
vazülimza, bir taraftan Balkan antan 
tı daimi konseyinın halen re!sl sıf a
tile Balkan antantının bUtUn azası na
mına hareket eden Yunanistan Baş
vekili ve Hariciye nazın son ekscH\ruı 
B. Metaksas diğer ta.raftan Bulgaris 
tan Başvekili ve Hariciye nazırı son 
ekselans B doktor Jorj Köse lvanof, 
temsıl etmekte oldukları devletler na
mına bu devletlerin mütekabil mUna
sebetlerinde ademi tecavüz meselesin 
de bu devletlerin herbirinin akdetmi§ 
oldukları itiliiflar mucibince her ne 
suretle olursa olsun kuvvete müraca
attan fstinkif etmeği taahhüt ettik
lerini ve kendilerine müteallik huau
aatta Nöyyi muahedenameainin dör
düncü kısmında münderiç ahkAmr 
"aakerJ, bahri ve hava! maddeler,, ve 
Jteza 24 temmuz 1923 de Lozanda im
za edilmig olan Trakya :hududuna dair 
mukavelenamede münderiç ahkamı 

tatbik etmekten vazgeçmeğf takamır 
ettfrmilJ olduklanm bevan ederler. 

TEBLtG 
Bellnlk, 31 (A.A.) - Anıa,manın 

imzasından sonra, aşağıdaki tebliğ 
neşredilmiştir: 

Bulgaristan başvekili ve hariciye 
nazırı Ekselans: 

Sellntkte 31 temmuz 938 tarihinde 
iki DÜ9ha olarak tanzim edilmiştir. 

tmza 
1116fa.kaaa KIJae lmıtof 

Her aahad& anlatma ve sıkı ve 
milsmtr tş birliği arzusfle mütehal· 
11 bulunan ve bu derece fellket gor· 
mnş milletlerinin refahını temine 
titiz surette çalışan Bulgaristan ' c 
Balkan antantı devletleri, sulhııc r
ver gayretlerinde devama azm C't 
miştller ve bugün imzalanan anla" 1 
manın yarımadada bir emniyet 'e 
muhadenet devresini açtıt1ndan ve 
ayni zamanda umumt sulh eserine 
kıymetli bir yardımda bulunduğun
dan şüphe eylememektedlrler. 

Bır ihti Al yOztlnden 

YOzbaşl Vldmanın 
seyabalı geri kaldı 

Lcndra J.1 (A.A.) - SUndey Refe
re gazetesi, yUzbatı Vidmanın Hitler 
ile Ribentrop uaaında çıkan ihtilif yü
zünden Londra seyahati projeıinl iptal 
etmiş olduiun'1 iıtihbaratma atfen 
yazmaktadır. Bu gazeteye göre, yUz
baıı Lord Halif ab nezdlndeld ilk va
zif eaini ifaya nazırın maUlmatr olmak
ıımı memur edilmiıtir. 

Ribentrop, tngiltere ile olan rabrta
lanna ve ahiren Londrada bulunmuı 
olmasına rağmen nazi fırka11nın tngil· 
tere aleyhtarı ırupunun reiıidir. Gö
ring, Ingiltere ile itilif taraftan ise de 
Göbels, Himler, Rudolf, Ribentrop ta
raftarıdırlar. 

MDtevella Valde 
Kraliçe için ayin 
BUkreı 31 (A.A.) - Dün akıam 

Kurtea Agreı'de müteveffa valde kra· 
!içenin iıtirahatı ruhu için yapılan 
Ayinde 'kral, veliaht, Baıveldl patrik 
Miron Kreatea ve bü~Un nurrlar huır 
bulunmuıtur. Ayni uatte memleketin 
l:UtUn diğer kiliselerinde de Ayinler 
yapılmııtır. 

Kofroceni urayınm killıeainde ya
pılan lyinlde Yugoslavya valde lrrali
çeal Marl, prenaeı Elizıbet ve ArfidU
ıea lleana da huır bulunmuıtur. 

--0--

Tlranda hararet 87 .5 
Tiran 31 (A.A.) - Tiran ve civa

nnda mUthiı sıcaklar hUkUm ıUrmek
tecllr, ııcaklık ı~nce4• S7 ,s dırece}'i 
bulmuttur. 

d Unce harekete getirilerek !tl'IGp& • 

g ndaya büyük yer verilmesini Par
ti · eeiklitma yazif e olarak vermekte. 

E .ak hUk O.meli Basra 
·t ro 1 tı nı-••a· . .....,, • . 
Bağdad; 31 (A. A.) - irak hüku

m-ti, Basra petrol madenlerini işletme
e karar vermiıtir. Bu iıletmenin imti

yazı hali hazırda Hayfa ve Ttablusu· 
pm petrollerini İ!letmekte olan tirke· 
te verilmittir. Bu girket, İrak-lran hu 
dudundaki petrol satıhları müstesna ol 
mak ılizere lrak petrol sabalannın mo· 
nopolüne bilfiil sahip bulunmaktadır. 

Faşizmin ırkçıhjtı 
Roma 31 (A.A.) - Gazeteler, Papa 

nın nkçılığı ve bilhassa fatizmin ırk
çılık temayüllerine karp yaptığı beya
nata B. Muıolininln verdiği cevabı te
barüz ettirmektedir. Gazetelerin ilk 
sayfalarında, "Duçenin kuvvetli sözle
ri,, "Duçenin sarih sözleri,, gibi man· 
ıetler vardır. B. Musolininin ''ırk me
selesinde de ileri gitmeğe devam oluna 
taktır.,, c:ı:imlesi de gayet büyük harf
lerle dizilmiı bulunmaktadır. 

"Giornale d'italia,, gazetesinde Gay· 
lda, ırkçı politikasını, İtalyan entelek
tüellerinin son beyannamesi ile izah 
etmeğe ve ırkçılığı ilk defa olar.' A
merika birlegik devletlerinin tatbik: 
baılamıı olduğunu lsbat eyleme~e ça
Jıımaktadır. 

FUlstlnde herJ(Un 
bomba patlıyor 

Kudilı 31 (A.A.) - Kalikili iataı
nu civarında müaellih bir çete demir 
yolu itlerinde çalı1makta olan sekiz A
rap ameleden mürekkep bir ekibe ta· 
arruz etmi1tir. Bu sekiz Arap orta
dan kaybolmuıJ.ardır. Ayni mıntakada 
tethitÇiler, bir Arabı öldürmüıter.iir. 

Nabluıta hükumet memurları birçok 
kimseyi tevkif etmiılerdir. 

Beyrut 31 (A.A.) - Dün saat 20 
de Kudüste kral Jorj caddesinde iki 
bomba pıtlamıttır. Bu 11rada caddeden 
fazla miktarda insan geçmekte idi. Ye
di kiti yaralanmııtır. Suikast failleri 
kaçmı§lardır. 

KudUı 31 (A.A.) - tnıiliz kttalan 
ile asiler araamda Taberlye ov11ında 

tiddetli bir çarpıtma olmu1tur. Beı tet
hltÇi CSlmUt ve birçok kimse yaralan
mııtır. 

runun 
Avlnyon, 31 (A.A.) - Burada pa

paların şatosunda şerefine vertıeo 

ziyafette nutuk söyllyen relslcUm • 
hur B. Löbron, B. Daladlyeden ve 
hilkCımetln eserinden sitayişle b a lı· 

........ .uıe.•- ...... ..._ ~..i\.m 1, dem.t il' 

ki: 
Bugün dünyanın göıterdlll man • 

zara içinde, bir taraftan harp ) a· 
pan mtlletler diğer taraftan nıuvak• 

kat hallslarını otoriter bir rejim • 
den aramak mecburiyetinde kal.uı 
mUletler arasında, demokratlar 
tamplyonu Fransa, kıyaset, tec1blr 
ve &&adete blr misal teekll etmekte· 
dlr. 

RelelcUmhurdan ıonra söz alan 
baş,, ekil Daladlye fH, son harlct 
gUtlUklerl me\'zuu bahsederek tle. 

mlştlr ki : 

Harbin mukıJdder olduğuna h ç • 
bir zaman inanmam. Bugün dlye\>.lt-
rhn ki önUmUıdekl çetin ıeçlt.er 
atlatılmış bulunmaktadır. 

B. Daladiye bundan ıonra, ı _,n 
lnglliı - Fransız dostluk teıahUr -
lerl dolayuılle duydutu memnuniye
tini anlatını~ ve Fransız hUkCımetl
nln sulhu muhafaza tein herşeyl ya 
paca~ını söyllyerek putkunu bitir· 
mlştir. 

o 

Arap devletleri 
parlamenlolar

koogresl 
Şam; 31 (A. A.) - Suriye hli~~ıne

ti, komıu Arap devletlerile CSnU~üz.de
ki tetrinievvel ayının ilk haftall ıçinde 
bir parlamentolar arası konıreai tertib 
etmiıtir. Parlamento rejimine malik ol· 
miyan ırıb devletleri meaul aiyaıt ıah 
aiyetler ıöndermek ıuretile kendilerini 
temıil ettireceklerdir. Kongre tarafln
dan ittihu edilecek olan kararlann A
rab memleketlerin aiyaaeti Uıerinde u 
mumt bir tesir ve ıumulü olatı tah
min edilmektedir. 

o 

San~ak verme 
merasimi 

Teklrdal. 31 (A.A.) - Dün Tekir 
dalına gelen or general Fatırettln 
Altay buradan Malkaraya gltmlt ve 
aeldılncl ala7a törenle aancak ver
mittir. 

( tJ st yum '1 üıcide) 

topçusu, saat 7 ye doğru bazI köyleri 
bombardımana devam etmi§tir. 

a_..t D'I J~ \ ~4"··-- __:a •• 
sunun ikincı :resmf'Tet>ıiği : 
Çankuf eng ve Şa.tsaoping tepelerinin 
geri alınınaaı harek~tI eenasmda, Sov 
yetler, takriben iki yüz kişi zayia.t 
vermlglerdir. Bunlar a.rumda · harp 
aahaamda terkedilen 30 ölU de var. 
dır. Japonlar, U tank, iki top ve mil 
him miktarda gaz maskeai elde et. 
mlşlerdir. Japonlar da aralarında bir 
çok subay olmak Uzere, mühim zayi. 
at vermişlerdir. 

Tokyo, 81 (A.A.) - Havas muha. 
biri, Çankufeng ve Şat.saoping tepe. 
!erinin iuali hakkında, Japon ordu. 
su namına llÖz sôylemeğe sa.llhiyet. 
tar binbatı Aklyama ile bir görU§111e. 
de bulunmuştur. 

BinbRfl Akiyama, Havas muhabi. 
rlne demietir ki: 

"Bb:fm içio meaele bitmi§tir. Kuv. 
vetle, Ma.9\çu arazisini yeniden i§gBl 
ettik. Başka bir şey istediğimiz yok. 
tur. 

Sovyetlcrin niyeUerini bilmiyoruz, 
fakat eğer Sovyetler bu mevzileri ge. 
ri almak teşebbüsünde bulunurlarsa 
daha ~etin dakikalar geçirmeğe ha.. 
zır bulunmalıdır. 

Bu tepelere, mukabil hücumda bu.,; 
lunmak kararı, Tokyoya sormadan 
her türlU harekatta bulunmak için 
tam salahiyete malik olan Japon ku.. 
mandanlrğı tarafından mahallinde 
alınmıştır. Japon mukabil hUcumu,, 
sabahın ıaat ikisinde başlamııtır. 

Harbiye num, Ruıların Kore köy 
terini bombardıman etmio olmu 
çok milhim ve vahim bir hadi!ıe ola 
rak tellkki eylemektedir. 
Çarpıemanın vukubulmuş olmasın 

dald metmUyet, Sovyetlere aittir. So 
yetler geçen gece, çok isabetli topç 
faaliyeti ile tanklarla hücuma kalkı 
mıolardır. İ!abetli endaht, bilhass 
taammüdü göetermektedir. 

Tokyo, 31 (A.A.) - Hariciye 
zırı, Moskovadaki Japon büyük elç 
sine Şatsoaping h!dıseaini Sovyetl 
Birliği htlkillneti nezdinde pr 
etmesi için talimat venniı ve Sovy 
kıtalarınm 30 ve 31 Temmuz gecel 
rinde ilkönce taarruz etmeleri dol 
yısiyle hi.diısenln vukuundan m 
oldukJarmı da tebarllz ettirmittfr. 



orku 



Yazısız hikaye 

Oynayıp, 
eğlenmek için 

ZekAoıza 

güvenlyormusonuz 'l 
Zck!nıza gliveniyorsanız i~tc size 

iki mesele. Bunların cc>nbmı mUm
kUn olduğu kadar tabuk bulmıya 

çalışın. Bulamazsanız hnBcdilmlş 

şekillerini gelecek hafta yine bu 
sayfada bulacaksınız. 

Kaç yaşındayım ? 
Öğretmen talebeye: 
- Benim kaç yaşında olduğumu 

mu öğrenmek istiyorsunuz? Dedi. 
Bakın, şu kl'lğıdın ilzerlne, doğdu· 

ğum seneyi yazıyorum. Kl\ğıelın ter· 
sini çeviriyorum. Arkasına da, o ilk 
yazdığım rakamların altına gelmek 
ilzerc tekrar ayni seneyi yazıyorum. 
Sonra ikisini topluyorum. Yekun şu: 
4 682. Şimdi, artık benim yaşımı bul
mal.: sizin vazifeniz. 
Öğretmen kaç yaşında? 
Onu bulamazsanız, Yoya buldu -

nuzsa bile, zekA.nızı denemek için iş· 
to size ikinci bir mesele: 

B1R MİL YON LlRA 
Piyangoda bir milyon lira kazan

~tğını ve hunu kendisine hep 1 lira· 
Jık olarak verdiklerini söylüyordu. 

Arkadaşlarından biri itiraz etti: 
- lmkil.m var mı! eledi,. düşün bir 

kere: Dir milyon tane gilmliş lirayı 
Ustlisto koyarsan ne yüksek bir ku· 
le olur? Ya.nyana dizsen nereye ka
dar varır? Taşımak istesen kaç ki· 
lo eder? 

Bunları siz hesap edebilir misi· 
nlz? En·clA, elinize bir l liralık n
Jın "\'e bunun kalınlığını, kutrunu 
"\"e ağırlığını ölçerek hesap edin ... 

Büyük 
Macera 
Filmi: 20 

1 - l'"iğlt As7an alritk Clönmcğe 1~-
mr i.Jti. 

Bilmecede 
kazananları 

' 

Uunclan cvrclki sayılarımızda ~ı· 
kan bilmccolcl'de --ırnzaııanlnrın 1.
slmlerlnl neşrediyoruz. Hediyeler 
cumartesi günleri öğleden sonra i· 
darehanemizden alınır. Taşrndaklle· 
re posta ile gönderilecektir. 

1 - Nail koc. Adana eski istas
yon, 2 ~ Hikmet 'füzUn lzmir kız 
muallim okulundan, 3 - Argun A· 
taç, Tekirdağ Namık Kemal okulu 
ikinci sııııf öğreıılcllerlnden, 4 -
Hulfısi Fatih Hacıömcrpaşa sokak 
No. 28, 5 - Mustafa Güncloğar, Fa
tih ortaokulu, G - Aydoğan Oskay, 
Tekirdağ İnönü okulu, 7 - Lütfü 
Asım Deşiktaş Derglih sokak, 8 -
Hüsnü Algur Fatih Gclenbevi, 9 -
Muzaffer Ünker Çengelköy 28 inci 
ilkokul, 9 - Lt\mi ÖgUç Sultaııahmet 
Yeni Akbıyık, 10 - Sami Aşkın Zey
rek ibadethane sokak, 11 - A. Ce· 
11\lettin KnragUlle Kastamonu ilko· 
kul, 12 - Zarif .Akbay Adann çlfçi 
fabrikası civarında, 13 - 1sınall Erk 
ll, Eskişehir CUmhurlyet okulu, H 

- Baha Turgay Bitlis ilkokulundan, 
15- lsmnll Telmen Ankara Ilamrım 
önU, 16 - Vedat Örlcr Kırkağaç ilk 
olrnl, 17 - Hilmi Bnşmnn Adana or
taokul, 18 - Melih Kadıköy l:IUnkdr 
Imamı malı. 1!J - Münir özersoy Ve 
fn. erkek lisesi, 20 - Şemsettin Yas· 
tıman Anknra itfaiye meydanı, 21-
Ilnsan Azak, Üsküılar Çavuşdercdc, 
22 - llenatn l\lanzl.nl Beyoğlu 1tal· 
yan ilkokulundan, 2:1 - Sabahat 
Gürsel lstanbul ilkokul, 24 - Salim 
Günay Adana Merkez oteli, !!5 -
Osman Gökçimcn Dolvadin istasyon 
cad. 26 - Fnhretthı Odabaş lladım

köy Ustçavuşu, 27 - Haydar Kay· 

Yiğit 

! - Tayyare ~ii::itlc süzüle in.cccTc 
yor arıyorou. 

- ---- -
ip ·-

Gülüp söyle
mek için 

Övünmekte her • 
kesi hayrette bı

Ne garip şeyler ! 

rakmak için, olmı· 
yacak şeyler uy· 1 

durmakta birin • 
ci idi. 

Dir giln, deniz· 
den. balıklardan 

bahsediyorlardı. O 
derhal ileri atıldı: 

- Kızıldcniz mi dediniz? Bili· 
riın. Geçen sene gitmiştim. Öyle sı· 
cak bir yer ki, balıkları hile terli -
yor, mtlt<'madiyen ter döküyordu ... 
Arada sırada başlarını sud:ın dışa· 
rı çıkarnral{ nr>fes alıyorlardı. .. .. "' 
Hazır cevap çoruk 

olurdu? 

Dahası oğluna 

darıldı: 

- Ne çok sual 
soruyorsun bana! 
Düşünüyorum: A· 
en ha ben de senin 
yaşında Jken bn
lıama böylo mütc· 
ınadlycn sual sor
saydım halim ne 

Küçük Tosun hnzır cevl!J"I lıir ço· 
c u J.;:tu. Der lı al co · < P'.=:lcı.:· o"lıı~· d!!I..!..: __ :=;;:;----

- Ne olacaktı! dcdl. O zaman 
babandan sorup öğrenseydin şim

di lıcnim suallerimo ce,·ap ''erir· 
din ... 

nrn k ! 

eledi.. 

En zor iş! 
J ki nrkn.dacS ko· 

nuşuyordu: 

- Ben en gUç i
şi sahahlcyiıı kah· 
valtıdan evvel ya· 
pryorum. 

- Nedir o yaptı
ğın. en zor iş? 

- Uynnmak ve 
' yataktan kalk -

• • • 
Na fark var? 

Babası oğluna 

sordu: 
- Bir sUmilklll 

böcekle elma. ara· 
smdıı ne fark Tar
dır? 

Çocuk dUşUndU, 

düşündU, bulama· 
dr. 

- Dlhntyorum, 

O zaman babnsr. pek hakir ola· 
rak: 

- Bilmiyor musun? dedi. O hal
de seni elma nldırmıya gönder· 
mem ... 

han Tckirclağ, 28 - Ldmtn Özpfşkln 
Selçuk kız sanat enstltusU talebesin· 
den, 29 - Mehmet Ziya, Kastamo
nu. 

Şimal veya cenup kutbunda Lıu· j 
lunurken - Durallnki soğuğa daya
nıp orada. yaşayabilirseniz eğer -
insana hiç saatin IUzumu yoktur. 
Çünkü bu noktalar dünyadaki bütün 
zaman mmtaknlarrnm son noktası· 
clır. Orada her zaman her yerdeki 
vnkte müsavidir. Yani, mescit\. bu· 
rada saat onken Londrada on iki
dir. Bu farkı yapan tul dereceleri· 
dfr. Fakat, bizim memleketten ge· 
çen tul dairesinin ucu kutuplara git
tiği gibi, Londraclan gecen tul dal· 
resi de kutuplarda. nihayet bulmak· 
tadır. Binaenaleyh, burada saat on 
iken kutuplarda ondur, denebilir. 

Ynl şek1Ide Londrada saat sekiz 
kon kutuplnrda. da sekiz sayılabi
lir. Htilt\sa, orada zaman mefhumu 
yoktur. Aty:ak, dfinya meylini değiş· 
tlrdlği zaman, yani nltı ayda bir ge· 
co veya gUnrtfiz olur ... 

• DtR YÜKÜ sUrUkllyerek tasr
:mıya mecbur olsak, onu ter K :ı'nı 

snn çekerek götürdüğü zaman daha. 
az yorulur. ÇilnkU iterken öne doğ
ru eğildiğimiz için, bizim ağırlığı· 

mız ela eşyanın Uzerlne inztmam o· 
der. Halbuki arkamızdan silrUkler -
kon bizi yere çeken cazibe kuYvetl 
o yUkü çckmtye yardım eder, bu su· 
retle biz daha az kuvvet sarfederiz. 

• DÜNYANIN en uzun dosdoğru 

giden yolu Meksikadndır ve Meksi· 
ka şehri ile Lnrcdo arasındadır. 75 
kilometrelik olan bu yol düz bir bat 
hnllnde gider, oradan geçecek olan 
bir otomobilin hiç dilmen kullanma 
sına 1Uzum yoktur ... 

• li'urlmğnnın cllll, bütün hny\"IU\• 
Jnrdn oltJul"•u gibi nrknclnn öno doğ 
ru ıfoğiJ, önden nrknra dol,•Tmlur? 

Ynnl <111, boğnzn. dc":.ril, nlt tcncnin 
Hn kı.,.ınmn merbuttur. Onun lı;ln 

knrl>nğn, lıirşeyl nğ-,,ınn. aldığı 7.4· 

mnn llillni (inden nrknyn cloğnı kı· 
!l..7T!l'P 

daha kolay götürürüz, yoksa ceke· 
rck mi? Bunların ikisinin de ayni 
derecede bizi yoracağım zannederiz 
amma, mesele öyle değildir: Bir ln· 

Kuruna a b une 
o lu nuz ve e dininiz 

Kaplan şaka ediyor 

Görüyorsunuz ya, knplan aclam la nasıl şalia ediyor1 Bu, terbiyeli bir 
kaplandır. Adanı Lıu yırtıcı Iınyvnııı kendisine alıştırmıştır ve onunla 
tUrlü oyunlar oynar. Pnkat, şüphesiz ki bu, yine tehlikeli bir iştir. ÇUnkU, 
kaplanın dostluğuna pek gUven olmaz! 

Aslan Merihte 
Yiğit: Aslanın 

Meriht:en aya 
Seyahati 

3 - l'iğit Aslan inince 1:mulisi-ni sabt'7'sız1ıkla bel.liırcıılcr k.oşıtştulnr. f - l"iğit :-Aslıcın gc7di cfcn(lim. .• 
(Devamı hnfta.ya): 
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Dün yapılan at yarıştarı 

çok heyecanlı o_l~u 
ts1ah ,.c yarış cncümeni;ı>. hazırla

dığı İstanbul yaz at yarışlarının ikin
c:si de dün Veli efendi koşu yerinde 
-bırinci haftaya nazaran daha büyük-

1 :r ':al:ıbalık seyirci ki.ıtl:si önJnde ya· 
p 1 ·ı ve evvelki g~in yaz.dığımız gibi 
fevkalade heyecanlı ve siirprizli geçti. 

C::çen hafta şik:':yet ettiğimiz büfe işi
nin bu cicfa biraz daha diizeltilmiş ol
duğunu germekle sevinirken, her defa 

bi:'az daha artan kalabalığa kafi gel· 

ı.·e"Tiekte olan bahsi müşterek ki~eleri 
ne ac;~:ıri i'~i tane <laha ilave ed"lmesı. 

nJ yarı.,ları tcrtıb edenlerden b:kleC:i· 
ğimH ilave etti~tcn scnra r• · ·.1ki.ı ko· 
şuların neticelerini yazıycı uz: 

BlRlNCl KOŞU 

!>ört ve daha yukarı yaşta yarım 

kan ve halis kan arap atlarına mahst: 
satrc; :<o'iusu Mes:ı!= 2000 metre. 

1 Ce .ı 'v.ı ı. l ~ .• ık, 

2 Musul Hilrnı Temel, 
3 Lale K. Kôktener. 
Dahsi m JŞterck: 
Gan}:ı.1: lGO; plaseler. 100, 215 ve 

260 kuruş verdi. 

iKtNCt KOŞU 

Üç yJşında ve bu sene içinde kazan· 
dı .ıa~ı koşu mükafatı 500 lirayı dol
durrrıyc::n yerli halis kan atlara mah· 
sus: mesafe 1800 metre. 

1 Şipka F. L. Karaosman, 
2 Ateş S. Omurtay, 
Ganyan 110 kuruş. 

UÇÜNCÜ KOŞC 

Dört ve daha yukarı yaştaki yarım 
kan arap ve halis kan arap atlara mah 
SU$, 

Mesafe: 2400 metre. 
1 Sarı Kuş (T:ılfit Çevik), 
2 Bahtiyar (Şemseddin), 
3 Ünlu (A. Geliş). 

Ganyan: 455; plaseler. 200 ve 220 

kuruş. 

DÖRDÜNCÜ KOŞU 
İki yaşında koşu kazanmamış yerli 

halis kan İngiliz atlarına mahsus. Me· 

safc: 800 metre. 
ı Cya F. Atlı. 
2Ece Hilmi Temel. 
JYıldı.ım Yılmaz Ka:·a. 

G an . l400· plase: 410 ve 220 ku· 
:ı:ıy . ' 

ruş. 

BEŞİNCİ KOŞU 

Ü da yerli yarım kan İngiliz c yaşın 
ati lr;n:ı mahsusı mesafe: 1400 metre. 

1 Binte;>e Celal Bayar. 
2Kop Mareşal F. Çakmak. 
3 Al Ceylan 1. Nalçın. 

50 • ıa·se ı iO ve 150 ku· 
Ganyan: 4 • P 

'"l'"o· .. kcsurJaki baisi müşterek 
~un~u . . 

• • • •• A ikinciyi bulanlar bır lı-
•"' 11 brr.' ı v. b .. 

, 9 S. kurus . .clördü.ıcü ve eşıncı 
raya . J h' t d"" 'aki çifte ba ıs e: or-
,.a-ıc!-ır arasın . . rı . 6 numaralı Oya ıle be 
d~ n gamı ~rada Bin· 
~·ne' ·~osuyıı '{azar."'"1 2 numu. . 

. l 1 ki hu bahse ıştırak e-
• ep•} ı bu an ar 1 b' 

. 1 'k" kı'şi idiler. Bun ar ır den ya nıi"' ı ı 
' b'I "k' v·üzer lire. kazandı-

···:ıya rru.n:a ı ı ı . · 

iar. En. Er 

ş ş•i klübünün 
at:etizm 
bayramı 

c;ayrifcdcrc klüplerin en_ büyükle. 
. ,ıeıt ~işli klübli dün Taksım stadın 

J'll\U !> 

da .,Senelik atletizm bayrammı yap. 

he. rJ ıştır. k .. .. d 
Biiyük bir kalabalı onun e 

1 
,•apılan müsabakalarda 

yccaıı ıı. " rd . . ten atletler şunla ır : 
rıncı gc • k 

100 metre: Kalpa çıyan 

bi-

200 ,, : " 
400 " ,. 
,10 ,, : Esteyan 

:Artın 
1500 " 
3000 ,. . ":aalla<;yan 

'"u"kı::ek allama. 
.ı. ~ c· rrosynn 
Uzun atlama: ıra~ • 

Cç adım 
·. r•ıgaryan 

Cirit atma ' 
Disk atma : Yavruyan. 

" 

al Al"J~fAl'lbl tnldp eden mcmldılnrılnn lılr grup 

])iiıı fil'ykoz telrnlitlerinl 7-1 y<'nt-n Mnthıınt lnl.11111 ,.c ı·nl,lhl.. 

Matbuat takımı dünkü 
rakibini de 7 -1 yenmeğe 

muvaffak oldu 
te ~<aüt takımı karşısında Beyxozun takviyel i 

Gazeteciler çok güzeJ bir oyun oynadllar 
Bizim matbuat takımı, dün Beykoz 

tekaüdlerini de 7-1 gibi fevkalade bir 
net \:e ile yenerek, hakikaten namağ
llıp u:r takım haline geldığini tamamen 

iı;;'Jat etmiş oldu. 
Saat 11 de Köpr:.iden kalkan Boğaz

içi vapuru. matbuat takımını te~· il e
den bizleri Beykoza götürüyordu. Öğ· 
le yemeğinde Beykoz klübü bir 
kır ziyafeti verecekti. Saat on ikiyi bir 
hayli geçtiği sırada Beykoz iskelesine 
çıktık. Bizi, Beykoz klübünün meşhur 
Kelle 1brahimi pürtelaş karşıladı. 

- Sefa geldiniz. Hoş bulduk sesleri 
arasında kendimizi b:iyük ve yeni bir 

otobüsün içinde bulduk. Biraz sonra 
Beykoz çayırının önüne gelmiştik. Fa

kat, şoförün yanında oturan arkadaş

lardan Şazi : 

- Burada değil, burada değil, diye. 

Otomobili Yuşa tepesine doğru yürüt

tü. 
Arkamızda koca bir toz buJatu bıra· 

karak, 20 dakika kadar alabildiğine 

gittik. Nihayet Yuşa tepesine yakın bir 
yerde, dağların cteklerind.: kurulmuş 

bir kır kahvesi önünde durduk. 

Şazi : 

- Ziyafet burada hazırlanmış ola· 

caktı, diyordu. 

Takım kaptanı izzet Apak, ihtiyata 
riayet ederek, otoWse bekltmesini ten 
bih etmek istedi amma, biz arkamıza 
<löniinceye kadar otobüs çoktan git· 

n.işti bile .. ~ 

Öğlenin kızgın sıcağında, kanter i 
çiııde kahvenin cardaklarına doğru tır

mandık ve tepeye çıktığımız zaman. 
beynimizden vurulmuşa dönmüştük. 

Burada. garsonlardan ve boş masa
lardan başka ne in vardı, ~ de cin. 

Hepimiz Şazinin etrafına toplandık. 
- Hani yeme!-? Nerede hazırlandı 

diye sormağa başladık. 

Garsonların da bir şeyi.len haberi 
yoktu. Otobüs ise geri gitmişti. 

"- Eyvah! Ya::lış yere geldik diye 
kederden kedere düşüyorduk." 

Bu sırada, içimizden ba~. arının ha

tırına geldi. Ve: 

- Suikasd, suikasd, diye bağırmağa 
b:ışladılar. 

Beykozlular Lizc maçtan evvel oyun 
yapıyorlardı. 

İşi biraz daha kurcalayınca eski Bey 
kozlu Ş:lzinin bu Sl' ::.:::~de ortak ol 

duğu zannı uyandı. Arkadaşlar., aç 

lı'ttan VP hiddetten Şaziye yapmadık

larını bırakmadılar. Fakat, bunların 

lıic birisi karın doyurma} aca ından, o 

cehennemi s 1 :ıkta. c;antcılar elimizde, 

bi:u evvel otobüsle ke\'fli keyfli geç· 

tiğimiz tozlu yoldan Beykoz çayırına 

d ğru )•Jrümege başl.,-lık. Tam 45 da· 

kika yol aldık. Hepimiz bitkin bir hale 

grlmiştik. Beykozluların suikasdi cid

<lei mükemmeldi. 

Fakat. garip değil mi, bu oyun zır

k:-da~ları o ka::lar icerletti ki, h~? ... i :le 

hem yürüyor. heın de: 

- M, çta "ntikoımı"Tiızı a!aca;;ız. di-

yorlardı. 

Tor.toprak kantcr içinde Beykoz 
sahasına geldi imiz zaman, k!Up reisi 

Hüseyin. sanki hiç bir şeyden haberi 
yokmuş gibi. bizi güler yüzle ve teha
lükle karşı!adı: 

- Bı:iyük bir yanlışlık olmu~, vah, 

vah! .. diyordu. 

Biz gazeteciler, açık göz geçinen in
sanlar olduğumuzdan pek fena avlan· 
dığımız bu suikasd üzerinde durmağı 
kendimize yediremediğimizden ye-

ıışlık şeklini kabul ettik. 
Sofra başında Beykoz kaymakamı 

İhsan, Beykoz klübü ileri gelenleri bi· 
zi karşıladılar. Yorğunluğa rağmen çok 
eğlenceli bir tarzda yemek yendi ve 
saat tam 16 da sahaya ~ıktık. 

Fenerbahçeli Şabanın spor mağaza· 
sır.da yaptınlan yeni forma ve panta· 

(Somı 10 mıcıı sayfada, 

Teklı·(lnğlı ı·nklhlnl ycnmiye ~nhş1ror 

Dünkü orofes,ıonel aü reşler -
Kara Ali, Corc Modri· 

17 ·dakikada yendi • 
nı 
Tekirdağlı Hüseyin, Babaeskili 

ibrahim iLe berabere kaldı 
Dün Taksim stadyomunda profesy.l l 

nel güreş müsabakaları yapıltlı. Tri
bünlere yakın bir yere güzel bir ring 
kurulmuştu. Beş bine yakın seyircı 

vardı. 

Ilk olarak Pehlivanköylü Mustafa 
ile Romanyalı Ahmet karşılaştılar, 

Mustafa Ahmedi on beş dakikada yen· 
di. S~nra Molla Mchmetle Adapazarlı 
Arif güreşti. Arif on üç daki'kada ye
nildi. 

üçüncü güreşi Mülayim ile Manisalr 
Halil yaptılar. Mülayim ilk anlarda 
Manisalıya ehemmiyet vermiyor görü
nüyordu. İki pehlivan elense ile vakit 
geçiriyorlardı. İlk on beş dakika bu su
retle geçti, Mülayim ikinci devrenin 
başında canlandı. Atak güreşe başla

dı. Bu arada alta düştü, sırtı yere gel

di. Fakat çabuk döndü. Halk Manisa
lıyı alkışlayınca kızdı. Ayağa kalkınC.1 

Halili belinden tutup yere vurdu. Ha
lil güzel bir köprü kurarak tuştan kur
tuldu. Ayağa kalkan güreşçiler ikinci 

devreyi biribirlerini sarsmakla geçirdi 
ter. 

üçüncü devrede de Mülayim Halili 
yenemeyince beraberlik ilan edil ". 
M ülôyim manalı bir güliişle ring ten 

indi. Bazıları danışıklı güreşten 
odoğma bir tebessüm tclak'ki ettiklerini 
bizzat Mülayime söylediler. 

Seyirciler heyecanlı bir güreş göreme 
mişlerdi. Bu bahs etrafında konuşulur 
ken ringe Yeni Zelandlı Corc Modrin 

ile Kara Ali çıktı. Orta hakemi Cemal 
güreşin bi!amüddet yani ycnişinceye 

kadar olacağını ilan etti. Corc Modrin 
her yanm saatte bir beş dakika istira· 
hat istedi. Kabul eodilince güreşe baş
ladılar. 

tık dakikalarda pehlivanlar birbirle
rinin kafalarını sarsmakla va'kit geçir
dilerse de biraz s~nra hasmını muha';: 
kak yenmek nzmile ringe çikan Kara 
Ali birden hücuma geçti. Modrini yere 

vuruverdi. Yeni Zelandlı da geri kal 
mıyor, o da Aliyi hayli s:ırsıyordu. Bir 
ara Modrin Alinin başını bacaklarının 
arasında fena sıkıştırdı. Ali uzun bir 
müddet kurtaramadı. 

Fakat Ali büyük bir gayret sayesinde 
yerinden fırlayarak Modrini altına al
dı. Yeni Zelandlı tehlikeli vaziyeti go· 
riınce dışarıya kaçıyordu. On beşinci 
dakikada Corc Modrin Aliyi yere dii· 

şürdü. Sağ ayagına ayaklarile basarak 
ellerile sol ayağını tazyik t-tli. AH b~ 

tehlikeli vaziyetten çok güre! oir miı· 
dafaa ile kurtuldu. Çok sert güreşiyor 
lardı. Ali mütemadiyen atıhycrdu. 

Bir ara Corc Md:irini belinden kav
rayıp yere attı. Yeni Zelandlı yerindeı. 
kalkmadan tekrar ustüne atıldı. Yine 
belinden tutup yere vurdu. UçUncü bir 
hamle ile Corc Modrini belinden kav
rayıp yarı tayyare oyunu ile yere se· 
rip üstüne çıktı. Adam akıllı yendi. 
Alkışlar arasınıda ringden indi. Corc 

(Sonu. 10 1ımrndrı.) 
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Sonra, birkaç bıçak darbesiyle Mon. I 
golun göğsünü yardı. Çobanın çiğer. 
lerinin yavaş yavaş inip kalktığını ve 
kalbinin hafif hafif attığını gördüm. 
Lama, parmakları ile bu uzuvlara do. 
kuııdu. Kan kesilmişti ve çobanın yU. 
zil gayet sakindi. Kapalı gözleri ile, en 
derin bir uykudaymış gibi yatıyordu. 
Lama'nın onun karnını yarmağa baş. 
laması üzerine, manzaranın deh§etine 
dayanamıyarak gözlerimi kapadım. 

Biraz sonra, gözlerimi açtığım zaman, 
çobanın, gömleği eskisi gibi açık, fa. 
kat göğsü hali tabiisinde yan yatmı11 
ve sakin bir halde uyumakta olduğu· 
nu görünce, daha çok §a§trdım. 

Touchegoun Lama ocağın yanında 
oturmuş, gözlerini ateşe dikmiş ve de. 
rin düşüncelere dalmış bir halde sakin 
bir tavırla çubuğunu içiyordu. 

- Harikulade, diye itire.f ettim. 
Ömrümde buna benzer bir şey daha 
görmedim. 

Kalmok: 
- Neden bahsediyorsunuz? Oiye 

sordu. 
- Gösterdiğiniz sahneden, yahut 

da sizin tabirinizle, (mucizenizden) 
diye cevap verdim. 

Lama soğuk bir sesle: 
- Böyle bir §OY. söylediğimi hatır. 

lamıyorum, dedi. 
- Bunu gördünüz mü? diye arka. 

daşıma sordum. 
Uyuklar bir sesle: 
- Neyi? dedi. 

Mongolların veda cümlesi olan: (sayn. 
sayn bayna) diye bağırdı ve dörtnala 
uzaklaştı. 

Dönüş esnasında, (t.zeren), (touche. 
goını lama) nm §ahsiyetini saran yüz
lerce efsaneler anlattı. Bunlardan bil. 
hassa bir tanesi çok canlı olarak ha. 
tırımda kalmıştır. 

Bu, 1911 veya 1912 yıllarında, Mon· 
gollarm silB.h kuvvetile, Çin hakimi. 
yetinden kurtulmağa ~ıştıkla.rı za. 
mana ait bir hadisedir. O tarihlerde, 
Çin erk8.nıharbiye karargahı, Garbi 
Mongolistandaki (ko'bdo) şehrinde 
bulunuyordu. 

Burada, muktedir subayların ku. 
mandasında, on bine yakın bir kuvvet 
bulunmakta idi. Vaktiyle alelade bir 
çoban iken, Çinlilerle olan muharebe. 
ıc1e temayüz ederek (buda vivan) dan 
P.rens dö Hun Unvanını alan (hun 
boldoun) a (kobdo) yu zaptetmesi 
emri verilmişti. Çok yırtıcı, gözü pek 
Herkül gibi kuvvetli olan (hun bol
doun) , fakirane bir surette teçhiz o. 
lurunuş Mongol kuvvetlerini mütead. 
ıdit defalar şehre saldırmış ve her se. 
ıferinde, Çinlilerin mitralyöz ate§lerl 
k8l'§ısmda birçok adamlarını orada 
bırakarak geri çekilmek mecburiye. 
tinde kalmıştı. Bu s~ada., (touche. 
goun lama), ansızın çıka. geldi. Kaç. 
makta olan biltün askerleri topladı 
ve onlara: 

- Ölümden korkmayınız ve kaç. 
mayınız. Vatanınız için, Mongolistan 

O zaman, (t.ouchegoun lama) nm 
esrarengiz kudretinin kurbanı oldu. 
#umu anladım. Bu aldanma, masum 
.bir Mongolun ölümüne şayanı tercih. 
ti. Filhakika, ilk manzaraya kanmak
la beraber, (touchegoun lama) nm 
kurbanlarını bu kadar kolaylık ve ça. 
buklukla dikebileceğine inanamıyor. 
dum. 

için dövüşüyorsunuz:, onun için ölilyor 
ısunuz. Allahlar, ona bUyUk bir istik. 
ıbal vaa.detmişlerdir. Bakınız, bakını~ 
vatanınızın istikbali ne olacaktır? 
diye hitap etti. 

Ertesi sabah, ev sahibimizin müsa
adesini aldık. Vazifemiz bittiğinden 
dönmeyi kararlaştırmıştık. (touche. 
goun lama). bu vazifeyi bizim yeri. 
mize yapacağını vaa.detmi~. O, bU· 
tün Mongolistanda dolaşıyor, bir ço. 
banm veya avcının sade yurtasmda. 
yattığı gibi, korku ile karı§ık bir hür. 
met gördüğü, zengin prens ve kabile 
reislerinin muhteşem, debdebeli ça
dırlarında da kalıyor, mucize ve ke. 
rametlerile, zengin, fakir herkesi ken. 
disine bağlıyordu. Bize veda ederken, 
Kalmoklu sihirbaz; müstehzi bir gU· 
lümsenıe He, 

- Benden, Çinli idarecilere bah. 
setmeyiniz! dedi. Ve sonra: 

- Dün a.kGBJD gördüğünüz, alelade 
b~r sahneden başka bir eey değildi. 
Sız Avrupalılar, bizim gibi cahil gö. 
çebelerin, esrarengiz ilimlerin sırrına 
vakıf olmak kudretine malik olduğu
muzu kabul etme~iniz. Eğer, mukad. 
des (tachi lama) nm kudret ve muci. 
zelerini görebilseydiniz, onun emrile 
Buda heykelleri önündeki mum ve 
~:111dillerin kendiliklerinden yanışına, 
(ıcone) ların konueuelarma ve gayip· 
ten haber verişlerine şahit olabilsey. 
?i~niz, daha. ziyade §a§ırırdınız, diye 
ılave etti. Fakat ondan daha kadir 
ve daha mukaddes bir §ahsiyet mev. 
cuttur. 

Elilc, ufukta bilyük bir hat çimi. 
tA.skerler, knl'§ılnrmda ze,ngin yurta. 

far, içinde beygir ve sığır sürülerinin 
otladığı, bUyük ve yeşil çayırlıklar 
bulunan bir diyar gördüler. Vadinin 
içinde, süslü ve kuvvetli atlara bin 
~.iş, .~alabalık bir süvari grubu gö: 
nındu. Kadınlar, en ince, en zarif ı. 
peklilere bürünmüşlerdi. Kulakların.. 
ıda som gümütıten küpeler takılıydı. 
Derin bir zarafetle taranmı§ saçlan 
~ıym~tli elmaslarla süslerunişti. Çin.. 
ilı tacırler, uzun bir kafile halinde bu 
grubun yanı sıra yürüyor, parlak ü. 
ırılformalar giyinmiş ve kendileri ile 
ıma~ bir eda ile pazarlık yapan 
(tzirik) lerin arasında., dik bir duruş. 
la 1!erliyen Mongol (salt) Ierine, çeşit 
çe~t mallar takdim ediyorlardı. 

Bu hayal, birdenbire kayboldu ve 
(touchegoun lama) : 

- Öl~en korkmayınız, diye de. 
rvam etti. Ölüm, bizi, yer yUzUndekl 
ızor ve müşkül didirunemizden kurta. 
ıracak ve ebedi saadete kavuşturacak 
olan yoldur. Şarka doğru dönünüz! 
Orada, harpte ölen kardeşlerinizi ve 
dostlarınızı görüyorsunuz? 

Bütün Mongollar, hafif bir ziya f. 
çinde, yurta veya mabet kemerlerini 
andıran bir takım binalar görerek 
ımutehayyiranc: ' 

- Evet görüyoruz, diye bağırdılar. 

Kültür 
pavyonu 

24.000 liraya ihaJe edildi 
İzmir (Hususi) - Fuar komitesi, 

Kültürparkta inşa edilecek kültür pa
viyonunu 24 bin liraya bir müteahhide 
ihale etmiştir. Kültür paviyonu bu se
neki fuara yetiştirilcmiyeeeft, 939 fu
arının en mükemmel eserlerinden biri 
olacaktır. 

İnşası ikmal olunan ziraat mÜZC$inin 
tanzimine başlanmıştır. Bu işle Ziraat 
V ek.iletinin Bornovadaki mücaldele is
tasyonu müdürü B. Nihat triyüz meş
gul olmaktadır. Te§hir edilecek mah
suller ve grafikler hakkında direkti{ 
almak üzere Ankaraya gitmi§tir. Zira
at paviyonu, memleketimizin zirai du
rumunu ve mahsulatımızın vasıflarını 
tebarüz ettirecek şekilde olacaktır. 

Ziraat Vekili B. Faik Kurdoğlu, zi
raat paviyonunun tanzimine bizzat ala
ka göstermiş, bazı hususlarda direktif
ler vermiştir. Müzede Atatürkün bir 
büstü de bulunacaktır. Büyük bir tab
loda da Büyük Şef traktör idare ede.r
ken görülecektir. 

Atış poligonunun Avrupaya sipariş 
edilen hedef vesair levazımı gelmiştir. 
Paviyon tanzimine birkaç gün sonra 
6a§lanacaktır. 

Memleketin muhtelif yerlerinden ve 
hariçten 938 fuanna iştirak edenler, 
mallarını göndermeğe ve kendileri de 
gelmeğe başlamışlardır. Fuarda gece 
?lr§maları da artnu§tır. Antrenin ye
ni sUtunlan yükselmi§, fuann bu kıs
mı büsbütün değişmiştir. 

Fuar devam ettiği mlilddetçe lokan
ta, !dansing, bar, birahane, kahvehane, 
Lunapark, sirk, tiyatro, sinema, pavi
yon sahiplerinin ve müstahdemlerinin 
'kazanç vergisinden muafiyetleri hak
kındaki kanun fuar komitesine tebliğ 
edilmiştir. 

Bu kanun, fuarda ucuzluğu ve alış 
verişin artmasmı temin edecektir. 

Eskişehir ticaret odası da 938 fua
rına geniş mikyasta ittirak edecektir. 

Halk şarkıları 
toplanıyor 

Heyet Aydmda millt havaları 
pUika aldı 

Aydın (hususi) - Kültür Bakanlığı 
(halk şarkıları ve lehçeleri derleme he. 
yeti) §ehrimize gelmiş ve çalışmaya baş
lamıştır. Civar kaza ve kamunlardan 
getirilen yurtdaşlar mim havalar oku. 
mu~ar ve ulusal sazları ile halk şarkıla. 
nnı plağa vermişlerdir, heyet §Crefine 
gece halkevi tarasasmda parlak bir ziya
fet verilmiş ve bu ziyafette kültür erkanı 
le heyet ve köylü yutrdaşlar bulunmuş.. 
lardır. 

Heyet reisi Aydından zengin bir ko
leksiyonla aynlacakiannı ve memleket 
kültürü namına heyete yardımlarını e. 
sirgemiyen köylü yurtdaşlar ve halkevi
ne mirınetlerini bildirmistir. 

Heyet Hasan Ferit Anlar, Halil Bedii 
Yönetkin, Cevat Altar, Tahsin Banim. 
oğlu, ve Rıza Leti~nden mütesekJ<ildir. 
işlerini bitiren heyet azalan bugiin öğ. 
le postasHe Imıire ve oradan da Balıke. 
sire gitmek üzere ayrılmışlardır. 

~ 
. --- -

---- - - -

1 Balıkesird 
iki senedir devam eden in 

bu yıl sonunda bitecek 
Balıkesir (Kurun) İki senedir hara

retle devam etmekte olan resmi in§aat 
işi bu sene sona erdirilecek, böylece 
Balıksir vilayetinin resmi binalar der· 
di kökünden hallolunacaktır. 

Temayüz etmiş idarecilerimizden o
lan Balıkesir valisi bay Etem Aykut, 
inşaatı bu sene itmam için şimdiden ba
zı tedbirler almış bulunmakta!dır. 

Gerek merkezde, gerekse mülhakat
ta devairi darmadağınık vaziyetten 
kurtaran sayın ilbay, burada umumi 
bir memnuniyet ve sempati hissi uyan-

Sındırgının Göktepe nahiyesinde 
dımlar görmüştür. 

İki senelik bir gayret neticesi niha
yet azalmış olan resmi inşaat işi bazı 

yerlerde bitirilmek üzeredir. Burhani

ye hükumet konağı ile Dursun beyin 
Gökçeldağ, Bandırmanın Sığırcı ve 
merkezin Divrindi nahiyelerindeki in
şaat yakında bitecektir. 

Sındırgının Göğertepe nahiyesind~ 

yapılmakta olan 16 odalı yeni hükQ
met konağı ile Sındırgıdaki jandarma 
dairesi yenice bitmiş ve Sındırgı mer
kezinde belediye binasının inşasına. 

teşebbüs edilmiştir. 

Geçen ay, Erdeğin Tathsu köyünde 

temeli atılmış olan ilk okul b' 
inşası da hayli ilerlemiştir. A 
Yavuz ve Muradlı köylerinde 

bulunan bir karakol binası ile d. 
lı ve salonlu köy konağı da 
mak üzeredir. 

Bu köytde vaktile Nafia B 
Çetinkaya karargah kurmuı ol 

dan ilbay Etem Aykut orada aç 
meydana Çetinkayanın ismini k 
tzr. 

Bunlardan maada, Doğudan 
sir viliyetinc gönderilmiş olan 

tahsis edilecek binaların yapısı 

mi§, ken'tlileri bu evlere tamameı 
leş tirilmiş! erdir. 

Sıhhiye Bakanlığı ile Kızılay 
mu bu ailelere tahsis olunacak 
inşası için ikişer yUz; lira g9nde 

Vali bay Aykut bu paralarla 
biner lira kıymetli evler inşa et 

gibi büyük bir muvaffakiyet gös 
tir. Bunda na6ll muvaffak olund 
kendilerine sordum: 

- Köylüniln müşterek yardı 
hamiyetinden istifade ettik. deldi 

Yerli köylüler de bu modern b 
gibi evler yapmağa niyet etmişi 

y adınlar 
aırngnoieeırsde bnır cemDyet kuırcıuo 

s1rke~Oer<dlen0 lhaılkOaıroınıorrıı 
talfiloınmasolillı nstDyoırOaır R ? ••• 

Londrada enteresan bir cemiyet ku
rulmuı,ıtur. Yeryüzünde eşi bulunmayan • 
bu cemiyet, lngiliz ev 'Kadın arının 
haklarını !korumak esası üzerine kurul
m\tŞ bulunuyor. 

tık umumi toplantıda, müessislerden 
biri söz alarak, ezcümle şöyle söylemiş 
tir: 

- Biz, İngiliz ev kadınları, kendi· 
mize ait olan hakları henüz almadık. 
Bizim cinsimizden milyonlarca kişi ev
lidir; ev idaresi, kendilerinin başlıca 

işi ve ev yaşadıkları yetidir. Biz, ev 
kadınlan, her gün, her sene fedakar
lıkla çalışırız. Fakat bu çalışmamıza 

ehemmiyet verilemez. Kocalarımız, 

akşamleyin yorgun argın eve geldi mi, 
üzüntülerimize karşı anlayışsızdır ve 
eğer kendilerine dert yanarsak, bilmu
kabele hiddete kapılarak ateş püskü
rürler. Erkeklerimiz ev kadınlarını an
layamazlar; çünkü biz ve işimiz anla
şılmaz mahiyette kalıyoruz ve bu, böy 
le sürüp gidiyor. 

Pek çok ka'dın, meslek bayatzndaki 
iyi mevkilerini bırakıp, evlenmiştir ve 
ocak başında aile kadını halindedir bu 
kadınlar, eğer böyle bağlanmayıp da 
müstakil kalsalardr, belki de hayattan 
daha fazla istifade ederlerldi 1 Biz, ar
tik herkesin bilmesi ve tasdik etmesi 
gerek f edakarbklar gösterdik. Dinlen
mek için bize zaman bırakılmamasın
dan bilhassa müştekiyiz. Ev kadını. 

dama faaliyet göstermek zaruret 
sayılıyor; hariçteki işimizi bırak 
la, i§ hayatmcuııa zaman ayı ve 
ların!dan kurtulmuş değiliz; bil 
Her iş güç, sahibi mezuniyet ala 
ken, bizim için bu, meçhuldür! H 
kocalanmızla sayfiyeye gittiğimiz 
mantarda bile, biz gene didinmek -z 
dayız; halbuki "aile reisi yanı ., o 

safa sürmekten başka bir §ey ya 
yor. Ne diye yapsın sanki? Çal 
yerden mezuniytt alımş olarak 
devresini geçiriyor 1 Bol bol istir 
edecek elbette 1 

Son on, yirmi yıl içerisinde her 
rafta kabul edilen bir içtimai eig 
vardır, ki daima daha ziyade §'' 
tatbik sahası görmektedir. Çalıpn 
nıf için dü§ünülen bu himayeden 
biz, bia: ev kadınlan: mahrumuz. 
kadını bas talandı mı, vay haline ı 
ne köpekler güler! Ona vekilet ed 
kimse yoktur. 

• - Bu, (agharti) deki Dünya Kralı· 
mıdır? diye sözünü kestim. 

Şaşkın bir tavırla, dik dik yüzüme 
baktr. Ka§ları çatılmış bir halde: 

Parlak san ve kırmızı ipekten ya. •••••••ı••••••••••••••••••••••• 
pılmı§ bUyük kumaş parçaları, cidar. 

Biz, teşkilatımızın çerçevesinde 
hassa bir hedefe doğru yürümeği 
önünde tutacağız. Bu hedef de, 
hayatında bir aylık ev bütçesinde 
tutan paranın peşin peşin kan, k 
arasında iki müsavi kısma taksim o 
ma.sıdır; öyle, ki bir cihetten kadın 
li noktadan ldaha fazla istiklaline 
hip olıun, diğer cihetten de çalış 
ödeneceğine göre, faaliyet kuvveti 
sın ve itibar edinsin l Teşebbüsüm il 
İngiltcrede müthi§ surette ve ısüra 
inki§af edeceğine ve organizasyo 
muzun başka memleketler için de i 
tisal örneği olacağına inanıyoruz ı.,. 

- Ondan bahsedildiğini işittiniz 
mi? diye sordu. 

Birkaç saniye sonra, çekik gözleri. 
ni kaldırarak: 

- Yalnız bir tek adam onun mu. 
kaddes adım biliyor; yalnız bir tek 
adam (aghartti) ye gitmiştir. o da 
benim. Mukaddes Dalaylama'nın beni 
takdis ve tazim etmesinin, (ourga) 
dak~ ~buda vivan) nın benden çekin
mesmın başlıca Wnili i§te budur. Fa. 
kat bu boş bir korkudur. Ben, Cengiz 
Handan, Sarı dinin reisine intikal e. 
den ve nesilden nesile geçen mukad· 
des ruhani tahta, hiç bir zaman otur. 
mıyaeağım. Ben bir papaz değil, bir 

uharip ve bir cezalandırıcıyım. 
Canlı bir hareketle atına atladı, 
ayvanını §iddetle kamçılayarak, 

ıa:ı ve zemini örtüyordu. Duvarlar ve ı 
sütunlar I§ık içinde yüzüyordu. BU. 
yük, kırmızı bir mihrabın önünde, al. 
tm şamdanlar içinde, sehitler için ya. 
kılmı§ olan mumlar durmakta idi. 

Som gümüşten taslar süt ve ceviz ile j 
doluydu. Yerlere serpiştirilmiş min.. 
derlerin üzerinde, son muharebede 
vurulanlar oturmu.~lardı. Hepsinin ö. 
nünde, alçak, lftke masalar duruyor, 
bunların üzerinde, dumanlan tUten 
:nefis koyun ve oğlak kızartmaları, 
şarap ve çayla dolu ibrikler, (borsuk), 
§ekerli çörek, koyun yağına bulanmış 
kokulu (zatouran), kuru peynir, hur. 
ma, kuruUzUm, ve ceviz tabakaları bu 
lunuyordu. Harpte ölen bUttin bu as. 
kerler, altın çubuklar içiyor ve ne§eli 
neşeli konuşuyorlardı. 

( Arkmı 1.-ar) 

Matbuat emekdarları 
işçilerin hasta, malul ve ihtiyarları menfaatine 

Büyük Gardenparti ve Müsamere 
6 Ağustos 938 Cumartesi akşamı Sarayburnu park 

gazinosu alafranga kısmında 
Caz, saz, milli oyunlar, varyete numaraları, dans 
müsabakaları fJe zengin program 

"Matbaa işçileri Birliği" i§bu müsamereye herkesin 
iıtirak edebilmesi için duhuliye ücretini gayet ucuz 
yaptığı gibi fevkalade ehven surette bir de büfe temin 

1 eylemiştir. 

Biletler CağaloAlu yokuşunda Birlik merkezinde sntılmaklndır. 

Oolfusuo karısı 
lngllterede oturac 

Bern; 31 (A. A.) - Ahiren ort 
dolaşmış olan şayialara rağmen mü 
v~Ha Dolfüsün dul zevcesi Almanya 
as;A dönmemeğe karar vermiştir. K 
disi yakında İsviçrcden aynlacak v 
çocuktan ile birlikte lngilterede o 
racaktır. 

Alemdar Sineması 

tKI FiLM 

Halk Kalıramanı 
Kral Eğleniyor 



ll - KURUN 1 XCUSTOS mi 

Adliyede tayin ve terfi listesi 
M.U. muavinliğine terfian o yer M.U. , 
muavini Ziyaettin Yazgan, Petürke 
M. U. liğinc terfian Antalya M. U. 
muavini Hamid Selekler, Bayburt M.. 
U. liğine terfian Saray M. U. si Hak. 
kı Güngör, 9 uncu derece lzmir M.U. 
muavinliğine terfian o yer M.U. mua. 
vini Şevki SUner, Adapazarı M. U. 
muavinliğine terfian Gemlik M. U. 
si Tevfik Tunçok, 9 uncu derece ls.. 
tanbul M. U. muavinliğine terfian o 
yer M. U. muavini Orhan Tığrak, ls. 
tanbul M. U. muavinliğine terfian Ku 
kadası M. u. si Ekrem Gökvardar, 

ne terfian b&§ M.U. muavini Sakıp 
Gilran, Silivri M. U. liğine terfian 
Terme M. U. si Necati Erdem, 9 un. 
cu derece Çal M. U. liğine terfian o 
yer M. U. ai Nail Çelebioğlu, 9 uncu 
derece Kutamoni M. u. muavinliği. 
ne terfian o yer M. U. muavini Me
sut Seyhun, 9 uncu derece Tarsus M. 
U. liğine terfian o yer M. U. si Tay. 
yar Yasa, 9 uncu derece Trabzon sulh 
hakimliğine terifan o yer sulh hfilı:imi 
Necmettin Örgen, 9 uncu derece Muğ 
la. M. U. muavinliğine terfian o yer 
M. U. muavini Celalettin Yüksel, Vir 
ranşehir M. U. liğine terfian Afyon 
ı.t. u. muavini Galip Barlas, 9 uncu 
derece Ayvalık M. U. liğine terfian 
o yer M. U. si Nazmi Baytok, Üskü. 
dar icra memurluğuna. terfian Çeşme 
M. U. si Hicabi Dinç, Çine M. U. liği. 
ne terfian Kemaliye M'. U. ai A:bdul. 
kadir BaytUre, 9 uncu derece Kürrei. 
nUha.s M. U. liğine terfian o yer M. 
U. si Hamit Aytunca, 9 uncu derece 

kaz, İncesu milddeiumumiliğine Viran
§chir müdldeiumumisi Şahabeddin Tol, 
Sungurlu müddeiumumiliğine Pertek 
müdldeiumumisi Mahir Ozkurtur, Kızıl 
cahamam hakimliğine Viranşehir haki 
mi Abdullah tlner, Manisa müddciumu 
mi muavinliğine Kemah müddeiumumi
si Memduh Balamir, Maçka muddeiu
mumiliğine Iğdır müddeiumumisi Ce
lal Varol, Tirebolu mtddeiumumiliği
ne Beyazıt müddeiumumisi Necati Su· 
ner, Sivrihisar müddeiumumiliğine Şav 
pt müddeiumumisi Hamdi Ertekin, 
Tekirdağ sulh hakimliğine Samsun ic
ra memuru Hacer Nebiye Scysal, İs· 
tanbul icra memurluğuna Seyidgazi 
müddeiumumisi Rasim Adal, İstanbul 
müddeiumumi muavinliğine Tekirdağ 

müddeiumumi muavini Refik Bülbül. 

ı--R-a_d_yo--~imye mcmurllılrı aıwı~i yen.i 
'tayinlerin bir ].:18?M?U ddln 1Jcrmi§tik. 
Bugün d.o geri ka:Zam n~: 
!KJRK LiRALIK MEMURiYETLE. 

RE TERFİ EDENLER 

Nev§e.hir azalığına terfian Kiği ha. 
kimi Süleyman Çetin,. 9 uncu derece 
Bozdoğan M.U. liğine terfian o yer M. 
Umumisi Muammer Bahşi, Manisa a· 
za!ığına terfian Kızılcahamam hakimi 
Emin Böke. 9uncu derece Bodrum ha. 
kimliğine terfian oyer hakimi Cevat 
Aksoy, 9 uncu derece Ankara icra me· 
nıurluğuna terfian oyer icra memuru 
İzzet GUr, uncu derece Çar~anba ce. 
za hakimliğine terfian oyer eeza ha· 
kimi Bahri Demir, 9uncu derece Alaca 
hakimliğine terfian oyer hakimi Ha. 
sip Erökten,. 

Çorum azalığına terfian Artvin ce
za hakimi Hakkı Kaya, 9uncu derece 
Tavas ceza hakimliğine terfian oyer 
sulh hakimi Hikmet Mamikoğlu, 9 un. 
cu derece Yozğat sulh hakimliğine ter 
fian oyer sulh hakimi lhsan Balkan, 

Cide hakimliğine terfian Çine haki· 
mi Ali Riza Azak, 9 uncu derece Kırk. 
larcli sulh hakimliğine terfian oyer 
sulh hakimi Talat Uras, Ankara sulh 
hakimliğine teı:fian Ankara aza mua· 
vini Melahat Sengel, 9 uncu derece 
Kırkagaç M. Umumiliğine terfian o. 
yer M. Umumisi Adnan Sözmen, 9 
uncu derece İzmir sulh hakimliğine 
terfian oyer sulh hakimi Ömer Kaya
lı, 9 uncu derece Of M. Umumiliğine 
terfian oycr M. u. ıi Tassin Ceyhan, 
9 uncu derece lstanbul sulh hakim
liğine terfian o yer eulh hl.kimi Tah. 
sin Üstüne!, 9 uncu derece Reşadiye 
hakimliğine terfian o yer hakimi Ne
ja.t Eğemen. Sivas azalığına terfian 
Eskişehir sulh hfilcimi Hamdi Güven, 
Kars sulh makimliğine terfian .A.kca. 
abat Tevfik Ererdem, 9 uncu derece 
Artvin sulh makimliğine terfian o 
yer sulh hii.kimi Habibullah Erkılınç, 
Sandıklı hukuk hakimliğine terfian 
o yer hukuk hakimi Etem Akcadoğan 
l ula azalığına terfian Cimav hukuk 
hakimi Kemalettin Akşit, 9 uncu de· 
rece Gönen M.U.; liğine terfian o yer 
M. umumisi Sadık Yarıcalı, 9 uncu 
derece Dursunbey M. umumlliğine ter 
fian o yer M.U. si Cemil Akdoğan, 
9 uncu derece İstanbul M. U. muavin. 
liğine terfian o yer M.U. muavini Feh 
mi Çağıl, 9 uncu derece Adana sulh 
hakimliğine terfian o yer sulh haki
mi Babaettin Sümer, 9 uncu derece 
Karaburun M. U. liğine terfian o yer 
M. U. si Ömer Yürükoğlu, Yozgat 
M. U. muavinliğine terfian Şarkışla 
M. U. si Kamer Gerçek, 9 uncu dere. 
ce G :.:rdes M. U. liğine terfian o yer 
AL U. si Hikmet Turhan, Antalya. a
zalığına, terfian Niğde sulh hakimi 
Hüseyin Özer, Palo M. U. liğine terfi. 
an Demirci M. U. si Şükrü Gümüşoğ
lu, 9 uncu derece Emirdağ M. U. Jiği. 
ne terfian o yer M. U. si Hakkı Ak
man, 9 uncu derece Manavgat M. U. 
liğine terfian o yer M.U. si Zeki Ol. 
cay, Gediz ceza hakimliğine terif an 
Bünyan M. U. si Nuri Badkan, Gül
nar M. U. liğine terfian Koyulhisat 
1l U. si Hnkkı Yılmaz, Tire ceza ha. 
kimliğine terfian Isparta M. U. mua-

9 uncu derece Ilgın M. U. liğine terfi. 
a.n 0 yer M. u. si Muhtar Söylemez, 
Simav hukuk hakimliğine terfian 
Sungurlu M. u. si Niyazi ~Ünal, 9 l1l1: 
cu derece Eskişehir M. U. muavinli. 
ğine 0 yer M. u. muavini ~rfan ~
deş, 1stanbul azalığına terıfan Sıhv. 
. "·[ U si Nuri öztunç, 9 uncu dere. 

rı ı• • • 
ce İzmir M. u. muavinliğine terfian 

0 
yer M.U. muavini Cevat özpay, 9 

uncu derece Gebze ceza. hakimliğine 
terfian o yer ceza bakimi Rıza ~n~n, 
9 uncu derece Alaşehir hukuk bakım 
liğine terfian o yer hukuk hakimi ts. 
met Tulny, 9 uncu derece Daday hu. 
kuk hakimliğine terfian o yer hukuk 

h ·k·mı İhsan Kı1mi Göktürk, 9 uncu 
a 1 ·v· t fian 

derece Nazilli ceza hki~hgıne er 
o yer ceza hfıkimi ŞaJnr . özd~&r, 
Şarkırhisar azalığına terf ıan Sınop 

. . Refet Kii.bya.oğlu, 9 uncu aza mun vını . 
derece Tavsanlı hakimliğine terfıan 

h• kı'mi Salih Alpaslan, 9 un. 
0 yer a . 1.v. 

d Ankara sulh bakım ıgıne 
cu erece . M aromer 
terfian o yer sulh hakimı u 
Köktilrk, 9 uncu derece Başkale ~uk~ 
hakimliğine terifan o yer sulh ~~. ı. 
mi Rıza Bahadır, Tire M. U. Iıgıne 
t f

. ,......aiz ceza hakimi Kemal er ıan ucu •. 1.v. 
Berk, 9 uncu derece Ç~bı~ h~kım ıgı. 

t fı·an 0 yer hfıkimı Hılmı Arısoy, 
ne er Ak' ı•v• 
9 uncu derece Aydm sulh ha ım ıgı-

t rfian 0 yer sulh bfilı:imi Fethi 
ne e l . 1 v 

l{ura.ner, 9 uncu derece zmır aza ıgı. 
na terfian 0 yer azası İsmail öğüt, 
9 uncu derece Gerze hakimliğine ter
tJaıı o yer hikimi Hamdi Çalakoğlu, 
Şereflikoçhisar hukuk hakimliğine 
terfian Amasya aza muavini Abdul. 
bari Erden, 9 uncu derece Susığırlık 
sulh hakimliğine terfian o yer sulh 
bakimi HüsnU Aydınlı, 9 uncu dere.. 
ce Bünyan ceza hakimliğine terfian 

0 
yer ceza bakimi Abdullah Kuşan, 

9 uncu derece Ankara ~1~ h.aki~i
ğine terfian 0 yer ~ulh bakımı Rasıh 
Yi engil, 9 uncu derece Bandırma. 
su~ biıkimliğine terfian o yer sulh 
Mkimi şehpezat Anış, 9 uncu derece 
Sandıklı ceza hakimliğine terfian o 

ceza hakimi Abdunnafi Onat. 9 
yer · h"k' ı•V• t uncu derece Dersım a ım ıgıne er. 
f'an 0 yer hakimi Fevzi Şen, 9 uncu 
a1

ercce Dlizce sulh hakimliğine ter
fian 0 ver sulh hakimi Kemal Ergin, 

9 uncu. derece baş M. U. muavinliği. 

Merzifon M. U. liğine terf ia.n o yer 
M. U. si Mustafa. Somer, Baş M. U. 
muavinliğine Trabzon azası Mehmet 
Aliş Sebilk, Manisa azalığına Küt.ah. 
ya. azası Ziya Gökalp, Yozgat aza.lığı. 
na İskilip ceza hlkimi Abdulbari U. 
ğur, Sinop azalığına Gürün ceza ha. 
kimi Asım Ayat&, Bolu azalığına ls.. 
kilip M. U. si Tahsin lJnür, Hendek 
ceza hlkimliğine Bayburt ceza. hlki. 

mi Necati Aras, VezirköprU ceza. hL 
kimliğine Vezirköprü azası Hadi Do. 
mer, Kastamoni azalığına Taşköprü 
M. U. si Cemil Atay, lstanbul sulh 
hfilı:imliğine Kars sulh hakimi Veli 
Doğrul. 

35 LtRALyK MEMURiYETLERE 
TERFi EDENLER 

Samsun icra memurluğuna eıki Be· 
şiri sulh hakimi Şeref Altan, Afyon 
müddeiumumi muavinliğine Midyat 
müddeiumusi Nurettin özen, Silifke 
sulh hakimliğine Hilvan sulh hakimi 
Fazlı Cangu, Niğde aulh hakimliğine 
Keban sulh hakimi Nazmi Tuğayhan, 
Keban aulh ha1dmlifine Gaziantep •· 
zası HulO.i Fuat Saner, Ankara eulh 
hakimliğine Bcypazan milddeiumusi 
Osman Selçuk, Gemlik milddeiumumi 
liğine Bitlis sorgu hakimi Fuad Özpay, 
Kuşadası mUddeiumumiliğine Karaman 
müddeiumumi muavini Fevzi Balkır, 
Karaman müddeiumumi muavinliğine 
eski Garzan müddeiumumisi Osman 
Kaplanğı, Simav müddeiumumiliğine 

Çapakçur müddeiumumisi Hasan Er
söz. Demirci müddeiumumiliğine Pa
lo müddeiumumisi Kudret Karabay, 
Mudurnu müddciwnumiliğine Siverek 
müddeiumumisi Albayrak, Acıpayan 
hukuk hakimliğine Göle sulh hakimi 
Mataracıoğlu, Terme mUddeiumumili
ğine Ergani madeni müddeiumumisi 
Cevdet özden, Saideli mUddeiumumili· 
ğine Hınıs milddeiumumiıi Cevdet Su· 

30 LİRALIK MEMURİYETLERE 

TERFi EDENLER 

Buldan hakim muavinliğine hukuk 
mezunlarından Fahri Cebeci, Ankara 
sulh hakimliğine Nalluhan müddeiumu 
mi muavini Nurettin Gürsel, Diyarba
kır müddeiumumi muavinliğine Diyar
bakır sorgu ha'kimi Hilmi özbay, Diyar 
bakır sorgu hakimliğine Birecik ıorgu 
hakimi Hidayet Ertem, Söke sorgu ha
kimliğine Tavas sorgu hakimi Al!ed

din Tuzcu, Kastamonu sorgu hakimli
ğine Cihanbeyli sorgu hakimi Şükrü 

Saka, Amasya aza muavinliğine Tefen 
ni hakim muavini Ziyaettin Dokuma
cı, İnebolu sorgu hakimliğine Yenişe· 
hir sorgu hak.mi Necati Ongan, Yeni
§ehir sorgu hakimliğine Acıpayam sor· 

gu hakimi H~i Tanman, Balıkesir 
müddeiumumi muavinliğine Trabzon 
müddeiumumi muavini Ali Şahiı1ler, 

Bergama hakim muavinliğine Akhiıar 
bakim muavini Klmüran Ayral, Erzin· 
can hakim muavinliğine ~ckat hakim 
muavini Milrüvvet Doğu, İstanbul ha

kim muavinliğine İstanbul icra memu· 
ru Muhtar Nail Topuz, Kandra hakim 
muavinliğine Edirne icra memuru Fey· 
ziye özkurt, Edirne cra memurluğuna 

ıoriu hakim muavini Alii:lullah Kara
kaıoğlu, Çanakkale aorgu haiimliğine 
Malatya sorgu hakimi Halil SukQti 
Erzurum aza muavinliğine Fethiye 
sorgu hakimi Kadri izer, Fethiye aor
gu hakimliğine Erzurum aza muavini 
AJdnan Karasu, Tekirdağ müddeiumu
mi muavinliğine Ilgın hakim muavini 
Enis Sezen. 

22 LiRALIK MEMURiYETLERE 
TAYIN EDiLENLER 

Tavtanlı sorgu hakim vekilliğine A
namur sorgu hakim vekili Rifat ıBaş
oğlu, Anamur sorgu hakim vekilliğine 
Tavşanlı sorgu hakim vekili Haydar 
Erelmah, Beypazarı sorgu hakim ve
killi ğine Şerefli Koçhisar acrgu hakim 
vekili Halit Atalay, Malatya sorgu ha
kim vekilliğine Çanakkale ıorgu hakim 
vekili Hilmi Atak tayin kılınmıştır. 

programı 
l • AGUSTOS • 938 - PAZARTESi 

OGLE NEŞRiYATI: 

Saat 14.30 Plı\kla Türk musikisi, 14.50 
Havadis, 15.05 PlAkla Tilrk musikisl,15.30 
l\luhtelir plak neşriyatı, 16.00 Son. 

AKŞAM NEŞRiYATI: 

Saat ıs.so PJAkla dans musikisi, 19.15 
Rıfat ve orkndnşları tarafından Türk mu· 
slkisl ,.e halk şarkılan, 19.55 Borsa ha. 
berlerl, 20.00 Saat ayarı: Grenviç rasatha· 
nesinden naklen. Mustafa Caiılar ,.e nrko
daşları tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları, 20.40 Hava rap0nı, 20.0 Ömer 
Rmt Doğrul tarafından arabca söylev. 
21.00 Saat ayarı: ORKESTRA: ı • Men· 
delson: ROy Balı. 2 - Musiki: Dans de 
Persan. 3 - Ramo: M~nilet. 21.30 Fasıl 
saz heyeti: İbrahim ve arkadaşları tarafın. 
dan, 22.10 Dümarini idaresinde mandolin 
orke ırası, 22.50 Son haberler Ye ertesi sü
nfın program. SON. 

2 - AGUSTOS • 938 - SALI 

OGLE 1'"EŞRlY ATI: 

Saat 14.30 PUikla Türk musikisi, 14.50 
Hayadis, 15.05 PlAkla Türk musikisi 15.30 
Muhtelif plAk neşriyatı, 16.00 Son. 

AKŞAM NEŞRiYATI: 

Saat 18.30 Hafif mtızik: Tepebaşı Bele
diye bııhccsinden naklen, 19.15 Konferans: 
Kadıköy Halk evi namına: Se,·ket Salih, 
,(Çocuk hastalıkları), 19.55 Borsa haberle
ri, 20.00 Saat ayarı: Grenviç rasalhanesin· 

,. den naklen. Vedia Rıza ve arkadaşları ta
rafından Türk musikisi ve halk şnrkıları, 
20.40 Hava raporu, 20.43 Omer Rıza Doğ
rul tarafından arabca s5yle, 21.00 Saaat 
ayarı: ORKESTRA: 1 - Grek: sil\·it aljc. 
riyen. 2 • Gnnn: Extns. 3 - Glinka: Kra
koviyak. 21.30 Muzaffer llknr ve arkadaş· 
ları tarafından Türk musikisi ve halk şar. 
kılan, 22.10 Müzik ve varyete: Tcpebaşı 
Belediye bnhçeslnden naklen, 22.50 Son 
haberler ''e ertesi günün programı, 23.00 
Sant aynrı: SON. 

3 - AGUSTOS • 938 • ÇARŞAMBA 

Saat 14.30 Plilkla Türk musikisi, 14.50 
Havadis, 15.05 PIAkla Türk musikisi 15.30 
Muhtelif pltık neşriyatı, 16.00 Son. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

Saat 18.30 Plilkla dans musikisi, 19.15 
Konferııns : Eminönil Halk evi namına: 
lskendcr Fahrettin (Propogandatarihi), 
20.00 Saat ayan: Grenviç rasathanesinden 
naklen, Nihal Asım ve arkadaşları tara. 
fından Türk musikisi ''e halk şarkıları, 
20.40 Hava raporu, 20.43 Ömer Rıza DoA· 
nıl tarafından arabca söylev, 21.00 Saat 
ayarı: Şan, Bedriye Tilziln Stildyo orkest
rası refakatile, 21.30 Tahsin Karakuş ve 
arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları,22.10 M!h:lk ve varyete: Te
pebaşı Belediye bahçesinden naklen, 22.50 
Son haberler ,.e ertesi günün pdogramı, 
23.00 Saat ayan: SON. 

- KURUNun Jdta.P §eklinde roman telriksaı -

Dün Ve Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

Son defa ne~"'l'e. 

dilen Bizan.• im 
paratorluğrı turı 

hi ilB 66 cilt ta 
ma mlanmı~tır. 

Başlı l>a~na " 
bütUn ilim a~eft 
Zeri dovurarok dı .. 
re.·rı ' ,,;;-,.] ola · 

bu kiitüph..1ne .. 
çinds ikfısatfi ' 
debi ,;e ilmi me
zular üzr.rintt yo 
:ılmış en 11rm I 
tapl.an bul11r11• .. 

nıız, Tr.rri1 " 1"1' • 
Tıirk nkı11111r11. 

nnın çok 11a1c • 

dan tanıdığı '°h 
siyetl~ tarafı· 
dan ynpılm1şı 

Kitoplan tnııtı. 
ve muhtelif •eril" 
ri peral;ende C'ı4 

rak alanlara t .,.. 
riltit yapılır. r~rı 
raôllllt vm. , .. 
tanbul - Vı&/rl~ 
Yurdu. 

JOKONT GV'LUYOR se 
--~-
tşıcr sarpa sarmadan doktor Llbbard bızır gi

bi yetişti ve herhangi bir lhtllttın önUnU aldı. O-

na: 
- Bir daha böyle şeyler yapmayınız, dediği 

vakit de, Dorls meydan okurcasına: 
- Beni bundan kim menedebilir? .. diye ce· 

vap \•erdi. 
Doktor Llbbard, gene o kocaman kederli göz-

leriyle hastasını sUzerek: 
- Sizi kimse menedemez. Fakat kendinizi ve 

çocuğunuzu dilşilnmenlz ııı.zımsa .. Zavallı yavruca
ğın ne suçu var? .. Daha dUnyaya gelmeden onu 
öldlirmeğe hakkınız yoktur .. dedi. 

Doris bir mUddet sustu, sonra fısıldadı: 
- Pekdlft. .. Bir daha yapmam ... 
o gece Mister Hutton, karısının yanından 

nyrılmadı. Kendisini tam .manaslyle bir katti, ca
ni sayıyordu artık .. Bir mUddet, bu zavallı tocuğu, 
yavruyu sevdiğine kendisini inandırmak istedi. 
lskemleslnde şöyle, yarı kestirirken, birden ka· 
zık gibi doğruldu ve kendisi tartakladı. Benliğin· 
de his namına hiç bir şey bulamadı. Yorgun, bit· 
kin ve mustarip kadavradan başka bir şey değildi 
artık ... Sabahın saat 6 sında. soyundu, yatağa. gir· 
dl. Birkaç saat uyudu. Öğleden sonra da. mUddei· 
umumi Mister Huttonu: "taammüden kattı,, BU• 

mahkemeye verdi. HapH attırdı. 

'--- - -
JO'KONT GttLttr'OR 53 

Dorlsln sesini duydu: 
- Tcddl şekerim .. Teddiclğlm. 
Tokmağı çeYlrdl. Ufak bir çıtırdı oldu. Dorf. 

sin sesi inleyen, ıstırap <:eken bir kadının sesi gibi 
idi. Geri dönse miydi? .. Evet, evet, hemen koşma· 
lı, Dorlsln kucağına atılmalıydı. Tokmağı tuttu 
ve birden elini <:ekerek kapıdan uzaklaştı. Merdi
venlerin yarısına gelince durdu. 

Dorlsin budalaca bir harekette bulunarak, ne 
bileyim, pencereden kendisini atmak, daha başka. 
şeyler yapmak lhtlmaUnl aklından ge<:lrdl. Etra
fını dikkatle dinledi. Hiç bir şey duyamadı. Ama, 
sanki yanında imiş gibi, Dorlsln ayaklarının ucu
na basarak pencereye gittiğini, perdeyi kaldıra. 
rak, yarı beline kadar sokağa. sarktığını görür .gl· 
bl oldu. Serin bir gece idi. Azıcık yağmur <:lsele
yordu. 

Bulunduğu odanın penceresi de 10 metre yUk
sekllkte idi. Olur a .. Şeytan dUrtebtlfrdl. Bir ke
resinde Plcadelly'de oturduğu sıralarda bir kö
peğin iki katlı blr evden sokağa dUştUğUnU ve A· 
nında ağzından köpükler gelerek can 1:eklştitfni 
btıtiln fecaatlyle görmüştü... Ne yapmalı tdl? .. 
Tekrar ona gitmeli miydi? .. Giderse ayağı kırıl. 
sındı. Dorlsten nefret ediyordu. GUnahr kadar bl1e 
onu sevmiyordu. 

Bir mUddet yazı odasında. oturdu. Neler ol
muştu? .• Daha da neler oluyordu? .• 

vini Selami Kuzucuoğlu, Bitlis azalı. 
ğına terfina Günnr M. U. si Kadri Du 
ran ,9 uncu derece Sındırgı M. U. liği
ne terfian o yer M. U. si Nusret Te. 
kin, 9 uncu derece Eskişehir M. U. 
muav!nliğine terifan o yer M. U. mua 
vini Besim Altıok, Söğü~ M. U. Jiğine 
terfian Fenike :lo.1. U. ei Şemsettin De
miröz, 99 uncu derece İstanbul M.U. 
muavinliğine tcrifan o yer M. U. mua 
vini Sadrettin Berk, Tokat M.U. mua. 
vinliğine terfian Petürke M. U. si Nu
ri Ocnkçıoğlu , Göre•,~ M. U. liğine ter. 
fian o yer M. U. si Ali Özdemir, 9 un· 
cu derece Bolvadin M. U. liğinc ter. 
fian o yer M. U. si Necati Erdoğan, 
Kemaliye M. U. liğine terifan Çine 
M. U. si Asaf Güneç, 9 uncu derece 
Adana M. U. muavinliğine terifan o 
yer M. U. muavini Şerafettin Gök· 
man, 9 uncu derece Bursa M. U. mua. 
vinliğine terfian o yer M. U. muavi. 
ni Edip ünalerzan, İstanbul M.U· 
muaminliğine terifan Refahiye :M.U. 
rıi Turgut Oktay, 9 uncu derece Ilgaz 
hakimliğine terif an o yer hakimi Hay 
rettin Genya, 9 uncu derece tstanbul 

~~~_:._~__....___......_~~,;;aliı~~ılliıllıliiııl .... lillıılrılllllıııııiıfıliıİiiıllıllllill ...... iİIİı1lllılıİiflılİlillİilıllfilııllııılıMı--........... ~~..-.~.ıitıı..i..-lllfİilıll~~ 
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' .............................. .. 
Şirketi Hayriyeden : 
1 Ağustos 1938 Pazartesi gnUnden itibaren: 

ı _ Mesai saatlerinin değişmesi üzerine 4 Temmuzdan itibaren tarifede 
ynpılm~ olan tadil ve ilaveler mUlgadır. 

2 - 16,25 de köprüden bir vapur hareketle Meeiktaş, Kandilli, A. Hisa. 

n, Kanlıca, Çubuklu ve Paşabahçe iskelelerine uğrıyarak Beykozn gidecektir. 

tBu sefer Cumartesi günleri yapılmaz). 

3 - Saat 16 da köprUden Harem ve Salacağa giden vapur 15 dakika son-
• ra hareket edecektir. 1 

1 4 - Köprüden 16,10 da Ycnlköye kadar yapılmakta olan 146 No. lu se
ff'ı in 5 dakika sonraya alındığı ilfm olunur. 

. . 

o 

AD•IATICA 
SOC. A~. Ol NAVIGAZIONE-VENEZIA 
Uğrayacaklan umanlar 

Pire, Brindial, Venedik 

Vapurlann ftılmlerl 

J•. FOSCı\Rl 
1•'. GHl:\JA~ 1 
P. VOSC,\RI Trieate 

Biltiln A vnıpa için ekspres 
ile telaki ederler .• 

trenler! l•'. GntM.\XJ 
P.AL"ESTİXA 

Pire, Napoli, Manilya, Ocnon 
l\fcrano 
<~ampidngllo 

Fcnic.la 

Hareket ~Unler. 

rııs 

12/ 8 
10/ 8 
26/ 8 

:?/ O 

11/8 
:?:i/ Joe 

R/O 

T. C. Ziraat Bankası 
~ 

\ 

j 

Sermayesi: 100,000,000 rürk lirası 
Şube ve ajans adedi 262 

Para biriktirenlere 28,800 lira 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tmarrul 
hesaplarında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 

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

4 Aded 1,000 liralık 4,000 Lira 
4 ,, 500 ,, 2,000 " 
4 ,, 250 " 1,000 " 

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

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene rçinCle 
50 LiRADAN AŞAôl DOŞMIYENLERE ikramiye 

K.anla, Sellnik, GolOI, Pire, Patraa, 
Aysaranda, Brindisi, Ankonı, Venedilı 

Trieate 

Dlnna 
Ahbazla 
Qıılrlnnlo 

4 / 8 
lR/R 
ı /D 1 

çıktığı takdirde o/o 20 FAZLASILE verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birincikanun, 

l Mart ve 1 Haziran tarihlerinde cekilecektir. 

. • • Alhanv 
Se11nik, Midilli, tmılr, Pire, Kalamata. 

. . . \'esta 
Patras, Brındisl. Venecllk, Triette 

1 

Burgu, V~, K~stence 

Sulina, Kalas, Ibrail 

seo 

Ahbazla 
Campidogllo 

Vcsta 
oulrJnalo .. 
l!.,cnlciıı 

İ!!ıCO 

Dlnna 
J\fcrnno 

Abhnzia 
Cam phlogllo 
Qtıirlnalo 

Fcnlciıı 

I>lanıı 

11 / 8 
2:i/8 Saat 18 dı 

8 / 0 

:J/H 
J0/8 
12/ R 
17/8 

24/ 8 
26/ 8 
31 / 8 

3/8 
10/ 8 

7/ D 

l7/ 8 Saat 17 de 
24/ H 
3J/8 

..................... 

DENiZBANK 
Denızyollan işletmesi 

izm;r Fuarına Tenzilath Bilet 
ı - fzmir fuarını ziyaret edecek yolculara mahsus olmak fizerc bütün 
iskelelerden lzmtr tein yüzde 50 tenziHl.tlı gidiş - dönUş biletleri Ycrl
lecektlr. 
2 - Uu biletlerin satışma 10 Ağustos 938 tarihinden 1tibarcm bnşla
ııacak ve 9 Eylül akşamı nihaye t yerilccektlr. 
3 - Bu lıilctleri hamil olan yol culnrın tabi oldukları şartlar blletle
rln nrknlarmda yazılı olduğun dan bunların ltcmnll itina ile okun· 
mnsı rica olunur. 

Kumpanyamız Venedik tarikile Pa ris ve Londra için, gayet tenzil edilmiş 
fiyatlarla, birleşmiş biletler ita eder. 

G~c:E HelklmD 
Or. ŞUkrU Ertan 

17.ahat almak için ncentnlarımı za mürar.aat. edllmcllcllr. 

Sahibi AS™ US 
r 11 An 

Fazla malıimat almak için Galatada Mumhane Şarap İskelesi 15-17, 141 
"ADRlATtCA,, Umumi Acentalığına (Tel. 44877-8-9) ve Beyoğlunda Galata
saray civarında Yolcu Dairesine (Tel. 44686) müracaat olunur. 

Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. S 
Tel. 22566 (Dr. Osman Şerefettin 

ıpartımaru 
Neşrl~at mUdUrU Refik A. Sevcngil 

İstanbul Bankalar, kasa ve gişe
lerinin ntide gösterilen snatto acı

hp lrnpanmnsma mUttehtden karar 
Yerdiklerini, muhterem müştcrlle -
rhıe ilim ile şeref kesbeder. 
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Bütün bu sorgulara cc,· aı.ı 'ermek için beyni
ni yoruyor, zorlayor; blr türlli işin içinden çıka
mıyordu. Kftbuslu rüyanm müthiş bir hakikat şek
linde tecelli ettiğini görUr gibi oldu. 

Dirclen karşısında idnın selıpasrnm soğuk 

ı:;aylcti yükseldi. Ev~t. bu kabus hakikat oldu· 
ğu takdirde akıbeti, ölümdü. Şerefsiz bir ölümdü. 
Gözleri yaşardı. Bütün ihtiras ve nzaıııetiylo ya
şamayı istcyor, özleyordu. 

Jlaynttn olmak, Jınyntta kalmak ne iyi şey!.. 
diye düşünerek mırıldandı: 

- EmiJy de hep bu emelin iştiyakı ile yan
mıştı .. 

Bu, harikulade, hayrete şayan dünyada ne 
kadar da gezilecek, gilrülecek yerler, lıiliıınıiycn, 
tanııımıynn, garip, insanlar, neşeli Yarlıklar, Ye 
daha görülmemiş, kana kana seyredilmemiş ka
lı ınlar Yardı. 

Alem, keyfedecek, neşelenerek zovklenecck, 
hayattan tUrlü tlirlü ıwsibinl alacak, znvn.llı kem~ 
clisl ise, bir hiç uğruna, masum olduğunu bile bi
le göctüi;U bu dünyadan özleri ncık olarak gi. 
recektl. 

Millet, Londra kUtüplıaneslnlıı loş koridor· 
larında doJnşnrak, eskilik kokan havayı içlerine 
sindirerek, tozlu raflarda bilgilerini artıracak ki
tapları karıştırır, cd<'hiyat, ren, sanat ülkelerini 
kC'şfe uğraşırken. -0; drır, soğuk bir mezarda, 

- KURUNun kJtap şeklinde ronınıı tetrlksaı -
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kurtlar, solucnıılarla mecclleşocektl. 
Du neden, evet neden höyle olsun? .. 
Tulrnf, müphem bir his . .Adaletin yerine gel

<llğlne hıanır gibi oldu. Vnktile, müsrlf, çapkın, 

tıçarr, kayıt \'O kuyut dinlemeyen kendisi tleJ;ll nıl 
idi. Kısasa kısaslı. Şimdi de mukadderatın kendi 
hükmünü sürüyor, buyruğunu yürütüyordu. Bu da 
Allahııı var olduğuna en büyük bir isbattı. 

Dua etmek ihtiyacını duydu. Bundan kırk se
ne evvel, hor akşam yatağmm başıua çöker ve 
dun ederdi. Hnfızasınm kıvrımları açıldı ve o 
zamanlar söylediği duayı tekrarladı: 

- Allahım annemin, babamın, kardeşim To· 
mun, Çisinin YO küçük kardeşimin, matmazelin da. 
clımm ye sevdiğim insanın ömrünü uzun eyleye Yo 
benim iyi blr çocuk olmamı isteye .. Amin ... 

BiltUn bu saydıklarından hiç birisi hayatta 
değillerdi. İçlerinden yalnız Çisi sağdı. 

Kafası biraz rahatlar, dinlenir gibi oldu. En
gin bir huzura kavuştu. Kendisini, Dorlse affet
tirmek arzusiylo, yukarıya çıktı. Onu, yatağının 
ynnılıaşrndaki sedire uzaııınış bir halde buldu. 
Yerde mai bir şişe Yardı. Bir şişenin üstünde "İ
çilmez" diye yazıll bir etiket yardı. Genç kadının. 
~işenin yarısını içmiş olduğu belllydi. 

Mist('r Button, knrısmın fizcrine eğilirken, 

Dorls gözl<'rinl açtı Ye: 

- SC'ıı lıC'nl asın sevmedin: .. diye mırıldnııöı. 

Bizans l mpara· 
torluğunun 
Tarihi 

Bizans meuzuu 
uzun yıllm ayrı 

ayrı tetkik uo fe,. 

tebbU edilmi1' bir 
n.ev:u olduğu hal
d~ bugün bile ay-
11111.atılmam ı., bir
çok taraf tan var· 
dır. Tevfik Yetim
lioğlu tarafından 

lisrınımızn çeım-

len "Bizans f m pa-
ra tnrluğımun ta
rihi adlı J.."itap 
bu aydınlatılma-

mış taraflan tes. 
:ıit etmekte ve bü
tün Bizarnı tarihi
ne temas ederek 
Şa.rki Avrupa im-
paratorluğunım 

bin senelik ını1ru

atına hikôye et
mektedir. 

Adi glinlN: Saat 9,30 dan 14 e ka
dar. 

Cumartesi: Saat 9,30 dan 11,30 a 
kadar. 

Bu cYkat 1 Ağustos Pazartesin
den başhyarak 15 EyJUI Perşembe 
(clahil) günilno kadar de,·am edile
cektir. 

Meşhur 

ŞDırDS'7' ırempl 

Türk Yavrularına 
Hayatını Anlatıyor 

Bol resim ve bol yazı ile 
Cç renkli bir kapak içerisinde 

Pek Yakında Birinci 
Forması Çıkıyor 

Bütün müvczzilerden isteyiniz. 
............................................................ 

Fiyatı yüz ıw- YUSUF P. EczacıoAlu 
ruş olup heT ki- Hüdavendigar caddesi SS. Sirkeci. 
tapçıda bulunur. Hcrgün: (10 - 12) ve (14 • 18) 
Toptan müracaat J• , arası hastalarını kabul eder. 
mah.alli: - lstan- -•~~s::::::~~~~~~~~~ 
bul, Vakit Yurdu. 


