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Turkıye yahu
ddleri hakkında 

ı\ı.izlın A.sııu Us, 
Bir Türk l'nhudisbıln size gön. 

<.lcrllrııls mektubunu Kt.:UUN'da (25 

t<.>mnnı~ J U38) okudum. llen, bu gL 
bi fikh' ~<.>kişınelcrindeıı, öteden bc-
1 i, ho-;lnıunıun .Hu, ama, bana çok 
önemli bir yurt 'c ulus i ,1 gibi gc. 
Uyor. onun ic,:iıı dü~üııdüklcı·iıııl n

çı~tc.:n )ıtz.ınıık h.ti3ortıın, \e 1\.U .. 
nı·x•ttn bııııu da ufnk bir yer Yere.. 

•r~n .. nu ı,:O l'ıniı ~u.nua 
"l nhudl yıırua-;;1uuzın mc tubwıa 
hlrkuç kere okudum. Beni sevJndJ
ı·cn 11tırlnr gördüm. Türkiye için 
knnn11 clöknıJyo hn7.ır Yahudilerin 
aramızdıı ynşndığmı bilmek, onla. 
rın )Urt smı;llerlnc şahit olmak; 
dm1ct • Jnırnıı Türklüğün en büyük 
dllcklcrind~n biridir. Hlz herhangi 
bir yabancının bize karşı kullanclı .. 
ğı tatlı <lfülcn zc,·k nlırkcn, Yahu .. 
<1iliğln böyle yüksek aşklnrınn kar
şı yüreklerimizi ürıtcriş iz bırnka. 
rnnyız. l•urt 6C\ gisi, insandım en 
on \'nl'lrğrnı isti yen anıtsal (o bic~C

' i, nıonumcııtnl) bir sc,·ghUr. Kıı· 
l ıt:srz 'c şnrt ız blı' sevgi ... Mektup 
sahibi, öyle nnJnşıhyor, bu kutsal 
sc,·glJi henliz sczcmcmlştir. Biz ge. 
niş günlllliiyliz, yurt sm·gl l a1fa-
1tc"lııf ıı llk harflerini kckc1iyenlcr. 
den, zaten büyük şeyler beklcncıni
) cccğinl hiliriz. Dikkat ettiniz mJ, 
nıcktup snhlhl ne diyor: 

"Onlnr (yani Yahudiler), but ün 

dünynya i pat edeceklerdir ki, ken .. 
dllerlnc insanca munrncle edenlere 
iile iye minnettar kalncaklnrdır.,, 

llÖJ le şnr1lı sc\'gilcr, şnrtlı bnğlı. 
lıklnr; l urt sc\glsi çcrı;h'c!'inc gi. 
rcıııcz. ]}C\]Ct, tnrflı \ 'O kü1tilr birll. 
ğfni ynşıynnlnr, ne bUylc şartlı sev-
11-ilcrdcn, 11c de •1minnettnrhklnr. 
tlnn., bnhsc<lchilirlı•r. Ziya Gökalp 
bu kut nl (lııygıı) u ne kı~a ,·o ne 

giizcı nrılnt ıyor: 

Gözlerimi knpnrım, 
\·a7Jfcnıi yapnrmı. 

Biz Türkler, her rnkit, bÖJ lo > np
nu~ızclır. Znmnıı gelmiş, kanlı bir 
sultan bnhnmrzı asmış, Jcardcşlrnl. 
zl sürmüş, C\ imizi 3 ıkmıştır. Fnkat 
ilk sn,·nş borusu kırın sessizliğinde 
ürpcriııl'e hu clcrhı acı susnrn~tur, 

n)frnizlc 
henüz knnnynn 'ıu·ıunızı •-
i)rtııılısiizdlir '<' lmpnh gli:ılc ko~nıu
"'Uzclıı;. Pü• tik di .. ipliıı hnııa (lcrlel'. ' 
~ • ~ ~ 1 
, .,.e OOJ fo kutsnl dJ~ipllnleri ya nız '. 
llilnya tnrihlıı<lc unıt nl izler hırnk. 

. 1 1 ) :ı.,,..·nbilirlcr. 
nınsrtıı bıleıı u us ıı r . ·' 
BüJ Uk l uı1 ı .. ıcrı iinüııılo Türkün 
acısı, i>fkcsi siiner. Yur<lu için ca~ı
nı esirgcmlycn in ıın; yurdnnnn yük 
sek <11ı-1pllnl lı;fn cnn dinıcrtll~ln. 
ıfon çok ılnhn ctıcnıııılJ <>t .. ız oln 11 

( Sm ı ıı. ~. • u q > J 
M 'Nennı 

- - - --
Başvekil At yarışlarında 

Ba;yektı dtln nt yarışlarmda 

Dnşvekil ceıın Bayar, dün öğleden I 
sonra Vcllcfendl sahasında yapılan 
nt koşularında bulunmuşlar, koşu. 

ıarı baştan sona kadar bUyUk bir a. 
JA.ka ne takip etmişlerdir. 
Koşu esnasında Ycşllköy \'C cıva.. 

rındn kamp yapan flkıncktcp taıe. 

bel erinden bir grup Baş' eklllmlzln 
bulundukları trlbilııiln önüne gele. 
rek tczahUrattn bulunmuşlardır. B. 
CclAI Bayar, nılnimlnilcrln bu teza. 
Jıüratıııdan mütehnst:iis olarak tribün 

den inmişler 'c kamplarının nerede 
olduğunu sormuşalr Ye kampı ziya.. 
ret etmeyi vaat etmişlerdir •• 

Talebeler hepsi blr ağızdan Ba~. 

vekllf kampa davet etmişler ve B. 
CeHl.1 En.yar: 

- llk fırsatta sizi kampta görmt. 
yo geleceğim, demişlerdir. 

CclAI Baynr, koşuları sonuna ka. 
dar takip ettikten sonra otomobille 
rlle halkın alkışları arasında saha. 
dan ayrılmışlardır. 

ispanyada 
Bir lngiliz gemisi daha 
bOmbalandı, yandı 

ıngilteren:n Alikante konsolos
luk ajanı ö:dü 

(Yazısı 4 üncüde) 

Mareşal Balbo 
9 ağustosta 

BerHne gid~yor 
Berlin, 7 (A.A.) - Siyasi Berlin 

mahfelleri Mareşal Balbo tarafından 
9 Ağustosta Berlinc yapılacak olan 
ziyareti İtalyan ve Alınan hava kuv. 
vetleri arasındaki münaaebetleri ve 
teşriki mesaiyi kuvvetlendirecek mü
him bir hadise şeklinde telakki et
mektedirler. Bu ziyareti derhal gene. 
ral Vuillemin'in Berlini ziyareti takip 

(801111 Sa. f StL 1) 

sonra -
arazisi e 

açtılar 
• 
1 

1 R u s t o p ç u 1 a r·ı 
Tayyarelerin de iştirô.kile mukabil 

taarruza geçti 

Japonlar Sovvet topİ'ak
Iarından çıkarıldı 

Moskova, 7 (A.A.) -Tas Ajansın.' mukahll taaıTuza geçmişler ve Sov. 
dan: yet arazisini Japon unsurlanndan tat. 

Birinci ordu erkanı harbiyesi bir hir etmi§lerdir. 
tebliğ neşretmiştir. Bu tebliğde B. 
Şigemitsu tarafından '.L Ağustosta ya. 
pılan "muslihane,, tekliften bir gUn 
sonra Kasan gölü ortasında yerleşmiş 
olan Japon kıtalarmın Sovyet arazi
sine kar§l bombardıman ateşi açmıe 
oldukları beyan edilmektedir. Hatta 
Japonlar, top ta kullanmışlardır. 

Tebliğde Ruslann da mukabelede 
bulunmu§ ve topçu düellosunun üç 
saatten fazla devam ettiği ilave edil
mektedir. Nihayet Japon bataryalan 
ateşi kcsmie1erdir. 

Ruslar tayyarelerin de iştirakile, 

Moskova, 7 (A.A.) - Uzak Şark
taki vailyet, Sovyet efkarı umumiye. 
sinin bütün nlikasınm merkezi ol. 
makta devam etmektedir. Müdafaa 
komiserliğinin organı olan (Kml yıl. 
dız) gazetesi §Öyle yazıyor: 
"Şımank Samurallerin i§tihalarını 

bilen Sovyet hilkllmeti Uzak Şark 
hududunu geçilmez bir hale getirmek 
için seneden seneye tahkim etmiştir. 

Pravda gaı.etesinde Miralay Kon
daşof, eski münferit müstahkem mev. 
kiler sisteminin yerine Majlno hattı 

(Sonu Sa. 4 Sü. 1) 

Dünkü spor hareketreri 
---'~~ ..... 1-JL - ~ - % 

Kara Ali, Cak Şeri ile 
berabere kaldı 

F 't 1 
Xara AU, Cak Şcl'l' nirı nynğmı bUkUroı 

Deniz yanşlarm dan bir ~rOnUş 
(Yazısı 10 uncu sayfamızda) 

Çinliler 
Yine sedlerl yıkarak tuğyana sebep oldular 
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No.22 Vazao: Niyazı Ahmet 
Dersimde Munzur adı her şeyden üs. 
tündür. Onun adı ile yapılan } emin ka. 
tiyen çözülmez, ismi anıldığı vakit 
Dersimde her§ey durur. O kadar, ki 
Dersim ve Dersimli bir tek (Mun. 
zur) kelimesinin çemberi içindedir. 
Hiçbir kuvvet onları bu çemberden çı. 
karamaz. 

Munzur efsanesi gu: 
Dersim ağalarından biri bir gün 

kalkıp Mckkcye gidiyor ve köyde 
genç, güzel karısını çok itimat ettiği 
çobanı Munzura bırakıyor. 

Munzur karlı dağlar, yeşil ovaların 
şiiri ile büyümuş ve kabuğu içinde ya 
şamıya ahiJDı§ bir insandır. 

Bir gün atasının kansına geliyor: 
- Hanım diyor, ağa benden bir sa. 

han helva istedi. Yap da götüreyim. 
- Ağa nerede geldi mi?. 
- Yok, Mekkededir. 
Kadın: 

- Sen helvayı Mekkeye mi götüre 
ceksin?. diye soruyor. Munzurun canı 
helva istemiştir, yapayım da yesin dL 
yor. O gece güzel bir helva hazırlı. 

yor, sabahleyin bir sahan d.clusunu 
Munzura veriyor. 

Kadın ikinci gün sahanı geri alma. 
yı bile unutuyor, aradan aylar geçi. 
yor-ve bir gün ağanın köye gelmekte 
olduğu haberi geliyor, bütün köylü 
onu hudutta karşılama'k üzere hazır. 
laruyor ve bekliyorlar. 
Ağa bir müddet sonra omuzunda 

heybesile sökün ediyor. Kalabahğa 

yaklaşınca köylülerini tamyor. Hepsi 
etrafııu sanp ellerini öpmek istiyorlar, 
fakat ağa mani oluyor, kalabalık ara. 
&mda !(Obanı Munzuru rmyor. 

Bir kenarda boynu bükük duran 
' Munzuru görünce 'köylü: 

- Eli öpülecek ben değilinı işte şu 
benim çobanım Munzurdur. Onun eli. 
ni öpünüz .. Diyor. 

Tabii köylliler şaşırıyor ve garip 
garip ağalacının yüzüne bakıyorlar. 

Ağa anlatıyor: 

- Bir gün diyor, Mekkede dolaşır .. 
ken canım karımın yaptığı helvadan 
istedi. Hem o kadar çok istedi ki, 
ikinci günü bir de baktım, ki Mun. 

zur bir sahan helva ile geldi. Sahan 
bala heybededir. Şimdi inanmıy.orsanız 
gidip karımdan da soralım. 

Yürüyorlar, karı: 

- Evet, diyor Munzur bir gün a. 
ğa helva istiyor diye benden bir sahan 
helva aldı, hattd sahanı da getirme
di. 

Bu izahat, köylil için knfi gelmişti. 
Hepsi Munzurun etrafını sarıp yalnız 

elini değil, ayaklarını, eteklerini öp • 
meğe çalışıyorlar. Fakat Munzur uta. 
nıyor, öptürmek istemiyor, bütün 

kuvvetini tabanlarına vererek karlı 
dağlara doğru koşuyor. Köylliler bu 

ermiş evliyayı bırakmıyorlar, takip e. 
diyorlar. Yol, dağ eteklerinde sona e
riyor. Munzur kaçanuyacağmı anla.. 

yınca toprağın arasından içeri giriyor, 
köylüler de ayni yerden girmek ister. 
lerken müthiş bir gürültü ile .oradan 

büyük bir nehrin aktığını görüyorlar. 
Munzur diğer taraftan dışarı çıkıyor, 
tekrar dağa giriyor, girdiği yerden 
gene su fışkırıyor ve bu yedi defa 
tekerrür ediyor. Bundan sonra Mun. 
zur bir daha görünmüyor. 

İşte Dersimin Munzur efsanesi. 
Munzur dağı, ve Munzur sulan. 
Alkadın Munzurun başı için yemin 

murdan evvel toplanan kara bulutlar 
gibi gözleri bulanmıya başladı. Sert 
bir sesle sordu: 

- Söyler misin? 
- Söylerim .• 
Alkadın Adnanın yuz:une bir daha 

baktı. Sonra ayağa kalktı. Tekrar o • 
turdu. 

Soluyordu. Biraz evvelki hiddeti ve 
asabiyetinin yerine derin bir yeis çök. 
müştü. 

Adnan onun bu haline acıyordu. 

Fakat öğrenmek istediği bir sır vardı. 
Belki bu sır kendi mukadderatı idi. 
Mühim olduğunu seziyordu. Onun i. 
çin Alkadına her ne pahasına olursa 
olsun ıöyletecekti. 

- Çok mu üzüldün Alkadın? .. 
-Yok .. 
- Bak, Gülçubuğun ne söylediğini 

bana söyle .• Ben de M unzurun başı i. 
çin yemin ederim kimseye söylemem. 

Alkadın gülilmsedi. Dudaklarını 

büktü: 
- Söylerim Adnan Bey .. Biraz bek. 

le .. 
Destiyi eline aldı, yavaJ yavaJ ma.. 

ğaranın kapısına doğru ilerledi. Kapı. 
dan çıkarken: 

- Ben su getireceğim.. Şimdi ge. 
lirim .. Dışarı çıkma, dedi. 

Adnan, düşünüy.crdu. Alkadının ha 
ti büsbütün başka idi. Daha sıcak, da. 
ha içli bir kadın hissini veriyordu. Öy 
leydi de. 

Kendisini sevdiği muhakkaktı. Hat. 
t& izhar etmişti. Fakat sırrı bir türlü 
söylemek isteıniyordu, 

Aradan epey müddet geçti. Alkadın 
ortada yoktu. Adnan §Üphelendi, ma. 
ğaranın .kapısına çıktı. Etrafa bakın. 
dı, kimseler yok.. 

Seslendi: 
- Alkadın .. Alkadın .• 
Birkaç adım ilerledi. Yalanlara, u • 

z;aklara bütün dikkatile baktı. 

- Alkadın, Alkadın .• 
Dersimli kız, Munzur gibi sır kal. 

mıştı. 

Adnan bir mana veremiyordu. Dağ 
başında bu kız nereye · gidebilirdi. 
Aramak, arkasından koşmak, imkan • 
sızdı. Çünkü tek bir yol yoktu. Her 
tarafı o bilirdi. 

Kutuderesi mağarasının ağzına doğ 
ru baktı. Belki oraya gitmiştir diye 
düşündü. 

Hayret.. Mağaradan koşarcasına ye 
di sekiz Dersimli çıkmıştı. Önlerinde 
bir kadın yürüyor, kendisine doğru 
geliycrlardr. 

Adnan, sUratıe geri döndü ve mağa. 
rasına girdi. Bir kenara büzüldü. 

- Galiba son gecemizdi. 
Diye acı acı göğüs geçirdi. 

Hava karanyordu. Bu saatte Der • 
simliler niçin geliyorlardı?. Alkadın 
mı şik~yet etmişti acaba? .. 

Merakı çok sUnnedi. Mağaranın ö. 
nünde sesler duyuldu. İki izbandut 
kılıklı Dersimli i~eri atılarak Adnanı 
'kolundan yakalayıp dışarı çıkardılar. 

Gülçubuk mağaranın önünde idi. 

Yüzünde ne hiddet, ne sevinç hiçbir 
mana ifade etmiyen bir hal vardı. 

Adnan konuşacak oldu. Fakat cesa. 
ret edemedi. Kendisini mağaradan çı. 

karan Dersimliler tekrar içeri girmiş. 
lerdi. Elleri boş 5ıkınca Giılçubuk: 

- Yok mu?. 
Diye bağırdı. 

Cevap.. verdiler: 
-Yok ... 
Adnanın yüzüne hiddetle ve biraz: 

tdiyordu, ki bu yeminden sonra onu 
söyletmeğe imkan yoktu. 

da hayretle baktı: 

Adnaıun kafasındaki bin bir muam.. 
ma arasma bir de bu girmigti. Gülçu. 
buk Adnanı kendi eli ile buraya getir 

mişti. Kadını kendi eli ile teslim et. 
miştl. Sonra Alkadın ''herşey gizli kal 
sm,, diyordu. 

- Alkadın, ben çok merak ederim, 
söyle bana Gülçubuk ne dedi sana? .. 

- Söyliyemem Adnan Bey •. 

- Oyle ise ben de yaptıklanmm 
söylerim ..• 

- Alkadın nerede? 
- Bilmiyorum. 

- Bilmiyorsun?. Onu ıen kaçırma 
dın mı? .• 

- Ben kimseyi kaçırmadım. Bura. 
da yalnız oturdum. 

Gülçubuk boğuluyor gibi hırıltılı 
bir sesle: 

- Yalan .. Onu nereye gizledin ça. 
buk söyle .. 

- Ben kimseyi gizlemedim., Bilmi. 
y:~rum. 

Karısından Kc. rkrnıyan okumasın 1 

G eçen akııam, Ankaraya giden 
vekillerimizin uğurlanıaında 

bulunmak Uzerc gazetem adına Hay
darpaşa .istasyonuna varıp i6imi bi· 
t,irdikten sonra, rıhtımda, meşhur tay. 
yare fabrikatörümüz Nuri Demlrağın 
motöı'Unü gürdüm. :F'abrikatörün ken. 
aıst de ıçerdeydi ... 

tep arkadaşı, tekrar umumi valinin 
kapısı eşiğinde görünür. 
· Bittabi bu sefer, ona hiç itiraz yok. 
Derhal içeri alınıyor ve valii umumi 
hazretlerinin h.uzurun:ı çıkarılıyor. 

Valii umumi de zaten , o konağın 
içinde otururmu5 ... Mektep arkadaşı 

mükemmel kostUmler. pn·lanta yUZUk. 
ler içinde kapıdan içeri girerek: Nuri Demirağ, Beşiktaştaki tayya

re f abr1kasında akşama katlar muh
telif islerle uğraeıp kafası adamakıl. 
h dolduğu vakit, arkndaelımnı motö. 
rüne alır ve kendi tabirile "istim bo
ı?altmak,, dediği bir nevi zihni tatil 
eğlencesi yaparmış ... 

Bu eğlencede, Boğazın Hisarlara 
kadar olan kısmınadek uzanıp, oradan 
geri dönmek gibi masum bir deniz ge
zintisinden ibarettir. Bu müddet zar. 
fmda, arada bir iş etrafında dahi ko. 
nuşur, sohbet eder ve karınları acıkıp 
evlere dağılırlannış. 

:.ı:. • • 

Nuri Demirağ, o akşam bu zihni ta
til safasına biz, gazetecileri de çağır- · 
dı ve motörde söylediği bir çok cnte. 
resan sözler arasında, bir de, şöyle 

bir fıkra anlattı ki, karısından kork. 
mıyan dinlemesin! 

~ . . 
Eski zamanlarda umumi valilikler 

varmış. Şark vilayetlerini idareye me
mur böyle bir valiyi, ğUnUn birinde 
bir mektep arkadaşı zlyarete geliyor. 

Fakat znvnllı mektep arkadaşı, peri· 
§an bir kıyafette olduğu icin, derhal 
umumi \'alinin huzuruna giremiyor. 

l\apının önünde hayli zorluyorlar. 
Fa.kat odacılardan biri "feraset,, eseri 
gösterip diyor ki: 

• • • 
trmuml vali ,eski mektep arkada. 

§ırun halini görerek: 

- Ne l tlyorsun, diyor. Boşta isen 
sana, kendi dairemde derhal bir iş bu
layım, yarından itiba:en çalışmağa 
başhyasın.. Avans verdirelim. Giyin, 
kuşan! 

Fakat bu mektep arkadaşı, ta mek
tep .zamanlarındanberi maskaralığı 
seven biri olduğu için, burada da o ne. 
viden bir tuhaflık yaparak: 

- Ben, senden muavenet dilemeğe 
geldim amma. diyor, memuriyet iste. 
mi yorum. 

- Ya ne istiyorsun? 

- Senin, kendi rnıntakan dahilin. 
de söziln geçer. Şu mUhrlinU çıkar ve 
bir buyurultu yaz: De ki: 

"Eyaletim dahilinde her kim karı
sından korkarsa, bu adama kırk para 
\'ersin! Emrediyorum.,, 

- Hay Allah senden rau olsun, di
ye bağırıyor. Allah ~enden razı olaun. 
Bak. kıırısından korkanlıırın bana 40 
para vermesini emrettin edeli, ren
gim yerine geldi. İşlerimi yoluna koy. 
dum. Kendime çeki , düzen verdim. 
Bir hayli de para biriktirdim. Fakat 
ben, iyiliğe nankörlükle mukabele e. 
den adam mıyım. Asla. . Sana bunla
rın mükafatı olmak üzere biri sarışın 
17 yaşında, diğeri esmer 18 yaşında 
iki cariye getirdim. Sarıı:ıının Eaçları 
altın gibi, gözleri zümrüt yeşili, vUcu
dU bir mermer kadar serin ve berrak. 
Ya esmerin ... 

• • • 
Umumi vali, bu kadar yilksek sesle 

evinin içinde söylenen bu sözlerden 
fevkalade telaşa düşerek eski mektep 
arkadaşına doğru yürür. Bir taraftan 
da hademelere: 

- Aman haremin kapısını kapayı. 
nız. Duymasınlar ... 

Diye fısıldarken, eski mektep ar. 
kadaeınn. da: 

- Allnh aşkına eus! diye yalvarır, 
Bnşıma b lfl mı getireceksin ... 

Bunun Uz: ı lncı cekl mektep arkada. 
er, umumi vaUye ~lınl uza.tarak sırı-
tır: • . . . . . . . . . 

Nasılsınız? lclnit.do evli olanlar var 
mı? Evli olanlar blttabl vo.r. Hem de 
pek çok. Fakat bugün b6yle bir mn. 

ra a ıka ak blr.1 b 1 a.nl, ka...,_ 

çıemda.n 'kot: ıın <ırkeklcrden ırkar 
para töplamlfa ltalluıa, acaba açlık
tan 61Ur mu' llaşkalarım bilmem am
ma, fUtlatUft dlğer bazı fıknllar ve ai. 
lede kadın - erkek mUnaS{!betletine 
dalr ileri sUrdUğU kat't nıUlahazalara 
balnlncak olursa, Nuri Demira.ğdan 
metelik bile alamaz. 

• • • 
Yazın en sıcak giinlerinde ne zaman 

Bayazıt meydanından geçsem, soyu. 
nup dökünerek oracıktaki havuza, te
pe üstü dalarak bir müddet deli gibi 
çırpınmak, göğsüme, omuzlarıma su 
\'Ul'mak, tepinmek, sonra havuzun be
yaz mermerine abanarak bir boy alık 
alık etrafa bakınmak, fakat hakikatte 
serinlemek, canlanmak, rahatlanmak 
ve biraz daha günün meşakkatine kat. 
lanabilecek mecal elde edebilmek ar. 
zusu içerimde canlanırdı. 

• • • 
Şehrimizde alınacak bazı tertibat 

arasında, Bayazıta bir "yüzme havu
zu .. yapılacağını öğreniyoruz. 

Umumi vali gül tr ve buyrultuyu ya. 
zar. 

* • • 
Aradan aylar geçer. Bir gün bu mek 

Ne iyi olacak .. İki semt arasında 
mesafe uzayıp la dilfmiz damağımıza 
yapışmağa başladığı sıralarda bir ga
zoz icmek yerine. hemen oracıkta rast 

""') 
--ı 

lıyacağımz bir yüzme havuzuna dalıf 
çık~akla bir çok hususi işlerimiz!Jl 
ne kadar daha sliraUe yUrümesine yat 
~ım etmiş olacağız! Fil 

* • * ~a 
Bunun yalnız bir gUçlüğü vardır ki•ti 

o da, banyo ltôUUmlerimizi mendi)ıc 
gibi dalh\a ceblmlüle geZdirmek mecliri 
buriyeti ! Bu 

Fakat llerdc belki bunun da bir koac 
layı bulunur ve yaz gi.lnJerl eokakts'1e 
mayo ile gezmek imkfını elôc edilebi• 
lir. 

Yalnız dalma havuzdan havuza gi· 
den yolları tutmak lazımdır. Soran o.,,.. 

.. d. 
lursa: "Pek hararet bastı da, §uracık. 
ta bir banyo yapayım, dedim, köşe1i 
deki aktarda soyunuverdim,, demelqın 
kafrdir. ts 

• • • ~li 

En güzeJ mısra 111 

Nurullah Ataç, "Akşam., da 
güzel mısra)ın ne olduğunu araştırı..ın 
yor. lik 

(Bizce en gi.lzel mısra)dan maksat.~ 
bir çok hakikatleri bir tek cümle içi. Otu 

•• 
ne toplamı§ \·eya bir çok hakikatlere At 
bedel bir mısradır. Bunu i8C, en ve.'hu 
ciz şekilde anlatan 5u mısra olmuş- le 

• 
tur: lcr 

Eğer nıak.sut esC'f'se m-ı.mıı berceste tu 

klifidlr 
Söyliycn söylemiş ! Bundan daha Pa 

giizcl mısra, yine bu mısram hikmeti Yo 
dairesine girer. fe 

4o • .. 

Otomobilli 
doktorlar 

Server Bedi, oto01ob1lli doktorfarın 
bizde çoğalmağa basladı~nı ve oto

mobille hastalara daha çabuk gide. 
bildiklerini söylüyor. 

Aman vizite ilcretlerine, otomo
bUlerinin benzin paralarını zammct-
mesinler de, isterlerse tayyare ile git-
sinler.. ' 

is 
6a 

Zaten kendi otomobili ile gelen dok. 
torun • yaya gidecek veya hasta he. ol 
sabına taksi ile gelecek- doktora nis
betle çağırıcısı daha fazla olacnğın. k 
dan, ortada kaybedilecek mühim bir çi 
şey yoktur sanırım. 1 

Hikmet Milnir 
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Hadiseler arasında • • 

Çifte saraylar ve 
tiniversite g·en~liği 

: \'azan : Nizamettin Nazif 
yat Neyi yıkacağız? Neyi yıkmıyacağız? 

'il.an binadan istifade edebilir miyiz? 
Mıııı istifade edebiliriz; yahut niçin 

ki~tifade edemeyiz? Nenin hiçbir kıy. 
ndİ)ıetl yoktur; niçin yoktur, kıymetlen. 
ecJİrilmesi isin ne yapmak lazımdır? 

Bu mukadder suallere cevap verme. 
kJen ve bilmeden, incelemeden, düşün· 
ı/ıeden; 

"- §unu yikalım !,, 
"- Şunu ortadan kaldıralım!,, 

. "- Bundan istifade edilemez!., 
gı• Demek kadar büyük hata olabilir 
0'1rıi? 

ık. K 'k' .. 1 . bet urun ı ı gun evve , ortaya ısa · 
~1i bir fikir attı. Univerııitenin yanıba. 
ekfında ve Mercan yokuşunun başında 

tiki bir kale heybeti ile boy gösteren 
~lipaşa konağından istifade edilmesi. 
tıi teklif etti. 
Meşrutiyeti takip eden ilk yıllarda 

d~vlet dairelerine yangın musallat el. 
rı-lnuş gibiydi. Bu binalar hep dil<katsiz-

lik yüzünden mi tutuşup yanarlardı? 
at !\'oksa her hangi bir suikasta uğrarlar, 
çi~ 4tundak sokulup yakılırlar mıydı? 

"'Umumi Erkıinıharbiye., dairesi olan 
re Ali Paşa konağı, Babıali ve Me. 
e. busan Meclisi olan Çırağan hep böy. 
ş.. le, hiç beklenmedilc bir anda pencere. 

lerinden fışkıran alevlerle saçaklan 

te tutuşup yanmışlardı. 
lr Çiftesaraylar diye de anılan Ali 
a Paşa sarayı yanalı 25 - 30 yıl olu. 
ti Yor. 30 yıldanberi istanbuld.a ufa1c te· 

fek zelzelelere, yağmura, kara taham. 
ınü1 edip, üstündeki sıvadan bir parça 
düşürmeden ayakta duran duvarlarma 

n 

• bakanlar, hele tstanbulun yabancısı 
iseler, uzaktan, "Çiftesaraylar., ı 
eapasağlam sanabilirler. 

Bir bina nasıl yapılır? 
.JC..yliy•t malCiaı: 

1 - Temeli atılır. 
2 - Duvarları yapılır. 
3 - Dahili taksimatı ve çatısı yapı. 

lır. 
Ali Paşa sarayının temellerinin sağ. 

lamhğı etrafında bize şüphe telkin e. 
• debilecek kim vardır? Duvarlannın 

ıağlamhğı ise, işte otuz yıldanberi 
• başıboş bırakıldığı halde yıkılmamış 

olmasile sabittir. 
Demek ki üniversitenin yanıbaşında 

koskoca bir saray inşa edebilmemiz i
r Çin bu binanın içini işlememiz:, tavan. 

larını, merdivenlerini yapıp ııvasını 
vurmamız ve bir tde çatı kurmamız kL 

fi gelecek. 
İnşaatın fenne uygun oluşu üzerin. 

de memleket ve tehir hassasiyetini 
temsil eden mütehassıslardan hiçbiri 
bu duvarlardan istifade edemiyeceği. 
mizi söyliyemez. 

Zira o zaman kendilerine; 
- Neden? 
Deriz ve bize: 
- Maili inhidam':iırlar ... 
Gibilerden klişe bir cevap vermeğ~ 

kalkışırlarsa &mirlerinden kendilerinin 
derhal mesul edilmelerini iıtemeğe hak 

kazanırız; 
neden bugüne kaıdar raporunu verip 
- Madem ki bu bina maili inhidamdır 
yıktırmadınız? 

Diye sorarız. Bu da kafi gelmez:: 
- Hır heyet kurulsun ... - deriz -

bu heyet şehirde yeni yapılan resmi 
dairelerin ve apartımanların duvar sağ· 
lamlığını incelesin ve Çiftesarayla.. 
rın duvarlarile mukayese etsin. 

Deriz. 
Fazla söze hacet yok. Kurun haki. 

katen faydalı bir teklifte bulunmuştur. 
Eğer bu teklif kabul edilirse: 

1 - tlniversitenin yanrbaşından 1:>fr 
harabe kaldırılmı• olacak. 

ır 1 bir 
2 - Beyazıt civarı çok güze 

bilyük bina kazanacak. Yani imar ba. 
kımrndan faydalı bir hamle yapılmış 
olacak. 

Bu binadan ne tsuretle istifade edile. 

r 
}ebelere ucuz ve temiz bir hayat temi. 

. ve aenderi bir arada barındırmak 
nı • ır • • 
batcımın'dan talebe pansiyonu halını al. 
masını bize tercih ettirir. Oniversite 
talebesini, yarın memleketin birçok 
mesul vazifeleri başına g~irilecek olan 

nnevver gençliği, hayatta ilk kanat 
~lıştırdıklan günlerde tehrin müz'iç 
tesadüflerinden uzakta bulundurmak 
ve onları birbirine daha çok yakınlaı. 
tırmak mühim bir memleket vazifesi. 

dir. 
Kurun sütunlarında bu mevzua tek· 

rar temas editimiz, hükQmctin bu bU. 
yük memleket iıinden asla .gaf!l bu.. 
lunma•dığına inanışımızdan ılerı gel. 

mektedir. 
üniversite gençliği Halici ve üst 

katlarından bol bol Marmarayı göre. 
cek bu güzel yeni sarayı, içinde bugün 
b2nndığı yerlerden ve hatta evlerin· 
den daha rahat, daha temiz ve elveriıli 
'bir hayata ulaştırılmağa müstahak. 

tır. 

Yumurta talatlan hakkında 
bir karar 

Yumurta tala~lan, gümrük tarife 
kanununa göre her sene bUtçeye bağ
lanan cetvellerle muvakkat kabul u. 
sulünden istifade edecek maddelerden 
sayılmakta iken bu talaşlar hiç bir 
ameliye görmeksizin yalnız fırmlan. 
dıktan sonra yumurta ambalajında 
kullamldrğmdan 1938 yılı cetveline 

ithal edilmemiştir. Bu sebepten dolayı 
hariçten bu maksatla getirilecek yu
murta talaşlarının muvakkat muafi. 
yet rejimine göre muamele görmesi 
kararlaştrrılmıştrr. 

cuğunuzu hangi okuJa 
vereceksiniz ? 

lstanhul Erkek 
teı ziiik okulu 

Okul binası Divanyclundadır. Te.. 
Jefon numarası 22480 dir. lstanbul 
erkek terzilik .okulu, terzilik 
yapabilecek kuvvette ustalığa yak -
ıaşmış terzi ve makastar yetiştirm-:. 
ğe çalışır. Okul dikiş ve biçki öğ • 
retmeni yetiştirmez. 

Okul muhtelittir. Tahsil müddeti, 
üç yıl, dikit bir yılda biçki olmak 
üç yıl dikit bir yıl da biçki olmak 
üzere dört yıldır. Dikiş §Ubesi için 
ayrı. biçki şubesi için de ayrı diplo. 

ma verilir. 
Dikiş şubesinde; erkek terziliği 

dikiş ile kadın terziliğinden yal~z 
manto, tayyör, eteklik, ve spor pan. 
talonu dikişleri gösterilir ve dikilir. 
tnce işler yolııtur. Terıilik, pratik 
dikiş derslerinden başka aritmetik, 
türkçe, defter tutma, :esi~ gibi ge: 
net dersler ile ıaMt bilgisı, meslekı 
resim ve teknik dersleri öğretilir. 

Bu şubeye yazılmak isti yenler: 
A _ Türkiye cümhuriyeti tebea. 

sından olınak. 
B _ Resmi ilk o'ltul mezunu oL 

mak. 
C _ Yaılan 12 den az 17 den 

fazla olmamak. 
D _ Sıhhatli, gözleri sağlam ve 

aşılı olmak. . . 
E _ Ve 4 fot-:>ğraf getırmelerı 

lazımdır. . .. 
Bi ki şubesinde: Erkek terzıhğın 

ç d ·ı · -· bütün biçkileri ile ka rn terzı ıgm 
manto, tayyör, eteklik, spor panta. 
lonu gibi kısımlarının biçki~eri gös. 
terilir. Prova usulleri öğretilir. Di. 

1dş yoktur. 
Biçki derslerinden ba~ka me11lekt 

resim, biçki ve prova tekniği ders • 
Ieı i gösterilir. Talebe en çok biçki 
ve teferrüatında çalışır. 

1-KtnıUN - 1 XCU!TOS 193& 

Küçük sanayiin 
muamele vergisi' 

Bugün yapllacak toplantıda 
sanayiciler dinlenilecek 

Muamele verglwı kanununun tat
bikatında kUçUk sanayi erbabının za 
rar gôrmolerl yUzünden makineleri. 
nl sökmeleri üzerine allkadar ma. 
kamlar tetkikata başlamışlardır. 

Bugün '\'arldat umum mUdürU ls
mall Hakkının da iştirak edeceği 

bir toplantı yapılacak ve kUçUk sa
nayi erbabının vaziyetleri tetkik 

edilecektir. 
Heyet ayrıca sınat müeBseselerl 

gezecek Ye yerinde tetkikler yapıl. 
dıktan sonra bir netice elde edile
cektir. Bu arada kanun tatbikatın
da köylerde köy değirmenlerinin 

de zarar görmekte oldukları mey. 
dana çıkmıştır •• 

Değirmenlerin vaziyeti şöyle 'an. 

latrlmaktadır: 
Kaza '\'O köylerlmlzdekt delir_ 

menlerin mUhlm bir kısmı yalnız 
köylUniln buğdayını öğütmek için 
kurulmuş valsslz değlrmenlerdlr. 
Fennt değirmenlerin motör kuv
veti 1 O beygirden fazla olduğu 1çln 
muamele vergisine tAbl tutulmak
tadır, ki köylllnUn buğdayını kır. 

dırm k için hem ücret, hem de ver. 
gl vermesi demektir. Halbuki mu
amele vergisi kanunu ancak mua
meleye tAbl ve Batışa arzedllen 
mallara aittir. Köy değirmenleri 

satışa mal çıkarmadıkları gibi is
tasyonlara 80 • 100 kilometre uzak 
mesafelerde bulunmaktadırlar. 

Motöriln on beygirden· fazla ol
ması cihetine gelince, bu gibi değir 
menlerin usta ve sair masrafları 

çok olduğu için az zamanda fazla 

mal çıkarmak yolu ile masrafı ko. 
ruynbllmektedlr. Bir kilo undan 20 
para kırma parası alınmaktadır. 

On beygirde n az motör kuvveti olan 

btr değirmen ise bu kırma parası 

ne vaziyeti koruyamaz. 

Cthanbeyll köylerinde bu yüzden 
Uç değirmen kapanmış, köylUler. 
civarda su değirmeni bulunmadığı l. 
çln de ne yapacaklarını şaşırmış va
ziyete dUşmilşlerdtr. 

Şehrimizde kUçUk sanayi işi görtl.. 
şUIUrken, köy değlrmenlerlnln de 
gözOnUnde tutulacağını umarız. 

Milli emlak taksit bedellerinin 
tahsili hakkında · 

Finans Bakanı B. Fuat Ağralı milli 

emlak taksit bedellerinin zamanında 
tah.Werine ehemmiyet verilmesi hak. 
kında defterdarlıklara bir tamim yap. 
mııtır. Tamimde §Öyle deniyor: 

"Borçlular nezdinde daimi takibe 
ihtiyaç gösteren hazine alacaklarından 

birini de milli emlak taksit bedelleri 
teıkit eder. §imdiye kadar birçoğu 

tahsil edilememiş olan taksit bedelle. 

rinden 23 mart 1931 tarihinden evvel 

satılmış olan gayrimenkullere ait kı • 

azmlan son defa 1938 mali senesinden 
itibaren on beş senede ve on bet mU. 

savi taksitte tahtsil edilmek üzere te. 

cil edilmiş ve bunun tatbik 1ekli ayn 

ca gönderilmiı olan izahnamede ıös • 
terilmi§ bulunmaktadır. 

Bu hükümler bir taraftan borçlula. 
ra borçlarını kolaylıkla tesviye edebi. 

lecek imkanlar verirken diğer taraf •• 

tan da her hangi bir ta'ksit zamanında 
verilmediği ve bulunan diğer malları 

taksit bedelini ödemeğe kafi gelmedi. 
ği taktirde geri kalan taksitlerin mu. 

acceliyet kesbederek tatbikatın tamL 
mına teşmili suretile akdin icapları. 

nın yerine getirilmesi derpİJ edilmİf. 

tir. 

Mükellef lehine olduğu kadar hazi.. 
ne haklarını da sürüncemede kalmak. 

tan kurtaran bu hükümle beklenen 
neticenin elde edilebilmesi maliye ta. 
memurlarının bu maksadı kavnyarak 

ı 
takip hususunda ayni nisbettc hassa. 

siyet göstermelerini zaruri kılmakta.. 
dır. 

Bu cihetleri tebarüz ettirmek ılter. 

'ken bir noktayı da illve etmek iste. 

rim. Bu da hazine alacağının ve be. 

talwis akitten mütevellit ve karııtığı . 
mevcut milli emlak taksit bedellerinin 

zamanında takip edilmemesinin tevlit 

edeceği neticedir. MalQm olduğu üze. 

re hazine alacağım vaktinde takip et. 

memek, mUteakip sene borçlarının 

inzimamile tediye kabiliyetini azalt. 

mak suretile mükellefleri dolayısile 

hazineyi müşkül vaziyetlere sokar. 

Taksit bedellerinin takibinde göıte. 

rilecek en ufak bir ihmalin ise neye 

müncer olacağını ve maddi ve mane. 

vi tefsirlerinin dereeesini timdiye kL 

dar alınan neticelerden de anlamak 

mümkündür. 

Bundan başka eski halin devamına 

-sebebiyet vermemek için kanunun ee. 
niı mikyasta verdiği mUsaadelerden a. 
zami derecede istifade edilmesi kabil. 

dir. Ememmiyetle takip edilecek olan 
taksit bedellerinin tahsili hususunda 

gösterilecek ihmalin tiddetli ceza ile 

mukabele göreceğini nazarı dikkatini. 

ze vazeder ve bunlann tayin edilen 
müddetler zarfında tahsilinin temini 

için gereken tedbirlerin şimdiden al~. 
masını isterim . ., 

Bu sene kömür 
pahalı mı olacak? 
Takas muamelelerinin geç 

yapılması idhalatı 
azaltıyormuş 

Bu sene mahrukat fiyatlarında 
ihtlklra meydan verilmemek lçln 
beledfyenin şimdiden tedbir almak_ 
ta olduğu yazılmıştı. 

Yaptığımız tahkikata göre bu se
ne kömür fiyatlarının gecen seneye 
nlsbetle daha fazla olması muhte. 
mel görUJmektedlr. Bunun sebebi 
de Bulgaryadan gelen kömürlerin 
kolayca Umana getlrllememeslnde. 
dlr. 

Bir kömür !thalA.tçısının söyledi
ğine göre vaziyet şudur: 

Bulgaryadan gelen kömürler ta. 
~as muamelesine tA.bl bulunmak. 
tadır. Limana getirilen kömür yUk
ıu motörlerln muamelesi dört g1ln 

kadar uzamaktadır. BUtUn kömür 
ihtiyacı ya'z aylarında temin edildi. 
ğl ıcın kömUrcUlerin hor seferinde 
dört gUn beklemeler! işi aksatmak
tadır. Halbuki takas muamelesi bJr 
ve en çok iki günde lkmul edlleblllr. 

Gecen sene Bulgaryadan on beş 
milyon kilo kömUr mUsaadeet verll
mlşken sonradan on milyon daha 
llAve edilmişti. Bu sene şimdiye ka. 
dar yapılan lthata.t gözönUnde tutu. 
lursa on mllyon kömürün ithali bile 
JmkAnsız· görülmektedir. 

Diğer taraftan az kömür ithal et 
mek lthaldtcıları ve halkı oldutu ka 
dar ihracatçıları da ıalAkadar eL 
mektedlr. Zira kömür tutan mlkta. 
rında ihracat yapılacağından Bul
gar piyasalarında mahrec bulmuş 

ihracatçılar zarar göreceklerdir. 

PoDls~a 

Bir araba devrildi 
Osmaniye köyU arabacılarından 

Mevlflt köyden aldığı dört müşterisi 
He tren istasyonuna giderken eski 
kibrit fabrikası yanında arabası dev 
rJlmlş, hepsi yere yuvarlanmışlar. 

dır. 

Dört yolcu tehlikeyi hafif atlat. 
mışlar, fakat arabacı Osman ağır 
surette yaralanarak hastaneye kal. 
.dırılmıştır. 

Bir otomobil tutuıtu 
DUn gece Kadıköyde benzin depo. 

su yanında tamir olunan 570 PlAka 
sayılı otomobil birdenbire atoş. al. 
mış, tamamen yanarak klll olmuş. 
tur. 

Yapılan tahkikat sonunda, tamir 
olunan otomobllln benzin deposu a. 
çık olduğu sırada Franko adında bt. 
rlstnln İrfana tuttuğu mumdan b 

1 
en. 

z nln ateş aldığı anlaşılmış, ihmalle. 
rl görUlen Franko, İrfan ve lbrabtm 
yakalanmışlardır. 

Bir kadın tramvaydan düttü 
Orta.köyde tramvay beklemekte 

olan arabacı Hasanın karısı Emine 
gelen tramvaya atlamak istemiş, fa. 
kat muvazenesini kaybederek ye. 
de yuvarlanmıştır. 
DUşme netıcesJnde ağır suı ette ya 

ralanan Emine hastaneye ı aldırıJ. 
mış, tahkikata başlanmıştır. 

bilir? 
Kurun'a göre şöyle: 
1 - Spor teşkilatları tarafından 

Bu kısma girmek için öteki şube 
ye girmek hususunda lazım vesika. hırdan başka okulun dikiş 1ubcsin. '".._ - -~-.:• t.46 · l ı:W;, "*=ıı;:t: · 
den imtihan vermek de lazımdır. ı J<'csth·al t"ğlcnceJerf devam edJror. Onttmttzdcld liaftal rf . . 

kullanılabilir. 
2 - Büyük ve modem bir talebe 

pansiyonu vuif eıini görebilir. 
Univmi km bm beki•' ı ,.. 

, _________ ,_ ..... , ni yazmıştık. Reemlmlz bu he7etten bir Josmnu söeterl;;.za mcJa Romanya.dan 80 ldŞlUJı:: bir ~rll aeleceğt. 
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harbi 
(Usta tarafı 1 incide) 

gibi imtidatlı bir istikamet hattı ika. 
mesi lüzumundan bahsettikten sonra 
Voroşilofun bir cümlesini zikretmek. 
tedir: 

"Biz yalnız Lagoda gölünden Ka
radenize inen garp hududumuzu de
ğil, ayni zamanda Uzak Şark ve şar. 
kt Sibirya hudutlnrmın tehlikeye en 
ziyade maruz noktalarını da tahkim 
ettik.,';' 

Londra, 7 (A.A.) - Röyter ajansı 
Moskovadan istihbar ediyor: 

Birinci ordu umumi kararg~hının 
bir tebliğine nazaran Japon kıtaatı, 
Sovyet arazisinden çıkarılmıştır. 

Tebliğde, şöyle denilmektedir: 
Sovyet kıtaatı, Uç ilfı dört saat de. 

vam eden bir top~u düellosundan son
ra bUtün hudut mevzilerini işgal e
derek buralara muhkem surette yer. 
Jeşmişlerdir. 

Moskova, 7 (A.A.) - B. Litvinof, 
&at 18 de B. Sigemitsu'yu kabul ede. 
cektir. 

Tokyo, 7 (A.A.) - Zannedildiğine 

göre, Moskovadaki Japon sefiri bu 
gUn hUkfımetinden aldığı talimat mu
cibince Litvinofu ziyaret ederek mu. 
ma.Ueyhe bir sulh. mesajı tevdi ede. 
cektir. Fakat sefir, ayni zamanda ya
pılan hava akınlarını da §iddetie pro
testo edecektir. 

Tokyo, 7 (A.A.) - Harbiye Neza. 
retl tebliğ Miyor: 

Çang • Kufengin 1500 metre !]ar
kında kain 52 rakımlı tepede gece ce
reyan eden muharebeden sonra Japon 
ve Sovyet kuvvetleri şimdi birbirlerin 
den 150 metre mesafede karşı karşıya 
mevki aJmı~ bulunmaktadırlar. 

Şat . Sao - Ping'de fkf tarafın top. 
çuları 800 metre mesafeden birbirine 
ateş etmektedirler. DUn 40 Sovyet 
tayyaresi tarafından yapılan bombar
dımanı rnUteakıp Sovyet kuvvetleri 
saat 16.30 ile 21.30 arasında ve 22.30 
da Çang • Kufeng'i bombardıman et
mi§ler ve bundan sonra el bombaları 
ile hUcumn geçrniglerdir. Geri pUskUr. 
tillen muhacimler civarda tutunmağa 
muvaffak olmuşlardır. 

Tokyo, 7 (A.A.) - Domei ajansın 
dan: 

Saat 20,30 da neşredilmiş olan bir 
tebli~de harbiye nezareti. Japon hat. 
larmı bombardıman etmek veya mit. 
ralyöz ateşine tutmak için sabahtan 
beri hududu geçmiş olan Sovyet tay. 
yareleri miktannm takriben yüz ol . 
duğu bildirilmektedir. 

Şimendifer hattı, topçular tarafın • 
dan işgal edilmiş olan mevziler, Kezi 
yakınında bulunan feri bot iskeleleri 
ve Kaiko köprüsünde hava bombardı 
mantarına maruz kalmışlarsa da an • 
cak pek az hasara uğramışlardır. 

Tebliğde, Yang • Kuang - Finge 
doğru ilerlemiş olan Sovyet müfreze. 
lerinin halen şimal tepesinde tevakkuf 
halinde bulundukları ilave edilmekte
dir. 

Bu müfrezelerin iki veya Uç topa 
malik yüz kadar kişiden ibaret oldu. 
ğu zannedilmektedir. 

Sovyet bataryaları, bombardıman • 
1arına devam etmişse de bu bombar -
cbmanlar, fasılalı ve fasılaları evvelki 
günkünden uzun olmuıitur. Sovyet tay 
ya:eleri, mıntaka tizerinde iki i!i Uç 
bin metre irtifalardan uçmuşlardır. 

Tokyo, 7 (A.A.) - Harbiye neza. 
reli tarafından bildirildiğine göre, d5rt 
ile altı ağustos arasında Japon pi§dar 
ları takriben elli Sovyet tankı tahrip 
etmiıterdir. 

Japon piıdarlarının zayiatı beı a. 
lü ve bir'kaç yaralıdan ibarettir. 

Tokyo, 7 (A.A.) - Domei bildiri. 
yor: 

Yüz kadar Sovyet tayyaresi dün u 
at oıı beı ile on altı arasında Çang • 
Kufeng cephesine beı yüzden fazla 
bomba atmıılardır. 

Domei ajansının bu cephedeki hu .. 
ıuaJ muhabiri, bu hidiıenin (Uzak 
Şarkta görlilen en bilyük hava nUma. 
yiıi) olduğunu kaydeylcmektedir. 

Münferit bir tayyare hudut b~yu. 
nu takip eden ıimendifer hattında aL 
ker nakleden bir treni bombardıman 
etmiş ise de hiçbir hasar ilca edeme -
mittir. 

Memleketin 10 kilometre kadar i • 
ı;·n~e bulunan Kogi istasyonu da bom 

Ankara hukukundan KralBoris 
98 kişi mezun oldu 
Ankara, 7 (Telefonla) - Ankara ı 

Hukuk FakUlteslnde bu yıl sınıfı ge. I 
çcn, ikmale kalnn ve dönen talebe f 
miktarı tesblt edilmiştir. Birinci sı. 
nıftan 544 kişi imtihana ılrmı, 67 
terfi 463 ikmal 14 dönenlerin eayr_ 
sıdır. lktncl eınırttın 398 imtihana 

' giren tnlebe 107 si geçmiş 283 U ik
mnl knlmış 8 ı d6nmUşlür. UcüncU 
sınırtan 226 kişi imtihana girmiş 17 
si kız olmak üzere 98 kişi mezun ol. 
muştur. tkmale kalanlar 125, dönen 
ler 2 kişidir. Mezunların dereceleri 
sıraslle adlarını bildiriyorum: Tür. 
kdn Çağlar, Ahmet Erdem, Şerafet .. 
tın Eğir, Sacide Topay, Hamide Uz. 
berk, Abbas Çetin. Fahri Engin, tc_ 
ltLl Sancı, Sabri GUçlU, Sabahattin 
Kllksal, Sadi Gebeceli, Samt Akın, 

SC'mahat GUnşlray, Leman Ak)·ollu, 
Sebla Unnl, Kemal Onsun. Ali Ka. 
raca, Halil Erten, Mustafa Sayıner, 
Ferit Lenda, Ahmet Başıbüytlk, Fa. 
ruk Burgu, Hakkı Sovran, Halr1k 
Gllrell, Fatma Nebahat GUran, Hu_ 
rlyc Tursan, Mazhar Aya.ta, Fethi 
Alpengln, Perihan Alpay Fikret Çağ 
lar, Mustafa Tarkan, Adnan özUrak 

Sadık Berki, Hamdl Sancar, Hasan 
Altınbilgi, Emin Saygin, Faruk U. 
luğ, Mehmet Namer, İbrahim Ata. 
man Azmt Cankaya Fnlk B1cen, Muh 
sin Ergüncy, Sabri Hal.sever, MedL 
ha Knrburt, Hnsan Komnl Çlçckoğlu 
Nuri Sucr, Hicabi Fıratlı, Samiye 
Yalnız, Nesrin Dllman, llnslh Gür. 
kan, Sabri UnUl, trfnn Özkan, Cemal 
ÇopuroğJu, Seniha Özdcmir, Nlzamct 
tın Elrnıcn, Yekta Teksel, lIUseyln 
ÖzgUrol, Hakkı Çıplak, Deh cet Olgay 
Şevket BaştUrk, !illmi l<cı;ccf, Sa. 
biha Tarim, Hamdi Önde, Sait Olga)' 
Abdullah Tunca, Cemil Polat, Akif 
lşcan, Rlza Tunca, Meliha GUven, 
Yaşar Turan, Şevki Sezer, Nazım To. 
nll, Naim Gillsıralı, Mustafa örek, 
Ömer Orbay, RUstem Erkunt, Orhan 
Ergin, Hayri KöksaJ, Hayrettin Nur 
hat, Fevzi Oskay, Kemal özcoban, 
Tevfik Kendi, Afet Kobak. Hamdi 
lnceoğlu. Em·er Kırkor, Memduha 
SUzen. Rifat tlgcn, TaJltt Okay, Sc. 
llm Demirolll, Enis Tlnha. Oskay, :mı •. 
rem T~pc, '.Mehmet Çoba noğlu. Şev. 
kot özcan, Tevfik Yener, Emin "'uL 
lay, Mlthat Etme. Adil Blrben. 

ıtalyan manevraları 
dün s a b ah başladı 

Iloma, 7 (A.A.) - Bu sene mahdut 
blr nisbet dahilinde ve bir tecrübe ma 
hiyetinde yapılacak olan manevra.la· 
ra Tiber nehrinin ayağı olan Anteni 
nehri Yadisinde Romanın 100 kilo
metre §İmali şarkisindG dağlık bir 
mıntakada bu eabah baelamıştır. 

Barselona, 7 (A.A.) - Röyter a • 
jansmdan: 

lngilterenin Alikant'dc konsolosluk 
işleri ajanı olup dünkü bombardıman.. 
da ağır surette yara almış olan Kalle. 
yon vefat etmf§tir. 

2120 ton hacmindeki ve La'keluga. 
no adındaki İngiliz vapuru, bu sabah 
Palmaıoda iki deniz tayyaresi tarafın. 
dan bombardıman edilmiş ve vapurda 
yangın çıkmıştır. 

Barselona, 7 (A.A.) - Dün saat 
23,30 da Leyk - Lügano adındaki İn. 
giliz ticaret gemisi, Palmas limanında 
ylikünU karaya ~ıkarmakta olduğu •1 
rada bir deniz tayyueıi tarafından 

bombardıman edilmiştir. 

Evvela geminin üzerinden bir tay • 
yare uçmuş, bun~ müteakip takriben 
yarım saat sonra bir deniz tayyaresi 
40 kadar bomba atmııtır. Bunlar ge. 
miyc isabet ettiğinden gemi ateı al • 
mıştır. Mü~ttcbat, İspanyol bahriye. 
Jilerinin yardımile derhal tahlis ame. 
liyelerine girişmişlerdir. 

Bu sabah saat üçte deniz tayyaresi 
tekrar gelmiş, çok aşaiıla.ra inmiş ve 
tahlis ameliyelerile uğra~anlar Uzerine 
rnitraly8z ate§i açmı§tır. 

Tayyare, yeniden yangın çıkaran 

birçok bomba atmııtır. lki yaralı var. 
dır. 

bardıman edilmiştir. tki Sovyet tayya 
re.i düşürülmliıtür. Pilotlardan biri 
paraılitıe aşağı inmittir. 

Tokyo, 7 (A.A.) - Saat 17 de bar. 
biye nezareti tarafından neıredilen bir 
tebliğde Sovyet kıtalannın aaat on al
tıdan biraz evvel 52 rakımlı tepeye bir 
mukabil taarruz yaptıkları bildiril. 
mektedir. Tebliğde denlliyor ki: 

"ilk Japon hattı mUe11ir bir tekilde 
mukavemet etmektedir. Sovyet kuvvet 
leri Japon sol cenahında yani Şatsa 

Pinge doğru ilerlemete muvaffak ola. 
mamışlardır. 

Öğleden biraz evvel hafif bombar • 
dıman ve avcı tayyarelerinden milrek. 
kep bir Sovyet filosu Keilo ıehrin. 
nin civarrnı bombardıman etmiştir. Ke 
ilo ıehri Tetmenin garp sahilinde 
Çang - Kuf engin takriben otuz kilo. 
metre şimalinde bulunmaktadır. 

Manevralara yalnız Roma kolordu. 
sunun Uç fırkası iştirak etmiştir. Bu 
manevraların gayesi bir piyade fırka. 
sının ltalyan ordusunda kat'i olarak 
kabul edilecek olan §eklini tayin et. 
melrren ibarettir. 

Bu u bah gemi tamaınile yanmıt • 
tt. 

Valant, 7 ,(A.A.) - Montan • Can 
diel yolunda cümhuriyet topçu kuvvet 
leri Frankist kıtalarını nakleden uzun 
bir kamyon kafilesine ateş açarak dUş 
mana ağır zayiat verdirmittir. 

Ciltrihutiyet tayyareleri dUşmanın 

bir tahanUt noktasını bombardıman 

etmiılerdir. Frankistlcrin zayiatı 800 
kiti olduğu tahmin edilmektedir. 

Bürgos, 7 (A.A.) - Ebrin sağ sa. 
bilinde ~ıkıntının tathiri ameliyesine 
devam edilmiştir. Fran'konun askerle. 
rl, bu mıntakada bulunan Roda tepe. 
sini işgal etmi§letdir. 

Biraz sonra bu kıtaat, bu mmtaka 
da Ebrin sağ sahiline tamamUe bAkim 
bir vaziyete gelmit bulunuyorlardı. 
Dündenbcri zaptedilmiı olan arazi, 
100 kilometre murabb:ııdır. 

Madrit, 7 (A.A.) - Abarracen cep 
besinde cümhuriyetçiler , bugün mev. 
zilerini tahkime devam etmişler ve Gri 
ego ile Üniversal dağlan önünde ilk 
hatlarını ileri götürerek 1030 ve 1627 
rakımlı tepeleri kolaylıkta i~gal ctmi§. 
terdir. 

Diğer cephelerde topçu dilellosu de. 
vam etmektedir. 

Saragôs, 7 (A.A.) - Havas muha
birinden: 

Ebr cephesinde bulunan Mekinen • 
za - Fayon çıkıntısının tathir ameli • 
yesi ö~le vakti hitama ermiıti. Fran • 
Jdatler halihazırda Mekinenıadan Fa. 
yona kadar Ebrin bUtUn aağ aahilini 
iığal etmektedirler. 

BrU1cael, 7 (A.A,) - Frankiat is • 
panyada yapmıı olduf u yari resmt bir 
tnketten avdet eden ıefaret mUıteıar 
tarından B. Delkenyin yakında Blir • 
g!>t makamatı nezdinde ihzari bir va .. 
zif eye memur edilecefı rivayet edil • 
mektedir. 

Reımt ınahafil, bu bepta beyanatta 
bulunmaktan imtina etmektedir. Ha • 
lihazırda Franaanın cenubunda tatil 
zamanını geçirmekte 01.ın başvekil 

B. Spakın avdetindı:n evvel hiçbir ka. 
rar ittihaz edilemiyeceği beyan edil • 
melcteclir. 

ita/yaya gitmek 
Üzere Sof qadan 

ayrıldı 
Sof ya, 7 (A.A.) - Kral Boris, ltal

ya> a gitmek Uzer~ Bulgarislandtln ay 
rılmıştır. Iüaliç:e, birl.aç haftadan'beri 
ltalyada bulunrnaktadrr. Kralın ltnl. 
yada kısa bir milddet kaldıktan sonra 
Londra ve Parise gitmesi nrnhtemel. 
dir. 

Amerika ile Hu~ya 
arasında licer~t mu- ı 

kavelesl uzatıldı 
.Moskova, 7 7(A.A.) -Tas ajansın. 

dan: 
Birleşik Amerika Jlc Sovyct Rusya 

arasında mUnakit olan 4 ağustos 934 
tarihli ticaret itil&fna.mesi, B. Lltvi. 
nof ile Amerikanın Moskova. masla
hat.gUznrı B. Kirk arasında 6 ağustos 
tarihinde notalar teati edilmek sure. 
tile bir sene içm tecdit cdilmi~tir. 

Yl'nl ftl'Afnnme, Sovyct Rusya hıı.lk 
komıserleri meclisUe Amerika reisi. 
cUmhuru tarafından tasvip cdilmiıtir. 

Dinliler 
Tokyo, 7 (A.A.) - Domei ajansın.. 

dan: 
Bahri makamat tarafından ne§redi • 

len bir tebliğde, bugUn bir fırtına es. 
nasında Japon tayyarelerinin Kiyang. 
fli eyaletinin merkezi olan Mançang 
Uzcrinde cevelanlar yapmış oldukları 
bildirilmektedir. 

Mançang istasyonu ile mühimmat 
dolu otuz kadar mağaza mUessir su • 
rette bombardıman edilmi§tir. 

Di er bir tebli c öre, Japon ta • 

yareleri, Hankeu üzerinde sekiz Çin 
tayyaresi dü§lirmli§, diğer yedi Çin 
tayyaresi de tayyare meydanında bu. 
lundukJarı esnada tahrip edilıni§tir. 

Tayyare meydanının yakmında için 
de barut bulunan bir takım binalarda 
infilaklar vukua gelmiştir. Bütün Ja • 
pen tayyareleri, hiçbir hasara uğrama 
dan hareket üslerine dönmüşlerdir. 

Bu tayyareler, cevelanlan esnasın
da yüzlerce bomba atmışlardır. 

Tokyo, 7 (A.A.) - Azahi Şumbun 
gazetesine gelen bir telgrafa göre, 
Japonlar Anhva!• eyaletinin cenubu 
garbisinde kain Susunga ve Hupe e.. 
yaletinin ucunda kain Huangvaya do! 
ru ilerlemişlerdir. 

Japonlar, Çinliler tarafından Yang. 
çe nehrinin sol sahilindeki setlerin 
yıkılması yüzünden birçok tuğyanlar. 
la karşılaşmıılardır. 

Kan ve Vaıam gölleri taımıftır. 

Uç bin kilometre murabbar araıi &u .. 

lar altında ve 500.000 Çinli melcesb: 
kalmıştır. 

Mareşal Balbo 
(Üst yanı 1 incide) 

edeceği tebarüz ettirilmektedir. Bu 
nıünasebetle hava paktı meselesinin 
İtalya ile Almanya ve Fransa. ile ln. 
giltcre arasındaki münasebetler me
selesinden başka bir şey olmadığı su
reti unıumiyede söylenmektedir. Esa. 
sen Almanya Südetler meselesile 1 
talya da İspanya meselesile alakadar 
olduğu için hn!en muallakta bulunB.D 
bu i5lcr memnunıyete şayan bir §ekil· 
de halledilmeden evvel bu husuota 
mUzakerelere ba'ilanamıyacağı ilave 
edilmektedir. 

Müzakerelere b~lanılmasına intl
zaren siyasi Alman mahfelleri, açık 

§ehirlerin bambardımanına mini ola. 
cak bir mukavele aktedebileccği kana. 
atindedirlcr. 

Vaktile, Hitler tarafından bu mak
satla yapılan bir teklifin ga.rpte la
yık olduğu akisleri bırakmadığı söy
lenmektedir. Bununla. b~raber bu tek
lifin tekrar edilmesi lehinde Bcrlinde 
bir cereyan mevcuttur. General Vull. 
leınin tarafından yakwda. Berline ya. 

Türf<ife jiflud 
teri hakkında 

(Ust ~m 1 iHci<U 
şoylorı eve se,·e yapmasını mutlt 
ka billr. llnlbulti: Size mektup 1' 
2an Türk Yahudlsi hiç de ö3le'" 
~Unmuyor. l:Uksck )'llrt. • d161pl.
onun için, yoktur. llnk1nız ne dl~ 

" ...... 'l'Urk Ynhuclilcıbıin boyk" 
tamnmile yerindedir. Bu, hakir~ 
ı·ülmcıncll, takatr cdiJmclJdlr.,. 

1\Iektup snhJblndcn H~rcnmcıc • 
tıyoruz, bu Jdıı \'c nefret Tilrk nıj 
kndclcrntuulnn \'O onun lcnplannd~ 
döğmu~ bh' 'ıdn ' 'e nefret midir? _1l 
nn verilerek c \'np çok kısndtr: JJ 
Alınnı lnrln do tuz. Bn do~tlu~ 
ayı·ıCA, TUrklilk tc;ın çok Uncmll bt;I 
tı nt t<'mcH de vnr<lır. Bizim l~ln d. 
nmr \'el ereğini gclJ~lgtizl'l SÖl 11)'~ 
l'nhuCH \ntnndn~. nc<1cn bizim 1~ 
kinini \ ' ö ncfretJ11t fc<Jn ctmesd 
hl'nUz tiğrcncmcmiştir?. Tllrk deli 
gcl<'rl, bnşta Numnn l\lenemcnctoıt1 
olmak llzcrc, BN·llnt'le TUrk - Alm• 
fktısat •~ lcrtnl dilzcltm.iye ~Rhşırlal 
k('n Almnnlarn. boykot yapmıya (1 

Jıı:;mnk, su hulnndırmak ne dcmei 
H;·': Btı)·Jc hnr<'ketlcı-dc bnhııunai 
, ·nt.andn,hk sözünü en katU bir ~cıd 
<le tcf~ir etmek demektir. Böyle dl 
ı'\ımlaı'(lıı. Ynhuc'lllik tc~ıın\iclll göl 
t.crnıek, Türk tc anüdUnü bite sai 
mt\k dcnll'kt.lr. DUn) nnın her yerli 
,le, işlcl'Jnc gl'Miğl i!:ln, dcmokratlt 
hn)·r~ğııu tnşı) nn Yalıu<1ller, di 
mokrntltğm en bn., tn gel n bir prei 
slhine snygı gc;sterıneyt öğreruncl 
dlrlcr: Ek criyctc knrşı saygı ... Bl 
Türk köy'\lnlin, Tlirk 1 tlhsnlinln tJ 
Ufnt Alnınn l nhuCUlerinJn talil 11 

karıştıran dalgın Yahudi vata.nd~ 
JaMnıızı TUrk disiplinine davet et 
nıcl1 bir borç blliı-lz. Bll'kaç on bf 
ki> ı TUrklyc değildir '\'C olamnz. Ttli 
kUıı kimini o dost, kiminle ('lüşman' 

Jablleccğlnl TUrk toprakları Uzerind 
yıılnız blr :kudret tayin edeblllJ 
Türk muknddcratı. Moktup ıab11 
bllmcll<11r ld: Türk snurlnrınm ~ 
şarılnrmda isterse fırtınalar ~ 
sin, kıyametler klipUl'Stin, Türk m 
kaddel'ntmı ilgilcndirnıcdikt.e. bt 

en ufak Türk t~ rlasını bile her şJ 
bir disiplin hllk\im sUrcbntr, tel 
bir fikir yaş1yablllr1 tek bl 
l>ir disiplin hüküm sürebilir, tek bf 
Jman gönUlleri kutsal blr birliğe kıl 
vuşturabllJr. Tllrkiye Te Türk m11 
kaddcratı. Türk Yahudilerinin blzti 
en ncı t.arlhsel g\lnlerlm1ze kati 
gö ter<liklcrl kayıtsızlığı unutm.ıı 

<lık. Ynhmli truırıs1 Yehova.'nm, et1' 
din kitaplarında. okuyoruz, kaç ke 
re sabrı tükcnınlştf, kaç kere göıt 
ten alev 'c yılclınm yağmuru dö'k 

nıuşıu. I<"akat tarihimizin her çağındJ 
'l' eho\'a 'dftn ~ok daha geniş yttrekl 
cln\'rnnclık. Çünkü: Türk; tarihin ta 
sM'\'nr ettiği, hayalinde yaşattığı eı 
ideal kRhrnman<lır vo onun için 1U 
(~ tnnnlıı:rından dnba geniş ytlrek 
l1 olnhthnlştlr. Diz, arUk, geçmil 
günleri hntırlnma.k istemiyoruz •• Ye 
nl bir TUrk çağı, AtatUtk (ağı; Tür) 
ülkcslııcle yaş1ynnlnı'<lnn yeni \•az1 
fclcr, yeni fanlil·etlcr :istiyor. B~ 
, ·nzifoler bUyUktUr ,.e kut~aldır. Faı 
knt onun mC!ııllyctlefl '1e c1aha eı 
lıcmmtyctstz dcltilcUr. Onun için heJ 
nfılan adım, iyJce heAaplanmalıdrr 
}{endi inin Türk olclugunu uhıorU 
söyll)'Cn TUrk YnhnllfsJ de, her şey. 
den Uncc, Türk olduğunu gösterme. 
ildir. Türk olmnk; Türk cemlyetJnhı 
yUk ek mC'ntantlcıinl benlmsemel 
Tlirk mukRddc:ratı ilö kayn~ına.kı 
Türk di lpl.ı;Jtfnl en yüks~k bir fazL 
kt tanımak, qoysuz kültUrlerden ııy. 
rılarnk TUrk kU1türlinü yaşa.mak de. 
mel."'flr. ı •e nıutın Tllrk'lim dJyeblle. 
ne ... l •'akat lm lmt ~nı sözü, Ttırk sö. 
zUnU, tefsi!' etmek, ona en diri ma
nayı \'ermek, ~unun bnnnn :iŞi doğilı 
tarihin anıtsal mthrabt önünde dis 
~ökmUş, Sakar) a•nm ~ağlayışını, 

Alt.n.y ormanlarının hı, ı!'dısrnı, bet 
knyadnn, her dağ eırtınd:ın taflnsal 
bir gölge gibi t.n an k bramanlarm 
hn.yl\llcr:lnl Al.."'tcı hcnligt 1ınuttura11 

büyük vecde çcdrmc ini bilen in
sanın, 'l'tlt'kUn hnkku'hr. YUrekten 
scllbıılnr... M. Nemı.l 

pılft.Cak olan ~yahat hakkında, bu zi ... 

yaretin tamamile siyast mAhiyette o .. 
lan hava paktı muza.kerelerine yol a 
çacağı bilhuu. kay<ledilmelrt.ecllr. 
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Korku Yatağı ) 

' 
çevirem H. NI. \ 

Yazan: Edgar Vafla• No. 4 e :ıc 

- Nerede şimdi? Bayan nerede d~-ı 
mek istiyorum? 

Bir lahza sUkilt. Rider, yine cevabı 
şöyle verdi: • 

- Motörde mi? Fakat onunla asla 
karşı yakaya seçemiyeceı;iz. Beni~, 
büyük gemilere binmiye cesaret~m 
yoktur. Öyle ufak bir tekneye bın
mek ... 

Kendisini hapishaneedn çıkardık· 
tan sonra bizleri serbest bıraksaydı 
daha iyi olmaz mıydı? Ona, bunu.?.~· 
çin ne kadar yalvardım ... Eğer sozu. 
mu dinlctebilseydim, şimdiye kadar 
Venf:'dikte olacak, keyfimize bakacak
tık . 

Gonç kız, annesine hiddetle bir şey 
söyledi. Misis BörtUn'ün bundan 
sonra sesi işitilmedi ve gölgesi duva· 
rm içinde silindi, gitti. 
Bır kapının kapanma.sına benzer 

ses işitilmemiştı. Fakat Rider. ne ol. 
duğunu tahmin ediyordu. Yavaş ya. 
va.ş yUrüdU. Gördüğil Uışığın uzadığı 
yeı e kadar ilerledi ve kapıya kadar 
yakl~arak dinledi. 

Sesler şimdi daha iyi işitiliyordu. 
Çünkü e~ çok konuşan Misis BörtUn'-

dü: . . 
- Acaba baban, Daver meselesını 

ld·-· ka biliyor mu? Onu elimizden ge ıgı • 
dar saklıyalım. Eğer bilecek olursa, 
billahi beni öldUrUr. Senin hakkında 
öyle mükemmel fıkirleri var ki .. Prens 
ler dükler ve daha bilmem neler gi. 
gi 

1

\·etı ştirmck istiyormuş ... Eğer de. 
li ~lmss:ıydı. bu oyundan sene!e:ce 
en·el çekilırdi. Bunu da kendısıne 
söylE>dim· Fakat bana hiç aldırmadı. 

Genç kız, yo[8'un bir sesle so_:du: 
_ Sana aldıran, seninle alakadar 

1 hf" kJmııesi yok? Ben, babamın 
o an y • t dl 

nl serbest bırakmasını ıs e m. 
~UnkU senin. böyle dar zamanda hiç 
bir faydan olmadığınr biliyorum. 

.,'eler. bu ırada, bir hıçkırık sesi 
ışittl. Misis BörtUn kolay ağlayan blrf 

idi. 
_ Onun bUtiln maksadı, Rider'i ele 
. ktı'r diyordu. Ne budalaca 

geçırmc , . _ 
b. h ' l İhtiyar ahmak herıf .. Eger 
ır ı e.. . 

biraz iblisane hareket etseydım, onu 
ben ele ge,.irirdim. 

"' d b' •er-Koridorun tft uzakların an ır ~ 
den süratli bir ayak sesi işitildi. 

Misis Bört ün: 
- lşte, dedi. Baban geliyor. 
Rider, bu söz Uzerine elinde tuttu. 

ğu tabancasını bir kere daha kuvvet. 
le kavradı. 

Ayak seEleri birdenbire durdu. A~-
' b' bır nl zamanda bomba patlar gı 1 

ha)'kmş işitildi. Bu, bir sualdi. ~
laşılıyordu ki, Rider, geri dö~U.ştU. 
Zira şimdi de ayak sesleri gıttık.ç~ 
uzaklaşıyordu. Rider o gilnUn, ken~ısı 
için fırsatlar verecek giln olmadıgını 
anladı. 

Bununla beraber. yere boylu boyun-
ca yattığı zaman Flek'i tamamile ~~ 
rehiliyordu. Eğer parmağında tetıg.ı. 
ni t1ttuğu tabancayı, o vaziyette. bır 
sıkıverseydi. 'Deli Adam,, ebedıyen 
temizlenirdi. Tetik üzerinde dolaştı. İ
leri. geri oynadı. Fakat hayır ... Bir a
damı arkadan ve habersizce vurmıya 
taraftar değildi. . 
Diğer istikametten de biri geiıyor. 

du. _ 
lUder, bu gelenin Grey oldu~nu 

tahmin etti. Geriye gidip ona vazıye. 
ti ihtar etmeliydi. Ayağa kalkarak, 
geçitten .,.eriye doğru yilrUdü. Der-e . 
ken korktugu- şey başına geldı. 

YükGrey uzaktan onu görmüştü. 
sek sesle bağırarak: 

- Mister Rider, dedi. Geçidin bu ta. 
rafında hiçbir §'!Y yok. 

- Sus abdal... 
Fakat olan olmuştu. 
Derhal geriye döndü. Tekrar yere 

uzandı ve baktı. . 
İhtiyar Con Flek, geçid~~ ~e~alın; 

de duruyordu. Başı öne egılnııştı .. ~a
kat Grey'in sesini bir başkası ışıt· 

mışti. . Bö' tün 
Bir korku çığlığı ile Misıs r 

geçide fırla.eh· Arkasından da kız ge. 

liyordu. 
Öyle bir çıkış ki, tabanca ku~lan~a. 

yı tamamen menederdi. ÇU~U bu 1~1 

kadm da, Rider'ln öldUrmıye yemın 

ettiği adama pcrd:. ~~muştu: , 
Rıder, geçidin buyuk ma~a:a) a a

çılan ucuna geldiği zaman, ikı kadın 
" Con 14'lek ortadan kaybolmuşlardı. 

e (Arkası var) 

Mevsim değişik
likleri ve yaz 
insanlar, her şeyde olduğu gibi 

mevsimlere de çok çabuk alışırlar. 
Bu alrşkınlık yUzUnden uzun zaman ~
hştıkları mevsimi terkederlerken gı
rccekleri yeni mevsimin sağlık korun. 
ma şartlarına karşı ilk hamlede la. 
kayıt kalarak itiyatlar;ını bozmakta 
güçlük çektikleri için bir takım mev
sim hastalıklarına düçar olmıya. mey
dan verirler. Bunu §ijyle mukayese e. 
dcbiliriz: Kışı gözönüne getiriniz. Kı
şın kar soğuğundan usanan bir insa~ 
ilkbaharın tatlı ve hoş günlerini ya. 
şamıya başladığı zaman ne yapacağı. 
nı şaşırır. Kışın şiddetli soğuklarına 
karşı olan ihtimamlarını unutur, ilk
baharın tatlı ve sevimli sıcaklarından 
cesaret alır. Farkında olmıyarak ken. 
dini UşlittüğU gibi kışın müddetince 
mi•!chassir kaldığı ilkbahar meyva ve 
yiyeceklerine de kavuşunca sağlık du. 
rurnuna pek aykırı olarak alabildiği
ne yer ve bazı ciğer ve mide hastalık. 
larına meydan açar. 

Hele yaz girince iş büsbütün deği. 
şir. Bu Uikaydi biraz da neşe ve şa
taretle karışır. Gülmek, oynamak, 
kaşmak, sıçramak, denize girmek tc 
inzimam eder ve Eağlık durumunu bir 
kat daha sarsar. Böyle zevk ve neşe 
içinde ihmal biraz daha artar. Hasta. 
lık baş.gösterinceye kadar alaka aza. 
lır. Ta ki, bu ifrat neticeden hastalık 
ba§lar. Çare aranmağa başlanır. Fa
kat o zaman iş i§ten geçmiş bulunur. 
Günün birinde telafi si kabil olaınıyan 
bazı iclakctler do w rur. lşte bu f ela. 
ketleri önlemek için her mevsimin 
sağlık korunmasına ait şartlarını göz 
önünde bulundurmak lazımdır. Her 
mevsimin yiyecek ve içeceğinde, gi. 
yinmek ve oturma yeri işinde, çalış
ma sisteminde, zevk ve eğlencesinde, 
hastalıklara karşı hazırlanmasında, 

banyolarında, genel yaBama sistemin. 
de farklar vardır. Hiç bir mevsimliği 
diğerine uym111h İlk ve sonbahara, ya. 
za. ve kıea ait korunma şartları ba§
ka. başkadır. Şimdi yaz mevsiminde 
bulunduğumuza göre eöyle düşünebi. 
liriz: 

ı - Yeme ve içme tarzları. 
2 - Oturma yerleri, yani sayfiye 

ve evler· 
3 - Giyinme tarzları. 
4 - Zevk ve eğlence sistemi. 
5 _ Çalışma sistemi. 
6 _ o mevsimde çok tesadüf edi. 

len hastalıklara hazırlanma. 
7 - Genel yaşama sistemi. 
8 - Deniz banyoları ve duşlar. 
9 _ Hava değiştirmeler. 

1o _ Güneş çarpmaları. 
11 _ Sıcaktan ileri gelen baş ağ-

rıları. 

12 _ Sıcaktan ileri gelen burun 

kanamaları, 
Hakkında çok ilgili olmak ve mev. 

sim geIJnre bunları unutmamak icap 
der. şu (12) sayı altında sıralanan 

k
e unma 5artlarını iyice tatbik ede. 

or . . d b' . 
bilmek için onlar Uzerın e ıraz ış-

Jemek 1.arureti vardır. -
Her mevsimde ve hatta her ay?a 

ilkönce gözümUze çarpan yeme ve ıç. 
değişikliğidir. Bilhassa y!lzın her 

:; meyva ve sebzeler değişir. Yenisi 

k O"teki kaybolur. Kış meyva ve 
r.ı ar, w 

~bzelerl mahdut ?ldugu haMe yaz 

yva ve sebzelerı o kadar boldur. 
me d ğ' · · t'h H en hemen her ay e ışır, ış ı a. 
m~= a;ttırır, balıklar ve diğer yiye
cekler de buna göre sıralanır. İşte hiz 
de bunları dUşilnerek her mevsimin 
kendisine a!t özel karakterlerini sıra. 
lamak istiyoruz. Yaz sağlık korunma. 
smı ilk sayısını yiyecek ve içeceklere 
ayırıyoruz. Yazın yiyece_k ve içecek
leri için haziran ayınınkıni (Kurun) 
un 4 haziran tarihli sayısında yazmış. 
tık. Temmuz ve ağustosta neler yene. 
bileceğini de yarınki sayıda yazaca-
ğuı. Dr· Necaettın Ata8dg'Uft 

15-KUKUN * AGUSTOS 1938 

Moskova 
Edebiyat enstitüsünün 

yeni ktşifleri 
Bandırma-lzmir hattı 

Moakovada bulunan (Gorki) evrensel 
edebiyat enstitıJsU, büyük ilmi faaliyet 
ve araıtırmalarda bulunmaktadır. 

lslasgonlar bırer gezınti yeri uidu ... 

Sovyetlcr Birliği lıim Akademisi a: ·
sından Pokrovskinln riyasetinde Gvoz· 
dev, Sobolevski, Radzig gibi eski edebi· 
yatı çok iyi bilen kimseler.den mürekkeb 
bir heyet, eski edebiyatın klasik eserle
rini, LUkrcsi, Sofoklü. Öripidi, Plotu, A· 
ristofanı, Horası ve saireyi tedkik eyle
mektedir. Son günlerde, bu şube, Omi· 
rusun Uyadasının V eresaev tarafından ya 
pılmıı yeni bir tercemesini dinlemiştir. 

Profesör Şillerin riyasetindeki Garbi 
Avrupa edebiyatı şubesi, Fransız İhtila
linin 1939 senesinde kutlanacak 150 inci 
yıldönümü mlinasebetile, (Fransız burju
va ihtilali c:J.:inya edebiyatı) namı altında 
bir kitab hazırlamaktadır. Bu şubede, pro
fesör Galperine, N usinov, Metalov, Kni
poviç, Grib, Ayhengoltz ve daha diğer 
yUksek edebiyat alimleri çalışmaktadır. 

Sovyet edebiyatı şubesi, halen Sov
retler Birliği milletlerinin Sovyet devresi 
esnasındaki tarihi ile meşğul olmaktadır. 

Bu şube, programına modern sovyet e
debiyatınm aktUel meselelerini almıştır. 

Bu meselelerin en esaslılan şunlardır: 

Sosyalist realizm, politik şiir, edebiyatta 
vatandaşlık harbi temini, Lcnin-Stalin 
dev.rinde halk epik şiiri, Ayr.ı şube, Ma
yakovskinin ve meşhur Çapaev romanı
nın muharriri Furmanovun da monogra
filcr:ini hazırlamaktadır. 

Eski Rus edebiyatı ve 18 inci asır e
debiyatı şubesi, Profesör Gu.dzinin riya· 
setinde, 18inci asır rus edebiyatında rea
lizmin kaynaklarını etüd eylemekle meş· 
ğuldür. Bu ~ube, 22-25 Mayısta, lgor şi
irinin 7 50 int:.i yıldönümü dolayısile bu
na aid ilmi toplantı yapmıştır. 

Danclırmn 

İzmir - Afyon - tzmir - Bandır 1 
ma hatları devlet eline geçtikten son. 
ra işletmeye gelen yeni ruh bütün 
hat boylarındaki halkın gözilnden kaç 
mıyor ve şUkUr dilinden düşmüyor. 

Geçenlerde bu bat üzerinde küçük 
bir seyahat yapan bir muharririmiz 
yıllardır demiryollarile daimi temas 
halinde bulunan bir sok tanıdıkların. 
dan bunu dinliyerek sevinmiştir. 

Gerek memurlann vazifelerine olan 
bağlılıkları, gerek mer'lcezln idareye 
verdiği kolaylık bu geniş memnuniye
ti uyandırmakta, ayn ayn amil olmak 
tadır. 

Hele istasyon binalarına, per.onlara 
getirilen temiz manzara bu toprakla. 
nn üstilnde bir mamuriyet izi görme. 
mek, bu halka devletin kazandırdığı 
binlere kartı düz ve temiz saha gös.. 
termemek ister gibi duran eski müstem 
leke idaresinden kurtaranlara ait min. 
nettarlığı kökleştiriyor. Gördüğünüz 

resim Balıkesir istasyonunda alınmış. 

tır. 

1939 teşrinievvelinde bil}•Jk rus şai
ri Lermontovun doğumunun 125 inci yıl
dönilmü dolayısile, şairin hayatına ve e
serlerine aid yeni ve güzel bir kitab çıka
rılacaktır. Profesör Bro~ ki, Lermonto· 
vun biyografisini yazmağa memur edil
miştir. 

Gorkinin eserini tcdkike memur olan önü karelerle döşenen istasyon 
ube, bil u:c edfblO biltlll) qert•..ınm umt timdi he~ ~en ıesiı~nde bü~ük bir 

1 Y w--·ırr "Tca1a'balığın doldurdugu canlı bır ge -
bir surette tanzim edilmi§ külliyatını ha-
zırfam:ıktadır. EnstitUnlin eline aldığı zinti yeri oluyor. lJeride Alchisarda. 

Manisa da böyledir. Yalnız Somanın Gorkinin edebi mirası, pek muazzamdır. 
Gorkinin kendi el yazısile yazdığı 2500 
veıika, ilzerinde Gorkinin tashihler yap
tığı 500 kağı.d, edibin yazdığı mektublar
dan l 5000 n:isha, Gorkinin eserlerinin on 
dört bin muhtelif tabı, muhtelif 300 fo. 
tograf. Arşivde ceman 62000 vesika mev 
tuttur ve enstitü, 1938 senesi zarfında 
bunlardan 20.000 tanesinin tedkikini b:ti-
recektir. 

Halen (Gorki arşivleri) nin ilk cildi 
olara!:, edibin Kapri adasında edebiyat ta
rihi hakkında söylediği l: c!lferasların tabı 
hazırlanmaktadır. 

Enstitüye merbut olan, ve 11 salon· 
dan mürekkeb bulunan Gorki müzesindt 
çok kıymetli eşya kolleksiyoniarı mevcut· 
tur. Bu eıyalar, edibin çocukluğuna ve 
gençliğine, edebi faaliyetine ve genç mu· 
harrirlerle olan münasebetlerine ai.d bu

ki yanm kalmıı hissini veriyor. Bura. 
nın eski büfe binası İstanbul - 1z. 
mir yolculuğunun gündüzün böyle 
on dört saate indiği bir sırada yeniden 
hayat bulmasına , bu kare döşemelerin 
o sahaya 'kadar genişletilmesi de 
bir yardım edecektir. 

Somada hır büyük linyit madeni 
itler. Kasabanın elektriğini bu maden 
de çalışan büyUk motörden almak ba. 
ait bir iş; bu basit it vaadolunmuı da .. 
Eğer bu vaad tahakkuk ederse Ber. 

gama gibi bilylik bir kasabanın da is. 
tasyonu olmak itibarile daima ehem • 
miyetini muhafaza eden Somanın yü. 
zü gülecek ... 

Soma yüzü güldürülmeğe değer sev. 
gili bir bucağ1m1zdır. 

- İzmir hattı 

Çocuklar için yÜzme 
havuzlan 

Çocukların yıkanmaları için muhte. 
lif yerlerde Pisin ti.bir edilen havuzlar 
vücude getirileceğini yaznu~k. Pi. 
sinlerde çocuklar, gUnün muayyen 

saatlerinde soyunacak ve yıkanacak. 
lardır. Avrupanm bilhassa denizden 
uzak şehirlerinde çocukların yıkanma. 
lan ve denir.e ha.sret çekmemeleri i. 
çin bu tsekilde havuzlar vUcude geti. 

rilml3tir. Halbuki !stanbulun her ta. 
rafı denizle çevrilmie olduğu halde ço. 
cuklar denizin vücude nafi suyundan 
istifade edememektedirler. 

Çocukların deniz suyundan istifade 
leri için parasız bir çok deniz hamam. 
!arı da vUcude getirilecektir. Parasız 
deniz hamamlarından birinin Kumka.. 

pı civarında, diğerinin Ortaköyde a
çılması takarrlir elml§tir. Diğer kaza. 
~ardaki deniz hamalarının yerlerini 
kaymakamlar tesbit edecek, beledi. 

yeye bildirooektir. Çocukların deniz
den iatffadelerJ bu au~tle temin edil • 
dikten sonra denlze uzak semtlerde 
yapılacak Posinlere de deniz suyu 
çekmek suretile çocukların denize in
meden deniz suyundan istifadeleri te. 
mln olunacaktır. Baya.zıt havuzuna 
su, denizden çekilmektedir. İnşa edil. 

mesi lakarrUr eden Pisiıilerden biri
sinin denizden su çekmek tertibatı bu. 
lurunnsı hnscbile Bayazıt civarında 
yapılması düşilnülmektedir. Diğer ha. 
vuzlarrn yerleri yakında belli olacak
tır. 

Demiryolları Uzerindeki iıtıL 
yonlar yalnız trenlerin işlemesine 
değil, yurda kültür yayma bakımın. 

dan da türlü ödevlere namzet binalar. 
dır. Nafiamızın azami randıman yo. 
lunda en iyi tedbirleri takip ettiğin. 
den §Üphemiz yoktur. 

lunmak~dı~ Gork~~ sosyalid kültü~n ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

yUksek bir mümessili sıfatile bıra!ct:~ı GörÜD düşündükçe: 
yadigarlara bilhasa milhim bir mevki ve-
rilmiştir. 

Şeftali çekirdeği yutunca 
ÜskUdarda oturan Hasan kızı Mak 

bu le şeftali yerken, bir çekirdek bo. 
ğazına kaçmış, nefesi tıkanan Mak. 
bule bayılmıştır. 

Hemen hastaneye gönderllen Mak 
bulcnln boğazından çekirdek çıka_ 
rılmtş, kendisine getirilmiştir. 

--o--

Bir teftali yüzünden 
Seyyar şeftallci Anderya oğlu .ML 

yoharl dUn Kalyoncukulluğunda a. 
rnbaslle şeftali satarken, Arnavut 
Niyazi adında bir arkadaşı yanma 

sokulmuş VE.' kendisinden izin almıya 
ıuzum görmeden gellşfgUzcl şeftali 

yemlye başlamıştır. 

Bu hale lçerllyen Mlyohari bıça_ 
ğını çekip Niyazının üzerine atılmış. 
fakat Niyazi tabana kunet kacmı. 
ya haşlamıştır. 

:Mfyoharl gözleri dönmUş bir hal. 
de Nlyazinln peşinde bir müddet koş_ 

muş. halk etrafa kaçışmış, nihayet 
yetişen polisler Mlyoharlyl yakala_ 
mışlardır. 

Cam adam! 
Yazan: Süha Gezgin 

Y erlimallar sergisinin bu yıl, geçen. 
kilerden ayrılan üstünlüğü, cam a.. 
damdan ileri geliyor. Beni en çok o 
düşündürdü. Onun karşısında çok kal. 
dım. Koca bir pavyonu baştanbaşa 

kaplıyan cam adam, tabiatile, yarad!. 
hşla kul yapısı arasındaki geniş çap 
ayrılığını ne büyük bir belağatle an. 
latıyor 1 

"Aleksi Kare},, in "Büyük sır,, de. 
diği insan, bu pavyonda biraz zeka 
aydınlığına kavuşmuş. Fakat yine uç. 
suz bucaksız eksiği var. Zaten bu meı. 
hur doktor, bir adamın küçücük göv. 
desinde, bir bakıma göre "Himalaya., 
lar taşıdığını söylemiyor mu? 

Cam adam, karşısında herıeyden ön
ce. insan derisinin şeffaf olmadığına 

şükrettim. Eğer deri, ardındakini gös. 
teren cinsten birşey olsaydı, dünya da, 
bambaşka bir tarihin sahibi olacaktı. 

Güzellik yalnız tüylü hayvanlara, fi. 
danlara, çiçeklere kalacak, insanın Us. 
tünlüğünii ortaya koyan varlıktan 
hiçbir iz taıımıyacaktık. 

Bir dudak renginin, bir burun çiz
gisinin, bir çift gözUn, bizi kanatlan. 
na alarak uçuruşundaki tatlı baı dön. 
mesi kalkınca, elimizde hangi gönlll 
zenginliğinin mirası kalır? 

insan zekasını kamç.ılıyan, insan 
gönlüne göklerin derinliğini, denizle. 
rin c:.cşkunluğunu veren, vecdin lezze
tini tattıran meğer bir derinin ıeffaf 

olmay11ı imi§ 1 

Cam adam karşıs.ı1da bu ilk çapra. 
şık duygulardan ıonra, bir hoca ka . 
fasile düşündüm. Kızılay, bunu cetirt. 
mekle ~ok büyük bir hayır itlemit ol. 
du. Fakat bunu, yalnız serci cUnleri. 
ne mahıuı bir ayazma hayn halinde 
bırakmamalı. Divaııyolundald Saflık 

miizc.inde kurmalı. Mektep çocuklan 
için bundan bUylik iyilik olmaz. Biyo. 
loji hocaları önceden hazırianmıt bir 
programla talebelerini buraya getirme. 

li, okuttukları dersi, ölü mulajlardan 
kurtararak bu fen mucizeıile canlan _ 
dırmalıdırlar. 



Hatırınızda 
kalsın 

Adam UldUren 
köpekler 

Sen • Bernar köpeklerinin nesli 1000 
senedenberi insanların hayatını kur
tarmakla meşhurdur. 

Geçen sene bunun aksi oldu, köpek
lerden biri, dağda karlar içinde yolu
nu kaybeden on dört yaşında bir kızı 
öldürdü. 
Çocuğun anasilc babası köpeklerin 

imha edilmesini istedi. İsviçre zabıta
sı bu teklifi kabul etti. Sen - Bcrnar 
köpeklerini öldilrmediler fakat Tibcte 
gönderdiler. 

Köpeklerin hamisi olan zat köpek. 
lerle beraber lsviçreden kalkıp Tibete 
gitmiştir. 

"Allahın birleştirdiği 
ağaçlar,, 

Amerikada Leviston şehri civarın
da bir ormanda iki ağaç vardır. Bu 
iki ağacın müşterek bir dalı var. A
merikan hüklımeti bu ağaçların ÜS

tünc bir tabela asmıştır. Tabelada 
şunlar yazılıdır: 

"Allahın birleştirdiği bu iki ağacı 
kimsenin ayırmağa hakkı yoktur • ., 

DUrt ayak ttzerlnde 
hacılar 

Tibet rahipleri hacı olmak için 
yüzlerce kilometre mesafeyi elleri ve 
dizleri üzerinde yüzU koyun yürümek 
suretile giderler. Bu yürüyüşu yapar
ken ellerine tahtadan eldivenler takar. 
lar. 

Çocuk bahçeleri 
lstanbulun muhtelif semtlerinde 

yeniden ihtiyaç nisbetinde bir çok ço. 
euk bahçeleri açılacağını ve çocuk 
bahçelerinin yerlerini kaymakamların 
tesbit edeceklerini yazmıştık. 

Kaymakamlar, çocuk bahçelerinin 
yerlerini bir aya kadar tamamen tes. 
bit etmi§ olacaklardır. Fazla masrafa 
mütevakkıf olmıyan .bahçeler bu se
ne belediye bütçesine konacak tahsi. 
sat ile tamamlanacaktır. 

Kuruna abune 
ıunuz ve edininiz 

Büyük 
Macera 
Filmi:20 

Şimdi karşılarına canavarlardan biı i 
ıkmrJ, onlara yumruk ıkıvordu. 

l 
Gülüp söyle

mek için 
Cevap 

Bir deniz yolculuğunda idiler. Ağa. 
beysi kardeşine SOI'.du: 
• - Şimdi ben d~nize dü§sem; ne ya. 
\parsın? 

ı Çocuk derhal cevap verdi: 
ı - Gidip hemen yü~me bilen biri. 
'Sinden yüzme öğrenir, sonra seni 
'kurtarmak için •denize atılırım ... 

/ it'. • • 

AIÇak - Yüksek 
Okulda çok jyi ,arkada§tılar. Son • 

ra .birbirlerine selam vermemeye baş. 
lamışlardı. Jkisini de yakından tanı. 

yan diğer hir arkadaşlan bir gün on. 
lardan birine sordu: 

- Ne oldu? Niçin Ahmctle konuş. 
muyorsun? 

Mehmet cevap verdi: 
- .Bırak canım, beni pek al~"k gö. 

rilyor ... 
- Ne yaptı? 
- Ne yapacak: Geçende benden 

'bahsederken birisine: ''Çok alçak pcr. 
deden konuşuyor,, demiş ... Ben de 
ona yüksek ~rde'den cevap verdim: 
Kavga ett1k ... 

Kabahat 
Vakitsiz yemek yedi diye annesi 

oğluna ce•a vermişti. Sonradan ona 
acıdı: 

• - Hadi, oğlum, öedi. Seni bu sc. 
!erlik affettim .. Bir daha yapma, emi? 

Tuğrul: 

- Pe~i .anneciğim, eöi, ;bir aaha 
yapmam. Fakat şimdi verdiğin ceza. 
mn kabahatini ıRadcm affettin, ben 
bu cezayı haksız yere vermiş bulunu 
yorum. O halde ona mukabil nasıl 

bir kabahat yapayım? 

- Babanın kafası neye böyle yu. 
murta gibi? 

- KüçUkken çok yumurta yemiş de 
böyle olmuş ... 

Kuyruğu kendinden 
uzun 

Japon horozunun kuyruğu o kadar 
uzun ki horozu gezdirmek için iki ki
§i lazımdır. Yağmurlu havalarda. bu 
bir kaç metrelik kuyruğu ipek kağıt. 
lara. sarmak Japonlar arasında Met. 
tir. 

Yiğit 

Yiğit arslan Mersinli ile 
- Ne yapacağız? 
Dedi. Yalnız kaldık. 

f Hedfyell mUsabaka 

Bu yüzücü yüksek bir yerden deni
ze atlıyor. ~.,akat önünde çok çapra. 
§Ik yollar var ... Bunlara dikkat etmez 
se suya dalamaz. Yollardan yalnız biri 
denir.o çıkıyor. 

Şimdi sizin bulacağınız şu: 
YüzücU hangi yoldan gitmeli ki de. 

nize ~ıksın? 
Bunu, resmin Uzerinde bir kalemle 

çizerek gösterin. 

Ceva pi arı bir aya kadar şu adrese 
gönderin: 

KURUN Çocuk Sayfası 
İstanbul 

Bilmecede 
kazananlar 

Hediyeli bllmecemfzde kazanan. 
larm isimlerini neşre d°'·am edlyo. 
ruz: 

l - Saim, Kabataş Erkek Lisesi 
p. 2tl 

2 - .!\lustafa Efseı11. m:ışlktaş :Mu 
ranlye Dcr.gn.h sokak Na. 32. 

3 - Tala.t Atlı, Konya - BBlge sa
nat okulu S. II. Na. 17 

lsmet Özen, Bursa, İlkokul; Nihat 
Çorapcıoğlu, Ankara hava malzeme 
deposunda gedikli sıhhiye erbaşı; 

l\ItAgem, Şişli • Kır sokak; Mustafa 
Altıbaş, Eskişehir - Cilmhurlyet M. 

Işık sokak; Eınol Peklmcan, Ankara 
lstfkHU ilkokulu; Hadiye Mısıroğlu 
Ankara • 1Itekin ilkokulu; MUhçet 
Onuk Üsküdar: Hayri Tanay, Tak. 
sim ortaokul No. 220; Ali Rıza, Es
kişehir Tayyare alayı lş Bl. şoförü; 
Mukbil Abay, Üsküdar, ortaokul; 
Vellttın Gür, Emirdağ, ilkokul; A.. 
dnlet Bengi, lzmlt Kozlule kışla cad. 
lsmall Tclmen. Ankara, IIamamönil 
Nevzat Başak, Uşak, Özdemlr mab.; 
Ethem BilAl, Rize, lsmet fnönU Cad. 
Necmettin Karaata, Balıkesir, Hisar 
tel; özen özmen Nlşnntaş Vali ko. 
nak Cad.; Sıdıka Sezer Mudanya: 
Ahmet Ardanlş, Tokat Behznt carşL 
sı; Şevket Şen, Malatya Lisesi; GU
lilmser Dorcr, Trabzon. orta hisar 
Niyazi GUner, Giresun; GUlyüz Şen
ler, Adana; Mucide Ceyldn Edirne 
Kız lisesi: Ali Kayhan Çaycı Edirne; 
Nuri Gönen Adana ortaokul. 

V azısız Hlklye: 

-

Kara Kedi 
bak ne etti/ 

ı k ı can baz bir ipte ... 

Hayvanların dostlukları 
Timsah ağzında insan, 

ytlanı öldüren kuş 
Hepimiz kedi, köpek, h'11ZU, keçi gi-

bi hayvanları severiz. Fakat dikkat e.. • 
decek olursanız, insanda hemen her 
hayvana karşı bir sevgi vardır. 

Korkmasak ve tehlikeli olmadıkta. 
rmı bilsek her hnyvanm ~una sa
rılmakta tereadüt etmeyiz. 

Fakat au r.esme bakın: Timsah ağ. 
zında bir adam görllyorsunuz, değil 
mi? Ve adam nasıl duruyor? Timsa. 
hın dişleri arasında ezilmiyor mu? 

Evet, bu. hakiki bir timsah olsaydı 
§Üphesiz ki, adamı derhal yutardı. Fa 
kat, buradaki bir heykeldir ve adam 
da bu heykelin ağzına girerek bu me
raklı vaziyette durmuştur. Bununla 
beraber, bu vaziyet, insanın en kor. 
kunç hayvanlara karşı bile bir sevgi 
duyduğunu göstermiyor mu? 

Fakat, size hayvanların dostluğu 

hakkında vereceğimiz diğer bir misal 
daha meraklıdır. Bunu, Amerikada 
seyahat eden birisi anlntıyor. Onun 
ağzından dinliyelim: 

Meksikada, Şiko adında, 14 yaşln. 
rında bir çocuk vardı. Şiko ekseriya 
ormanlarda dolaşır ve hayvanları çok 
severdi. Bilhassa. Peznnito denllen 
rengarenk tüylil br kuşla çok dosttu. 

G"ıineşn ortalığı kasıp kavurduğu sı 
rada, zehirli bir yılan kendisine doğru 
sürünmiye başladı. 

Kuş, yılanı gördü. Kızarnuş gözle. 
rini falt.aşı gibi açtı, bağITdı, fakat ço. 
cuğu uykusundan uyandıramadı. 

Bunun Uzcrine "Pezanito,, tereddüt 
etmedi. Şikoyla yılan arasında sıçra
mağa başladı. Sonra, yılanın kıvrıla 
rak hücuma hazırlanmasına rağmen, 
ona yaklaştı. 

Yılan düşmanını derhal tanıdı. Çün 
kü bu kuşlar, uzun ve sivri gagaları 
yeslnde, yılanları 6ldilrmtye muvaf. 
fak olurlar. Yılan birdenbire, yaylan· 
mış glbl, kuşun Uzerlnc atıldıysa da, 
onu ısıramadı. 
Döğüş korkunç bir hal aldı: lki düş 

man ileriye geriye doğru atılarak biri 
birlerini şa.şırtmıya ve gafil a vlamıya 
çalışıyorlardı. 

Yılan, yorgun bir halde başını kal.. 
dırmış kuşun, azim ifade eden canlı 
gözlerine bakıyordu. Bu sırada Şiko 

da, hep aynı derin uykusuna dalmış 
bulunuyordu. 

Pezanito, birdenbire müthiş gaga
sını tam hedefine, yani yılanın ense
si ne sapladı. Bu darbeyi bfrkao 
darbe daha takip edince, yılan öldü. 
Bunun ilzerine kuş, korkunç, fakat ar. 
tık cansız olan rakibini, mağrur bir 
tavırla Şikonun yanma sürükledi. 

Pezanito bundan sonra çocuğun sır. 
tına sıçradı. Şiko uykusundan rahat 
rahat uyandı ve gillümsedJ. Fakat da
ha ilk nazarda, küçük ve kanatlı dos. 
tunun kendi hayatını tehlikeye koya. 
rak, onun hayatmı kurtardığım anla
dı. O zaman, çok tatlı bir tebessümle 
kuşa teşekkür ederek onu öptü.,, 

Aslan 
1

Merihte Yi~it Asla nın 

Merih ten a ya 
S eyahati , 

Mersinli: - Sen merak etme, aiyc. 
rck. ilerledi ve ... 

Elinde hazırladığı bir topuzu canava rların tayyarcc:inc aogru fıtiatu. O za. 
man. birdenbire. , (Devamı var); 



kinci kürek teşvik müsabakaları dün yapıldı 
Bazı kimselerin lüzumsuz müdahale-
leri yüzünden yarışlar gürültülü oldu 
Gan~tasaıraı lf ~~. IS®VCc©>l!ir! ~~' ~ıiJJ D'il6$ di?~. ffe\Btoli"'ilovdu 

6D F~ıneır 41 ~~~an aOdoOaıır 
:! \;lft eler 

ihtilafa mevzu teşkil eden iki 

Kürek te§vik müsabakalarının i
kinci ve sonuncusu dün Yenikapı ile 
Ahırkapı nrnsmdaki sahada yapıldı. 
Yarışlar yine vesait noksanlığı ve 
klüplerin sebebiyet ,·erdikleri vesait
sizlıklcr içinde cereyan etti. Bu ara. 
da bazı garip bitdiscler de cereyan et. , 
ti. 

Evvelfı geçen yarışta olduğu gibi 
bir hakem duba~ı yoktu. Anlamayız, 
lktısnt Vekaletınin vermiş olduğu 
emre rağmen, şehrimiz deniz müesse
seleri vcsaitleriıu Su Sporları ajanlı
ğı emrine vermemekte neden bu kadar 
inat gösterir ve müşkülat çıkarırlar. 
Biz geçen ynzımızdn bu noktaya te. 
mıı.s etmiş \'e Denizbankm sporcu mü. 
dürüniin bundan sonra bu ise ehem
miyet veı•cceğini ve laı.ım gelenlel'e 

i tc hb.ıttu buluııuca,ıoç;ını zannet
miştik. l<~akat dUn ::;nnı'dığımızı gör.\ 
dilk. Hakemler bu sefer tenezzüh va. 
puru da bulamadılar. Nihayet Fener 
ve Altınordu kliiplerinin müştereken 
geldiklni bir takaya yerleştiler. Ya
rışların onda yapılacağı ilan edilmiş, 
saat sekizde Famandıralar atılmış. her 
şey hazır, fakat bu sefer de klüpler 
meyd<ında yok. Saat on buçukta evve· 
la Galatasaray ve Beykoz klüplerinin 
motörleri geldi. Onları takiben de di. 
ğer klüpler ICıtfen sahayı teşrif etti. 
ler! Yarışların tafsılfıtınn girmeden 
evvel bazı klüıl murahhas ve kürekçi
lerinin şahit olduğumuz aykırı hare
ketlerini yazmadan geçemiyeceği1h 

Hakemlerin yarışlara girecek ekip. 
leri müteaddit defalar çağırmalarına 
rağmen, hakem dubasında bulunan 
murahhasların lisansları kaydettir. 
mek, ekiplerini hazırlamakta göster
dikleri müşkülat ve ağırlığı; 
Yarışlardan sonra, cidden bitaraf 

ve dürüst hakemlerin. verdikleri ka
rarlara karşı bazı sporcuların aldık
hırı aykırı \'{' yakışık alnııyacak ha. 
reketlcr: 
Şunu bilmek \'C arılamak lazımdır 

kı spor. her ı::cyd<'n evvel bir nezaket 
Vt> centilmcnlık işidir. Bir insan spor. 
cu olmadan evYel ı:porun terbıyesini 
( i-ı cnmelıdir ve nihayet bir müsaba
l:a mutiokn knzıınılmaz. Sporcu kay· 
h<'ttibıi miısı bakanın neticesini de 
l:azanJrğı gibi karşılıyan ve telfı.kki 
<'dendir. Yoksa aykırı hareket eden. 
l"rın. serkeslik gösterenlerin spor, 
~pm·culukln bilmeyız ne dereceye ka. 
d lr rılfıkalnrı \'ardır. Bilhassa ikı ya
rı ın sonunda kiirekçılerın baş hakem 
\'C Su Sporları AJanına karşı aldığı 
vaziyeti biz bu kaideye hakiki bir 
R· orcııya yakıştıı nm!ldık. H lr dört 
lP!, kı1cmtiler yarıc;ından ı:ıonra Gü. 
r t> li Mclılıın gt Jip g ztindeki gözlü
~ u f'tl.at orak ojana uzatarak: 

- Eğt,. ~ ı nıüvorsnn. gözliiklcı i 
'c 'ı ıwl bık' 
l>t rrıe ı . cıdJen bır sporeuya yukış-

mıyan harcketlrrdendi. Bu gibi vaka· 
tarın önüne geçılmesi için rızım gelen 
tdbir'f'rin alınma inı aı nlıktan ve 
kh1p İdilli l ti 1 ınJ n bddı) Ol UZ. 

Bu arada c ~ ıp oldugu kndaı da 
giilUn hır lı rlı 1 h c r \ n tti. 

çifteler yarışa başlamadan evvel 

Bılindiği gibı kıdemli yarışında üç 
defn iştirak edip derece alan bir kü
rekçi, kıdemsiz, müptedi yarışlarına 
iştirak edemez. Diln, biz bunun aksi. 
ni sahada gördük. Müteaddit kereler 
kıdemliler yarışmda derece, hatta bi
rincilik alan bir kürekçi müptediler 
yarışa girmişti. Mü:,;tediler ve kıdem. 
siz yarışları 'yeni ntleUeri teşvik için 
yapılan müsabakalardır. 

Bunlar senelerce kürek çekmiş, 
kıdemli sınıfına girmiş bir kürekçi
nin i~tiraki ,.e nihayet yarışı kaı.an
ması, bu spor yeni heves etmiş genç 
ve kıymetli elemanların cesaretlerinin 
kırılmasından , UmiUerinin inkisara 
uğramasına ve sonunda bu spordan 
soğumalarına sebep olmaktan başka 

bir şeye yaramaz. 
l lüp murnliliaslurı bu fC itiraz et. 

tiler. l<'akat yeni lisanslarda kıdemli 
damgasının bulunmaması ve sekiz ay. 
denberi su sporlan federasyonu reis. 
liğinin münhal kalması yüzünden bu 
seferlik yarışların bu }lalde yapılma
sına sebebiyet vermif;ti. 

Yarı~lar, müptedi, kıdemsiz ve kı
demli olarak Uç seri Üz"rinden yapıl. 

dı. 

~l'l'k çifteler 
Bu yarışa dört klüp girdi. Beyzok 

birinci vaziyette yarışı bitirdi ise de 
çapariz verdiği için diskalifiye edildi. 
Güneş te şamandıra harici yarışı bi. 
tirdi. O da diskalifiye edildi. Netice
de: Galatasaray birinci. Altınordu j. 

kinci oldu. 
2 çift.eler 
Bu yarı5.a Güne:., Beykoz, Galata. 

paray girdiler. Galatasaray birinci, 
Güneş ikinci oldu. Beykoz yarışı ter. 

ketti. 
el tckkr 
Bu yarışa yukarda da işaret ettiği-

ınız gibi Gilneş kıdemli kürekçileri i
le iştırnk etti. Dört klübün çekişmesi 
sonunda. pek tabii olarak Güneşin kı. 
dcınlileri, birinci, Beykoz ikinci, Gnln. 
ta:ıaray üçüncii . Altınordu dördüncü 

oldıı· 
Bu ınilsabakalardn G. S. 11 Güneş 

s, Beykoz ,.e Altmordu üçer puvan al-

dılar. 
Bu yarışlcır yapılırken Su Sporla-

rı Federasyonu Reis \'ekili Vildan 
Asir de yarış sahasına gelmişti. Fakat 
etraftan kenöisine yapılan bir çok iti. 
razlar üzerine federasyon mümessili 
kıyıw•tli deniz ba kcmlerinden Rıza 
Scvcriyi motöre alıp, kendisilc bazı 
şeyler göıilştukten ·sonra yarış yeri. 

ni tC'rkd ti. 

Ko©Jem~n~neır 
'J'<•k c;:lftt•l<'r 
öğleden so•ıra programın ikinci kıs.. 

mma bn~ıandı. Bu yarı~a Fenerbalıçe 
müsabaka harici olmak üzere beş 
khip girdi. Neticede Beykoz birinci, 
Galatasaray ikinci. Altınordu üçün
cü oldu. Güneş db;kalifiye edildi. Fe. 
n 1 b:ı.hçc uciıncii vaziyetle olmnsın::ı 1 
ragmcn miısabaka harici yarıştığı 1. 

<;in dC'r<'C"c;ı f;a yılmadı. 

Bu müsabaya dört klüp girdi. Bir 
çekişmeden sonra Galatasaray birinci, 
Güneş ikinci, Fener Uçüncü oldular. 
Beykoz ekibi yarışı bitirmeden saha
yı terkctti-

4 tekler 
Bu yarışa G. S. Güneş, Beykoz. Al

tmordu girdiler. Müsabaka sonunda 
Güneş birinci, Beykoz ikinci, Galata. 
saray, Altmorduya çapariz verdiği i. 
çin diskalifiye edildi ve Altınordu Ü· 
çüncü oldu. Bu yarışa Unefi kıdemli e
kibi sokulmuştu. 

Bu kategoride, G. S., Güneş ve Bey. 
koz klüpleri sekizer, Fener ve Altın. 
ordu da birer pu\"an aldılar. 

(l;(odlem ODDeır 
Tek tlft eler 
Bu yarışa beş kltip girdi. Sonunda 

birinci Beykoz, ikinci Güneş, üçüncü 
Galatasaray oldu. Fener yarışı terket
ti. ~ltıno~du da ikinci vaziyetle gel
mesme ragmen kürekçinin lisansı he. 
nüz gelmediğinden kendisi müsabaka 
harici yarışıyordu. .Müsabaka hnrici 
nddedildf. 

::! çifteler 
Bu yarış iki defa yapıldı. Fıtalar 

hareket yerinden kalktılar. Fakat ya. 
rış esnasında yekdiğerine çapariz ver
diklerinden hakem heyeti beynelmilel 
nizamnamenin kendisine verdiki hak
ka istinaden yarışın tekrar edileceği. 
ni müsabıklara bildirdi. Bu emre G. 
S ve B ykoz klüplcri mutavaat .... öster 
diler. Jt"'akat nedense f"cncr ve cGilne~ 
ekipleri yapılan ihtarı dinlemek iste
miycrck kendi kendilerine müsabaka
ya devam ettiler. Hakemler G. S. ve 
Beykoz fıtalnrı yarışı terkettiklcri 
yerden alarak tekrar depar yerine ge. 
tirdiler ve yeniden hareket emri ver. 
diler. Bu sırada emri dinlemiycn iki 
klüp fıtaları dn yarışı bitirmişti. 

Halbuki, öbür tarafta asıl yarış baş 
lanuş, Beykoz ve G. S. fıtaları geli
yorlardı. Bu sırada Beykozluların kü
reklerinin biri kırıldı ve talisiz çocuk. 
lnr, yarışı noksan kürek çekerek bitir. 
mek mecburiyetinde knldıla.r. Takip 
hakemleri muvasalat yerine geldikleri 
zaman Güneş \'e Fenerbahçenin ken
dılcrine verilen müteaddit emirleri 
dinlcmiyerek yarışa devam ettiklerin
den dolnyı, diskalüiye edildiklerini 
ve yarışın birincisi G. S. ikincisi de 
Beykoz olduğunu iliin ettiler. 

Bu arada bazı kltip murahhası ite 
kürekçilerinin hakemlere kareı aldığı 
hareketler cidden yüz kızartıcı mahi. 
yette idi. Kendilerine eunu hatırlatı. 
rız kı, bir müsabakada kaybetmek, 
kazanmak her znman için mukadder 
şeylerdir. 

1'ck c;lfteh·r 
Günün yarışı döı t tekler arasında 

idi. Bu müsabakaya Altınordu, Bey
koz ve Güneş girdi. Cidden zevkli ve 
sıkı bir ~ki:.meden sonra Beykozlu
lar rakiplerini yarım fıta boyu geçe. 
rek birinci, Güne§ ikinci, ve Altınordu 
da üçUncüliığü kazandılar. Bu arada 
yine bazı ihtilaflar çıktı. Ajan ve ha
kemlerin \'erdikleri kararlara sinirle
nen kürck~iler hakem dubasına kadar 
gelerek lüzumsuz ve faydasız ltiaz.. 
larda bulundular. 

Bu arada, yukarda da işaret ettiği. 
mıt gib't'Güneşli dört tek dördüncüsü 
Melih, ajana knrşı hiç beklemediğimiz 
harekette bulundu. 

Yine yulforda söylediğimiz gibi bir 
sporcu spo,rdan evvel spor terbiyesini 
ku,·vet1endirmelidir. Bu gibi hareket. 
ler cidden garip ve yersiulir. Futbol 
sahalarında bile görmiye tahammül 
edemediğimiz bu hareketlerin, deniz 
flporlarında olsun tekrarlanmamasını 
ı-=tiyor ve ktirck<;Jlerle, idarecilerin bi. 
raz daha soğukkanlı ve temkinli ol
malarını tC'mrnıti ediyoru:r .. Bu halle. 

-1 

Dünkü at yarışlarında heyecanlı bir an .... 

Haşvekılın de hazıı bulunduğu 

Dünkü at yarışları 
Çok heyecanll oldu 

yarım kan İngiliz at ve laaraklaruıa 
mahsus olan bu yarışın mesafesi 1600 
metre, ikramiyesi de 620 lira idi. 

Mevsimin üçüncü at koşulan dün 
de büyük bir kalabalık önünde yapıl. 
dı. Başvekil Celal Bayar, iş Bankası 
umum müdürü ve saylav Muammer 
Eriş, Ali Kılıç da seyirciler arasında 
yer alını bulunuyorlardı. 

Koşular baştan nihayete kadar bü • 
yük bir zevk ve heyecanla takip edil. 
di ve bahsi müşterekler o kadar faz. 
la rağbet gördü ki, gişelerdeki bilet
ler dahi kafi gelmedi. 

önümüzdeki hafta bu cihetin naza. 
n itibara alınacağını ve mevcut gişe. 
lere bir ikisinin daha ilave edileceği . 
ni ümit ederek gelelim koşuların tek 

nik neticelerine: 
BlRtNCl KOŞU 

Günün ilk koşusu olan satış koşu. 
su üç yaşındaki yarım kan araba ve 
halis kan arap erkek ve dişi taylara 

mahsustu. Mesafe 1400 metre ikra • 
. . d J 

mıyesı c 190 lira. 
Sat_ı~ mükafatları 300 lira ile ı 000 

lira arasında idi. Altı at arasında ya. 
pılan bu y11rışta; birinci Ferruh (Akif 
Yavuz), ikinci - Çelenk, üçüncü -
Binnaz. 

Bahsimüşterekte: plaselerde 400, 
ganyan 160 ve 155 kuruş verdi. 

1KtNC1 KOŞU 
Kazanç lan şimdiye kadar 1500 li . 

rayı geçmiyen ilç ve daha yukarı yaş
ta halis kan ingiliz at ve krsraklamuı 
lllahsus "centilmen kc,şusu., me'>Clfe 
2000 metre, ikramiye de 310 lira. 

Bu yarışa dört hayvan girişti neti. 

cede: 
Birinci - Spring Boord (Salih Te. 

mel), 
ikinci - Şipka, 

UçUncü - Samalop. 
Bahsimüşterckte: ganyan: 180, pl!. 

selerde 115 - 120 kuruş verdiler. 
UÇUNCU KOŞU 

u~ ve daha yukag yaştaki yerli 

' At yanşlannı heyecanla 

r~ tekerrüründe ziyan görecek olan 
yıne bu gibi vakalara sebebiyet veren 
ler ve binnetice klUpleridir. • 

ne Bu yarışlarda Beykoz 13, G. S. GU-
ş ~· Altmordu 11 puvan aldılar. 
Güneş rakipsiz birinci oldu. 

2 tlftc.lcr 

~u _yarışa Galata.saray, Güneş, Fener 
gı:dı: Neticede Güneş birinci, Fener 
ikıncı ve, G. s. Uçilncü oldu. 

Bu yanşa da yedi hayvan iştirak et-
mişti. 

Birinci - Sağanak (Prens Halim) 
lkinci - Bmtepe, ' 
'Oçüncü - Ayhan. 
Bahsimüşterekte; ganyan 12o, pli c 

ler de 100 ve 145 'kuru§ verdi. 
i'kili bahiste 4 - 6 numaralara bi. 

let nlanlar 200 kuruş kazandılar. 

DöRDUNCU KOŞU (Hendikap) 

GUnün dördlincü yarışı olan hendi. 
ka~ koşusu, dört ve daha yukan yaı. 
takı halis kan arap at ve kısraklanna 
mahsustu. Mesafe 2200 metre, ikrami. 
ye de 300 lira idi. Altı atın girdiği 

bu yarışın neticesinde; 
Birinci: Oktay II. (Fehmi Vural) . 

ikinci: Musu)., 
tlçüncü: Can. 
Bahsimüşterekte: ganyan 300, plase. 

ler de 130 ve 200 kuruş verdi. 

BEŞ1NC1 KOŞU 

Son yan ; dört ve dah~yukan ya§
ta yanın kan arap ve halis kan a.rap 
at ve ı...,sraklanna mahsustu. Mesafe 
1800 metre, ikramiye de 190 lira id. 

Günün en kalabahk yarışı olan b~ 
koşuya on bir at iştirak etti ve neti. 
cede: 

Birinci: UnlU (Ahmet Geli§) 
lkinci: Sarıkuıı. ' 
UçüncU: Alderviş. 
Oldular. 
Bahsimüştcrekte; yanyan SSO, pl!ae. 

ler 180, 100 ve 300 kuruş verdi. 
Son iki yan§ arasmdaki çüte bah" 

t • a·· dü 
11 

e ıse or ncü yanşm birinciai S 
numaralı atla son koıııunun b" • i . 
1 

:s ınnc sı 

o an 1 numaralı ata bilet al 1 
ı b

• 
1
• mIJ o an. 

ar ır ıraya mukabil 32 lira kaz 
dılar. an. 

takip eden bir grup 

4 tekler 
GUneş Fener girdi. Neticede birinci 

Gilne3, ikinci Beykoz oldular. 

Müsabakaların sonunda üç katago
ri üzerinde de G. S. 25 puvanla gUnün 
birincisi. Beykoz 24 puvanla ikı' 1 GU ne, 

neı; 22 puvanla UçUncü, Aitmordu 
6 puvanla dördüncü ve Fenerbahçe l 
puvanla beşinci oldular. 

2'. K. Delidtığ 
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Odnda, masanın etrafında otur -
muş olan başka kimseler de bulunu
yordu. Bunlardan, (Kanin) nln mu· 
nvlnl olan, donuk yUzU, iri yarı, 
sarışın bir adam, durmadan konuşu· 
yor bir mevzudan diğerine atlıyor
du. Bu yarı kaçık hali, gUrUltUlU ve 
kahkahadan konuşulanları anlaya -
madığı zaman, muhatabının sözleri
ni kurulmuş bir maklna gibi tekrar· 
lıyarak, o dakikada geçenleri an· 
latmasından derhal meydana çıkan 
tuhaf bir adamdı. (Kanin) nln yor
gun ve soluk benizli, gözler! yuvala
rından fırlamış ve yUzUnde korku lz. 
leri okunan, genç karısı da. ora.day
dı. Onun yanında, kesik aaclı ve er· 
kek kıyafetine girmiş, on beş yaşla
rında bir gene kızla, (Kanin) nln 
iki genç oğlu bulunuyordu. BUtUn 
bunlarla tanıştık. Uzun boylu ya
bancının adı ( Gorokof) dı. ( Samal
tı:ı.y) lı bir Rus kolonu idi. Kısa saç
lı kızı, bize kardeşim diye tanıttı. 

,(Kanin) nln karısı, bl:id ürkek na
zarlarla sUzdU ve orada bulunuşu. 

muzdan olacak ki, sessiz kaldı. Bun
lara aldırmıyarak, çayımızı içmeğe 
ve soğuk etle ekmeğimizi yemeğe 
.başladık. 

(Kanin), telgraf hattının yakıldı· 
ğı günden beri yoksulluktan çok sı
kıntı çektiğini anlattı. Söyledikleri
ne nazaran, Bolşevikler, (lrkutusk) 
tan maaş yollamıyorlarmış. O da, 
fırsatlardan istifadeye çalışarak, 

Rus kolonlarına saman satıyor, 

,(Hatyl) le (Ulyasutay) arasında hu 
susl postacılık yapıyor, eşya getirip 
götllrllyor, sığır ticareti yaparak ve 
ava giderek gcçlnmeğe muvaffak o
luyormuş. (Gorokof) da işlerinin, 
kendisini (Ilatyl) e gltmeğe mecbur 
ettiğin!, bemşlreslle beraber, bizim 
kafileye lltihak etmekten memnun 
,olacağını, söyledi. (Gorokof) un çok 
haşin ve antipatik bir çehresi vardı. 
Renksiz gözlerini, karşısındakinin 

gözlerinden dalma kaçırıyordu. Ko
nuşma esnasında, bu havallde Ruı 
kolonlanndan kimsenin bulunup bu· 
Junmadığını sordum. (Kanin) kaş
larını çatarak ve mlltenef!lr blr ta.
:vırla: 

- Buradan blr verst kadar öte
de, (Dorof) adında ihtiyar bir basla 
:var, fakat onu ziyaret etmenizi tav· 
siye etmem. 0, misafirden hoş

lanmıyan bir pintidlr, dedi. 
Kocası konuşurken, (Kanin) nln 

karısı elektrik cereyanına tutulmuş 
gibi, omuzlarını kıstı ve göz
lerini indirdi. (Gorokof) la hem
şiresi, lllka.yt bir tavırla. sigaraları
nı içiyorlardı. (Kanin) nin düşman· 
ca sözleri, karısının şaşkın hail ve 
,(Gorokof) un yapmacık lAkaydlsl, 
nazarı dikkatimi çekti. Pek sevim· 
ll bir lisanla babsolunmayan ihtiyar 
kolonu gidip görmeğe kadar ver
dim. (Ulyasutay) dan, (Borof) adın_ 
da iki kişiyi tanıyordum. (Kanin) e, 
bizzat (Borof) un kendisine tesllm 
olunmak Uzere, bir mektubu hAmll 
olduğumu söyledim. Çayımı içtikten 
sonra, kaputumu giyerek hareket 
ettim. 

(Borof) un evi dağın yamaçların
da bulunuyordu. Etrafı, yUkaek bir 
tahta parmaklıkla çevrili olduğun

dan, ancak, evin catısı görUleblll· 
yordu. Pencerelerden birinden hafif 
bir ışık sızmaktaydı. Kapıyı oaldım. 
Tokmak sesine, şlddeUl havalama • 
lar cevab verdi. Parmaklığın arasın
dan, kapıya hucum ederek, homur
dana homurdana dişlerini gösteren, 
dört siyah Mongol köpeği gördtim. 
Bahcenln lçtndo bir kapı açıldı ve 
bir ses "lt:lmulr o? .. diye seslendi. 

Yolcu olduğumu ve (Ulyaautay) 
dan geldiğimi söyledim. Köpekleri 
zenclrledlkten sonra, beni tepeden 
tırnağa mUdekklkane tetkik eden 
bir adam tarafından kabul olun
dum. Ceplerinin birinden, bir rövel· 
ver dlpclğl çıkmakta idi. Tetkikin
den memnun olmuş olacak kt, aile· 
lesini de tanıdığımı öğrenince, beni 
çok nazik bir şektıde kabul etti Ye 
Aell bir ihtiyar olan karısına ve ev-

ıa.tıığı bulunan beş yaşında çok se
vimli çocuğa takdim etti. Bu çocu. 
ğu, Slblryada, Bolşeviklerden kaç· 
mak isterken öldUrUlen annesinin 
cesedi yanında bulmuştu. 

(Borof), (Kazagrandl) kuvvetle
rinin (Kosogöl) deki Kızılları eUrilp 
attığı.µı ve (Katyl) e kadar yolumu· 
za serbestçe devam edebileceğimiz! 

söyledi. Sonra, 
- O haydutlarla. beraber ıuılaca

ğınıza, niçin benim evime inmedi • 
nlz diye sordu. 
Sorduğum muhtelif suallere, on

dan çok kıymetli mAlümat elde et
tim. (Kanin) nln (trkutsk) dakl 
Sovyet hUkUmctlnln bir ajanı oldu
ğunu ve bu bavallyi gözletmek U· 
zere, buraya yerleştirilmiş bulun
duğunu öğtendlm. (İrkutsk) yolu
nun kapanması ile (Kanin) gayri 
mütecaviz bir yazlyet almıştı. Fakat, 
dedi, bu san gUnlerde Altay mıntaka 
sından çok nufuzlu bir Bolşevik ko
miseri geldi. 

- (Gorokof) mı? diye sordum. İh· 
tlyar, 

- §imdi kendisini böyle mı tanı
tıyor? dedi. Fakat ben de (BUak) ll· 
yim ve ora halkının hepslnl tanırım. 
Onun asıl adı (Muılkof) dur. Yanın· 
dakl kısa snçlı kız da metresidir. 

(Muzlkof) Çeka komiseri olduğu gi
bi, metresi de Çekanın ajanların· 

dandır. Geçen ağustosta, bu ikl hay
dut, tabanca. ile (Kolçak) ordusun· 

dan ell ayağı bağlı, yetmiş subay öl
dUrdUlor. Bunlar alçak katUlerdlr 
ve buralara, keşif için gelmişlerdir. 

Bende kalmak isteyorlardı. Fakat 
onları çok iyi tanıdığımdan evime 
kabul etmedim. 

Bu adamların, masada otururken 
teati ettikleri sözleri ve g6z ıoaret
Ierfni hatırlayarak: 

- Onlardan korkmuyor musu
nuz? diye sordum. (Borbof): 

- Hayır, diye cevap verdi. Ken· 
dimi ve ailemi gayet iyi mlldataa e
debilirim. Ayni zamanda Mongolls

tanm en tyl atıcısı, en iyi binicisi 
ve en yt dövtışçU.SU olan bir muhafı· 
zım, oğlum var. Oğlumla tanışa

madrğınız için cok mUteesslrlm .. 
SUrUlerimtzi görmeğe gitti ve yarın 
akşamdan evvel avdet edemlyecek. 

Blriblrimlzle çok samlmt bir şe
kilde ayrıldık. Dönllşte onun evin
de kalmayı vaadettlm. Telgrafha· 

neye avdet ettiğim zaman (Kanin) 
ile ( Gorokof) : 

- Ey, (Borbof) blılm hakkımız
da size ne masallar anlattı? diye sor 
dular. 

- Sizin hakkınızda biç bir şey 

söylemedi, hatta. sizinle kaldığımı 

öğrenince, benimle konuş,mak bile 
istemedi, dedim. Sonra mütehayyir 
blr tavırla: 

- Aranızda böyle ne gectl? diye 
sordum. 

(Gorokof), başın ve kuru bir ses-

le: 
- Bu, eski blr hesaptır. dedi. (Ka· 

nin) de: 
- ihtiyar hllekAr, diye na.ve etti. 

Halbuki karısının Urkek ve muzta
rlp nazarları, her an HldUrllcG bir 
darbe bekliyormuş gibi, korkunç bir 
dehşeti ifade ediyordu. 

(Gorokof) ertesi gUn bizimle be
raber gitmek Uzere, hazırlıklarına 

başladı. 

Kamp yataklarımızı yandakl blr 
odaya kurduk ve yattık. Yatma.dan 
evvel arkadaşıma, tabancasını ya
run bir yere koymasını fısrldadım. 

F'akat o kaputundan çıkardığı ta
banca ve baltasını, gUlilmsiyerek 
yastığının altına. koymakla iktifa 
etti. 

- Bu adamlar, bana, daha. btda· 
yctten şUphelt görUndU1er, diye mı
rıldandı. Fena bir oyun hazırlıyor
lar. Yarın şu (Qorokof) un arkası
na tnkılacak ve sadık "dum" "dum•• 
larıından birini sırtının ortasına ya
pıştırmağa hazır bulunacağım. 

( ArkaM tım' J 

Bandırmada p a ra y ü 
zünden bir cinayet 

Bir bahçıvan öldürüldü 
Bandırnuı, (Husust) - Buraya 6 

kilometre kadar mesafede bulunan 
Gökmen çiftliği civarındaki babçclcrln 
birinde bahçıvan Hüseyin adında biri 
yatağında tabanca ile öldürülmU§ ola. 
rak bulunmuıtur. 

Yapılan tahkikatta evvelce bahçivan 
Hüseyinin yanında çalı§Mt§ bulunan 
Manyasın Hamamlı köyünden Eşref 

oğlu Hasan ile Bandırmalı Süleyman 
adındaki iki çobanın bahçivan Hilse _ 
yini parasını ele geçirmek için öldür • 
dükleri anlaşılmıştır. iki çoban Hüse. 
yini tabanca ile öldürdükten sonra 
başının altında ve yelek cebin. 
de sakladığı paraları alarak savuşmu~ 
Iardrr. 

Cinayet esnasın!tla bahçivan HUseyi. 
nin öldürüldüğü odada bulunan 22 
yaşlarında bir genç vakayı müteakip 
derhal hadiseyi al&kadarlara bildimıi§ 
ve cinayetin Hasan ve Süleyman tara. 
fından yapıldığını söylemiştir. 
Bandırma zabıtası ve ınfiddeiumu. 

miUği faaliyete geçerek auçlular çok 
geçmeden yakalaıumıtır. 

Uzerlerinde iki tabanca da bulunan 
katiller ıuçlannı itiraf etmiıter; ken. 
dilcri adliyeye verilmiılcrdir. 

o 

Tortumlu kUyUnde 
bir e v yandı 

Adana, (Hususi) - Tortumlu kö. 
yünden Osman oğlu Mehmet Çelik 
yaylada bulundufu mrada iki gözden 
ibaret evi bir yangın neticesinde ba • 
·rap clmuıtur. 

Hadise etraf mda yapılan tahkikata 
göre Mehmet Çelifin kanir urlaya 
çalışmak için giderken ocakta ateş 
bırakmıg ve yangın lda ocaktan çı'kıruJ
tır. 

Yangın neticesinde evin içinde bu
lunan 320 kilo buğday ile 720 kilo ar. 
pa ve aekiz madeni lira tamamen kül 
olınuılardır. 

Bir sUrUden 85 koyun 
ıtUltirdUler 

Balıkesir, (Hususi) - KepsUdUn 
Eşeler köyünden Ali oğlu Süleyman i. 
le Eyüp oğlu Mustafa adında iki ço
ban geceleyin koyun otlatırken karıı
lanna ansızın Uç adam çıkmıgtır. 

Bu Uç kiti, ç.obanlan ya'kahyarak 
bağlamışlar ve ses çıkardıktan taktir. 
de kendilerini öldüreceklerini söyle • 
mi§ler, sürüden 35 kadar koyunu a. 
lıp uzaklaşmışlardır. 

Çobanlar koyunların sahibi Mustafa 
oğlu lbrahimi vaziyetten haberdar et. 
mişlerdir. 

Yapılan tahkikat sonunda suçlular
dan biri koyunlarla birlikte dün Kö. 
ııeler köylimle yakalanmıştır. Diğer i. 
kisi de aranmaktadır, 

Nerkls köyünde kay
bolan koyunlar 

Çağı§ nahiyesinin Nerkis köyünden 
tamail oğlu Mebmeclin de ılirüsilnden 
bir müddet önce dört koyun kaybol. 
muştur. Arama neticesinde koyunlar. 
dan biri ayni körden Mehmet oğlu Ah. 
medin sürüsü içinde bulurunuıtur. 

Tahkikat yapılmakta ve koyunlarm 
diğerleri de aranmaktadır. 

K6y1Ulere ucuz elblse 
Adana, (Hususi) - Köylüye ga-

yaktan ucuz elbise temini için tetki. 
kat yapılmış neticede fabrikalardan a. 
lı~an vergilerin tahfifıne lüzum görül. 
mllştil. 

Bu hususta meclise sevk ve kabul 
edilen kanun resmt gazetede neşrodil. 
uıi , meriyeto girmi tir. 

Kanunun neşrini gören Fabrikalar 
derhal şayak satışlannda yüzde on 
tenzitat yapmışlardır. Bu suretle köy. 
ın elbiseyi daha ucuza giyecektir. Bu
nunla beraber, köylUye daha ucuz el. 
bise temini için yeniden bazı tedbir • 
ler alınacağı bildirilmektedir. 

Soma tütüncülüğün· 
de ilerleme 

Somn t6ttin işti 

Somadan yazıldığına göre kazanın 
bu yılki tütiln mahsulünde bUyUk bit 
inkişaf vardır, Bu inkişaf mahsuliln 
miktarında olduğu kadar evsafında da 
kendini gösteriyor. 

Geçen yıl Soma tUtilnlerlnl çeken 
tüccar, Soma için beslediği ümitleri 
bu yıl tamamile tahakkuk etmi§ bula. 
caktır. 

Soma bugünlerde hummalı bir faa. 
liyetle kendini tütüne vermiştir. Tü • 
tiinlerin i§lendiği yerler birer düğün 
evi ne_şesi içinde çalkanıyor. Buraya 
naklettiğimiz resim bu işte eğlence 
bulan çiftlik evlerinden birinin bir 
köşesini ı:österiyor. 

lcrl çalışırken 

elinde tütün hevengi, işçilerden yeni 
gelin Bayan Elması göstermesidir. 

Çingeneler artık bu havalide "mü. 
temekkin,, olmuşlardır. Buralarda 

zürriyet bereketlerile tütün işçiliğinde 
görülen buhranı önleyen çingeneler ~ 
dir. 

Gördüğilnilz salıncaklar içinde tU. 

tlin iş yerlerinde büyüyen çingene ço. 
cukları da çe):tirdekten 1etişme tütün 

işçisi olarak üç dört yaşlarında kafL 

leye katılıyorlar. Bunların sıhhi ve

ziyetlerindcn endişeye mahal yol; çin. 

genenin kamp hayatı hepsine bol bol 

panzehir yetiştiriyor. Bunlardan biri 
olan Bayan Elması resminde de gö. 

Kırkağaçta 
Bo sene tUtUo mah· 

solü çok iyi 
Kırkağaç (Hususi) - Kıkağaç ka

zası Ege lktısadl bölgesinde iyi p&1 

muk. kokulu, nefte kavunu ve uzun 
znman dayanmrya elverişli Jyl clnf 
Uzum yetlşUren bir yurt parcasıdır 

kazaya bağlı bir nahiye. merkezi 
ve 31 köyü vardır. Merkezin nüfusu 
son yıllarda artmış balen 10,000 den 
fazladır. 

Toprağı verimli, halkı çalışkan, 

arazisi pek dardır. Bu yıl (Akala) 
cins pamuk tohumundan tahminen 
yüzde yetmiş iki nlabetlnde zerlyat 
yapılmıştır. Havaların zaman za, 
man sıcak ve yağmurlu gitmesi bu 
mahsulün çok iyi yetişmesini hazır· 
Iamıştır. Umumt zerlyat 11,000 dö .. 
nUmden fazladır. Kaza. merkezl f. 
çlnde pamukçuluğun inkişafını te_., 
mln eden ile; bUyUk pamuk fabrika.; 
sı mevcuttur. 

Gecen yıl lktrsat VekAletlnln yUk
sek alAkası ve bmlr Türk Ofis şu.. 
besinin yerinde yardımUe meşhur 

kavunlarımız tayyare postalarlle iyi 
ambalAJlar içinde Avrupa piyasası
na sevkedllmlştl. Halkın kavun işle
rine karşı gösterdiği yakınlık ve ka.. 
vunun dış piyasalarda değer ve Us... 
tun fiyatla satılması bu yıl kavun 
mahsuuınnn daha itinalı ve tyi ev
safta yetişmesinde Amil olmuştur. 

Bazı mUstahsll TUrkofise mUracaat 
ederek bu yıl da kavunların harice 
sevkine yardım etmesini dilemiştir. 

TUtUn mahsulü de çok nefis yetiş.. 
mfş ve miktar itibarile gecen sene. 
nln f ki misli fazla.dır. Tahminen 150 
bin kilo tutun mahsulü elde edile
cektir. BUyllk alıcı tutun kumpanya.. 
Jarı eksperleri tlltnn mıntakalarını 

gezerek merkezlerine tütünlerin çok 
net.rs ve iyi fhsal edilmekte QJ4.u,lhı .. 
nu r aporla blldlrmelitedlr. Zurra 
tutun kanununun tarlfatına uygun 
şekilde tUtUnlerln denklerini hazır
la.maktadır. 

Yeni hUlrllmet binasının inşaatı 

sona erdi. Dağınık bir vaziyette bu.. 
ıunan resmi daireler blr ço.tı altında 
toplanacak ve balkın işleri kolaylık. 
lı görUlmUş olacaktır. Nakll muame
lesi yakında yapılacaktır. 

Askeri kışla ve hastane inşaatı ·ca 
ilerlemektedir. 

Su meselesi: Şimdiye kadar "Su. 
suz kaza,, diye anılan Kırkağacımız 
halkın bUyUk yardım ve maddt fe. 
dak4rlığile nihayet suya kavuşuyor. 
BakırköytlnQn 1.lat tarafında ve dağ
da bulunan "Koca ıu,, adile maruf 
ve tyl dereceli suyun boruları fenn1 
bir şekilde döşenmiş ve kaza mer. 
kezine 1826 metre yakınlığa kadar 
su getirll:nlşt•r. EylfH sonuna kadar 
bütUn noksanların tamamlanacağı 

ve kazanın bu sureUe bol suya ka. 
vuşa.cağı Uml~ edilmektedir. 

Ara hıra k~zc. merkezine uğrıyan 
gazeteci arkadaşların ve benlm de 
blrçok defalar yazdığımız, (Şair Eş
refe ait) K::.!>rln ıslahı keyfiyeti bu. 
rada hassasiyetle be:ılmsenmemlş

tlr. Sabah, akşam sığır vesatr hay. 
vanatın toplanma. ye dağılma mey. 
daıılığının ortasında bakımsız ve ot
lar içinde pis bir vaziyette bulunan 
bu bUyllk ölU şairin kabrini görmek 
insanda ic sızısının artmasını doğu. 
ruyor. Değerli llbayımız Lf1tfl Kır. 
darın bu Jşte yUksek alft.kasını bek .. 
lerlz. 
Kazamız Evkaf dairesinde sene. 

lerdcnberi devam eden yolsuzluk ve 
suiistimal meselesi meydnna çıkarıl. 
.dı ve nlA.kadarlnrdan iki kişi 1ceri
ye atıldı. Hadiseyi alılkadarlardan 
ı;u şeklide tevsik cdeblldlm: 

Harap ve depo ittihaz edilmelerin. 
den dolayı şimdiye kadar 12 camı 
yıkılmış ve içerlleri boşaltılmış, bu 
camilerin lçerlerlnde bulunan kıy
metli yüzlerce hnlı, klUm, seccade 
sair levha ve çini eşya ve malzeme. 
ler bir yere istif edilerek idaresi 
gayri mes'ul ellere bırakılmış. 

Bu kimseler el1crlne ~ecen fırsat-

Burası Bay Scrbri adlı çalışkan So. 
mıılımndır ve bu resmin bir hususiyeti 
de Soma tütünlerini işlemek için bil. 
ylik bir amele kesafeti temin eden 
Çingenelerin uka1Iı çcrlbaıısıyla, 

rüyorsunuz. Hem gürbUz, hem güzel .. 

Belki size, belki Amerikalılara kehri. 

bar yapraklar dizmekle meıgul. J 
tan istlfad

0

e ederek hazine aleyhine 
'(!Atfen &ay/ayı ,ıviriniz), 
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1 
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bir seyahatnameden bir kaç parça: Dubrovnfk haztnel aevrkındakt 
Türkçe vesikalar 

Dört yaz sene evvel yazılmış Azandi kabilesi reisinin tam 200 
Yeni Türkçe evrak kcirısı var! 

· Muhteviyauarı pekmuhte~if_ttr~k. A k d · ? Zencı·ıer böyle bı·r h ·ıs ).. Yugoslavyada çıkan "Politika., 'k ctimhuriyetmın ,L~ t· Ş ne f r • 1 f 
la.rı Duvronı d. 

dan: k olduau borctan bahse 1- t 1 
üh. ye verece "' ~ h. t' heyecan anınııyor ar' Dubrovnik hazinei evrakının m" ım B borç Dubro'v"Ilik elim urıye ı • 

ka- bir kısmını Türk vesikal~rı .. doldu~- ı ~~·kiy~ye her sene sonteş~ind~ verl
pa.ı tnaktadır. Bu hazinedekı Türk vesı-, . d Dig-erlerinde cUmhurıyetın her zuıı · yor u. .. riik ak 
rı kalarının sa'-'ısı on bini geçmektedır. ··ç .,,..nede bir Türkiyeye gum • f.lnS1 J u .,.. a· 

k bazı l çesı· v•ereccfrıden bahse ıyor. thr Vesikalar umumiyetle tür çe, • J ~ 
tezi larında arap<;a yazılmış bulunmak:a... ötekiler de komitacı ve haydut!~;.a 
ıısu dır. Vesikaların tarihi 15 inci asır ıle 'j d ir mükemmel tarihi Yesikaları 1 ı-

r a tm"ktedir. Evrakın büyük kısmı 

Afrikalı erkek kadar, Afrikalı kadın da, aşk nedir bilme
diği gibi kıskançlık nedir onu da bilmez; bilakis, koca
sını sürüsüne bereket evıenmege teşvik, hatta bu 

len başlar \'e 19 uncu asıra kadar ge ır. va e "' 'k' "h 
da Türk zahiresinin Dubrovndı. e ı . 

Takriben 300 sene Türkiyenin hima. d'lmesindC'n bahsetmekte ır. 
~n. Yesi altında bulunan DubrO'V1lik cüm· raç c 1 ~ 
la.) hurivetinin ticaret ağları bütü.n Tür- Bu padişah f ... rmanlarınm. muhte
~en kiye;·i ~armıştı. Bu münasebetle Tür- viyatlarından ma~a. yazıhşlarından 
~at kivc ile Dubrovnik cümhuriyeti ara- da bahsctmiyc degcr. 
.oıbau. aı~daki ticari işlerden doğan kaynaş- Hakikaten bazı vesikal~rda . kulJa· 

ı n yazılıı; ta r7.ı ve ii?.erındekı nakış 
• ınalar çok canlr, çok bereketliydi. nr a · ·-· 

1 
b' he 

ve tuüraların giizcllıgıy e ırer şa -
6. Bundan dolayı da muhtelif w·sika. ser t;şkil etmektedirler. 

la rın ~·ayısı on bini aşmıştı. . . v Vesikaların en büyük kısmı on ye. 
a... Bu Ye::.ikalar Dubrovnik hv~ne~ en~ dinci asıra aittir. Diğerlerinin çoğu da 

bulunuyordu. Ne sayısı. ne cınsı, on sekizinci asırdandır. o:alarında 
k tarihi, ne de manaları bilinmiyordu. eski türkçc ile, sırp harflerıyle, hat
U: Bir zaman tercümanlar tutulup bu ev- ta yeni türkçc ile yazılmış olanları da 

ur takları taıızim etmiye ~alışıl~:~·. f~ vardır. Bu yc>ni türkçe ile yazılmış O

yi kat iyi bir netice elde edılemedıgı ıç. lan vesikalar, Dubrovnik cümhuriye
sr.. işten vazgeçilmiştir. Yalnız küı;ilk bır tinin katiplerinin kaleminden çıkmış
e- miktar ~criat mahkemesi evrakının tır. Onlar böyle farkında o.lnııy~ak 

[a.. fihristi yapılabildi! Bu tanzim edilen lüıaımlu Türkiyenin harf ınkılabını 
~- evrak arasında kararlar, dilekler ve d:ı.ha evvel yapmrşlardır. 
o.n siciller vardır. Hiç şüphe yok ki bu tarihi ~rk 
v- 1933 SenesindC'nberi bu kıymetli ve vesikaları birçok tarihi me~lelerı ay. 
r. rnühim Türk ve!'likalarına daha büyük dınlatmıştır. !şte bu sebepte~, bu ve: 
t bir ehemmiyet verilme!dedir. . sikalarm uzerindc 1933 senesındenberı 

ce · · · · · f'h 'stlerı ı 1 kt d l Vesikalar tanzım edılmış, 1 rı esaslı bir surette ça ışı ma a rr. 
r. yapılmıştır. Yugoslavyadaki Tilrk vesikalann-
ş.. Türk v~&ikalarınrn A grupu, en f~ı... dan bah~ederken şu dikkate şayan ve. 

la padişahların yazdığı vesikaları ıh. sikadan da bahsctmiye değer. 
th·a etmektedir: Hüküler, fe:manı~:· Son uımımlarda başka bir evrak ha 
beratlar. hat.tühümayunlar. nışam hu· zinesinde, eski Avusturya imparator. 

·ı·h Diı7er gruplarmuh. 
rnayunlar ve 

1 
a ·· c- · Juğnnun 18.'36 senesinden kalına bir 

k>lif mektuplar ve evrakı ihtiva et.. Yesikası meydanR çıkmıştır. Bu vesi-
rnektcdir. kada Sırp seyrisefain bayrağından 

l3u wsikaları tan?.im etmek çok güç bahsedilmektedir. Vesikaya ilaveten 
biı' f;.eydir. Çünkü vesikaların % de 50 bir de bayrağın nilmunesi bulunuyor. 

- sinin mühürleri var, tarihleri yoktur. Vesikanın muhteviyatı ~udur: 
1 Fakat buna da bir çare bulun~u· .. Ve- Yüksek saray heyeti vekilesinin 14 

'k 1 .. . d bulunan muburle- ... 
sı a arın uzerın c ilkteşrin 1836 tarihli müracaatı uze_ 

a rin resimlerini çekerek bir mühür cet- rine ve Babıalinin M/ 3298 numaralı 
. b"t" vesı'kaları tan-velı yapılmakla, u un . kararile Türk hükumeti Sırbistan 

zim etmek mümkün olacaktır. Aynı PrensJiğinin seyrisefain sancağı çek-
ıanıanda Duvrovnik hazineyi evrakı · mu"saade etmistir, ve ilah .. ,, 

b' mesıne -
fotoğraf laboratuvarında büyiik ır Sancağın ilk sırnsmı teşkil eden kil' 

Dr. Şnl'l Dü\'i\ iye, uzun seneler 
Fransız Garbi AfrJkasında 1·e Fran
sız ııatt1üstürn ı\frikıu.mda dola,-
ını!;', ycl'lilcı·iıı rcı:;imlerinJ almış, on
ların güııdcJik hııyatlarma, Adetleri· 
no, Jm::ouslyctıc..ınc tlalr kronikler 
yazoıışt.Jr. 

Yeni ueı:-ı·etıiği soynhatnamede, 
nnlnthğı nıf'rnkh ~f'ylcr nrn~ındıı, 

ı;.uıılaı· dn l>ulunmaktadır: 

"Bir akşam, rahip Bernar, misyo
nerlik h;tasyonundan bana geldi. 
Bir dişi ağnyordu. Diş ağrısını dlo· 
dirdiın ve sonra sohbete dııldık. Ha
hip Dernar, Afrlkada yenidir ve her 
ne görürse, hoşnutsuzlukla yüzünü 
buruşturuyor. Gördüğiı her şey o. 
nun abHlk telA.kl ılerlne zıd bir ma· 
hiycttedlr. Bilhassa birçok kadm· 
la birden evll bulunmak! 

Bana şikAyet yollu şöyle dedi: 
- Tasavvur ediniz bir kere, dok· 

tor! Azandi kabllesl reisinin tam 
300 karısı var! 

Ben, kendisine şu cevabı verdim: 
- O, zengin bir adamdır! 
Ve rahibe, Atrikadaki pollgaml

nin iktısndl sebeplerini izaha çalış. 
tım. A frikada çok çalışmak lA.zım.ge
ltvordu ve blr erkeğin ne kadar faz
ı~ karısı olursa; bu kadınlardan her 

biri, o nisbette daha az calışmak zo• 
rund:ı kalırdı; daha AZ ıu:np (;eker. 
daha az yorulurdu. Rahlp Bernar. 
bu sözlorJmln kendJs!nf tatmin et
memiş olduğunu, iki yana başını 

sallamakla bellf etti. 
Bundan yarım sene sonra, bir gün 

onun misyonerllk !stnsyonundan ge. 
ciyordum. Sordum: 

- Ey, nasıl, şimdi memnun mu· 
sun? Ne dereceye kadar? 

Rahip, bnna göğsl.inü kabarta ka· 
ba rta şunları söyledi: 

- 6 ayda, kabile rolsinl değH, a· 
mıı onun oğlunu "taaddildü zevcat" 

yolda tazy•k ederi 

'l'Urk mührü koleksiyonu vücuda ge- mızr zemin ür,corine üç tane ~Y. yıldız 
tirilmektcdir. Bu mühür koleksiyonu bulunuyor. Yıldrnlar da mavıdır. 

z vesikaları muntazam bir surette, tan. ::::~==----------------------------=----~=-=--------
~ ~~~t~r~mck için büyük bir rol oynıya- r 'ızın ızın ·ıstı.kbaıı· 

Şüphesiz ki ,bu çok yorucu ve güç " 
bir iş olacaktır. 

Şimdiki halde bulunan Türk vesika. eı•r kadın için bir meslekte ilerlemek erkekten 
larr efkarı umumiyeyi memnun ede-

cek bir vaziyettedir. daha fazla mı . zordur 1 . 
Vesikaların arasında ilk göre çar· 

pan şey padişahların vesikalarıdır. 

Sayısı oldııkça btiyüktür. Ferman
lar, beratlar ve ilah. Bütün bunlar 
Takriben J 200 parçadan ibarettir ve 
hemen hemen hepsinin tarihi vardır. 

bu malların bir kısmını para Ue sat.. 
ınıslar ve zimmetlerine külliyetli 
miktarda para geçirmişlerdir. Suiis
timal keyfiyeti 934 yılında meydana 
ç:rkarılmı:;:tı. O zaman hazineye borç. 
lu nalbant Mcıhmedin evine haciz 
için giden .Maliye memurları evde 
bul ıı nan krymetli halıları borca kar
şılık haciz ettiklerinde mesele paL 

· el lak ,·ermiş ve kaymakamlık ışe 

atmıştı. O zaman tahkfkatm tevsi
ine Evkaf Umum JlüdUrlilğilnce bir 

. · t' Jş şimdi ınüfettlş ele gönderılmış ı. . 
ad llyeye geç'.m iş ve tah ki kat d_erın

· h· kı"·nıeti haız bir lestirilmlştlr. Tarı ı J 

~ 1 altında çok camiin harap damgas 
d A ·anzade casatıldığı ve bu kere e l 

· ı· -· ·Je bir 
lll .. . d" t dönüm zeytın ıgı) -

ıının or . ile sa
likte •)oo lira gibi az hır bede 

- . . ımu..::tuı'. (}erek 
tıldı"ı şuvııısı dU) u " 

b • • ı · "erek "f . b tiddeiumuınıs 'e"' .a anı.:;a aşm .. b ·.,_e 
"d ı ı nıumısı u ı .. se kazamız mu < e u 
. t ·ereı·ek failleri büvtik eheınmıyc ' 

· . t l'nı, nnn·afak adaletin penı:e.:ııne es 1 ~ 

vlmuşlarclır. 

. etle kız evlat sevilmez. Bu, 
Umumıy b' ... k 

k d nın hayatta erkek kadar uyu 
a ı h' olmadığı günlerden kal. haklara sa ıp , .. 

. 1 . t' ve o zamanki şeraıte go. ma bu ııs ır , . 
haklı bir düşüncedır. . 

re, 1 ı.~raber kadının cemıyet Bununa vw • 

k '-le bir değilse beraber 
hayatında er c,. -

h k kazanmış bulundugu 
na yakın, a . d 0 d eslek bahsındc ka nı b ünlerde e m • -
ug dah fazla müşkülata ugra • 

erkekten a 

maktadır. ı -· · 'ne 
kek evlattan mes egınt ta}'l 

Bu'. er iltere gibi meslek haya • 
Amcrıka, tng . bir şekilde ka. 

d 1 rı daha genış 
tı ka ın a 1 k tlerde de böyl"'dir. 

l d meme e 
bu e en . mi ve en aş:::Cı 

B'r ana için yetış ş , 
ı . . . kızına mesle.c 

lise tahsilini bıtırmış . 
.. kül mes-eledır. 

bulmak en muş - . · · · 
k ıauan meslegını tıtız 

Bu erke ev . · d·-· 
' Ç" k" bir erkek ıste ıgı benzemez. un u, · 
_. . 'h edebilir ve sonra ıs. 

meslegı ıntı ap Fakat 
ter evlenir• ister evlenn:ez. ' 

1 _. . tayin ettıkten sonra ev 
kızın mes egını . 

. . d mi.:mkün kılmak bır an
lenn:esını c 

. . ba~ı·ca vazifedir. ne ıçın ~ · 
Halbuki, birı:ok meslekler kadınla. 

1 nmesine mani clmaktadır. o. 
nn eve d' 
'kumuş genç kızlar ev_ı:~i~orl~r mı ı. 

lerde naklettıgımız b;r yazıda ye geçen . 
da göı üldiiğü gıbi, üniversıtc me.:unu 
genç kızların yüzde altmışı evlenme-

meyi tercih etmektedir. 

Meslek kadınlarını ekseriyetle ev . 
lcnmekten alıkoyan 6ebep!erclen biri 
erkeklerin, hayatını dışarda temin e. 
den bir kadınla evlenmeyi münasip 
görmemeleridir. 

Bu. yalnız bir prensip meselesi ola. 
rak ihtilaf te~kil eden bir bahis değil. 
dir. Ayrı ayrı mes\e'kte olan iki erkek 
arkadaşın hirbirile anlaşamamaları ve 
uyu§amaır:aları gibi, bir meslek sabi. 
bi kadınla di~cr bir meslekteki erke. 
ğiıı ele i; i arkadaş olmasına pek im. 
idin hasıl bulunmamaktadır. 

Kadınların ekseriya erkeklerden ay-

n me:sle'k intihap etmeleri de bu ihti. 
lafı ziyadeleştiı'ttlekte ve ayni meslek. 
ten bir karı - kocaya pek az tesadüf 
edilmektedir. 

Binaenaleyh, kadınların mesleği ile 
evlenmeleri birbirile telifi kabil olmı. 
yan birşey teşkil etmekte, bu da ge. 
.rek genç krzlan, grek annelerini ha. 
kikaten düşündürmektedir. 

Denebilir ki, bununla endişe duyan 
daha ziyade annelerdir. Çünkü, onla.. 
rın, kızlarının ayni zamanda bir ev 
bark sahibi ol.masını istemeletine mu. 
k.ıbil, kızlar, eğer bir mesleğe karşı 
aşk duyuyorlarsa, evlenmemeyi göze 
alaca~ kadar ileri giderler yı~ kendile. 
rini meslek haya trna atarlar. 

• 
Kadınları meslek intihabında zor • 

luğa düştiren sebeplerden biri de on.. 
ları yetiştirecek meslek mekteplerinin 
hakikaten, erkeklerinkine nisbetle çok 
az olmasıpır. 

Gerek erkeklere, gerek kadınlara a
çık olan üniversite fakülteleri veya 
diğer yüksek tahsil müesseselerin~c 
de erkeklerin kadınlara nisbcten adet 
ç.e büyük bir fark gösterdiği görül. 
mektcdir. 

(Sonu 11 inci sayfada) 

tnn vazgeçlrmeğe muvaffak olduo1. 
Kabile reisinin oğlu Samaki, bir ka
rı He evll, benim yanımda yaşıyor 
'\'C karı, koca. evimi idare ediyorlar. 
Ben, Samaklyl gayetle lyl bilirim. 

' Akıllı, uslu. muti, caltşkan TO uya. 
nık bir delikanlıdır: aşağı yukarı 
henüz 18 yaşında var, yok! 

LAkln, sonradan Samaki, benim 
,çadırıma. gelerek, dert yandı: 

- Ancak bir tek karıya sahip ola
bildiğim için, bl.itiln köyün eğlencesi 
oldum. Erkek, kadın herkes, benim 
erkekUk kahfliyeUmden şüphe ede-

rek, benlmlo boyuna alay ediyorlar. 
Sonra bu vaziyette ben fakir kalma
ğa mahküm um; zira, 4 kolla çalış. 
mak, 10 veyahut da 20 kolun c;:alış
masmın temin edeceği kazançtan 
daha az kA.r getirir! Karım da bu 
vaziyetten memnun değil; her saat, 
her dakika: ''Daha birkaç çift ka
dınla evlen de ben de biraz rahatn 
kııvuşayım!" diyerek beni tazyik c-
dip duruyor. 

Sonra, şimdiye kadar tek karıdan 
ancak bir tek cocuk peydahlryabil· 
dlm; halbuki ben yaştaki başka de· 
Ukanlılar. daha şimdiden 5 - 6 c;:o· 
cuk babasıdırlar. Bilmem, kf ne 
yapayım? No yapacağımı şaşırdım, 

· doğrusu! 

Den. rııhibo, tek kadından lrnşlrn 
kadın almıyacağımı vaadetmlş bu· 
1undum: hatta. bu suı·etıe hareket 
ettiğim fçln, rahip bana hediyeler 
de verdi. Şimdi sizden ricam, gidip 
rahiple bu hususta konuşmanızdır. 
Eğer sözUmU geri almama müsait 
davranır ve bu yüzden kızıp da beni 
bilyillemezse, bana vermiş olduğu 

hedlyelerc;len yanımızda kalanları 

memnuniyetle geriye vermeğe ra-
zryım! 

Zecı Azandi kabilesi reisinin oğ. 
lu Samaklnln bu yana yakıla anlat. 
trklarınr dinledikten sonra, gidip ra
hip Bernarla. konuştum. Rahip, bu 
neticeden cok milteessir olmakla 
beraber, ihtiyacın önUne geçemlye
ceğine nklı kesti ve 200 k"rılı baba. 
nın tek karılı oğlunun verilen hedi
yeleri muhafaza. ederek, müteaddit 
karılar almakta serbest bulunduğu
nu kendisine bildirdi. Du suretle 
de rahip Bernar, kısa suren bir rüya
yı gömdü.. 

Hekim sıfatlyle beni dalma hay
rete uğra~an, yerlilerin uzv1 ıstırap. 
!ara karşı gayrihassas görUnmele
ridir ve ayni zamanda havanın ~ld· 
det.it değişik tesirlerine de! Afrika 
yerl11eri, bizim Avrupada alışık ol· 
madığrmız ani ve kunetli hava te • 
beddüllerlne, sürekli sıcaktan sonra 
şakır şakır ve gene sürekli yağmur· 
lara, YUcutıarı çırılçıplak olduğu 

baldo, şaşılacak bir mukayemet, bir 
tahammül gösteriyorlar, hiç hasta· 
!anmadan dayanıyorlar. 

Diğer taraftan, bu zenci yerliler, 
en basit, en iptidai konfordan bile 
mahrum yaşayan insanlardır. Sade
ce Bananas yapraklarından incecik 
bJr örtUyle kaplı tahta parcaları Uze· 
rinde yatıp uyuyorlar. Muntazam 
istirahat ve oyalayıcı sohbet, nedir? 
bunlan da bemon hemen hiç bllme· 
dikleri halde, bütün bunlara vo da
ha başka mahrumiyetlere rağmen, 

ekseriyetle neşeleri yerindedir; mil· 
kemmolen gUltip oynuyorlar! Primi· 
tif ve gayrisıhhi hayat şartlarının 

yanısıra, sıhht Taziyetlerf şaşılacak 
derecede iyidir. 

Bir giln, bir reisin kızı bizim kn
'(J .. ütfcn snyfay1 çeviriniz) 
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~~ı~:~~ı~::;~~e;:z~:ua:~::~:~:~ - ---~ ---------- g~ reşleri nde 1ş dairesi reisi B. Enis Behiç, 

rargAhımızda. görilndll. Ben, kendl· ı D Ü k Q fe st •. va 1 ·ı, Dairesi Reisi şehrimizCI 

sol yanağı tamamlyle şişmişti. Da- - - - - - - .... radentzden şehrimize gelmiştir. ~ 
ha uzaktan bakmakla da. dahilt bir Kara AI. d .. . taka amir li!derinde t etkiklerde bı; 
llUbap tesiriyle bu şişin basıl oldu- ı unya şampıyo- nanEnisBehiçönUmüzdekisaiı;cl 
ğu kanaatini edindim. Fakat 0 , ha- · An~araya gidecektir. Bir çok yerj 
na başvuracak yerde uzun bir çivi · de ış kanunu muvaffakıyetle tatl 

aradı. Çivi kendisine uzatılınca, nu ı·ıe 'berabere kaldı edilmiş. iyi neticeler elde edilmiş 
yerde ateş yaktı ve clvlyi ateşe koy- Anadoludaki iş kanun una tabi mill 
du; demir clvi kıpkırmızı oluncaya seselerde işçi - patron ihtllAflarma 
kadar bekledi. Sonra bir bananas a- ender tesadüf edilmektedir. 

larak, bu meyvayı soydu ve kabuk· A ı • c k $ k ld k İış dairesi reisi, şehrimizde kald lnrını itina ile, yanağı ile dişleri a· z, a erı·lJlc a ırıp aldırın mtiddet zarfında tctkikatına devanı 
rasına yerleştirdi; tıpkı bir dişçi gl- fi decektır. Ankarada da kıta bir m 
hl eli çabuk ve alışkın hareketlerle, b det kaldıktan sonra lzmire gidecekt 

:::~:~~~.~·=:~:,.~·~~k~::;.1:1v;.1:~ yere VUTU,lJOT, aşından QŞlTllJOTdU Rumelih=.-mezarlığı 
cunu ağrıyan ve şişe sebep olduğu Tek. d v 1 1 k c k ş . · ı Rumelihisarı mezarlığında buhın 
:~!~:~!~~ua~::1~:~:~~n~!~ k::~~~~ ır ag 1 ge ece pazara a erı 1 e kıymelimezartaşlarilelahitlerin~ 
nln duymuş olması gerek bir acı izi, gu•• reşmeyı· kabul ettı• bek, Rumelıhisarı yolu inşası mfuı 
hatta. çılgıncasına bir ıstırap ifade- sebetile yerleri değiştirildiği sıral 

kırıldıklarını ve müzelerin bunlar 
sinin en hafif bir izi bile göri.ilme- Belediye festival 'komitesi tarafın _ 
dl. Ben, ona doğru yürüdüm ve a- dan tertip edilen profesyonel güreı ~ak~Jkrinde itina edilmesini beledi.) 
ra-=:tırdım: . b k 1 d" 1 d en istediğini yaznuı;ıtık. Belediyem 

,.. musa a a arı un saat on a tı a yapıl. zelerin bu mUracaatıru Nafıa Vekil 
- Canın acıdı mı? dı. tine bildirmi§tir. 

Festival komitesi başpehlivan nam. - Evet! 

Böyle diyerek, hararetle tasdik 
etti, ama hayretle ve ne demek is
tediğimi anlamaksızın, yüzüme ba
kıyordu. Derken bir kahkaha attı 

ve koşup gitti. 

.zetleri arasında bir turnuva tertip et
miştir. Bu turnuva için ortaya 500 li. 
ra koymuştur. Turnuvaya Mülayım9 
Babaeskili İbrahim, Molla Mehmet, 
Manisalı Halil, Karacabeyli Hayati, 

Biz Avrupalıların bildiğimiz ma
nn.da erkekle kadın arasında sevgi, 
Afrika yerlilerince tamamlyle meç
bul.'lür! Aşk, nedir? zenciler, böyle 
bir his, bir heyecan, tanımıyorlar! 
Atrikada kadın, eve ve tarlaya bak
mak için ltizumlu bir mahluktur; 
ayni zamanda erkeğin cinsi ihtiya
cını tatmin etmek ve çocult doğur
mak içlnJ Tabii bu arada yemek pi
şirmek için de! Bir erkeğin karısı 
ne kadar sayısı bol olursa, her bil' 
kadın Uzorlnc düşen iş hissesi de o 
nisbette azalır YC çalışmak, kolayla· 
şır; yukarıda da işaret ettiğim gi
bi!. .• 

Bu ıu .... Afrikalı erkek kadar 
AfrlkaJı kadın da, aşk nedir? bll
medif;'i gibi, kıskançlık nedir? onu 
da bilmez; gene yukarıda işaret et
tiğim gibi, bildkis kocasını sürilsllne 
bereket evlenmeğe teev1k ve .hattA. 

bu yolda tazyik eder ve aileyi kala
balıklaştıran her dişi, ailedeki diğer 
dlşller tarafından şu mealde sözler
le ve sevinçle karşılanır: 

- Hoş geldin! Safalar getirdin! 
Kadın, erkeğe satılır; çünkü kızın 

evlenmesiyle, mensup olduğu aile 
bir işçi, çalışıcı bir kuvvet kaybet
miş sayılır. Bununla beraber, iki 
alle arasındaki pazarlık, hazan dnhn 
kestirme yapılır, alım sntım işi, 

bilmukabele, aynen mübadele sure
tiyle hallolunur; yani kadınlar mü
badeleye ta.bl tutulur. Gayetle ba
sit! 

MoselO., A familyası, B familyası· 
nın kızını, kendi oğlu için karılığa 
Jatekll ise, bir alım satım fiyatı or
taya koymaktan ve bunu ödetmek 
yoluna gitmektense,A, D ye kızkar

deşinl karı olarak almak teklifini i
lerJ sürer ve dolayısiyle, her iki ai
lenin çalışma kapasitesi, müsavi de· 
recede kalır. Eğer değiş tokuş edi
lecek kadınlardan birinin değeri, dl. 
ğerlninktnden dahn üs tün olursa, 
öyle teldkkl olunursa, aradaki fark 
ödenir; aşağı yukarı modern klerlng 
mukavele le rinde mevcut esasa gö
re bir hal carcsil 

Bir cevelAn esnasında, mevktl Us
tilnce sayılan bir hükumet memuri
le beraber bir köye ayak bastım. 

Bir nevi seyyar muhakeme yapıla

rak, muhtelif yerliler arasındaki ib
tlltıflar, uzun uzadıya bağırış, ça
ğırışlı muhakemelerden sonra ~a

rarlara bağlandı. Bu arada bir da
vayı, misal olmak üzere zikredeyim. 

Dava edilen, Ngobi ismindeydi. O, 
bundan 2 sene evvel Golunun kız

kardeşlni nikAhlaınıştı ve fakir bil' 
erkek olduğundan, Goluyn mutat 
bedel olmak üzere hayvan sürUsU 
verecek yerde, kızmı knrı olarak ver 
mekle, bu şekilde ödcşmişlerd1. Son· 
radan Ngoblntn kızı, bir çocuk dün
yaya getiıirken öteki dünyaya gf tU
ğinden, Golu, usulden olduğu fize· 
re, kızkardeşi için hnyvan sürilsil 
verilmesini davn ediyordu. Madem
ki hayvan sUrüsilne mukabil karılı
ğa kabule yanaştığı kız 61müştil: şu 
halele, lnzkardeşln bedeli ortadan 

Pehlivanköylü Mustafa, Sındırgılı Şe. 
rif, Romanyalı Ahmet girecektir. 

Dün Mülayım, İbrahim, Mehmet, 
Halil güreştiler. Dört pehlivan ring
te halka takdim edildikten sonra Mol
l:ı Mehmetle Manisalı Halil güreşe 

başladılar. 

İlk dakikalar el enıe yoklamakla 
geçti. Onuncu dakikada Molla Meh _ 
met Halilin bacaklarına atılıp yere düş 
şürdü. Fakat bundan Halil istifade et. 
ti. Üate çıktı. Bastırıyordu. Hakemin 
düdüğü çalındı. Çünkü minder kena • 
rında idiler. Ayağa kalkan güreıçiler 
mütekabil hamlelerle birinci devreyi 
bitirdiler. 

İkinci devrenin ba~ında Manisalı 

Halil kafa kolla Molla Mchmedi yere 
attı. Mehmedin ıurtı yere geldi. Der_ 
hal güzel bir köprü kurdu. Halilin 
kolu Mchnw:din sırtının altında oldu _ 
ğundan bunu sekerken Molla Mehmet 
devam ettirdiği köprüsü sayesinde 
kurtulup ayağa fırladı. Bundan sonra 
Molla Mehmet açılır gibi oldu. Nite _ 
kim bir fırsatını getirdi Halili düıür. 
dü ise 4e birşey yapamadı. lkinci dev 
re de bu suretle bitti. 

üçüncü devre daha hare'ketli başla. 
dı. İkisi de birbirlerinin altından çok 
güzel oyunlarla kurtuluyorlar. Molla. 
gittikçe açılıyor. Mani .. alı Halile çift 
kıle taktı. Halilin ayaklan minder i .. 
çinde fakat sırtı dııında idi. Hatt! 
sırtının geldiği yerde birinin ayakkap 
ları vardı. Düdük çaldı. Yine ayağa 

kalktılar. Uçnücü devrede Molla da. 
ha hakim giireşti. Herkes Mollanın 

kalkmıştı; gelsin yerine hayvan sU
rUsU! 

Fakat Ngobl, borcunu hayvan sü
rUsU ne ödeyecek halde olmadığın
dan bahisle, Goluya kızkardeşini 

geri vermek teklitl ile uzlaşmak yo
lunu aramıştı. Golu da, bunu ka
bul etm1ştf; ama böyle bir muame· 
le, Franeanın mtıstemleke ka~mnla
nna göre, yasaktı. 

Bu ihtildfta hakem ve b!kim :r:ıev 
kllnde olan beraberimdeki mevkH 
ilstünco eayıJan memur, ~aşaladı. 

Mesele, catallaşıyordu. Nasıl bir ka
rarla 1şln içinden -cıkmak, mUmkftn
clti? Ng oblnin kanın, erkek kardeşi 
Golunun yanına gitmişti bile! Şimdi 
memur, hiç tazminatsız olarak, Ngo
binin karısmm kocası yanına dönme 
sine karar verirse, bu kararllc müs
temleke kanununa. uygun hareket 
etmiş olacaktı; !dkin, bu serer de 
kalbinin adalet tellk:1dsini şamarlı. 
yacaktı! Tazminata gelince? Ngobt
nin hiç bir şeyi yoktu; ne hayvan 
sürüsü, ne de başkaca herhangi bir 
ma1ı, mülkü! Hem kabilenin hissi
yatını gözetmek gerek, beın de ka
nun hllkmfinU yerine getirmek! 

Net!ccde, Ngoblnln karısının, ko
casının yanına dönmesine ,.e Ngob1-
ye ehemmiyetsiz bir tş bulunarak, 
burada vazife almasına mukabil 
kendlelne btıkftmette verilecek pa
rayla, Goluya borcunu taksitle öde
mesine karar veren memur, böyle
likle lşl tatlıya bağlıyarak, her fld 
tarafı da memnun bıraktı!? ......... . 

Kara Ali ilo Cak Şerl'nfn 

gıJip ilan edileceğini beklerken, ha . 
kem heyeti, Manisalı Halilin galip gel 
diğini bildirdi. 

MOLA YIM - BABAESKtLt 
tBRAH1M 

Saat beı buçukta MülAyun ile Ba -
baeııkili Ibrahim güreıe baıladılar. 
İbrahim bir hafta evvel Hüseyinle be. 
rabere kalmasından cesaret alınI§ ola. 

ı:tıı·cştnden licyccnnlı bir an 

piyonu Cak Şeri ringe çıktı. Biraz ıon 
ra da Karaali alkıılar ara&mda aahı -
ya geldi. Hakem Cemal Cak Şerinin 

Cim Londostan boşalan dünya f!mpi. 
yonluğuna iki sene evvel Şikagoda 

dUnya ıampiyonu ilan edildiğini söy. 
ledi. 

Hakem heyeti güreşin yirmi beşer 
dakikadan üç devre olacağını bildirdi. 

MillA)'im ile Babae skili Kafaknfaya 

cak ki, Mülayıma karşı adamakıllı ham 
leler yap yordu. 
Mülayım ise sok ağır davranıyor, 

İbrahim etraftan teşci de edildiğinden 
ıra sıra Müliyımın beline doğru atıl. 
dığı cluyor. Yirmi dakikalık devre 
ikisi de yere düı-meden bitti. 

ikinci devre baJinda Jbrahimin da 
ha atak güreıtiği ıö.rlilüyor. M illlyı. 
mı göğüs çaprazına almak istiyor. Fa. 
kat hep ayakta iti§me'kle vakit geçi. 
yor. Herkeıı oyun be'kliyor, fakat ne. 
rede? 

İkinci devre de itiJİP kalaımakla 

bitti. 

Uçüncü devre baılamadan evvel or
ta hakemi Mü14yıma yaktaıtı. iki dev .. 
re de lbrahimin puvan aldığını söyle. 
di. Bu hal üçlincil devrede de böyle 
devam ederse Mülaynnın meğlOp ad. 
dedileceğini hatırlattı. 

M ülayım bu söz üzerine açılır gibi 
oldu ise de 1braJıime bacağını 'kaptır. 
dı, yere düıtü. Daha .ağır olduğundan 
alttan çabuk kalktı. Gürq ibrahimin 
hamleleri, Müliyımın müdafaaSI ile 
bitti. 

Neticede hakem Mülayımla 1brahi. 
min berabere kaldıklarını bildirdi. Hal 
buki İbrahimin galip ilan edileceği 
bekleniyordu. Ge!ecek pazara Mülayım 
ile İbrahim yine bir saat güreşecek • 
ter, yine berabere kalıtlaraa müddet 
yarım saat uzatılaca'ktır. . 

CAK ŞERt - KARA ALt 

Yediye çeyrek kala dünya p.mpi. 

Resimler çıkartıldıktan sonra güreş 

başladı. 

Kafa yokluyorlar. Cak Şeri birden 
Kara Aliyi )>elinden kaptı. Ali de ka. 
fasını yakaladı. Bu suretle yere düş • 
mekten kurtuldu. Cak Şeri ayakta du. 
rur gibi yaparken hemen aJ<!ğTya çök 
tü. Kara Aliyi ayaldanndan kaptı. 

Ali bundan da kartuldu. Kara Ali, 
§ampiyonun kafasını kaptı. Birden ye 
re attr. Cak erinin sırtı yere geldi. 
Cak Şeri dönmek suretite kurtuldu. 
Ayağa kalktılar. Ali durmuyor yine a. 

Dünra şampJyonu ile Kara Ali 

tıldı. Cak Şeriyi yere attı. Yuvarlad 
Cak Şeri minder dışında olduğundar 
ayağa kalktılar. Ali görülmemiş der< 
cede hamle yapıyor, oyunu oyun taki 
ediyor. 

Ali atılıyor, Cak Şeriyi bacaklann 
dan tutup yere vuruyor, Cak Şeri fev 
kalade oyunları ile kurtuluy.or. Şeriniı 
ne kadar teknik bir güreşçi olduğu bt 
oyunları ile görülüyor. Ali alta düş 
tü. Cak Şeri bacağını geri bükerken 
Ali, Şeriyi başının üzerinden savur 
du, kalktı. Yere düştükleri bir sıradı 
birbirlerinin ayaklarını belki dakika 
larca büktüler, Bu arada ilk devre bit 
ti. 

İkinci devre başlar başlamaz Ali Cal 
Şeriyi belinden kavrayıp havaya kal 
dırdı, &onra yere attı. Şeri oyunlar. 
sayesinde tuştan kurtuluyor, Kara A. 
H harikulade bir güreş yapıyor. Calı 

Şeriyi kaldırıp kaldırıp .atıyor. Devrt 
sonlarına doğru Cak Şeri Alinin ıo • 
ayağmı yakaladı. Ayağa kalkıp çok :ft 
na bastırdı. Ali sırtı yqe gelirken 
ayağı ıle vuraugu bir 1e'Kme ayesinu. 
kurtuldu. Ali ayağa kalkınca basılat 

ayağına basamadı. Cak Şeri nerede ise 
Alinin bacağını kıracaktı? ikinci dev. 
re Şeri altta iken bitti. 

Uçüncil devrede Ali topallıyarak 
güreıe başladı. Cak Şeri mütemadiyen 
Alinin ıol ayağını kavray.or, büküyor, 
Ali tekme vurmak suretile kurtulu • 
yor. Cak Şeri listüste hep o ayağı ya. 
kalıyor, sonra yere yatıp basbnyor. 

Ali kurtulmak için çok enerji sar • 
f ediyor. Şerinin sol ayağa hamlesi üze 
rine halk: 

- Ali ayağuıı koru!.. Diye bağır. 
maya basladı. Zaten Ali de vaziyeti 
iyice kavradığından Şerinin saldırıJla. 
rını pek mahirane önlüyordu. 

üçüncü devre Alinin müdaf aa5ı ile 
bitti. 

Hakem, dünya şampiyonu Cak Şe. 
rinin Aliyi bir saat zarfında yeneme. 
diğini, iki pehlivanın berabere kaldık 
lannı bildirdi. 

Bu sırada Tekirdağlı Hüseyin rin. 
ge çıktı. Gelecek puara dür.ya ıampi. 
ycnu ile gürcfi kabul ettiğim söyledi. 
Hüseyin güreşin çok &ert olmaı;ı §ar

tını da ko§tu. §eri güreşi bu suretle 
kabul etti. 

Yekta Ragıp Önen 

Yapılamayan muç! 
Şişli ile Kadıköy halkevi futbol ta.. 

kımları arasında yapılması kararlq
tırılan maç, Kadıköy halkevi takımı 
gelmediğinden oynanamamıstır. 

Adil Vurdekulun btr 
oğlu oldu 

Galatasaray spor klübü umum.t ka
tibi ve Emniyet Sandığı §Cflerinden 
arkadaşımız Adil Yurdakulun bir oğ. 
lu dünyaya gelmiştir. 

Yurdaüul ailesini tebrik eder ve 
küçüğe :uzun, mesut bir ömür dileriz. 

lneglildekl ma~ı 
FenerHler kazandı 
!negöl, (Hususi) - Hnlkevinin bu. 

raya davet ettiği Fenerbahçe klUbü 
ile halkevi muhteliti arasmda bu gün 
yapılan maçt.'.ı 2-5 le Fener gulip gel-
1 iştir. Oyun cok güzel ge;mi~tir. Hal
kevi gençleri bu temastan çok fayda. 
lanınışlardır. 



Kızın istikbali '-----1111 
t_, Dün ve yarm l (Baş tarafı 9 uncu 8ayfada) 

Bu da, ka:iınlann bilhassa kendile. 
rine mahsus bir meslek istediklerini 
isbat eden bir. delildir. Onlar, hayatta 

erkek gibi her sahada it almak iste • 

mekle beraber, bu i§i intihap mesele
sinde onlardan fazla mU§külpesent dav 
ranırlar ve yine, kendilerini hiç olmaz 
sa bir noktadan olsun ayıracak 'bir 
hususiyet ararlar. 

Kadınlan meslek hayatında korku • 
tan şeylerden biri de Jlerliyememek 
düşüncesidir. Evet, falanca meılekte 
bir erkek gibi muvaffak olurıunuz, 

fakat o mesleğin en yUkıek mevkiine 
çıkamazsınız. ÇUnkU, bunun için ıa. 
zım olan bazı ıerait aizde mevcut de.. 
ğildir .. 

Bu, meslek kadınlan arasında yer
leşmiş bir kanaattir. Kadınların it sa. 
hasında erkekle müsavi olarnıyacakla. 
rrnı iddia edenler de bunda iddialan. 

nı isbat edecek bir hakikat buldukla
rına kanidir. Onlara göre, kadınlar 
J., sahasında bir dereceye kadar ?1u • 
vaffak olabilirler, ondan öteye gıde • 

mezler. 

Ş .. h . 'k' b kadınlann her saup esız ı u, 
hada erkek .ıekbına mtiıı.avi olduğu 
kabul edilirse iştirak edemiyeceğimiz 
bir fikirdir. Kadınların, mesleklerinde 

pek fazla meşhur kiınseler yetiştirm~
~ikleri iddiasını ıu ıekilde ı.ah ede. 

biliriz: 

Böyle düşündürmeye ıevk .e~en .:: 
mesleklerdeki nisbet meselesıdır. · 
seli, yilz .erkek doktor vana. bunun 

•biri mevkiinde llerlemit. sahasında bil 
yük muvaffakıyetler .kazanmtŞ bir dok 
tor olabilir. Fakat, 'buna mı.&ırbil, bel. 
ki on kadın doktor vardır ve bunlann 

"çinde bir tanesinin meıhur olmamıt 
bulunması tabii değil midir? Bun.u 
istemek. erkeklerin yU.ıde bir. nia.betı-

k 1 k kadınların onda bır nıSbe. ne arşı ı , . • •• 
tinde mqbur kimse yetııttrmesını is. 

temek olmaz mı? 
,,. .. 

Bununla beraber, kadınların umumi. 
y~tle 'k'Cnmlerfne mahsus mesleklere 
girmeleri veya, aslmda erloek meste. 
ıği bile olsa bunu kendilerine mal et. 

meleri istenebilir. Mesela tıe sah~ım 
da doktorluktan, operalörlUhen nya. 

ide eczacılık, di~ ta'blpliği; ~~n aah8:' 
d f . 'k ·ı·k ve makinecilıkten ~~ 

sın a ızı çı ı 

yade kimyagerlik: ııpor sahasında 
· de be ıprofesyonel sporculu'ktan zıya : 

den terbiyeciliği, sanat sahasınd~ mt. 
.marlıktan ziyade ressamlı'k, tezyınat. 
sılı'k birer kadın meeleli olabilir. 

Erkek mesleklerinden kadınlara tav 

•iye edilecek olanları arasında husu'!lt 
müesseselerde idarecilik, kttiplik de 

vardır. 

Bundan barka hususile kadın mes
lekleri vardır ki terzilik, hast.abakıcı. 

1 mürebbiyelik bunlar arasında. 
dır. 
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Haftahk Radyo 
proğramı 

8 • AGUSTOS - 938 PAZARTESİ 

OGLE NEŞRiYATI: 
Saat: 14,30 Plftkla Türk musik.lıl, 14,50 

Havadis, l:i,05 PJtıkln Tilrk musikisi, l5,SO 
Mulıteıır plftk neşrlynh, l6,00 Son .. 
AKŞAM NEŞRiYATI: 

Saat: ıs,so P1Akla dans musikisi, 19,15 
Rıfat ve arkadaşları tarafından Tilrk mu
sikisi '\'C halü şıırkılorı, 19,55 Borsa haber. 
Jerf, 20,00 Saat oynrı: Grenvlç rasathene
slndcn nııklen. Mustafa Çağlar ve arkadaş
ları tarafından Tilrk musikisi ve halk şar-
kıları, Jiıı,·a raporu, 20,'3 Ömer Rıza 
DoArul tıınıfından arabea ı5ylev, 21,00 Sa· 
ot ayarı: ORKESTRA: 1 - Balfe: La Bo
hemlenne. 2 - Svendesn: Zorahayda. S -
Zlede: Vals lntermezıo. 21,80 Fasıl şaz 
hcy'eU: İbrahim \'C arkadaşları tarafın· 

dan, 22,10 Oda musikisi: Plt'ik, 22,50 Son 
haberler ve ertesi gliniln programı, 23,00 
Saat ayıırı: SON' .. 

9 - AGUSTOS • 938 CAI.l 

öGLE NEŞRiYATI: 

Saat~ 1430 Pl~klıı Türk musikisi, 14,50 
Hayadls, lf>,05 Plt'ikla Tilrk musikisi, 15,30 
Muhtelf( pltık ne~riyatı, 16,00 Son. 

AKŞAM NliŞRlYATI: 

Saat: 18,SO Horıt milzlk: Tcpcbaşı Be· 
lcdtye bahtcslndcn naklen, 19,15 Konfe-
rans: Eminönü Halk nl namına: Nusret 
Sera (nlzde tuhıot), 19,55 Borsa haberleri, 
20,00 Saat ayıırı: Grenvlç rasathanesinden 
naklen. Vedia Rıza Ye arkada~ları tarafın· 
dan Türk musikisi ve halk oarkılan, 20,40 
Hava raporu, 20,43 Omer Rıza Doğrul tn· 
rafından arabca söylev, 21,00 Sant ayarı: 
ORKESTRA: 1 - Massenet: Le ciL 2 -
Tschclncowsky: Romans. 3 - Stııob: 

Conchlta. 4 - Wetzel: İntermezzo. 21,SO 
Cemnl KAmtl Te arkadıışları tarafından 
Tllrk musikisi ve halk şarkıları, 22,10 Sen. 
tonik eserler: PJAk, 22,50 Son haberler ve 
ertesi sllniln prosramı, 23,00 Saat ayarı: 
:SON. 

10 • AGUSTOS - 938 CARŞAMBA 

OGLE NEŞRIYA1'I: 
Snnt: 1',SO PlAkln Türk musikisi, 14,50 

Havadis, 15,05 Plakla Ttlrk musikisi, 15,30 
Muhlclif ptrık n şrb·nh, lG,00 Son. 
AXŞAll NEŞRiYATI: 

Saat: 18,30 PlAkla dans, 19,15 Konfe· 
rans: Fatih Halk ev inamına, Abidin Da
ver (AtalOrk ve anarartatar ıı:aforl), 19,55 
Borsa haberleri, 20,00 Saat ayarı: Gren
viç rasııthaneslı den naklen. Nihal Asım 
ve arkadaşlan tarafından Türk musikisi 
ve halk ıarkıları, 20,40 Hava r81>oru, 
20,•3 Omer Rıza Doğrul tararından arabca 
sôylev, 21,00 Saat ayarı: Şan, Bedriye Tü· 
tiln Stildyo orkestrası refokatlle, 21,30 
Tahsin Karakuş ve arkadaşları tarafından 
Tilrk musikisi ve halk şarkıları, 22,10 Mil-
ıı:lk ve varyete: Tepebaşı Belediye bahce
slnden nnklcn, 22,~0 Son haberler ve er
tesi gilniln progrnmı, 23,00 Sııat aya. 
n: SON. 

U • AGUSTOS • 938 PERŞEMBE 

OGLE NEŞRiYATI: 

Saat: 14,30 PlAkla Tilrk musikisi, 14,50 
Havadis, 15,05 PICıkla Tilrk musikisi, 15,30 
Muhtelit p)Ak neşriyatı, 16,00 Son. 

AKŞAM N'ESRlYATI: 

Saat: 18,30 Jıfuhtellf parcal:ır: PJAk, 
19,15 Spor rnusohııbelerl: Eşref Şefik ta· 
rarından, 19,&5 Borsa hnberlerl, 20,00 Sa
at ayarı: Grenvlç rasathanesinden naklen. 
Muzaffer Jlknr ve ıırkadnşlnrı tarafından 
Tilrk musikisi n halk şarkıları, 20,40 Ba
va raporu, 20,43 Oıner Rıza Do~rul tora· 
rındsn nrnhca s!ıylev, 21,00 Sont nl·orı: 
ORKESTRA: 1 - Dorcnn: Strnnssfedern. 
2 - llosc: Rose l\fonssc. 3 - Bach: Rcvell 
do Jrlntemps. 21,30 Snfiye Tokay ve or
k:ıdaşl:ırı tıırafmdan Türk mu ikisi ve 
halk şnrkılarJ, 22,10 Orkestra konseri: No· 
votlnden naklen: Kemal Akel idaresinde, 
22,50 Son haberler ,.e ertesi günün prog
ramı, 23,00 Saol nyıırı: SON. 

12 - ACUSTOS. !138 cmıA 

öGl.E NEŞRIYATI: 

Saat: U,30 PIAkla Türk musikisi, U,50 

Jlovadls, 15,05 Pıtıkln Türk mu ikisi, 15,30 
Muhtelif pl·ık neşriyatı, 1G,OO Son. 

AKŞ!\M NI:ŞHIYATI: 

Sııat: 18,30 Plliklo dnns musikisi, 19,15 
:Konferans: Doktor Sııllın Ahmet Cnlışknn 
(Hayat nedir), 1!l,55 Bor!la hnberlerl, 20.00 
Saııt nl•nrı: Grenvlç rosnlhnneslnden n:ık· 
len. Belnıa \'e orkııdnşlıırı tarnfınd:ın Türk 
muslkf!ıl ve halk ıarkıları, 20,.fO Ha,·a rtı
poru, 20,43 Ömrr Rııa Doğl'U) 1:ırnfınd:ın 
arabcn o;Öllr'· 21 00 Sa:ıı •lnrı: OHKEST
RA: ı Purrlnı: l a To!ika. 2 - Ponchi· 
elli: Donza delle ore. 3 - l\lanfred: Les 

ll - KURUN 1 ~U!TOS 11.11 

Devlet Demrryolları ve Limonları ~~;şft-tme 
~. . Umum idaresi ilanları · 

Muhammen bedeli 16.000 lira o lan Sivas atölyesi asetilen teılsatı 

22-9·1938 perşembe gUnU saat 16,30 da kapalı zart uau111 ne Ankarada 
ldare binasında satın alınacaktır. 

Bu Jşe girmek isteyenlerin 1125 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa mUte ahitlik vesikası ve tekllflerini ayni 
giln saat 14,30 a kadar komisyon rels llğlne vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka rada Malzeme dairesinden, Haydarpa
şada TesellUm ve Sevk eefltğlnden dağıtılmaktadır. 

Muhammen bedellerlle miktar ve vasıtıarı aeağıda yazılı tkt grup malze. 
mo her grup ayrı ayrı ihale edllmek eartUe 12. 8. 1988 cuma gilnU saat 
ı0,30 .da Haydarpaşada gar binası iç indeki satınalma komisyonu tarafın_ 
dan acık ekslltme ne satın alınacaktır. Bu lşe girmek lstlyenlerln kanunun 

tayin ettiği veımlk ve her grupun hl. zasında yazılı muvakkat teminatıarfle 
birlikte ekslltıne gUnll saatine kadar komisyona mUracaatJerl lA.zımdır. 

Bu işe alt şartnameler Haydarpaşa da gar binasındaki komisyon tarafın
dan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

ı - 1 adet arabalı merdiven mub ammen bedeli 1035 llra muvakat 

teminatı 77 lira 63 kuruştur. 
2 - 19 kalem muhtelif cins ve eb' atta el ile müteharrik tulumba .,,. 

teferruatı muhammen bedell 1028 lL ra 90 kurue ve muvakkat teminatı 
77 lira 17 kuruştur. (4860) 

Muhammen bedeli ve isimleri aşağıda yazılı 3 gurup malzeme 19-9-
1938 pazartesi gUnU saat 15,30 dan itibaren eıra Ue ve kapalı zarf uıulU 
ne Anknrada ldare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin teklif edtıecek malın hizalarında yazılı 
muvakkat teminat tıe kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa mUteabblt· 
llk ycslkası ve tekliflerini ayni gUn saat 14,SO a kadar her gurup için ay
rı zarf halinde komisyon reisliğine vermeleri lA.zımdır. 

Şartnameler 160 kuruş mukabt Unde Ankara ve Haydarpa.,a vezne

lerinde satılmaktadır. (6056), 
Muhammen Muvakkat 

Gunıp tsml bet!ell teminat 

Ura Lira 

1 KUçUk yol malzemesi 204.776,10 11.488,80 

2 Bulanlar (Yerli 114.347,- 6.967.35 

(Ecnebi malı Cif 49.287,50 3.698,66 

3 Şöminman takozu 31.200,- 2.340,-

Bölge san'at okulu dlreklUrlOğUnden : 
lstanbul b61ge sanat okulu itin talebe kaydına 8 Ağustos pazartesi 

başlanacaktır. Parasız yatılılık imtl hanlarına gireceklerin kayıt lşl 18 A· 

ğustostn. sona erer. 
Paralı yatılı ve yatısz talebe kay dına 28 eyHHe kadar devam edllecek-

Ur. Bu arada Ankaradakl inşaat usta okulu He diğer bölge sanat okulları 
için de lstanbul ve civarında bulunan lsteklllerln kayıUa.rı okulumuzda 7a-

pılacakt1r . (5151) 

. inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

ı - Ahır kapı bakım evinde mevcut 18815 kllo ıskarta çul ile kabataş 
levazım ambarında mevcut 26 kalemeşya pasarlık uıullle aatılacaktır. 

2 - Arttırma 18/8/938 tarihine rastlayan perşembe gtlntı eaat 10.30 
da Kabataşda levazım ve mubayaat şubesindeki satış komisyonunda yapı. 

lacaktır. 

3 - lp numuneleri ahırkapı, ba kıın. evinde, 26 kalem e97& numune. 

lerl kabatnş ambarında gCSrUlebfllr. 

4 - lstokltlerln pazarlık tein ta yln edilen gUn ve 11atta ;yukanda a-
dı yazılı satış komisyonuna gelmeleri ilAn olunur. ,(6080) 

1 - ldaremizln Likör Fabrikası itin ( 10.000) kilo kesme tıeker açık 
eksiltme usulilo satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedelt beher kilosu (28.95) kuruş hesabiyle (2.895), 
ıtra ve muvakat teminatı (217.12) 11 radır. 

3 - Eksiltme 19/Vlll/938 tarihi ne rastlayan Cuma gtınU saat ıo da 
Kabato.şta Levazım vo Mubayaat Şubesindeki Ahm Komisyonunda yapıla
caktır. 

4 - Jstcklllorln kslltme lcln ta yln edilen gUn ve aaatte % 7 ,5 gUnn
'ıne paralarlyle birlikte yukarıda adı gecen komisyona gelmeleri U!n olu-
nur. (5078) 

petils samins. 21,30 Tahsin Kor:ıkuş ,.e 
arkndn,ıım tarafından 'l"ürk musikisi ve 
halk şorkılorı, 22,00 Cckoslo\'ak sonntkôr
lnrı: Viyolonist Jon Vllatislnvisky ve arkn· 
dıışları: Ru\"artet tc Cck milli hnvnlorı, 
G:ıl da, 22,50 Son haberler ve ertesi gü. 
nnn rırogrnmı, 23,00 Saat R)'orı: SON. 

13 • AGUSTOS • 938 CUMAHTESI 

OGt.I~. 'EŞRlYATl: 

Snnl: 12,30 PICıkln Türk muc;ikisi 12 50 
Hnv:ıclıs, 13,05 Plôklo Türk musikisl, 13'.15 
Orke tr:ı konc;eri: Novotlndcn naklen, Ke
mal Akel idaresinde, 14,00 Son. 

Al\ŞAM NhŞHIYATI: 

Sa:ıt: 18,30 Hom nıllılk: 'l'epeboşı Be
lcdi;rc hnhçcslnclcn n:ıklen, 19,15 Konfc • 
nınıı: Prof. Salih Murnt (Fen musahııbele· 
ri), 19,55 Borsa hnbcrJerl. 20 Sant ayan: 
Grcıl\ iç rasathane inden n:ıkleıı. Muzey. 
~en ~e arkadaşları tarafından Türk musi-
kisi ve halk ~arkaları. 20,40 Hava raporu. 

.. iih;~··T;~;~;bik~;;i~~ıl 
Doktor Monro
nun mektubu 

Yeni çıktı 
Fiyatı (GO) Jnırottor. Satıf 'eri 

VA.KIT KİTABEVİ 
ı." ............. .--...... •••••••M••••• ..... n...._ ... . 

20,'3 Ome~ Rıza DoJırul tarafından aapça 
söyle'\', 21 Sanı aynrı, Orkestra: 1 - Puc· 
cini: Mnnon Leseont. 2 - Dellbes: Mı· 

zurca. 3 - Rllenbers: Rosst Gnol. • -
Pcsse: l\lemctto. 21,SO Necmettin Rıza Te 
arkadaşları tarafından TQrk musikisi ~e 
halk şarkıları. 22,10 Orkestra konserı: 
Novotnldcn naklen, Kemal Akel ldareıin· 
de. 22,50 Son hnberler ve erteal gfinün 
prosramı. 23 Saat ayan, son • 
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·Şirketi Hayriyeden : ' T. C. Ziraat Bankası 
Mehtap tenezzüh seferlerinin bu aya tesadüf eden Ağustosun dokuzuncu salı 

ak§amı yapılacaktır. 71 numaralı vaı»ur köprüden 20,50 de hareketle RUMELi ci
hetini takibederek BEŞtKT AŞ, BEBEK, EMIRGAN, YENtKöY iskelelerine uğra
yarak Büyükdere, Sarıyer arasındaki Piyasa mahalli önünde demirliyecektir. 

74 numaralı vapur da gene Köprüden 21 de hareketle ÜSKODAR, KUZGUN
:UK, BEYLERBEYi, ÇENGELKÖY, KANDiLLİ, ANADOLUHISARI, KAN
LICA iskelelerine uğrayarak Beykozda Park ile İskele arasındaki saha önünde de
nir liyecektir. 
HER IKl VAPURDA MÜKEMMEL BiRER MUSiKi HEYETtBULUNACAKTIR. 
Bu vapurlarda bilet ücreti azimet ve avdet yalnız 50 kuruştur. Sayın halkımızın ar
":Uları üzerine 65, 66 numaralı vapurlar da beş dakika ara ile Köprüden kalkıp 71 
ve 14 numaralı vapurları deniz tarafından takip edeceklerdir. "66 RUMELİ, 65 
\NADOLU" bunlar için bilet ücreti yalnız 37,5 kuruştur. Gerek Beykoz, ge-
4ek Büyükdereden dönü§ saati 24 de olacaktır. Yolculara köprüden tramvay bula
·.,nmeleri imkanı temin olunmu§tur. 

.lf;tanbul Beledlvesi ilanları ~ , ; 
~. '• ,.. • r 

Ballkpazarı caddesinde satllık 
dükkan ankazı 

Muhammen bedeli 
EmlnBnUnde Ahıcelebl mahallesinin 
Balıkpazarı caddesi sokağında eski 
62/60 yeni 1/10 - 10,1/8,8 N .Iı dUk· 
kAn ankazr. 
EmlnönUnde Ahıcelobl mahallesinin 
Balıkpazarı caddesi sokağında yeni 
16 N. dU.KkAn nnknzr. 
EminBnünde Ahıcelebl mahallesinin 
Balıkpazarı cnddcsi sokağında yeni 
14 N. dilkkdn ankazı., 
Emlnönilnde Ahıcelebl mahallesinin 
Balıkpaznrı caddesi sokağında yeni 
20/18 N. dükkAn ankazı. 
Eminönünde Ahıcelebl mahallesinin 
Balıkpazarı caddesi sokağında yeni 
22 N. dUkkdn ankazı. 
Emlnönilnde Ahıçelebl mahallesinin 
Balıkpazarı caddesi sokağında. yeni 
26 N. dilkkfm ankazı. 
EminönUnde Ahıcelebl mahalleslnl11 
l3alıkp:ızarı caddesi sokağında 24 N. 
dUkkAn ankazı. 
EmlnönUnde Ahıcelebl mahallesinin 
Balıkpazarı caddesi sokağında yeni 
32 - 2/1 N. dUkkAn. nnknzı. 
Emlnünilnde Ahıcelebl mahallesinin 
Balıkpazarı caddesi sokağında yeni 
12 No. dUkktl.n ankazr. 

200 

35 

36 

200 

45 

35 

45 

250 

80 

llk teminatı 

15 

2,63 

2,63 

15 

3,38 

2,63 

3,38 

18,75 

6 
Yukarıda muhammen bedelleri yazılı dUkkfl.n nnkazı ayrı ayrı satıl. 

mak Uzere pazarlığa. konulmuştur. Şartnameleri levazım mlidlirlüğUnde 

görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mek
tubiyle beraber 9·8-938 salı günü saat 11 do Dalmt Encümende bulunmnlı
dırlar. (51S6) 

Düşkünler evine ıuzumu olan ve hepsine 700 lira bedel tahmin edilen 
2000 metre yerli renkli bez açık ek eıtımoye konulmuştur. Bezin numu
nesiyle şartnamesi levazım mUdUrlil ğilndo görülebillr. lsteklller 2490 sa· 
yılı kanunda yazılı vesika vo 52 lira 60 kuruşluk ilk teminat makbuz ve
ya mektublyle beraber 15 - 8 • 938 pazartesi gUnU saat 11 de Dalml Encn. 
mendo bulunmalıdırlar. ( 4938) 

Keşif bedeli 1358 lira 85 kuruş olan GUlhanc parkında bahçeler mU· 
dUrlilğil binasının tamiri acık ek slltmeye konulmuştur. Keşif evraktle 

şartnamesi levazım mildilrlilğünde gij rülebillr. İstekliler 2490 N. 1ı kanun· 
da yazılı vesikadan başka fen işleri müdilrlilğUnden alacakları fen ehliyet 
\•esikaslle 101 lira 91 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektublle bera
ber 22 - S • 938 Pazartesi glinU saat 11 de Daimi Encilmende bulunmalı-

dırlar. (D.) (5092) 

Kültür Bakanhğından: 

, 1 

Aukara İnşaat Usta okulu ile An knra, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Edlr· 
ne, İstanbul, 1zmlr, Kastamonu, Kon ya, bölge sanat okullarına talebe alı· 
nacaktır. --------------ı 

1 - Parasız yatılı olarak girmek lsUyenler bulundukları viııiyct ,, __________ _,_, 

merkezlerinde açılacak mllsabaka im tılınnmda kazanacaklar arasından se. 
çllecektlr. 

2 - Paralı yatılı veya yatısız girmek isteyenler lcin imtihan yoktur. 
Parasız yatılı girmek isteyenlerin en çok ıs Ağustos 1938 akşamına ka
dar bulundukları yerlerin kültür dire ktörlüğUne müracaat etmeleri Hızım· 
dır. 

Paralı yatılı veya. yatısız girecekler yukarıda adları yazılı Okul direk
törlüklerine 1 Teşrinlevel tarihine kad nr mUracaat edeblllrlor. 

(2654) (4807) 

Alemdar Sineması 

iKi FtLM 

1 - Sanfransislio 
2- Körebe 

Hizmetçi aranıyor Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
üncü keşide 11 Ağustos 938 dedir. 

Çocuksuz bir aile yanında çalışacak 
orta yaşlı kimsesiz bir kadın aranıy .>r 
gazetemiz ilan servisine müracaat. 

4. Sahibi ASIM US 

Sermayesi: 100,000,000 l'Urk lirası 
Şube ve ajans adedi 262 

Para biriktirenlere 28,800 llra 
ikramiye verecek 

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

defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pl ana göre 
ikramiye dağı· tılacaktır: 

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

: ~0 ,, 100 tt 4,000 n 

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

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinCle 
50 LiRADAN AŞA(;/ DOŞMIYENLERE ikramiye 
çıktığı takdirde o/o 20 FAZLASILE verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birincikanun, 
1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinct cekilecektir. 

Emniyet umum müdürlüğünden: 
"Polis Xollejlno glrJş şartla rmın annbntları" 

l - -Orta tahsil diploması almıı bulunmak~ 
2 - Ana ve babaları Türk olmak. 
3 - Kendilerinin ve ailelerinin, gecmfşte ve hazırdaki ahlAkl durum .. 

ları mazbut olduğu, fena itiyat ve huylu olmadığı; zabıta tahklkatlyle anla· 
şılmak. 

4 - Beden teşekkUldtı dUzgiln olmak, vucudun harlct kısımlarında 

Cl.l~m ti farika teşkil edecek yanık, kesik, ynra, bere ve kellik eserleri 
\ c dilde pelteklik ve kekemelik bu lunmnmak, 

5 - Sağlığı iyi olduğu, tam teşek kUllli hastahane sıhhat heyetleri ra .. 
poriylc anlaşılmak. 

6 - Mazeretsiz olarak, bir yıl talı silini terketmlş bulunmamak, 
7 - Yaşını bUyUltmek veya kuçill ıtmUş olmamak •• 

• 
8 - Talibin ana, baba, veli veya vasisi tarafından, noterlikce musad· 

dak taahhüt ve kefalet senedi verilmek. 

9 - Bu yıl Kollejln birinci sınıfı na alınacakların yaşları 15 • 19 Ye bu 
yaşlara göre de boy YO ağırlıkları ara sın da.ki farklar: -

Yaş Doy ğırlık 

15 1,54 43 
16 1,59 49 
17 l,63 52 
18 1,65 57 
19 1,66 58 den ibarettir. 

10 - Kolloj parasız yatağıdır. T alebenln giyim ve yiylmt dcvle~e 

temin edilecektir. 
Kollej TeşrinloY\'el başında açılacaktır. MUracaatıarın 15 Eylrtle kadar 

yapılmış olması şarttır. 

Yukardakl şartları haiz bulunan isteklilerin~ fazla izahat almak ve 
mUracant usulUnU öğrenmek Uzere mahallt Emniyet MüdUr ve A.mlrlerlne 
başvurmaları lAzımdır. (2804) (5053) 

~------------------·--------------~· DEKORASYON 
Mağazasınm malları hem 1•i3 nsa nnı en ucuzudur, hem de mu

kayese kabul ctnıiyecek derecede en zc' idi 1 \'O en l cııisidir •. 
BC1Joyltt, istiklal caddesi 

_____ ... 
Dr. KAmll Gören 

... :mi ___ _ 

Şiıli Çocuk Hastanesi Röntgen Mütehasaııı 

Beyoğlu Taksim, istil=lal Caddesi (Oskeperan Apartımanı No. 1) 
Mavi köşe üstil Telefon: 40128 

1 
Pazardan başk:ı hergün saat 15 den 19 a kadar 

PORl'ATiF R O N T G E N VARDIR. ----
KAmll Gören 

Emrazı intaniye Hastanesi Röntgen mütehassısı 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 1 
Dr. SAAD ET 

N e~ri,>at müdürü Refik A. SevengD ill•••K•a•d•ık•ö•y•R•o•·n.tg•e•n•A•p•a•rt•ım-an•ı•N•o•.•1•--T-el•ef11o•n•6•0•14•9•m•••llli 


