
PAZARTESi 

11 
Temmuz 1938 

IST ANBur.; - Ankara Caddesi 
Posta kutusu: 46 (lstcın'bul) 

. ---~---~~-:_P. -- . -· -

Telgra.t adresi: Kurun • fstan6ul 
Telef. 21413 (Yazı) 24370 (idare) 

Bugün 12 sayfa 

1 Sayısı heryerde 
j 1()0 ~ara 

1 
YIL~ 21-3 

Sayı:7363 .. t453 

................................................................................ ------------------·------------------------......... ----.... ----... ...,,._---------------------------------

izmitte Klor fabrikasının tem li dün 
büyük rn rasirnle atıldı 

Başvekil namına iktisat 11 ekili 
merasim.e ri1Jaset etti 

ŞakirKesebirnutkundaşöylededi 
''Bu fabrika bize, vatanımızı her hangi bir zaman gayri 
insani tecavüzlerden korumak için muhtaç olacağımız 

imkan ve vasıtalan temin edecektir,, 

Vekil, davetlilere Atatürk ün selam 
ve muhabbef ni de bildirdi 

Çemberlaynın 1 

sulh ziyafeti 
Bir kaç gün evvel İngiliz Başvekili 

Çemberlayn konservatör partisi ta· 
raftarlarından mürekkep bir toplantı

da verdiği nutuk ile İngiliz hükumeti· 
nin sulh ve harp siyasetini anlattı. 

Hatırlardadır ki Amcrikada çıkan 
büyük iktısadi buhran Avrupaya sira
yet ettiği sırada lngiltereki konserva
tör, liberal, işçi partileri Makdonald'ın 
başkanlığı altında birleşerek milli bir 
kabine teşkil etmişlerdi. Ancak liberal 
ve · · . ışçı partilerine mensup olup böyle 
bır birl'k f'k · · d ~ ı ı rını ogru bulmayanlar 
ayrılarak Y 'd b' k'' "k l'b 1 . . cnı en ırer uçu ı era 

M
ve ışçı Partisi vücude getirmişlerdi. 

akdonald k'Jd'k . 
B 

çe ı ı ten sonra yenne 
aldvin ge t' 1 .1 . • . . k b. . ç 1• ngı terede mılli bırlık 
a ınesınin mı'llı' bı' J'k k kt . r ı ara crı gene 

muhafaza edild' B .. . b d l 1• ugun ış asın a bu-
unan Çcmbeı-layn de gene bÖyle kon· 
ııervatörleri:ı etrafına t 1 l' 
heral ve işçi p t'J • op anmış ı· 

. . ar 1 erı mensupları ile 
bırlıkte çalışmaktadır A k l ·ı· 
B k

. . · nca ngı ız 
aşve ılı bu bi r~· . . • r ıgın ıçersıne şimdiye 

kaclar gı~memiş olan bazı eski kafalı li
beraller ıle işçi partı' . I • . sı aza arını almak 
ıçın nutkunun başında k d'I , . .. J I . . en ı ermı şu 
soz er e mı Ilı bir lig~ e davet t . t' .. . e nu'i ır: 

- Bugun cıhanın umumi v . t' 
.. 1 b h 1 . anye ı 
oy e u ran ı hır şe!dc girmiştir ki, bu-

A s ı m Us 
(Soııu: .<:a. j. Sii . • 5.) 

gı~fllllllt..,_~,,1111111ıııııu1111 

Asri Rohenson 
Vah~i OI'manlar TC biiyük de

nizler ortasııula geçen ya~nnıl

ını~ bir macera 

Yarın başlıyoruz 
.__.....__.. .._.. .... ~~ ~ 

Romnnm ıııüPllifi hakmılaki 

17.nlıntı hngün ikinci sayfamrzıla 

okııyunuz. 

lllhtııttdlltlltfflıtı111ılflMıtt1D11ııtlftfttltDdllllUlllltnılfllllll 

nııtkıııııı siiylüyor 

(İzmit, (Hususi) - Beş senelik sa.,~ 
nayi programına göre, Sümerbank ta. t , 
rafından şehrimizde kurulacak olan t. 
klor ve Sütkostik fabı ikasmm temeL \'ekil faln·ilrnnın temC'lini atıyor • 
lcri bugün saat 11,•15 de !ktısat Veki. 
li Şakir Kesebir tarafından atılmış. 

tır. 

l\Iernsimc lstiklal marşı ile başlan
mış \'e bunu müteakip İzmitliler na. 
mma Vali ve Parti Başkam Hamit 
Oskııy kürsüye çıkarak beş senelik 
programdan bnhselmiş, ve bu progra. 
mm hemen hemen baı=arılmış olduğu_ 
nu, lzmil'in bu muazzam eserlerden 
istifade ettiğini ~ükranla bildirdik • 
ten sonrn bu eserlerin programını ve 
realist bir çalıl)ma sisteminin canlı 
bir delili olduğunu ve milletimizin U. 
lu 3cfi Atatürk'Un ve ondan feyiz a-
lan hükfımctimizin baı3arıcı bir kud • 
ret olduğunu knydcylcmiştir. 

Hamit, Oskay, bundan sonra, mille. 
ti ihya eden Atatiirkiin saadeti hepi. 
mizin en nıukaddC's dileği olduğunu ve 
Kocaeli halkının şlikranlarmı zikre . 

(Sonıi Ra. -1 Sü. 1) 

rA .......... a .. t: ... o ... ;: .. ·1<·; 
. . 
= = i Dün Florya ve Boğaz- i 
iiçinde bir gezintı yaptı1arİ 
$ İstanbul, 10 (A.A.) - Ucisi· i 

i. 

cümhur Afatüı·k, bugün öğleden 
sonra C\'\'elil Plorya ch-arm<lıı 

TC hunu müteakip Boğaziı;inclc 

"ı\cnr., motlirü ile bir gezinti 
ynpııuşlar ,·c nkşam üzeri Snva
rona rntına n,·det buyurmuşlnr. 
<lır. 

ı\tatüı·k'iin Floryayı şercflen

clirıliğini gfü·cu binJcrco halk 
Bii~·iik Üııflerin ctrnfmı alnrak 
nlkı71amışlar, coşkun tcznhürnt 

~ ynpmışlartlrr. .......................................................... 

izmittexi deniz festivali 

tzmit deniz festivalinde bir yarı§ .. 

'.(YaZ"Zsı 7 inci sayı/ada), 

iskenderun Fransız kulübünde 

Zabitlerimiz şerefine 
şarap ziyafeti verildi 

n:ıtalnrmn7.J lrn1·-:1 lıynn Hntn~·lılnr 

İskenderun, 9 (A.A.) - Anadolu 
Ajansının hususi muhabiri bildiri. 
yor: 

Fransız klübünde dün saat 11,30 
ela Tü,rk subayları şerefine bir şn -
rap ziyafeti verilmiştir. Toplantıda. 
\ntakya baş konsolosu ve lskcnde
·u.n koru:olruıu 11A vali de lıulunmuı:ı 

tur. BUyUI< Önder Atntllrklo Frttnsız 
Cümhur başlrnnı Lehrun'un sıhhnt
lcrlne ve Türk ,.e Fransız orduları· 
ıım şerefine içilmiştir. Müteakiben 
Albay Şükrü Kanatlı, Albay Feyzl 
l\lenguç ile !skenderun'daki garni
zon kumandanı binbaşı Süleyman 
Dincsoy öğle yem~ğine alıkonulmuş 
lardır. 

BİR FHAXSIZ ZAil1T1XlX 
'J'A llASS('SLEilİ 

Antakya, 9 (A.A.) - "1çten gelen 
bu harlkuH\de heyecanlı halk duygu 

(Sonu: Sa .. ~. Sii. 4) 'J'üı·k nskf'1•l ~\ntakraya girerken.,~ . 
Hatay davasının hallinden dolayı 

Savyet R sya hüku
metimizi e rik etti 

(Yazısı 4'Uncli sııyfnı'!a): 

~ünkcin peşinden : 
- --

Pişnıanlık 
Nnsrc<ldln Hocanın c:;;cğini ac;lığn nlı~tırmak için her gün :rc

minclen bir par<;a kestiği, hüylccc mut nt olun yem miktarım yirmi 
be~, otuz gün sonra hir nnıç arpaya kndnr indirıliğini, fakat nihayet 
lıinlenbiro C-';'eµ.iıı ölmesi üzerine: 

- I~yvalı .. Z:l\·alh hn~·Hın .. 'J'nın nı;lığa nlı-';'t.ığı zaman üldü!,, 
Dccliğini lıerkcs hilir. Son günlerde )lııcal'istanda. bn fıkrnrı 

ha~kn bit' bakrmdan hntırlntnn bir ülüm \nkası olıııu':'tm•: J>iyer 
J\lnjor isminde zengin biı· .Macar çirt<.:b.I ile knrı,.ı hastalnnnn bir ho
ı·ozu kcscı·ck etini ycnıi::;lcr; fnkat gecl'lC~ in ı ... cıulilcrinclo fenalık 
hissc•tmi-;;lcr. liachn, bu fenalı~rn hn;.tıı horozun etini yerncl ... tcn ile

ri gelcliği fikrinde bulunnıu~. 

Iiıırı .... mm her söziinc. ılıtiııuı Hirıı:r. etmek fideli olan çiftçi ise ak
si idtlindıı bulunmu~. Hattft .siızilııii ishal etmek için horozun etinden 
gcl'i kalan :ırtıkları da ertesi guııii tc-kı·nr yemiş. Bunun ii,.;crinc nıln
mm hnstnlı~ı fc\'knlit<lc uı·t.nrak iilıııii':' ... Har :'.\lnjor ~·(izlerini knpnr

kcu lıaynttn ilk dcfn ola..ak: 
- Ah .. Meğer karımın hakkı uırıııış!., 
})iychllmi:;;. ı\cnlıa hu sözü dııynıı kndm ııc demi:;.? Hnnıdlsi \ 'C• 

ren ı\ nupa. gazeteleı·I ... ıızü buracln kesirorlar. lllze knlırsn kocnsı
ıun ağzından ilk dcfn hii> le nedamet cttiğ'iııi i!;.iten karısı d..n: 

- Ne ynzık! J(ocanı, tıını k<>ııclisiylc nnla~ma~:ı l>a';'1:Hlı6rtnnz 
-bir gliıulc ülclii ~ .. 

Uemi~ olı:>ıı gcrcktiı', değil mi? 
HASAN KUHÇAYI 



8'BATAKt.:ll(TAN 
~~İMDARATORİCELİC;[ 

Teodora ile ona yakın olan birkaç 
kişiden başka herkes general Butzesin 
öldürüldüğünü sanıyorlardı. Sebebini 
de biliyorlardı. Hatta: 

- Sıra Belizerin 1 
Diyorlaı::dı .. 
Belizer asıl şimdi korkudan titriyor

du. Hayatından ümidini kesmiş bulu
nuyordu. Fakat Teodora ordunun ba
şında ne kaıdar cesur ve becerikli ise 
tek başına kaldığı zaman o derece kor
kak ve beceriksiz ve olan bu adama 
dokunmağa sanki tenezzül etmiyordu. 

İmparatorun hastalığı sırasında hep 
sarayda kalan Antonina şim:ii de oraya 
sık sık gidip geliyorıdu. Belizer bu ka
dınla, bütün rezaletlerine rağmen, ba
rışmadığı, ona sokulmadığı için pişman 
olmuştu. Eğer şimdi Antanina da ko
casını müdafaa etmezse hiçbir kurtu
luş yolu kalmamış demekti. 

Günler böyle korku çekerek, iş

kence içinde geçiyordu. 
Teodora gene onu ö»dürtmek istemi

yortdu. Antoninaya; 

- Senin hatırın için affediyorum 1 
Demişti. 

Imparator hastalıktan büsbütün 
kalkmıJ, karısile yanyana tahtlarına 
oturmu§lar, sarayın adet olan kab:ıl 

merasiminden birini yapıyorlardı. Bu 
merasime devletin yüksek memurları, 

prensler ve tanınmış adamlar hep gi
Cierler; imparatorla imparatoriçeye olan 
bağlılık ve saygılarını göstermiş olur
lardı. 

Belizerin .de gitmesi lazımdz. Gitmez
tıe kendisinin hiyanetini kabul etmiş 
~emekti. 

İmparat:r ve imparatoriçe herkese 
karşı güler yüz .gösteriyorlardı. Fakat 
Belizeri göründüğü zaman yüzlerdeki 
güneşli bahar havası birdenbire sisli, 
bozuk ve karanlık bir hal aldı. 

Mabeyinciler, kiltipler, hatta sarayın 
Ufakları ona hakaretle bakıyorlardı. 

Belizcr her an imparatorun veya im. 
paratoriçenin ufak bir işaret yapmala.. 
nru, cellatların onun üstüne çullanma
larıru, bir külçe halinde 6Ürükliyerek 
götürmelerini, bir kenarda kafasırun 

kesilmesini yahut yağlı bir urganla bo. 
'ğulıruısını bekliyordu. Dakikalar ve sa. 
atler hep böyle geçiyor ve herbiri bi
rer yıl ka:lar uzayıp gidiyordu. 

Belizer o akşam evine döndüğü za. 
man solgun bir halde yatağına uzan
dı. Teo~ra sarayda merasim sırasında 
onu öldürterek oranın şen havasını, bir 
an için de olsa, sarsmak istememiş ola
caktı 1 Şimdi merasim bitmiş ve iş u
manı gelmişti. 

Karısı da biraz ileride oturuyor, 
sessiz ve yüzü asık duruyordu. 

Belizer ondan yardrm dilenmek isti-
yor, fakat yüz bulamıyo.ridu. 

Artık karanlık iyice çöküyordu. 
Birdenbire kapı hızlı vuruldu. 
Belizerin yüreği hopladı: 
- Işte cellatlar! 

Kapıdan bir ses yükseldi: 
- Vasilisanm emri .. 
Belizerin bütiin kam damarlarında 

donup kalmıştı sanki.. Heykel gibi ye
rinde kaldı; kendisini öldürecek olan 
uğursuz darbeyi bekliyordu. 

Hizmetçiler kapıyı açtılar. Parlak 
elbiseli bir adam göründü ve sert adım 
larla Belizere yaklaşarak ona bir mek. 
tup verdi. Sonra hiçbir şey söylemeden 
çıkıp gitti. 

General Belizer elir-de mektup oldu. 
ğu ha1de uşağın arkasından bakakaldı. 
Diğer elini kalb~ne götüraü. Çarpıyor
du. Boynunda gezdirdi ve kafasını yok. 
ladı: Onlar da oldukları gibi duruyor. 
lardı. Acaba korkuyu atlattı mı? Mek
tupta ne yazıyordu? Orada fena bir 
şey olduğunu sanarak korkuyor ve 
açmak için tereddüt ediyordu. Antani. 
naya baktı. Gözleri onun gözlerile kar. 
§ılaştı ve karısının bakışlarında ona 
cesaret ve ümit veren parıltılar gördü. 
O zaman mektubu açtı ve okudu: 

''Azizim, senin bize karşı ;.·aptıkları
nı bilirsin. Fakat karına karşı çok bü. 
yük şükran hislerile cy.ııuyum ve onun 
hatırı için seni affediyorum. Bil ki se. 
nin yaşaman onun sayesindedir. Bun
dan sonra da şeref ve hayatını yahB 
ondan Umit edebilirsin. Bakalım ona 

No. 84 
karşı bundan sonra nasd davranacak. 
sın?,, 

Antanina hepsini biliyordu. Göz ucu 
ile kocasına bakıyor, onun ne yapaca. 
ğım merak ediyordu. 

Belizerin yüzü pembeleşti. Vücudu 
dinçleşti. Kendisini yeniden ve otu.z: 
yaşında bir adam olarak dünyaya gel
miş sanıyordu. 

Yüzünden ve gözlerinden sevinç fış. 
kırıyordu. Yerinden kalktr, karısına 

doğru yürüdü. Ayaklarına kapandı. 

Ellerini ellerine alarak öpüyor: 
- Benim kurtarıcım 1 Sevgilim l 
Diye soluk soluğa mırıldanıyordu. 
Antanina kocasının başını ve saçla. 

rını yavaş yavaş okşuyor ve gülümsi
yordu. Belizer onu kucakladı, kolları. 
nın arasında derin bir aşk ve şükranla 
sıktı: 

- Yemin ederim ki artık ben senin 
kocan değilim, saldrk bir kölenim 1 

Antanina ona müjdeledi: 
- Yalnız hayatını kurtarmakla kal. 

mıyorsun 1 Bir kısrm paran geri verile
ceği gibi eski şerefini yeniden yaza. 
nacaksın \re büyük bir kumandanlrğa 
tayin edileceksin 1 

İtalya yeniden karışmıştı. Belizer 
oraya gönderildi. Fakat parasız ve as. 
kersiz olarak.. Her şeyi oraıda kendisi
nin bulup yapması isteniyor; çetin bir 
imtihana çekiliyordu. 

Teodora imparatorun kurtuluşunu 

keşiş Zoorasa borçlanmış görünüyor, 
kocasını da kandırıyordu. Böylelikle 
yeniden monofizitleri yüze çıkarmaya, 
vaktile uğradığı bozgunları unuttur. 
maya çalışıyordu. İmparator gerçekten 
monofizitleri saymaya, onları koru
maya başlamıştı. Zooras çok saygı ve 
sevgi görüyordu. Fakat sanki impara
toru kurtarmış olan bu kaçık adam 
ke~disini vebadan kurtaramadı ve öl. 
dü. 

Zooras halk arasında da büyük bir 
şöhret kazanmıştı. Ölümünü bütün şe. 
bir derin bir ıztırapla karşıladı. Her 
taraf ver herkes siyahlara büründü. 
İmparator ve imparatoriçe ona büyük 
bir cenaze alayı yaptılar. Bütün prens
ler, senatorlar, nazırlar, saray halkı, 

tanınmış adamlar ve en az yüz bin ki. 
şi ölünün ardından yürüldü. 

Teodora kendisini din işlerine her 
zamandan ç.ck vermiş bulunuyordu. 
Hormidas saraymdaki keşişlerle !daha 
sık konuşuyor; ermiş keşışleri çağıra. 

rak hediyeler veriyor, yahut bulunduk
ları manastırların ihtiyacı için para ve 
yiyecek gönderiyordu: 

- Meleklerin elbisesini giymek is· 
tiyorum. Göklerin halkı arasına katıl
mak istiyorum! 

Diyc:rdu. 
Çok zaman onu eski şatafatlı ve par

lak renkli elbiseler yerine uzun, kara 
ve pek sade bir elbise içinde görüyor-
1aı1dı. Bu halile hayatı baştan başa iyi· 
lik yapmakla geçen, temiz kalbli, me
lek yüzlü ve solgun bir ''banın kansı,, 
nı andırıyordu. 

Teodoranın yaptırdığı azizler kilise
sinin duvar ve kubbderi çoktan yük
selmişti. Ayasofyayı yapan mimar An
temyosla onun arkadaşı genç İzidor 

bu binaya da büytlk emek vermişlerdi. 
İçerisi mermerden bir sütun or· 

ınanı gibiydi. Döşemeler, duvarlar çok 
güzel işlenmişti. Ayasofyada bir kub
be olduğu halde onda beş kubbe var
dı. Yukarıdan bakanlar onu haç şek

linde göreceklerıdi. Teodora kiliseyi 
kubbe cihetinden Ayasfoyaya üstün 
bulmamıştı, fakat mozayiklerin daha 
güzel olmasını istiyor, bu uğurda hiç 
bir masraftan çekinmiyordu. O kadar 
ki işin en dolgun bir zamanında para 
kalmadı. Teodora çok üzülüyordu. 
kilisenin temelleri atılırken Liküs ça
yının yatağında bir define bulunmuş
tu. Söylendi6ine göre mozayikler ya
pılırken de mezarları ayni kilisenin 
içinde olan azizlerden Andreas, Lükas 
ve Timatec-s, imparatoriçeye görüne
rek şöyle demişler: 

- Üzülme ve kocan Yüstinyanostan 
para isteme 1 Dcksiyokrat kap·sm:iatı 

deniz kenarına in, orada toprağa bö · 
mülü ve içleri altın dolu bir düzine 
çömlek bulacaksın 1 

(Arka.sıvar) 

Yarın başlıgacak yeni romanımız 

Asri 
Bu eser, ilk bakışta bir romanı 

andırmakta ise de, kitabın muharri
ri bu eserdeki macera ve vakaları 

yaşamış ve görmüştür. Eserin ilk ta
bı jngilizce olarak yapılmış; derhal 
fransızcaya ve diğer dillere naklo
lunmuştur. Kitap Amerikada ilk de
fa neşrolunduğu zaman, eserin ten
kidini yapan (Revlev of Revievs) 
mecmuası muharrirlerinden (Albert 
Shav), kitabın muharririni asri ( Ro
benson Crusoe) namı altında okuyu. 

cuya takdim ve tavsiye etmiştir. Ki
tabın içindeki vakaların bir çokları, 
yirminci asırda vukuu imk!nsız gi
bi görühıbilirse de, eserin muharriri 
olan ( Ferdinand Ossendovskl), ta
nınmış bir muharrir olduğu kadar, 
tecrUbe ve müşahedelerine itimat o
lunan şöhretli bir a.Hmdlr de ... 

Ossendovski'nin hayatının ana
hatlarını kısaca hülA.sa etmek Uzım
gelirse, kendisin! evvela., 1899 -1900 
tarihlerinde Sorbona devam eder ve 
(Trost ve Bouty) nin !izlk ve kimya 
lAboratuvarmda çalışırken görüyo
ruz. 1900 sergisi esnasında ise, mü
tehassıslar komisyonu kimya kısmı 
a.zası bulunuyordu. Behring boğa
zından Koreye kadar Pasifik sahi
lindeki kömUr madenleri hakkında 

en sa.hibl saıa.hiyet şahsiyet olarak 
tanınan muharrir, aynl zamanda Si
beryadaki altın madenlerinin ekseri
yetini de yakınen biliyordu. Rus • 
Japon harbinde, kendisini General 
Kuropotklntn emri altında, mahru
kat yUksek komiserliği vazifesinde 
görüyoruz. BUyük Harp esnasında i
se, hususi bir vazife ile Mogolistana. 
gönderilmiş ve o memleketin lisa
nını, bu esnada öğrenmiştir. Devlet 

Robenson 
şfırası Azalığmda. bulunduğu mUd
detçe, uzun yıllar, Kont dö Witte'in 
teknik mUşavlrllğlnde bulunmuş ve 
sınat kimya sahasmdakl çalışmaları 
neticesinde, Petrograd politeknik 
enstl tüsil profesörlüğüne ''e iktısadt 
coğrafya kürsüsüne tayin olunmuş. 
tur. Maden mühendisliği sahasında

ki tecrübeleri, kendlslnl, altın ve 
plAtln madenleri Rus komitesi Aza
lığına ve bilAhare tesis olunan altın 
ve pla.tln mecmuası direktörlüğüne 

geçirilmiştir. Rusça olduğu kadar, 
lehçede de yazdığr, ve tımt eserlerin 
haricinde, on beşten fazla eseri ile, 
iyi bir gazeteci ve muharrir olarak 
tanınmıştır. B:iyük Harp banşlangı
cmda, kendisini yüksek bahriye kon
seyi teknik müşaviri olarak buluyo
ruz. !htllUden sonra ise Omsk Polf
teknlk Enstiti.ısü profesörlüğüne ve 
oradan, Slberya hUkfımett maliye ve 
ziraat nezaretlerinde bir vazife al· 
mak Uzere, Kolçak tarafından da
vet olunmuştur. Kolçak hlikfımetl

nin düşmesi, onun Yenisey! orman. 
Jarına kaçmasına ve bizlere (Hay
van, insan ve tıAhlar) J yazmasına 

imka.n ve fırsat vermiştir. 
Hayatının bir safhası, fikirleri ile 

bir tezat manzarası arzeder gibi gö
rünmekte ise de, dikkat edilince, o 
zaman dahl hareketlerinin prensip
leriyle tam btr ahenk halinde oldu
ğu görUlUr. 1905 senesi sonlarına 

doğru, Ossendovski'yi merkezi Har· 
binde bulunan, Uzak Şark lhtllAl hü
kQmetine riyaset ederken buluyo
ruz. 

Birçok Ruslarla beraber, çarın 1 7 
blrlnciteşrln 1905 tarihli beyanna-

mesindeki esasları ihlal etmesin· 

den bilyUk ve derin bir sukutu ha. 
yale uğrayan F. Oesendovskl, Şarki 
Siberyayı Rueyanın diğer kısımla

rmda.n ayıracak olan thtilft.l harek~ 
tinin başına geçmeyi kabul etmiştir. 
1kl ay mUdetle, bu iş için sarfedllen 
emekler! teşkllA.tlandırmaya çalıştı. 
Vlaclivostok, Blagovestchenok ve 
Tchita, yardımcı komiteler teşkil 

etti. 1905 thtilA.llnln muvaffakıyet
sizliğe uğraması ile birlikte, Uzak 
Şarktaki bu ihtilal ileri karakolu da 
dağıldı. 

15 • 16 lkinclk!nun 1906 gecesi 
F. Ossendovski ile birlikte mühen
dis No,·akovskl, Lepeshinsky, Mak
simov, Vlasenko, K. Dreyer ve avu
kat Koslovsky ve otuz yedi arkadaş
ları tevkif olundular. Vaziyetten 
daha evvel haberdar edildiği ve hat
ta. kaçması için lAzımgelen tertibat 
dahi alınmış olduğu halde, Oesendo
vskt, kalmayı ve arkadaşlarının mu
kadderatını paylaşmayı tercih etti. 
!dama mahkfım oldu. Fakat, Kont 
dö Vitto'in müdahalesi ile cezası iki 
sene ağır hapse tahvil olundu. 

Sırası ile Harbin, IIabaronkt, Ni
kolaivosk, ve Vladivostock'da hapso
lunduktan sonra nihayet Petrograd
daki Plyer ve Pol kalesine kapatıl
dr. Slberya zlndanlarmda geçirdiği 

günler cezasının bir miktar daha a
zaltılm asmda Amll oldu ve 27 eylUl 
1907 de serbest bırakıldı. 

Baılıca arka-<ia§larından ikisi elrn 
sağdır: Bunlardan Novakovskl, Po
sen'dedlr. K. Dreyer ise Büyük Harp 
esnasında Petrogradda Peutlloff' 
fabrikalarının direktörU ldi. Lepes
hfmsky ölmüştür. 

Vaşington konferansı esnasında. 

GONCJN AK/fLER.I 
F. Ossendovskl, Polonya heyetinde 
Uzak Şark mUşavtrl olarak bulunu
yordu. Bundan bir mQddet sonra, 
Cenova konferansı esnasında Paris· 
te, (Asya, Avrupa ve Sovyetler) ad
lı broşuruuu u~9' "' ""ı. 

Plyer Lotloln hesap pusulasına 
koyduğu imza 

Hasan Kumçayı refkimiz, ldünkU 
yazısında meşhur Fransız muharriri 
Piyer Lotinin tstanbuldayken başından 
geçmiş bir maceradan bahsediyordu. 
Piyer Loti Beyoğlu lokantalarından 

biri.'1de yemek yemiş. Fakat üzerinde 
parası olmadığım farkeldince, hesap 
pusu1asına bir imza etmig ; kendisinin 
yakasını koyuvermişler, 

Hasan Kumçayı arkadaşımız, sonra, 
bu imzalı pusulanın muhtelif ellerden 
geçerek Hariciye Vekilimiz Dr. Ara· 
sın kolleksiyonuna kadar geldie-ini an
latmaktadır. Dr. Aras da onu çerçeve
letmiş ve bir hatıra olmak üzere oda
sının Dir duvarına asmış. 

• * • 
Meşhur kimselerin imzalarına gös

terilen itibar eskildir. Hayatta bunun 
birçok misallerine rastlanır. 

Vaktile hattatlar vardı. Şimdi ''Türk 
tezyini yazısı örnekleri,, adı verdiği

miz bir takım levhalar yazarlardı. Me
sela bunlar arasında "Hattat Rakım,, 

isminde bir sanatkar belirmiştir kiı 

günün birinde 1stanbuldan kayıkla 

'U'sküdara geçtiği zaman, üzerirJ:le pa
rası olmadığını farkedince, belinden 
divitini ve kamış kalemini çrkararak, 
bir kağıt üzerine eski harflerle bir 
"Vav,. çekmiş, imzasını da kondurduk
tan sonra kayıkçıya uzatarak: 

- Al, demiş. Bu yazıyı kime sata· 
cak olsa sana istediğinden dah'a faz
la para verir .. Hakkını helat et .. 

• • • 
Meşhur ecnebi ressamlarından bazı· 

larına atfederler: Bir lokantaya gittiler 
mi üzerlerinde para bulunmadığını gö
rünce, yahut evin kirasını veremedik
leri zaman patronun veya karısının bi
rer resmini yaparak işi geçiştirirlermiş. 

Bunun başka türlüsü de vardır. Res
samın birisi, yemeği yedikten sonra 
ödeyemiyecek vaziyette bulunduğunu 

gorilnce, tabağa bir "lira,, resmi yapa
rak sıvışmış gitmiş. 

• • • 
Bunların herbiri, şöhretin para yeri· 

ne kullanılmasının bir çeşHini gösteri
yor .. Ne ala!. Keşki biz de o kaı:iar 

meşhur olabilseydik 1 
Ben, bugünkü halimle çıka çıka an

cak beş liraltk bir hesap pusulası üze
rine imzamı koyarım ama, üzerinden 
yirmi dört saat geçmeden de hemen 
götürüp parayı vermem lazımgelir. Ak
si takdirde, yazı aleminde kazanmağ'l 
çalıştığrm şöhret sermayesini, ah~ ve
riş 'dünyasında kediye yükleterek, ~u
rada birkaç karüm varsa, ona da gö· 
nül rabatlıeile birk;:ı.~ satırımı okutmak 
imkamndan mahrum kalınm. Öyle ya. 
Adamcağızın gözü ne zaman yazıma 

ilişse: 

- Bırak carum .. Oyun bazın biridir! 
İmzalı senet verdiği halde bana olan 
borcunu ödemedi. Yazdıklarında ne 
kıymet olabilir ki.. Kim bilir ne marta
valJar atıyor yine.. diyeceğinde şüphe 
yoktur. 

ııı • • 

İmzaya itibar ettirmenin en iyisi ban 
kaya yatırdığın paraların "çek defter
leriı, altını irnzalamaktrr Bakın bu hal. 
evdeki bayanmızm da hoşuna giciecek
tir. MalUm ya, bazı muharrirlerin ar· 
tist!erin kendi ailelerile fikri ve ruhi 
anlaşmamazlıkları clur. Yani herkes 
o sanatkarın imzasına hürmet eder. 
Hatta lokantalarda ödenmemiş hesap 
pusulalarının üzerine imza attırıp 

memnuniyetle kabul ederler de, evde
kine bir türlü meramınızı anlatamaz
sınız: 

- Yahu. dersiniz. Benim imzam 
§Öyle bir şöhret kazanmı§tır. Böyle bir 
itibar sahibi olmuştur. Sen ise ona zer
rece alaka göstermiyorsun 1 

Al kalemi line. Bir de 50 liralık bir 
çek yaprağı altına koyuver imzanı ba
kalım .. Nasıl öpüp öpüp başına koyu
yor. Nasıl itibarını göklere çıkarıyor 1 

Ba.z:an öyle bir imza atış, en yüksek 
muharrirlerin bile ve imzasının maddi 
kıymetini gölgclöe bırakır. 

HiKMET MONIR 

F. Ossendovıkt, halen Varşova 

harbiye ve yüksek ticaret mekteple· 
rtnde profesör olarak bulunmal{ta, 
eserleri, kendisini çağdaş Leh mu
harrirl erlnin en ön sırasmda bulun

durmaktadır. 

Roma hava kulllbil· 
nUn mUdUrU öldü 
Roma 10 (A.A.) - İçinde Remi' 

hava klübünün sivil pilotluk müdürü 
kaymakam Menghi ile Roma valisinin 
biraderi prens Mario Colonna bulunan 
btr sivil tayyare Tiber nehrine düşmüt 
ve içindekiler ölmüştür. 

KURUN -
ABONE l'ARlFE!SJ 

lltmlektt Jltmltktı 

fctnde dııındo 

Aylık 95 1~5 Kr1-
3 oylık 260 425 • 
il aylık 47~ 820 • 
Yıllık 900 1600 • 

larıleslııden Balkan Ulrlil!i 1-:ln ayda 
otuı kuruş düşülür. Posta birliğine sır. 
ıııiyen yerlere ayda yetmiş bl'şer kuruş 
1.a rııııı ecf i lı r. 

Abone ka)'lhnı blldlren meklup •e 
telgraf Ocrellnl, abone parasının posta 

veya banka ile yollama ficrelini idare 
kendi Ozerine alır. 

Tflrf;fytnln her poıla merkezinde 

IWIWN"a abone uaıılır. 
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Fikir meseleleri: 

Dünyayı nasıl 
anlıyoruz? 

Yazan : Sa<dl ırD !Eıril:em 

Geçmiş devirlerin en büyük fazile. f 
ti ihtiyacı öldürmekti. Kendini ihti • 
ras ve arzudan kurtaran adam ruhu
nu cehennemden, iğvadan ve dünya. 
nm kötülüklerinden, azaptan kurtar· 
mış olurdu. 

şadırvanda alman abdest, seccadede 
edilen dua, selvi gölgesinde tabuta 
dayanarak yapılan iüiraha t, mezar 
taşının dibinde kurulan bayram eğ • 
Ienresi ve nihayet musalla taşı ara • 
sında uçup giden avare kuştan başka 
bir şey değildi. 

1937 de istihsal e dile n 
madenler 

Bu aadm için dünya nimetleri 
kıyafet değiştirmiş elemlerden, hile • 
baz şeytanlardan başka bir §CY değil. 
di. 

İçile yaşıyan kurunuvustada insan 
dünyaya mezar denilen kapıyı aç -
mak, ve ruhunu ebediyete salıvermek 
için geldiğine kanilii. 

Sokaklarda, çatı altlarında, kırlar. 
da sürüklenen bedenler ancak içlerin· 
de bir mum ışrğı gibi muhafaaz ettik. 
leri ruhun ebediyete ermesine mani 
olan hant:ıl duvarlardı. 

Ne rahatlık, ne de bedenin duyacağı 
haz insan için cir em~l sayılabilirdi. 
Güneş, aydınlık, bol hava, güzel vü. 
cudün zevk duyacağı manwra karşı. 
sında insan ancak Andregide'in Kır 
Senfonisi adlı kitabındaki kör kah • 
raman Gertrude'den başka bir şey 
değildir. Ruh bir Bizans mo1.ayıkı gL 
bi yalnız iç cephede aydmlık aramak
ta, ve nccati hcndl'!.<;cnin, etin, deri. . . 
nın, buutıarm ötesinde mücerredden 
beklcmck1edir. Bu insan için tabiat 
soluk bir lcvhadır. 

Ontın iistiindc 3ncak mücerredi 
hatırlatan şeylere korku veyahut 
seygi ile bakılabilir. 

R:!şikle mezar arasındaki hayat an. 
cak bir geçittir. Bu ~eçitte ruh yük. 
selmek, Ulvileşmek için mütemadiyen 
maddesini eritir; imha eder. 

Güneşler, yıldrzla r, yollar, kırlar, 
bağlar, bahçeler ancak uhrevi alem L 
çin hizmet edebilirse manalıdır. Ebe. 
dl bir günahı taşıyan bedenin musta· 
J'hı olması onun esas vasfıdır. 

Yeni zamanın insani bir ihtiyaçlar 
yckı'mudur. Dünya yeni devir insanı 
için sf!rilmiş bir nimetler sofrasıdır. 

lnsamn rahat etmesi, insanın arzu. 
larıııın m:isamaha ile görülmesi fikri 
Yeni keı;iflerdendir. 

Rurunuvustadan yeni zamana ge • 
çen insanın aralıkta yaşadığı alaca. 
karnnlık bir devir vardır. Bu devirde 
insan, bir kısım hislerile maziye, ih. 
tiyaçları ilC' istikbale bağlıdır. 

18 inci asır başında yaşamış bir 
İngiliz şairi arzularını terkip eden 
hayatı anlatırken "Medeniyetin sey • 
Yiat,, eseri olduğunu söyler. 

Medeniyet seyyiatın eseri değildir. 
Fakat yeni zaman adamının hayatını 
dolduran arzular, ihtiraslar ve kon. 
for ihtiyacı kurunuvusta adamının 
düny~yı anlayışı önünde yüz kızarta. 
cak hır seyyiedir. Bir günahtır. 

Fakat arz artık insan için bir sır 
değildir. 

İnsanın önüne açılnu§ geniş bir 
sofradır. Ve dünya artık hazların L 
dealize edildiği bir alemdir. Konfor 
insan için bir zarurettir. 

Gö:ün, elin, burnun, damağın ra • 
hatlıga ve kolaylığa ermesi basit ih. 
tiyaçlar listesine kaydolunmuş bedihi 
hakikatlerdir. 

"İnsaı! diinya için değil, dünya in. 
san için., sözü bugünkü davaların 
başlangıç noktasıdır. 

Güzel şehir, muntazam kır, sıhhı, 
plftj, rahat mesken hayatı sevenlerin, 
daha doğrusu kendisini sevmesini bi. 
}enlerin harcıdır. 

Kendini insan olarak seven her in. 
sanı se·ıer. Bu nimeti hotkam bir zevk 
olmaktan çıkarır. 

Biz, "dünya insanlar içindir., sö • 
zünü henüz yeni telaffuz edebiliyoruz. 
Çünkü ruhumuzun üstünde muhteşem 
bir kubbe halinde uhrevi hisleri çö. 
:reklenmekte olduğu devir henüz pek 
uzak değildir. Biz asrrlarca ne ay. ne 
yıldız, ne güneş, ne deniz, ne de bir 
canlı mahluk gördük. Sadece bu kuh. 
benin derinliklerinde mücerrede rlal · 
dık. 

Bizim için hayat bir tahta beşikle, 
canıi avlusunda oynanan kaydırak, 

Suıtanalımetteki 
hafriyat 

Şimdi biz hayatı, şehri, plajı, de. 
nizi, hülasa dünyayı insan için kur . 
maya çalışıyoruz. 

Bu yüzden Sultanahmet 
caınıı tehlikeye düşer mi'? 

SADR! ERTEM 

iP'© on sU:ce 

Aşk yüzünden 
Bir genç sevdiği kızı ve 

anasını yaraladı 
Evvelki gün, al~şam iıstü Fatihle 

aşk yüzünden l.ıir yaralama hadisesi 
olnı uştur. 

Tütün cımoleliği yapan 21 yaşın • 
dnkl Hikmet, bundan beş ay enel 
Cibali fabrikasınrla 17 yaşrnda bu
lunan Seher hıuıinde güzel bir kız
la tanışmış ve seviı;ıınişlir. 

Aradan bir iki ay geçtikten son. 
ra iki genç ailelerinin de muvafa
kn tiyle inşanlanmışlar ve düğün ha
zırlığına haşlamışlardır. 

Bu vaziyet, hundan on beş gün 
evveline kadar dovam etmiş, fakat 
Seherle annesi birdenbire Hikmet. 
ten yüz çevirorel( kendisini eve ka
bul etınemeğe başlamışlardır. 

Bunun sebebi, Seherin annesi ta
rafından bir başka adama verilmek 
istonmeşidir. 

Hikmet, sevdiği inşaıı1 ısı ta rafın. 

dan reddedilince evlerinin etrahnda 
tinlo..cı.~~A..--h..o.-:-1.ı:ı.nUJ:t..-- h.J:l.~t·g.ı.ıt:ia. 

kcndiloı·ino yalvararak nişanın bo-
zulmamasını istemiştir. Bundan baş 
lrn annesini de araya koyarak eme
linin tahakkukuna vesile aramışsa 
da muvaffak olamamıştır. 

Nihayet evvelki gün, Fatihteki 
Gelenbevi orta mektebinin önünden 
geçerken Seherle annesi Ayşeye 

rasglmiş, hemen yanlarına sokula. 
rak kendisinden neden vazgeçtikle
rini sormuştur. 

Seherin annesi buna ters bir ce. 
vapla mukabeleetmiş, bu vaziyette 
aklı başrndan gidon Hikmet bıçağı. 
nr cek~rok Ayşenin üstüne atılmış 

ve sol böğründen yaralayıp yere 
yıktıktan sonra brçağını Sehere in. 
dirmiştir. 

Hadiseyi etraftan görenler, Hik
meti yakalamak istemişlerse de o, 
brçağını etrafına sallıyarak gelen. 
!eri kaçırmış ve tekrar, yerde yatan 
Ayşcnin üstüne atılarak bıçaklama
ğa başlamıştır. 

Etraftaki halk bunun üzerine Hik 
meti bir taş yBğmuruna tutmuş, 

Hikmet te bunun üzerine Sultan Se 
liın istikametine doğru kaçmış, son. 
ra yakalanmıştır. 

Bıı firar hadisesinden sonra der
hal imdadı sıhhiye telefon edilmiş, 
yaralılar hastahaneye kaldırılmış -
!ardır. 

Sıhhi vaziyetleri tehlikeli görül. 
mektedir. 

iki yankesici yakalandı 
Dün EyUpte cuma pazarında iki 

yankesicilik vakası olmuş ve failler
den ikisi de yakalanmıştır. 

Kemerbnrgazda oturan Mustafa 
oğlu Bekir, Eylipte cuma pazarın. 
da gezerken, yanına sabılrnlılardan 
Hüseyin gelmiş ve kendisini lafa 
tutarak cebindeki parayı çalarken 
suç üstü yakalanmıştır. 1 

!kinci vakanın faili !) yaşıııda E- ı 
dirnel\:apılı Şaldrle arkadaşı Refik. 
tir. l 

Bu iki çekltıdekten yetişme yan
kesicl. cuma paıarında alış veriş ya 
pan Ayşenln cebinden parasını tam 
alırlarken yakayı ele vermişlerdir. 

lskoçyalı arkeoloğ profesör Baks. 
ter tarafından idare edilmekte olan 
Sultana h mette ki hefriyat yeniden 
bir mesele doğrumuştur. 

Son zamanlarda hafriyat yapılır. 
keıı bir dehlize rastgelinmişti. Bu 
dehliz Ayasofya müzesine kadar uza. 
nryordu. Bur3nın, toprak altında ka 
lan Bizans sarayınrn aksamından 

olduğu tahmin edilmekteydi. 
Ancak, dehliz Sultanahmet cami. 

inin avlusunu doğru bir kavis yap
tığınddn, buralarda yapılacak haf • 
riyatın Sultanahmet camiini tehlike
ye düşüreceği anlaşılmış ve mevcut 
olmıyan bir eseri meydana çıkarma 
ğa uğraşırken, mevcut olan bir di. 
ğl'1rini tehlikeye düşürmenin doğru 

olmry:ıcağı ileri sürülmüştür. 
Por[csör Bakster, hafriyatın bu 

tehlikeyi yaratıp yaratmıyacağını 

tetkike başlamıştır. Umumi kanaa
te göre tehlike mevcut olduğundan 
hafriyatın bu saharla durması mec. 
buriyeti hasıl olacaktır. 

--o---

Hukuk Fakültesinde 
İmtihan neticeleri 

üniversite hukuk fakültesinin im
tihan neticeleri belli olmuştur. 

Bu fakülte bu sene içinde, mev. 

cı.ı t l.iikiill.alru:Ae.ILeJl..Jen;ı.raAAmu 
verenidir. Bfrfncf sınıfta bulunan 
341 talebeden 310 u elemede mu
vaffak olmuşken, imtihanlarda an. 
cak 44 kişi geçebilmiştir. 

lkincl sınıfta mevcut 202 talebe
den 190 ı elemede kazanmış, lmti. 
hanlarda ise ancak 62 kişi geçmiş

tir. 
Üçüncü sınıfta ise 17 4 talebeden 

160 ı elemede kazanmış, imtihan • 
larda 55 i geçmiştir. 

Birinci sınıfta kalma nibetl yüz
de 88, lldnci smıfta yüzde 70, üçün. 
eli sıncfta ise yüzde 69 dur. 

--o--

Seyahat Acentalarından bir 
Dilek 

Belediye, şehrimizdeki seyahat 
acentalarlyle temas ederek bunla -
rm memleketten Avrupa şehirleri· 

ne umumt seyahatler tertip ettik. 
lerl gibi, Avrupa nıemleketlerlnden 
de şehrimize seyyah celbi için uğ
raşmalarını istemiştir . 

Acerıtalar umumiyetle bu teklifi 
muvafık bularak lrnbul etmişler ve 
A\ rupadnkl seyahat acentalariyle 
temaf'\lara geçmişlerdir. 

Bu iş için ayrıca bir .de program 
hazırlanmaktadır. Programrn ga
yesi, evvelA. Balkan memleketlerin. 
den ve sonra diğer Avrupa şehirle
rinden seyyah celbini istihdaf et -
mektedir. 

Asfalt Yollar 
İstanbul yollarının asfalt ve par

ke olarak yapılması için hazırlan. 
mış olan programın tatbildne ya. 
kmda başlanacaktır. Programın 

ilk kısmını tl'şkll eden iki senelik 
inşaat yarın belediye daimt encü
meni tarafından bir müteahhide i
hale edilecel<tir. 

Bu iş için ayrılmış olan paranın . 
miktarı li07 hin liradır. 

llu para ile Şişhane yokuşu • Ku
ledibl yolu yapılacak, Galata kule

sinin etrafını kapatan h<trap bina 
ve dükilnlar lstimlftk edilerek yıkı
lacak, kalenin etrafını çevreleyen 
glizel bir park tanzim edllecektir, 

ı !J~~7 yılI maden istihasali tam 
ve lcat'i olarak tesbit edilmiştir. 

Bir senede yapılan istihsal rakam 
ıarla şöyle ifade edilmektedir 

Taşkömürli 2,306,169 ton, Linyit 
116,397 ton, krom cevheri 192,508 
ton, çimento 214,794 ton, kurşun 

7,984 ton, çinko 17,143 ton, Borasit 
4,G64 ton, kükürt 2,765 ton, zımpa. 
ra 12,115 ton, bakır 4zş ton, çinko. 
ıu kurşun 6,743 ton, kil 8,563 ton, 
antimvan 1,215 ton, 1.:iva 483 şişe, 

Molibden 43 şişe, maden suyu 
980,042 litre lületaşı 592 sandık, 
zrrnık 27 ton, manganez 530 ton, 
amyanit 157, manyazit 1,365 ton 
i$Uhsal edilmiştir. 
~ 

Emniyet direktörlüğünün 

Yeni kararları 
Emniyet direktörlüğü, bütün ih -

tar ve takayyütlere rağmen, otomo. 
bil ve otobüs şoförlerinden bazıları
nın halkın hayatını hiçe sayarcasr. 
na harel<et ettiklerini görerek, bu 
gibiler halunda çok sıkı ve şiddetli 
tedbirler alınmasını kararlaştırmış
tı. 

iki gündenberi bu kararın tatbi. 
kino haşlanmrş olduğundan, nizam
lara aykırı hareket eden şoförler 

arabalariyle birlikte emniyet dl. 
rektörlüğiine getirilerek haklarında 
icap eden muamele yapılmaktadır. 

Emniyet direktörü Salih Kılıç, 

Haziran başındanberi belediyeden 
alınınak polis kadrosuna idhal edi
len belediye zabıta memurlarl me. 
selesini esaslr şekilde halletmek i-
.in de bazı kararlar almış bulun • 
maktadır. 

Ayni kadrodan maaş aldıkları, 

ayni elbiseyi giydikleri ve ayni teş
kiUlta mensup oldukları halde po. 
lislerden çok daha başka usullerle 
mesleğe giren belediye zabıta me
murları, bu ayrılık yüzünden polis. 
lerin yaptıkları vazifeleri göreme
mekteydiler. Emniyet direktörü, 
250 kişiyi bulan bu kadroyu yeni 
baştan tensik etmeğe ve çıkarıla • 
eal! olanların yerlerine, vaziyetleri 
iyice tetkik edildikten sonra bu işe 
elverişlf olan zabıta ftmir ve me
murlarııu getirmeğe karar vermiş. 
tir. 

Uınuınt polis kadrosundan seçlle
cek olan bu memurlar evvela. bir 
kursa tabi tutulacaklar, kendileri. 
ne belediye müfettişleri, adliye ve 
maliye mensupları tarafından kon
feranslar verilecektir. 

Halihazırda belediye zabıtasında 

çalışanların da polis vazifesini gö. 
rebilecek seviyeye gelmeleri için 
tedbirler alınmaktadır. 

--o-

Trak Vapuru Kazası 
Tahkikab 

Evvelki glln, Trak vapuru tarafın 
dan batırılan yelkenlide boğulan 
iki kişi hakmdaki tahkikata, zabı. 
ta, adliye ve deniz ticaret müdürlü
ğü tarafından devam edilmektedir. 

Vapur süvarisinin ifadesine göre, 
yelkenll Salrpazarı önünde sulara 
kapılarak vapurun üstüne düşmüş -
tür. Yapılan tahkikatta da batan 
teknenin nizamlara aykırı olarak 
yelken açımş olduğu ve ancak kaza 
Yukuundan biraz evvel bunları in. 
dlrdlği anlaşılmıştır. 

Gerek Trak süvarisi Kenan kap. 
tan ve gerekse batan teknenin ser 
dilmeni Salih reis nezaret altında 

bulunmaktadırlar. 

Deniz ticareti fen heyeti tarafın
dan kaza mahallinde bir keşif ya. 
pılmrştır. Asrı mesut, keşif raporu 
verildikten sonra belli olacaktır. Ka 
zada boğnJmuş olan Satılmış Ue Ce
mal çocuğun cesetleri hA.la. buluna
mamıştır, 

Kurbal ıderenin 
temizJenmesi 

Halk yenıden belediyeye 
baş vurdu 

Kadıl~öyde oturanlann ötedenbe. 
ri şlk~yetıerini mucip olan ve bele
diyenin de biı' türlü tahsisat bulup 
başa.ru.maclığı Kurbağalıdere mese
lesi, gene o civar halkının toplu blr 
şekilde bclediyeyo müracaatını in. 
taç etmiştir. 

Belediye, bu sene Kurbağalıdere 
yi temi1.letmeyi kararlaştırmış ise 
de eldeki tahsisatı yol inşaatına sar 
fctmek mecburiyetinde kaldığın • 
dan bu işl gene başaramamak vazi
yetine gelmiştir. 

Dunun üzerine Kurbağalıdero ve 
civarında oturanlar müşterek bir 
mazbata tanzim ederek belediyeye 
baş vurmuşlar ve uzun zamandır 

tcmizlcnmiycn dere yüzünden semt. 
lerinin itibardan düştüğünü, suların 
getirdiği teressübatıa derenin dola
ra k sandal gezintilerine imk:ln bı
rakmadığını ve bu hususun da ay. 
rrca zararlarını mucip olduğunu bil. 
dlrerek biran evvel işo girişilmesi
ni istemişlerdir. 

o 

Mefcut Olmıyanlar 
Namına maaş alanlar 
Müddeiumumtliğe, Aleko, Sofya. 

nos, 1zzet, Aleksi, Ali Rıza ve daha 
bir kaç kişiden ibaret bir şebeke
nin mevcut olmıyan şahıslar namı
na senet tanzim ederek maaş aldıkları 
ihbar edilmfştfr. 

Suçlular, mahalle ihtiyar heyet. 
lerl namına sahte mühürler yaptır. 
mışlar, bunlarla tanzim ettikleri 
sahte senetlerle istihka.la olmıyan 

adamlara ve mevhum şahıslara ma
aş tahsis ettirmişlerdir. 

Müddeiumumilik tahkikatını ta. 
mamladıktan sonra hadisede adı 

geçen adamların bulunması için 
polise müracaat etmiş ve bunlardan 
bir kısmının komşu memleketlere 
gitmiş oldukları anlaşılmıştır. 

Şebekede bulunan Kiryako da bu. 
gtln ölmüş bulunmaktadır. 

Polis, henüz izi bulunamıyan di
ğer suçluları ararken, adliye de hu. 
dullarımız haricine çıkmış olanla -
rm celbi için lAzımgelen tedbirleri 
almış bulunmaktadrı. 

Edirnede büyük bir otel 
Yapılacak 

Nafia vektlletl yollar umum mil· 
dürü, Londra • İstanbul otomobil 
yolunun Tlirkiye hududundaki ilk 
ve en mtihlm merhalesi olan Edir· • nede tetkikler yapmaktadır. 

Umum müdür, Edirne içinden ge .. 
çecek yollar ve gilzergahta inşa edi
lecek olan otel ,.e eğlence yerlerini 
gözden geçirmiş >e bu hususta şe • 
bircilik mütehassısı Egli'nln hazır. 
ladığı raporu da tetkik ettikten son
ra General Kazım Dirik'in Kırkla. 
reline giderek burada yapılacak o
lan seyahatlere mahsus otel hak. 
kında izahat almıştır. 

Edirne vilA.yet hususi muhasebe
si, şehirde her türlii konforu haiz 
büyük bir otel ve gazino yaptıra. 

caktrr. 
Trakyaya seyyah celbi için yapı-

lacak işler bir rapor halinde hazır. 
]anarak umumi müfettiş tarafından 
fktrsat vekl\letine gönderilmiştir. 

Rapor vekllletçe tasdik edildikten 
sonra inşaata başlanacaktır . 

GAZOZ ŞiŞESİNİ SA VURDU 

Kasımpaşada Bahriye caddesinde 
oturan kahveci çırağı Şaban, ala • 
cak yüzünden müşteri Salimle kav
ga etmiş ve gazoz şişesi ile yüzün.. 
den yaralamıştır. 



1-KURUN 

Klor fabrikasının 
temeli atıldı 

Şakir Kcseblr t<ımcle konftcnk kAğıdı imzalıyor ... 

nutkunu söylUyor 

(tlsta tarafı 1 incide) ( yor. Hamızı Kibrit fabrikasının oa 
derek sözüne son verdi. Zonguldak havzasında tesisi karar _ 

Valinin sözlerini müteakip İk.bsat la.smış ve makine siparie}eri yapılım§· 
Vekili Şakir Kcsebir kürsüye gelerek tır. 

nutkunu söyledi ve içinde "Birince Kimya endüstrisinin ehemmiyeti 
beş senelik program dahilinde Sümer. hakkında söz söylemeye bilmem 1ü _ 
bank tarafından kurulan ilk Klor zum var mı? Kimya sanayii ve kim. 
fabfikasının temeli bugün burada a- ycvi maddeler istihsali alelfunum sa. 
bldJ. 10 Temmuz 1938,, cilmlesi yazılı nayileı me hareketimize ruh ve can . 
kağıdı muhtevi mahfazsyı ilk barem Iılrk verecek kıymettedir. 
içine katarak f a.brikanm temeline Burada kurulmakta olan klor fab. 
koydu. rikası istihsalatı ilk başta İzmit ka -

Bu merasimi müteakip büfede bir ğrt; sanayiimiz ve Gemlikteki sun'i 
müddet istit,ahat edildikten sonra Er. ipek fabrikalarımız olmak üzere sa • 
kin gemisine gidilmiş ve orada öğle bun sanayiinin klor ce sutkostik ih. 
yemeği yenmiştir. Yemekten sonra tiyaçlarmı karşılıyacak ve haınızı 
deniz yar15lnrı seyredilmiştir. klorma ve kireç kaymağı ile diğer bir 

Gerek bu tören, gerek büyük deniz çok ihtiyaçlara da cevap verecektir. 
yarışları münasebetiyle ibugün bütün Bunlardan ayrı olarak bu fabrika. 
İzmit emsalsiz bir bayram yapmakta.. nın diğer bir hususiyetini de tebarüz 
dır. Her taraf ibayraklarla süslenmiş ettirmek jsterim. O da memleket mü. 
ve merasimi mUteakip yapılan yarıı;. dafaasrnda ifa edeceği hizmettir. SuL 
larr takip eylemiştir. he bağlıyız ve sulh içinde kalmak is-

Gece de şehir bol ışıklarla aydınla... tiyoruz. Ancak yine bu gaye ile harp 
tılmış ve geç vakitlere kadar muhte. için ha.zırlanmağa dahi mecburuz. Bu 
lif yerlerde eğlenceler yapılmış, hava fabrika Lize vatanımızı her hangi bir 
fi§Ckleri ablmıştır. Yine bu akşam zaman gayri insani tecavüzlerden ko. 
Yavuzda davetli misafirlere bir balo rumak ve m~ru ve zaruri mukabele. 
verilmiştir. lerde bulunmak için muhtaç olacağr. 

IKT1SAT VEKİLlNlN !\"UTKU mız imkan ve vasıtaları temin etmiş 
lzmit, 10 (A.A.) - Anadolu Ajan- olacaktır. Bu fa;brikanın tesisi için i. 

sının hususi muhabiri bildiriyor: ki milyon lira sarfedilecek ve senede 
Bugün §Chrimfade Klor ve Sutkos. takriben dört bin ton tuz, iki bin ton 

tik fabrikasının temelini atan lktısat kireçtaşı ve on bin ton kömür istihlak 
Vekili Şakir Kcsebir bu münasebetle ve yedi sekiz yüz bin lira kıymetin.de 
aşağıdaki nutku söylcmi5tir: kloor, hamızı klorma, sutkostik ve 

"Bugün temelini atmak üzere oldu. kireç kaymağı istihsal olunacaktır. 
ğumuz bu fabrika bUyUk kimya <>n- Sayın Başvekilim hayli evvel bu _ 
düstrisine girmek için başlangrç ol _ günkü merasime bizzat riyaset etmek 
mak gibi hususi bir ehemmiyeti haiz. vadinde bulunmuşlardı. Bu vaitler 
dir. Bunu takip edecek diğer fabrika. kimya sanayiinin birincisi olan klor 
larla kimya endüstrisi memleketimiz. fabrikasına atfettikleri ehemmiyeti i· 
de inkişaf yoluna girmiş ve beş sene. f ade eder. Rahatsızlıkları maattees _ 
lik sanayi programımızın tamamlan- süf vatlerini yerine getirmeğc mani 
masma doğru yeni faaliyet merhale. oldu. Kendi namlarına bu vazifenin i. 
Jeri kazandırılmııJ olacaktır. fasma beni memur ettiler. 

Kimya endüstrisinin birinci sanayi Dün yüksek huzurlarına kabul e _ 
programrmızda taşlıca iki esas üze • dilmek şerefine nail olduğum srrada 
rinde yer altığını biliyoruz. Birisi BüyUk Reisicümhur, Ulu Şefimiz A. 
Klor, diğeri Hamızı kibrit fabrikala. tatürk kıymetli davetlilere selam ve 
rıdır. Burada 'Klor fabrikası kurulu. muhabbetlerinin iblağını emir buyur. 

Sovyet Rusya
nın tebliği 

Ankara, 10 (A.A.) - Haber aldı. 
ğımıza göre, Sovyet Büyük elçisi An· 
karada Hariciye Vekilimiz Doktor A. 
rası ziyaret ederek Hatay işinin Fran. 
• JJe Türkiye arasında dostane bir 
surette halledilmesinden dolayı hükQ. 
metinin memnuniyetle tebriklerini i _ 
f ade etmiştir. 

dular. Her işimizde ilham ve kuvvet 
kaynağımız olan Atamızın emirlerini 
ifa ile bahtiyarım. 

B. Valinin lzmit halkı namına ifa- ı 
de ettikleri hissiyata teşekkür ederim. 
Böyle yeni bir fabriya mazhariyetle. 
rinden dolayı kendilerini tebrik ede. 
rlm. Bu mUstesna tali ne artacak olan 
iktısacli hareketin ve husule gelecek 
menfaatlerin sayın İzmit halkmm bir 
kat daha refahına hadim olmasr en 
samimi temennimdir. 
Sanayi programımızın tatbikini tev. 

Ruzveltin' arabasına 
atlıyan adam 

Çemberlaynın 
sulh ziyafeti 

(Vsta. tarafı 1 ınctd'f 
nun karırınnda İngiliz milletinin " 
geniı mınasiyle birle§mİ§ olması li • 
zımdır. Böyle bir birliğe girmek içil 
eski konservatörler ile eski liberal1'1 
arasında mali sistem bakınundan bd 
telakki farktan bulunması mani tetid' 
etmez." 

Reisicümhurun ayakkabısını 
boyamak istodiğ:ni söyledi 

Oklahoma, 10 (A.A.) - Reisicüm. 
bur Ruzvelt şehirden geçerken ufak 
bir h8.dise olmuştur.· Vucli Hokaday 

isminde 52 ya§mda bir adam Reisi. 
cümhurun arabasına atlama~ istemi§ 

ise de polis memurlarından biri bir 
yumruk atarak adamı yere sermi§tir. 

Hokaday polis merkezine götürüldü -
ğil zaman verdiği ifadede sadece Rei. 

kubulan hii.dise hakkında aşağıdaki 
tafsilatı vermektedir: 

Hokaday tevkif edilir edilmez bir 
itişme olmuş ve halk mütecavizi linç 

etmek istemi§tir. Polis mütecazivi 
müdafaa etmek mecburiyetinde kal • 
mış ve hiddetlenen halkı dağıtmak i-

çin itfaiyenin müdahalesine ihtiyaç 
hasıl olmuştur. Hokaday bir meczup. 

Bundan sonra Çemberlayn bir ti' 

raftan Çinde, diğer taraft.an lıpanyaclJ 
devam eden en feci harp aahnelerillİ 
gözönüne gebrcrek, buna rağmen bit 
gün İcap ederse lngilterenin de hürrİ' 
yetini muhafaza etmek için harp edl' 
ceğini ıöyliycrek milletler araıınÖ 
ıidclet usulünün hiç bir fayda tenıİ' 
etmediğini ispat icin Umumi Hart>İJI 

neticesini delil olarak göstenniı ve tÖ'f 
le demi~tir: 

cümhurun potinlerini boyamak iste -
diğinl söylemiştir. 

Paris, 10 (A.A.) - Nevyork He. 
hald gazetesi Paris nüshasında Ruz • 
,·eltin Oklahamadan geçtiii sırada vu. 

tur. Parlaınento bir müddet evvel is. 
tisna halinde iken harbiye nazırı 
Vudring'in başına beyaz tüyler atmış. 
tJ. "- Bu harpte Büyük Britanya i1' 

lrlandalılardan ölenlerin ve yaralanaJI" 

Fransada hava bayramı 
ingiliz tayyarecilerinin akrobasi 

numaraları çok alkışlandı 

lann miktarı 2,500,000 dir. Müttefik
ler ile dütman memleketlere menauP 
olan ölüler ve yaralılann aayısı ite 
21,000,000 u bulmuştur. Bunların f 
milyonu ölü ve 13 milyonu yaralıdır· 
Bu rakamlara bakınca bütün insanlık 
namına §Unu söy!emeğe mecbur olıl"' 

yorum ki, harp neticesinde kendine 
galip diyen taraflar hakikatte hiç bir Villa Kubday, 10 (A.A.) - Bu sa· 

bah ibaşlıynn hava bayramı öğleden 
sonra da tr..m bir muvaffakiyetle de. 
vam etmiştir. Şenliklerde Reisicüm. 
hur Löbrön ile birçok askeri ve siya.. 
si rical de hazır bulunmuştur. 

Hava mektebine ait devriye kolu. 
nun yaptığı uçuşlardan sorıra şenlik. 
lerin esasını teşkil eden Vilfa Cublay 
hava meydanına taarruz ve müdafaa 
talimleri yapılmıştır. 

Birdenbire gök yüzünde birçok tay
yareler gözükmüş ve bu tayyareler • 
den bava silahendaz1arı paraşütle at. 
hyarak yere inmişler ve tayyare mey. 
danmr iı;gal etmek ür-ere harp nizamr. 
na girmişlerdir. 

Mitralyözlü ve toplu otomobiller ile 
hafif rnüdıüaa hava takımından ve bir 
tarassut balonuna malik bir hava bö. 
lü~den mürekkep olan mUdafaa. 

kuvveti mütecavizleri tardetmeğe mu- şey kazanmış olmuyorlar. Bilakis c•· 
vaffak olmuştur. Mane\Talar mükem. !ipler de mağlUplar gibi kay!bediyorlar. 
mel bir surette yapılmış ve uzun uza. İ§te bu mülahaza iledir ki, ben Avru
dıya alkışlanmıştır. pada bir daha böyle bir !büyük harbin 
Diğer muhtelif talimlerden sonra tekerrür etmesine mani olmak için e • 

fevkalade merakla beklenen İngiliz limdcn gelen her şeyi yapıyorum.., 
tayyare filolarının gösteriş uçuşları • İngiliz Başvekilinin bu sözlerindeki 
vukubulmuştur. yüksek hakikati takdir etmek için ince 

Dokuz avcı tayyaresi kusursuz bir hesaplar yapmağa hacet yoktur. Fakat 
intizamla muhtelif akrobasi uçuşları bu hakikati Umumi Harpte her millet• 
yapmıştır. Müteakiben birbirlerine ten faila zarar görmüş olan Türkler 
kordonla bağlı üç lngiliz avcı tayya. tabii olarak en iyi tekdir edenlerdendir. 
resi mevcu~ bii9ün arkobasi uçuşları. Ç:mbcrJayn büyük harpte İngiliz ölüleri 
nı inükemmel bir tal7.da bitirmiş ve ile yar:ılılanndan iki buçuk milyon inaanı 
kordonlar kopmadan yere inmiştir. bulduğunu söyliycrek bunu pek çok 

f ngiliz filolarının bu gösteriş UÇUŞ- görüyor. İngiltere gibi dünyanın dört 
!arından sonra pilotlar asgari süratlc köşesine yayılnut beı yüz milyon nü
Reisicümhur Löörön'ün önünden geç fusu olan bir İmparatorluk için 2,5 
rnişler ve Reisicümhur tarafından aL milyon ölü ve yaralı çok görülürse an· 
kışlanmışlardır. cak otuz milyon nüfuslu Osmanlı im-

paratorluğunun hemen hemen bu ra • 

ispanya harbi 
hcuıa , ...ı .... ""-· ıuoa.u ~yıauna kartı 
ne denir? 

Bombardıman 
bir gün 

ve taarruzların 
arkası kesilmiyor 

hiç 

Valans, 10 (A.A.) - Frankist hava { Espadon'u geride bıraktık. Alcuida de 
kuvvetleri dün sabah Sagonta'yı bom. Veho yolunda da birkaç mevzi i§gal 
bardıman etmişlerdir. Birçok kişiler 
ölmfuJtUr. 

Her haJde Büyiik Harpte galip olan 
memleketlerin, İngiliz Başvekilinin de
diği gibi, lbir §ey lmzannıadıklan, da
ha doğrusu galiplerin mağluplardan 
tazminat olarak aldıkları maddi kır 

metler ile harp zayiatlannı ve telefat
lannı telifi edemedikleri muhakkak • 
hr; fakat mağlUp olan memleketlerin 
uğradıklan z::ırarlar galiplerin zararla
nna nasıl kıyas edilebilir? Böyle bir 
vaziyette Umumi Harbin zararlannı 
yeni bir harpten çıkarabileceklerini dii 
§Ünc:ı milletler varsa bunlann mhake
rnelerfndeki selamete nasıl itimat edi
lebilir? 

Berselona, 10 (A.A.) - Neşredilen 
bir tebliğe göre, Suerars mıntakasın
da düşman hatlarını ıslah etmiştir. 
Şark mmtakasında cumhuriyetçiler 
şiddetli hUcumlarda bulunan düşmanı 
Val de Ukso ist1kametın-ne geri pns. 
kUrtmUşlerdir. 

Valans, 10 (A.A.) - Gece yarıst 
Frankist tayyareleri liman mmta.ka... 
snu bombardıman etmişlerdir. Ölen 
ve yaralananların adedile hasarat 
miktarı henüz malfun değildir. 

8alamanka, 10 (A.A.) - Neşredi. 

len resmi tebliğde ezcümle şöyle de. 
nilmketedir: 

IKastellon cephesinde Tales mmta _ 
kasında Jink'in garbındaki dağda ba
zı mevziler işgal ettik, ve Sierro de 

lngllfz kralı ı;?rlpteo 
muztarlp 

Londra 10 (A.A.) - Bu akşam neş
rolunan resmi bir raporda kralın ehem 
miyetsiz bir grip hastcflığından muzta
rip olduğu bildirilmektedir. Doktorlar 
krala bir iki günlük istirahat tavsiye
sinde bulunmuşlarldır. Kralın Fransaya 
yapacağı ziyaret üzerind bu rahatsızlı
ğının hiçbir tesiri melhuz değildir. 

ki ettiğim Sümerbank bu fabrika ile 
bir vazife daha jfa etmektedir. Bun. 
dan evvelki teşebbüslerde olduğu gL 
bi bu t*bbüsü de muvaff akiyetle ba
§aracağından şpphe.m yoktur. Bu fab. 
rika da Atatürk devrinin ve Büyük 
Atatürkün eseri olacaktır. 

Böyle bir eserin kurulmasında ha • 
zır bulunmak hepimiz için bir sevinç 
ve iftihar vesilesidir. Bu his ile f ab. 
rkanrn temelini atıyor ve muvaffaki. 
yetler temenni ediyorum.,, 

ettik. 

Planörle havada 
kalma rekoru 
Hu sefer iki 1ngiliz 
tarafından kırıldı 
Londra, 10 (A. A.) - Tayyare mü

lazımı, Murray ile Stanby Sprule on 
gün evvel Şneider ve Erik Meyer is
mindeki Alcan tayyareleri tarafından 
havaida 21 saat 2 dakika kalmak sure
tile tesis edilen iki kişilik motörsilz 
tayyare rekoru bunlardan takriben bir 
saat fazla havada kalmk suretile kır -
mışlrdır. 

Türkişe post gazetesinin 
bir haberi hakkında 

Ankara 10 (A.A.) - Istanbulda in
tiıar eden Türkişe Post gazetesinin 
18 tarihli ve 141 numaralı nüshasında 
mahreci Tokyo olan bir telgrafta Tok
yodan Mekkeye kadar imtidat mrnta
kadaki müslüman kütlelerinin antiko· 
mintern birlik yaptığından bahsederken 
Türkiyenin bu teıekkülde dahi olduğu 
na !dair haberin tamamile asılsız oldu
ğunu Anadolu ajansı beyana mezun
du.r 

Hatayda 
(Üsta. tarafı 1 incide) 

ve tezahürlerine hayatımda ikinci 
defa olarak şahld oluyorum: blrln
cisfnl istlklAlinl kazanan Polonyaya 
Leh suvarlleri girerken gördüm, i
kincisinde de şimdi Türk sUvarilerl 
reyhanlyeye girerken hazır bulunu
yorum" bu sözleri reyhaniyedekl 
Fransız garnizonu kumandanı dUn 

Büyük Harbin mal tele!ab, 21 mil
yonu bulan İnsan zayiatına ilave edilir
se ancak o vakit dünya milletlerinin bu 
yüzden gördüğü zarann hesaplara ve 
kitaplara sığmayacak derecede müL..: 
olduğu derhal tasdik edilir. Eğer dört 
sene devam eden cihan harbinde iauan
lığın mal 7.ayİatı bugün elde olsaydı ve 
gene bu harbin neticesi olarak millet• 
ler arasına giren yeni silıhlanma yanıı 
masrafları bunlara katılsaydı, harp 
meydanlarında ölen ve yaralanan yir
mi milyon ins~n ile bugün iktıaadi vo 
siyasi buhran yüzünden işsiz kalan mil
yonlarca aileler en rahat ve meıut 
bir hayata mazhar edilebiJirc:li. 

Hürriyeti taama uğrayan, yahut 
varlığı tehlikeye dÜ§en bir milletin son 

ferdine vanncaya kadar her teYi feda et 
mek karanyle harbe girmesinden ve 
kendini rnücfafaa etmesinden daha bü
yük bir manzara olamaz. Fakat bafb 
milletlerin cUerinde olan rahat ve hu· 
zur vasıtalannı clah:ı ziyade kendileri
ne layık görerek harp ile bunlan al • 
mak yoluna giden memleketlerin hu 
tarzı hareketleri Umumi Harp tecrü • 
helerinin neticesi meydanda iken in • 
sanlık ,.e tarih muvacehesinde biç bir 
suretle müdafaa olunamaz. 

ASIM US 

sUvnrllerlmiz reyhanlyeye girerken 
mini mini Türk kızının hınçkınklar 
arasında söylediği kUçUk hitabe tar. 
şısındakl tehassUrlerlni Şllkrtı Ka • 
nadalıya ve Baş Konsolos CelAl Ka. 
rasapan'a yukarıya kaydettiltm 
sözlerle ifade etmiştir. 



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

Bir çocuk, annesne beş kız 
kardeşini yangından kurtardı: 

12 yaşında kahraman?!... 

Şikagoda 
Çatısından temeline 
varıncaya kadar .. 

16 tane ev aşırıldl!? • ., __________ No.aa ...., _________ , 

Bütün kapıları kilitligerek evi 
ateşe veren koca ve babadır! 

BUyük §ehirlerde hırsı.zlıklar, fevka· 
iade hadiseler değildir; bu gibi hadi
seler; ancak zarar fazlaca veya mevz:u 
hususiyetli olursa, merakla karşılanır. 
Hırsızlıkların, hayli orijinali, Şikago
da vaki olmuştur. Şikagolular, bir aa
bah gazetelerini okurk~n . 1 O tane evin 
çatısından temeline varıncaya kadar 
aşırıldığına dair bir havadis görünce, 
şaşmışlardır. Bu on ev, belediyece yı
kılmasına karar verilen evlerdenmiş. 

Bu işi yapmak üzere amele göıderil

miş ve ameleler, kendilerine yapılacak 
iş kalmadığını görmüşlerdir. Evlerin 
evvelce o arsalarda bulunduğunu, sa
dece tapu senetleri, kadastro v.s. ve
sikalar göstermektedir. 

Bu sözleri söyledikten sonra hiz • 
metçi kız, Rider'in yüzüne şüphe ile 
baktı. Ve: 

- Fakat benim bunları size söyle. 
mekliğim doğru değil, dedi. Ben kim. 
senin başına if;l çıkarmak istemem. 
Onlar bana köle gibi muamele etmiş 
olsalar bile, ben onlara. fenalık yap · 
mak istemem. Bu söylediklerimi bu o. 
tel içinde benden başka bilen yoktur. 
ÇünkU ~n. Olganın tam iki sene oda 
hizmet~iliğini yaptım. 

Rider: 
- Demek, ki dedi. Altı senedenberi 

evli bulunuyorlar. Şayanı hayret!... 
Sana bir eey söyliyeyim mi kızım. 
Şimdi şu dakikada elli Ingiliz lirası 
kazanmak ister misin? Onların nikah 
kağıdını bana göstermek için sana bu 
muazzam parayı vereceğim. Ne der • 
sin? 

Kızın yUzü kızardı.: 
- Siz beni faka bastırmak istiyor. 

sunuz; dedi. .. Ben başımı belaya so • 
kamam. 

- Fakat ben polis hafiyesiyim. Bu 
iZdivacm kanuni surette yapılıp ya -
Pilınadığını tahkik etmek istiyorum. 
Ben istersem kendim giderek Olganın 
Odasını araştırabilirim. Fakat senin 
Yardımını tercih ediyorum. Hem de 
elli lira kazanacaksın. Haydi! 

Hizmetçi kız bir lahza kararsızca 
durdu. Sonra, "Bakayım. dedi. Bir 
düsüneyim de ... ,. 
Yarım saat sonra tekrar hole geldi· 

ği zaman f:U sözleri söylüyordu: 
- Araştırdım. .Maalesef bulama. 

dım. Bulduğum f:Cy, yalnız bir zarf ol. 
du. Eskiden nikah kağıdı bu zarfın i. 
çinde dururdu. Fakat şimdi zarf boş. 

Ridcr Olganın kocasının kim oldu. 
ğunu sormamıştı. Çünkü o adamın 
kim olduğunda aşağı yukarı emindi .. 

- Sana bir sual soracağım, dedi. 
Kızın babasının adı ne idi? Hatırlaya. 
bilir misin?. 
.- Evat.. Con__&r:u._ .K~djsi tacir· 

dır. Anncsının adı Hama 1r. Fakat 
kocası, bana İncil Uzerlne yemin ettir. 
miştir. Evli olduklarını kimseye söy. 
lemiyeyim, diye ... 

- Onların evli olduklarını senden 
b~ka kimse biliyor mu? Zanneder • 
sem "kimse bilmiyor,, demiştin!? 

Kız bir mUddet durakladı, sonra: 
- Evet. Dedi. Misis Börtün biliyor. 

O kadın, burada her ~eyi biliyor. 
Rider: 
- Teşekkür ederim, dedi. Ve cebin. 

den cüzdanını çıkarıp içerisinden iki 
tane beşer İngiliz liralık banknot a • 
Yirdı: kızın eline tutuşturdu. Sonra: 

- Kızın kocasının mesleği neydi? 
Diye 80rdu. Onu da hatırlıyor mu.sun? 

Hizmctç~ kız dudaklarını bükerek: 
- "Sekreter", diye cevap verdi. 

Fakat kendisine neden "Sekreter,, di· 
Yor anlamıyorum. Çünkü serbest, 
kendi başına bir zattır. 

Ridcr yeniden: 
- Teşekkür ederim, dedi. 
Sonra Siltböri istasyonuna teelf on 

ederek bir taksi otomobili gönderme. 
lerini istedi. 

Kapıda beklerken karsısına Mar 
grit çıktı. Margrit ~ruy~rdu: 

- Gezmeğe mi çıkıyordunuz? 
. - ~ndradaki birkaç arkadaşım i. 

çın hedıye almağa gidecektim. 

Fak~t tak~iye bindiği igbi Siltböri. 
ye değıl, denızc tamamen müvazi olan 
bir yoldan doğruca kumluk bir arazi. 
ye gireli - ki buradan taksinin ken
disini kurtarması pek gilç oldu: _ 
Şoför terini silerek: 

- Ben size dedim efendim, diyor. 
du· Bu yoldan bir yere çıkılmaz. 

Rider: 
_ öyle ise, dedi. Aradığımız yere 

gelmişiz. 
Ve ~förle birlikte arabayı daha 

sağlamca bir yere çıkarmak üzere 
biitUn kuvvetini vererek kımıldattı. 
Yürüttü. Dönüşte ~oför anlatıyordu: 

_ Siltböri şehrini Londralılar pek 
f-O\'ltlezler. Zira, plajları çakıllıdır. 
Halbuki kumluk olması lazxmdır. Ger. 
çi burada gayet mükemmel plajlık sa. 
hiller \'ar ama, oTalara gitmek pek 

giiçtür. 
Sola !llpmı§tılar. Bu suretle doğru. 

ca ~bre ineccktiler. Bu yol üz.erinde 
bir çeyrek saat kadar gittikten sonra, 
şoförün yam başında oturan Rider 
birdenbire sağ taraftaki sarp kaya • 
lıkları işaretle: 

- Bunlar nedir böyle? Dedi. 
Şoför cevap verdi: 
- Siltlörl taşçılarmın işlettiği o · 

cak ... Fakat şimdi işletmiyorlar. ';uk 
fazla delik deşik bir mıntaka ... 

- Delik mi dedin? 
- Evet. Bütiln buradan aşağı ka • 

yahklar, hep sünger gibi göz göz ... Bir 
gidecek olsanız, mağaralar içinde 
kaybolabilirsiniz. Mister Kimyon is . 
minde biri, bundan senelerce evvel hu 
ocağı işletiyordu. Fakat mahvoldu bi. 
çare ... Burada bir büyük magara var 
ki, içerisine arabayla girebilirsiniz. 
Bundan yirmi sene kadar önce, üç ki. 
§i bu mağaraların nereye vardığını 

öğrenmek Uzcre içeri girdilerse de bir 
daha kendilerinden eser görünmedi. 

- Ocaklar şimdi kimin? 
Rider esas itibariyle bu mevzula a. 

18.kadar görünmüyordu. Fakat o han· 
gi mevzua dair konuşsa, daima uygun 
bazı sualler sormak usulünü bilirdi. 
Şoför cevap vergi 

- Şimdi buralar, Mister Daver'in. 
dir. Mağaraları araştırmak ilzere gi. 
ren üç kişinin kaybolmasından sonra 
bu rnmtakayı ba§tan başa satın aldı. 
Ve girilecek yeri kapadı ... Şimdi gö. 
receksiniz .. 

Hafif meyilli bir tepeye çıkıyorlar. 
dı. Tepenin üstüne geldikleri zaman 
§oför. aşağıya doğru uzanan güzelce 
bir yol gösterdi. Bu yolun nihayetin. 
de bir kapı görünüyordu. 

FransadaSavoyende Korni köyünde 
12 yaşında bir erkek çocuk, intikal ve 
so~ukkanlılık göstererek, annesile 5 kız 
kardeşini yangından kurtarmıştır. Ya
şından beklenilmiyecek bir vaziyet ol
mak itibarile, hadise, bilhassa alaka u· 
yanı:lırmıştır. 

35 yaşında köylü Jan Pönse, güzel 
bir çiftlik sahibidir; aile muhit:nde bir 
kaç sene uslu sulu yaşıyor. Sonra, bir
denbıre içkiye iptila gösteriyor. O za
mandan it:baren de karısına ve ç.ocuk· 
lar.na :ıile yuvasını cehennem haline 
getiriyor. 

Koca, karısını kendisine ihanet etti
ği şüphesile tazyik ediyor. Bunu tuttu
ruyor, bütün teminata rağmen şüphe· 
sininin yerinde olduğuna kani, karısını 
tehdıt etmekle kalmıyorı sık sık dövü· 
yor dal 

MaUam Pönse, kocasının bütün hak-
sız hareketlerine, çocuklarının hatırı 

için, tahammül ediyor. Fakat, onun ta
hammülü nisbetinde yüz bulan kocası, 
işi o deıeceye vardırıyor ki, kadın şi
kayet etmediği halde, konukomşu şika 
yetçi oluycr ve candarma çağırıyor. 

candarma da, m&yö Pönseye aklını 

başına devşirmesini ihtar ediyor. 
Azıtan koca, bunun üzerine bir müd 

det kendisini zapta çalışıyorsa da, için 
için buğz besliyor ve kansından inti
kam almağı tasarlıyor. İntikam almağa 
andi~erek, geçende gene sarhoş bir 
halde, eve geliyor ve akşam yameği ye
mden yatağa giriyor. Gece geçiyor, 

Şoför anlatıyordu: 

- lşte buradan denize kadar olan ( y • N ) 
arazi Mister Daver'e aittir. Bir za . __ e_n_ı __ e_ş_r_i_y_a_ı_ 
manları ekmek istemişti. Fakat ara. 
zinin toprak kısımları pek çorak ol • 
duğu için bir şey yetişmedi. Vazgeç. 
ti. 

- Ne zaman vauecti? 
- Altı sene kadar evvel. .. O zama. 

na kadar Mister Daver'i sık sık gö • 
rürdüm. Eskiden benim bir at ara · 
bam vnrdı. Mister IJaver'i onunla do. 
laştırdığım olurdu. Atee gibi çalışır. 

dı .. Sabahları çifUiğinde uğra.5ır, öğ • 
leden sonra öteberi almak üz.ere şeb. 
re inerdi. Bir mal sahibi olmaktan zi. 
)adc rencpcre benzerdi· Yolcular gel
dikçe al"enleri karşılardı. Ogünlerde 
bir hayli de kendisini ziyarete gelen 
yolcular bulunurdu. Yani bugünkin. 
den dahn ziyade ... Bazan kendisi Lon. 
draya gider ve misafirleriyle birlikte 
gelirdi. Hele Mis Olga Keru mektep. 
ten döndüğü sıralarda onu daima kcn. 
disi kareılardı. 

(Dovanıı yar-m) 

Sanat Mektepleri mezunla -
rının toplantısı 

Türkiye sanat mektepleri mezun. 
larr cemiyetinde aza olanlar, dUn 
İstanbul sanat mektebinde bir top. 
Jantı yapnrak muhtelif meselelere 
dair kararlar vermişlerdir. 

Toplantıda evvel~ yeni mezunlar 
eskl meslckdaşlarına tanıştırılmış, 

re is dolüor Hafız Cemal tarafından ı 

bir hitabe lrndedflmlştir. Reis, nut. 
kunda, saltanat devrinde adedi do
kuzu gecmlyen sanat mekteplerinin 
bugün 44 il .bulunduğunu anlatarak o 
zaman azlığına rağmen mezunları. 
na iş bulmaktan flclz olan bu mek
teplerin bugünkü vaziyetini tebarüz ı 
ettirmiştir. 

İmparatorluk deninde, sanat 
mektepleri mezunlarının çoğu ken. 
dl ihtisasları dahilinde iş bulama. 
dıklarından tamamen ayrı sahalar. 
da çalışmak vo büyük bir kısmı da 
memur olmak mecburiyetinde hulu
nuvorlnr<lr. BugUn, bu mekteplerin 
nd~tlerJ eskisinin beş mislini bul - ı 
duğu halde memlekette çoğalan 

tabrlka ve mütehassıs işçi ihtiyacı 

kendilerini Jüzumu kadar terfih et. 
mekte \'e başkn iş adamlarına mey
dan \'Crmemektedlrler. 

içten - dıştan 

DeğHli mütefekkir ve muharrir 
Hasan Ali Yücel bize küçük, sevimli 
bir kilS\D dahlLkazaıı.ıiıt.dL....Ltct.en • 
Dı§tan) türlü mevzulara dokunan 
a.ltmı§ kadar fıkrayı topluyor. BWl. 
ların bazılarını gazete sütunlarında 

okuyanlar içlerinde onları toplu bir 
halde görmek ihtiyacını duymuşlar
dı. Şimdi bu gUzel cildin fikir ve duy. 
gularına co~kun bir pmarbaşı revk 
ve huzuru verecek ... 

F1lvaki, lçten • Dıştan'm her fık. 
rası bize yalnız kıvrak bir üslup ile 
edebi bir aser lezzeti değil, telkin ve
ya miidafaa etmek istedikleri fikir. 
!erle de uzun, geniş tahlillerin temin 
edcmiyect'ği bir tebliğ kıymeti verir. 

İçinden güzel bir fıkra alarak, ki. 
ta.bın ne§rini haber vermekle iktifa 
ediyoruz: 

Samimiyet 
Geçen gün bir zat konuşuyordu. Su

sup dinledim. Her cümkslnin başında, 

Lukınııdan usnnınndnn, tekrar ediyordu: 
Samimi olarak söylüyorum; samimiyeti
me innnmnnızı bilhassa rica ederim. Sn. 
mimt, sıımiml)'cl, yine snmiml, yine sn. 
mimiyet ve bin kere sıımlmiyet ... 

~lü~lümanlıltın fnzl:ı sıkı olduğu zaman. 
lordu mühtediler ctrnflnrınn emniyet tel
J,in etmek i~· in durın:ırlnn kelime! ~:ıha. 

del gctfrirlcrırı iş. Gnlilııı lıu fazla kulla. 
nılaıı ti'ıbir de bir nc"i mııhlcflillik :ıli'ı· 

meli ol n gerek. 
Brıı hü~ iik k<'liınrler kullan:ınlardıın 

çok çeklnırim. l'\Rmll!I, fazilet, nhlük, cid· 
<lil'CI, fednkôrlık, snminıiycl gibi. .. Ada
mın biri mııluıtabıno demiş ki: "Ark:ıJ:ış 
lıen namus için yaşıyorum; fakat sen pn
rn için .. ,,. Cc,·np biraz ağır diişınfiş: 

"Evet, öyledir. Herk<'.S k<'nclincle olmıynn 
şeyi knznnmnk itin çnhnlıır.,. 

Yalnız knznnmnktn değil, söylemek ve 
konnşınnktıı cin hu tıc·ı tclmilıe mcnu oln· 
rıık vaziyetlere tr.sııdiif edilir. Asırl:ırdnn· 
heri Sıırkın, G:ırhin irfan ve hikmet ııs· 
lıııbı tnlıltliği büyiik hir ,·nsır olnr:ık ho
şunR Ü\'rnt"m i5lcr .. 

Snnıiıııl misin. Bir kere söyle. Herke" 
:ınlnr. Teshihini çekmektr: ne mfinn vnr? 

Toplantı 2,5 saat sürmüş ve me • 
zunlar Atatürk sayesinde elde ettik
leri bu mazhariyete şükran hisleriy j 
le cevap vermişlerdir. 

Böyle muhterem kelimeleri müptezel 
bir hale getirmek ~on z:ımanlnrdn blrkııc 
7.ııvnllı takdir ve hiirınct mefhumunun 
dnhn lııışına geldi: (ustad), lıunl:ırın en 
g:ıdre uljra)'Onıdır. Tnlche hilıı olm:ımış

lnr hnkkındn kııllnnılır hale gelen hu ke
lime ile "Hişt banıı lııık,. ın hic bir farkı 
knlmndı. 

Sebep, olur olınn7. yerde, lüzumlu Jü. 
r.umsur., bol bol snrfı?dilmcsidir. l\orkn
rım, biçare samlnıiyC'l de bu :ıyoktnkımı 
O~lad haline gelmesin. 

ortalık ağınrken yataktan kalkıyor, 

karıaile çocuklarını uyandırmamaı 

için yavaş yavaş yürüyerek oraldan ve 
sonra da evden çıkıyor. Evin bütün 
kapılarını kilitliyor, avlu tarafından 

binayı ateşe vererek, bisikletine binip 
köyden uzaklaşıyor. 

Fakat 5 çocuğun en büyüğü olan 12 
yaşındaki, çıtırdı ile uyanıyor; bir de 
bakıyor, ki karşıSlnda alevler boylanı
yor! Çocuk hiç telaşa kapılmadan çar
çabuk annesini uyandırıyor, küçükleri 
giydirmesini, başka hiçbir şeyle meş· 
gul olmamasını ve boş yere korkmama
sını söylüyor. 

O aralık kendisi eline geçirdiği kı· 
rıcı şeylerle kapılardan birini kırıyor, 
annesiie kızkardeşlerini dışarıya çıka

rıyor. Bundan sonra da ahıra koşarak, 
hayvanları kurtarıyor, ve ancak ondan 
sonra, komşuları yardıma çağıryorl?. 
Çocuğun bütün gayretine v .. kom

şuların muavenetine rağmen, elden 
gelen her şey yapıldığı halde, çiftlik 
yanıp yıkılıp harabezare dönmüştür. 

''Eğer en küçük çocuk vaktinde uyan
mayıp da intikal sürati ve ı:oğukkanlı
lık göstermeseydiı hepsi yanacaklar
dı?!,, denilerek 12 yaşındaki, şimdi bir 
kahraman sayılmaktadır. 

Sırf bir ıüphe üzerine ailesine karşı 
bu kadar kıyasıya davranan koca ve 
baba, bütün araştırmalara rağmen ha-

Sivil ve resmi polis harekete geç
miş, fakat bina sökmekte mütehassıs 

kimseler tarafından aşırıldığını tesbit· 
ten başka bir neticeye varamamıştır. 

Evlerin yerleriri:le yeUer esmektedir; 
o kadar!?. 

--0-
tKt DtŞtl\1 KIRl\IlŞ 

Kasımpaşada Köprü sokak 
numarada. oturan Yaşar oğlu HUse. 
ylnlc nyni yerde oturan arkadaşı 

l'ılustnfa. Çalımlı, kahvede kn.ğıt oy
narlarken kavgaya tutuşmuşlar ,.e 
bu ikinci oyunda HUseyin Mustafa. 
nın iki dlşlnl kırarak nakavt ettiği 
için yakalanmıştır. 

l~ bulunamamıştır. Kendisinin çı1dır
mı§ ve böylelikle bir kazaya uğramrı 

olmasına ihtimal verilmektedir!? .... 

Görüp düşündükçe: 

''Terkos,, nazaramı 
uğradı? .• 

YAZAN: S. Gezgin 
Osmnlı mparat-:>rluğunun Türkiye· 

sinde, "idare,, '•maslahat,, la birleşen 

acı, hatta belki de gülünç bir ''hikmet,, 
ti. Kim daha çabuk, daha kolaylıkla, 

daha kızarmadan yalan söyleyebilir, 
kim yalanı gerçeğe benzetirse, 01 başa· 

rıcı bir devlet adamı sayılırdı. 
Bütün halka: 
- Allah kimseyi devlet kapısına 

düşürmesin? dcldirten de, işte bu kötü 
iciare sistemi idi. 

Bozuk iştiyen hükumet makinesinin 
kusurunu örtmek için: 

- işin iyisi altı ayda çıkar! 
Derdik. 
Yurdumuzuza yerleşerek dünyanın 

parasını kazanan yabancı şirketler, yal
nız kapitlilasyonlara dayanan müesse
seler değildi. Halka onları sevdiren, 
inandıran, çalışmalanndaki düzgünlUk 
çabukluktu. 

Devlet kapısında bir kağıdın, bir 
masadan yanı başındaki bir masay:ı 

geçmesi için aylar geçerken, şirketler
de en çetrefil, en karııık iş yumakları 
hemen çözülütidü. Bunu görenler, içle
ri burkulsa da, ister istemez, bu 
''Frcnk,1 üstünlüğünü itiraf etmek zo
runda kalırlardı. 

Memleket servetini, hemen bir asra 
yalcın bir zaman, dışarıya çeken bu 
idare hastalığı, 1908 inkılabında azıcık 
ara verir gibi oldu. Fakat kapitülasyon 
lar. hala bütün imtiyazlarile yaşıyor
ldu. Netckim ta büyük savaşa kadar, 
mllli, hiçbir kalkınma görmedik. Ancak 
o günlerden sonradır, ki ''kantariye 
şirketi,, "itibari milli,, bankası gibi yer 
li kuramlara kavuştuk. Amaı bunlarda 
da kendine inanışın o keskin ham1esi 
eksikti. Kapitüh,yonların kaldrrılışr, 
savaş karıııkhğının geçici bir netiee
siy':li. Müttefiklerimiz bile bu kararı· 
mızı bir takım kayıtlarla benimsemiı
lerdi. 

Doğrusunu isterseniz, bizde devlet 
ve istiklal haysiyetinin, milli hakların 
tam manasile anlaşılması, ''Cumhuri· 
yet .. ç:ığile başlar. 

Sakarya, işte bunun için yalnız bir 
askeri zafer değil, bir tarih ve ruh 
değişmesidir. 

Bugün, memleketteki it alanını, ka-

zanç kaynaklarını, bu memleket çocu
ğuna vermeği, bir devlet mefkuresi 
yaptık. Aldım adım bu ülküye doğru 

yürüyinız. 

Terkos, elektrik, rıhtım ıirketleri 

elimize geçmiştir. 
Bu hamleler yapıldığı günlerde, için 

de ya~ndığımız ruh inkılabını anlaya
mayanlar, duruksamışlar: 

- Eyvah 1 Hem eusuz kalacağız, 

hem de gık diyemeyeceğiz 1 
Diye sızıDdanmışlardı. 
"Terkr.os,, u devlet aldığı gUne ka

dar aboneler, saat beşten sonra su bu
lamazlardı. Bu yüzden hemen her ev, 
ayrı depolar yaptırmak zorunda kalmıı 
lardı. Konturatlar, nalıncı keseri gibi 
hep şirket tarafına yontardı. Saat ki
rası, boru kirası, bilmem ne kirası diye 
bin türlil bahanelerle halk soyulurdu. 
Kumpanya için yapılan mukavelelerin 
birer uzaktan farkı yoktu. 

Terkosun devlete geçmcsile bütün 
bunlardan kurtulduk. Artık ne su ke· 
siliyor, ne dalavereli mukaveleler ya
pılıyor, ne de ''fazla sarfiyatı, adile 
hesapsız paralar alınıyor. 

Fakat nazar mı aldı, ne oldu, bilmi
yorum. Şu son ay içinde, terkosun 
beni övündüren, vaktile: 

- Hem susuz kalacağız, hem gık 
diyemeyeceliz ! diyenlere karşı: 

- Nasıl, kumpanya mı, devlet mı 
ldaha iyi idare ediyor? 

Dedirten intizam bozuldu. Güniln, 
gecenin başka başka saatlerinde sular 
kesiliyor. 

Gazetelerde hiçbir ilan görmediği· 
miz için bunu ''tamirat,, a da veremi

yoruz. 
Sular idaresi niçin halka hesap ver

miyor? !htiyatlı bulunmalarını su bı
riktirmelerini, falan saatten falan za
mana ka!dar, şu kadar gün müddetle 
suların kesileceğini, bu kesilişi icap et
tiren sebeplerle birlikte bildirmiyor? 

Kaç gündlir, yazın bu sıcak mevsi
minde çektiğim susuzluktan ziyade bu 
idare kusurunun acısile üzgünüm. U
marım, ki bu satırları su işlerile uğra
şan makamlar da oturanlar okurlar ve 
kendilerini sevimsizliğe !doğru sürükli
yen bu kusurdan kurtarırlar, 

[ 
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Tarihte yeri olan 
bazı simalar 

1867 senelerinde Buffalo Bil Ameri
kada herkesin gözünü korkutan bir 
haydut olarak ortaya çıktı. Fakat, dağ
larda, çöllerde yarı vah§i hayvanlarla, 
yabani öküzlerle beraber sürdüğü ha
yat, diğer haydutlarla ettiği kavgalar
da gösterdiği cesaret kendisini bir kah 
raman derecesine yükseltti. 

Bu&ün Amerikada kovboy hayatının 
ve bu maceralara dair hikayelerin doğ
masına onun büyük bir tesiri vardır. 

1807 senelerinde lngilterede Corc 
Brammel erkeklerin kıyafetlerini deiit 
tirmekte mühim bir rol oynamııhr. 
•'Moda,, kralı ismi verilen bu adam, o 
zanıana kadar erkeklerin giydiii elbi
seleri ba;l'.ı<a bir tekle solanuı ve 'bun
lan evvela lcendisi giyerek sokaia çık-

br. 
Şiiphesiz ki evveli. bunu herkes ya

dırgamış ve Brummelle alay etmiıler
clir. 

Fakat moda kralı kendi kafasına uy
cun birkaç kiti daha bulmuı, onlııra da 
ayni elbiseleri giydirerek IOkaia çı· 

kannııbr. 
Bu suretle, evvela garip bulduklan 

elbiseleri herkeste ıöre ıöre, ahali bu 
kıyafete alıımııtır. Bundan sonraı 
Brummel kıyafeti moda olmuı ve o za
mana kadar erkekler moda nedir bil
mezlerken bunu öğrenl"1itlerdir. 

Brummel modasında erkeklerin bo
yunlarında dik yaka, büyük frenk baiı 
yapılan kravat, eni uzun, önü kısa 

ceket, pa~alan uzun çorapların içine 
IOkulan dar pantalon vardı. 

Böyle "ıık,, l(iyinen erkekler ellerine 
td'!I aaph bir tek gözlük alırlar ve onun
la bakarlardL Saçlan enseden ve ta· 
bklardan uzun bırakmak da o devrin 
INr modası idi. 

Bu kıyafet ondan sonra, deiiıe de
lip bugünkü erkek elbi11elerindeki tek
i• ııelmittir. O zamandanberi de Lon
dra daima erkek elbiseleri modasının 
merkezi halindedir. 

• ERki Mısır Firavunlarından Keops 
dünyada ilk yapıcılık mesleğini kurmuı 
bir hükümdar sayılır. 

Milattan 3000 sene kadar evvel ya
pımı olan bu Firavun Mısırda bir eh
ram yaptırmağa karar verdiği zaman 
bunun şimdiye kadar yapılanlaradn 
çok daha büyük olmasını istemişti. 

Bunun üzeıine, ehramı yapmak için 
bütün memlekette büyük bir faaliyet 
başladı. Bugün, Keops Ehramı ismi ile 
meşhur olan bu eser Mısırın en büyük 
chramıdır. 

Bununla beraber, bu ehramın yapıl
ması, pek o kadar uzun sürmemiştir. 

Bu, bugün keşfedilen bir şeydir. Şim
diye kadar Mısırıdaki bu ehramlar ve
ya eski devirlerde bunlara benziyen 
büyük eserlerin yapılmasının senelerce 
sürdüğü zannedilirdi. 

Halbuki, bugün İngilterede ikiı üç 
bin yıl evveline ait eıski bir mabedin 
toprak alt1n1·Ian çıkarılması ve tekrar 
eski şekline konulması sıras:nda anla
tıldığına göre, böyle büyük taş kütle
lerinin Ustilste konularak yapıldığı bi
nalar pek büyük inşa edilebilir. Bu he-

saba g3re, meseli Keops ehramı, gün
de on işçi çahımak şartı ile, dört, beş 
ayda bitirilmiştir. 

Bilmecede 
kazananlar 

13 üncü bilmccemizde kazanaların 

isimlrrini yazıyoruz. Hediye!c,. cumar
tesi giinlui öğleden sonra ıcarehane
den verilir. Taıradakilere de posta 
ile gönderilir. 

1 - Baki Terlemez, Çorum Gazi 
paşa okulu talebelerinden 

2 - Hüsnü Tanhan, Köprüören Ba
lıkesir hatta, yatılı okul. 3 üncü ımıf 
talebesinden. 

.l -~e tali. Tekird~ğ. Yıldız bakka
liyesi, çukurçeşme. 

- M. Akif Ulusaraç, İstanbul erkek 
lisesi No. 99 

- 1. kuralı Eskişehir, hava hasta
hanesinde. 

- A b:iürrahman Kağnı, Afyon. 
- Hatim Eryigit, Uşak gülokulu 

No. 266 
- İhsan Uter Düzce. 
- Ulviye Abay, Üsküdar 20 inci 

okul. 
- Raıit Siler Balıkesir. 
- özen Özmen Ni§anta§ vali konak 

caddesi. 
- Oğuz Eyiyıl İzmir önümü cad

desi. 
- Ra;el Mizrahi Ortaköy. 
- Memduh Biniciyürük Konya top-

raklık ilk okulu. 
- Hikmet Güven Yozgat Sakarya 

ilk okulu. 
- Abdullah Giden, Zile c-rtaokul. 
- Makbule, İnegöl, Saraçlarbaım· 

da. 
- Hilmi Bolvadin Afyon ilkokul 

No. 87 
- Necmettin Karagül Kastamoni. 
- Fettah Emek Düzce. 
- Talat Erkut Manisa Karabov. 
-Sıdıka Sezer Mudanya Hasan B. 

mahallesi. 
- Kadir Oğuz Afyon Sinanpaıa. 
- Necip Çakar Fatih Gelenbevi or-

taokul. 
- İbrahim, Eyüp, 1slambey cad. 
- Vahit Karaata, Balıkesir Hisariçi 
- Hayri Tamay, Taksim ortaokul 

No. 220 

- Necmi Tirin, Izmit, Havuzlu
çar~ı. 

- Asım Aydın, Havza ilkoul. 

Dişçiden Gelen 
Bir delikanlı, yüzü gülerek, bir yer. 

den geliyordu. Kendisine rastlıyan ta. 
nıdık: 

- Maşallah! Dedi; pek memnun gö. 
rünüyorsun? 

- Sahiden de sevinç içerisindeyim! 
- Allah versin? E, nereden geliyor. 

sun, bakalım? 
- Dişçiden! 

- Ne? Dişçiden gelen adam böyle se. 
vinir mi? 

- Sevinir zahir! Dişçi hastalannıış, 
bugün hasta kabul etmiyordu! 

* * * 

Gülüp söyle
mek için 
Top atanlar! 

- O demek top. 
oynamaya gidiyor 
sunuz ha? Acaba 
hanki takım ka · 
zanacak? 

- Her halde 
bizim takım kazanacak. Çünkü 

hepimiz bu sene mektepte top attık .. 

Masal Kitabı 

~tcı~: . 

lhtiyar bir ka . 
dm kitapçı dük • 
kanına girdi: 

- Bir masal ki. 
tabı istiyorum a. 

ma, dedi. ismini unuttum ... 
- Acaba nasıl başlıyordu? 

- Ha! Onu biliyorum. "Evvel za-
man içinde ..... , diye başlıyordu ... 

Ötekisi ... 
Babası oğluna 

öğüt veriyordu: 
- Oğlum, di 

yordu. Dünyada 
insan için iki mü· 
him meziyet var. 

dır. Biri, verdiği söziı tutmak .. 
Durdu. Arkasını getiremedi. 
Oğlu: 

- Ötekisi ne, baba? Diye sorunca 
babası: 

- Ötiekisi de, dedi. hiç söz verme. 
mek.... • 

Öğrenememişler! 

- Çocuklarınız, 

nasıl, Ingilizcele. 
rini ilerlettiler 
mi? 

- Pek o kadar 
değil. Yalnız, "ha. 

yır efendim", "teşekkür ederim,, 
demesini öğrendiler. 

- O! Ne iyi! Benim çocuklar Türk. 
çede bile "Hayır efendim", "teşekkür 

Köpekle Tavşanın Koşar

ken Farkı 
Tavşan koşarken kulaklarını arka. 

ya doğru alır. Köpek de, bilakis, ko. 
earken kulaklarını öne doğru ~evirir. 

Bunun sebebi? Gayet basit: 
Tavşan düşmandan kaçar ve onun 

sesini işitmek için kulaklarını arkaya 
dikmek ihtiyacındadır. 

Köpek ise, birisini peşinden takip 
eder. Onun sesini veya gürültüsünü i. 
şitmek için kulaklarını öne çevirir. 
· Görüyorsunuz ya, hayvanların hiç 

bir hareketi sebepsiz değildir .. 

Afacan 

baDık 

avoaır-

Dcen 

kendi 

avoaınıdo 

* 

• JT, ıtay darıanıız da, Ataliir7dln T§flT'r.t ettiği her nıilli 1ıcilc/ gibi, bil~ 
bir uıfcrlc halkdildi. Ilataylı ka11ka:rd._~ 'cr;miz bııgiln, 'l'i.irl• asl~rkm.ni ardİ 
rmda bulmakla nıcszıt ve bahtiyardırlar. Ant"lJrya ve I slxndcrzın solro.!~la."'ı T 
bayrakkırı ve Atatürkillı resimk-"l'i ile sü.slcnmi§tir. llalk bayram yapnu.ıktal: 

Boynuzlu horoz ı 
gördünüz mü? 

Ankarada Salıpazarmda satılığa 

1 
çıkarılan bir horoz bütün pazar hal. 
kını hayrete düşürmüştür. 

Parlak tüylü, kırmızı ibikli ve orta 
boylu horozun garip tarafı boynuzla. 
rıdır. Şimdi diye kadar görülmemiş 

ve işitilmemiş olan boyııuzlu horoz 
Ankaraya Çankırıdan getirilmiştir. 

Halk önce buna inanmamış ve ho. 
rozun sahibini: 

- Bir horozun kafasına iki kemik 
bağlamış, halkı dolandırmıya gelmiş, 
d ip > pnli sı> hnhl'r vı>rmjst ir F'Jık;ıt 

sonradan muayene edilince kemikle • 
rin takma olmadığı görülmüştür. 

Bo)'"lluzlar horozun iki kulağının 
üzerinde ve ete yapışıktırlar. Bir ta. 
rafındaki boynuz bir döğüş esnasında 
kırılmıştır. Bir öküz boynuzu kadar 
serttir. 

- Elimin birisini bırak! 
- Olmaz! 
- O halde burnumun ucunu sen 

lcaşı! 

Motosiklet Niçin Gürültü 

~ ._., .. ıp -- :::-:-.:. -\ . 
~ 

Yapar? 
Motosikletin ~ 

rültülü bir na 
vasıtası olduğun 

bilirsiniz. Fak 
son yapılan tecril, 
belere göre, moto 

sikletlerde gürül tüye sebep, maki• 
nelerinden ziyade, yaktıkları benzin· 
dendir. Benzin ne kadar iyi olursf 
gürültü o kadar az çıkar. 

Benzin de, kimya itibariyle mole. 

~~!~ ~~ı; .. ub~~~~~r:~ ~;Yl~k ."!!!. 
Jet molekülü uzun çubuk §eklinde Oo 

!anlardır. Şimdi kimyacılar benzinle
rin hepsini yuvarlak moleküllü hale 
sokmağa çalışıyorlar. 

Çocuklar Ne Kadar 
Uyumalı? 

Uyku, iyi gıda, temiz hava gibi ço
cuklar için son derece lazımdır. Bina. 
enaleyh çocuklar şu şekilde uyku uyu. 
malıdır: 

1 - Dört yaşından küçük çocuklar 
saat 18.30 da yatağa yatırılmalıdır. 

Günde en az 12 saat uyku uyumalı .. 
dır. 

il - Y cdi yaşından küçük olanlar 
saat 19 da yatağa girmiş ve günde 
en az 11 guçuk saat uyku uyumuş o. 
lacaklardır. 

III - On bir yaşından küçükler sa.. 
at 20 de yatmalı ,.e günde 11 saat u· 
yumalıdrlar. 

iV - On dörtten ufak olanlar da 
saat 20 ile 21 arasında yatacaklar ve 
günde en az 10 saat uyku uyuyacak. 
)ardır. 
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Kürek, yüzme e y enli 
yarışları ap ı 

Musabakalar umulduğu kadar güzel olmadı 
İzmit 10 (Hususi) - Kimya fabri

ka temclatma merasimi münasebetile 
tertip edilen kiirck yarışl-:.rı ve yüzme 
ler bugün yapıillı. 

Yarış sahasının etraf.n:ia Yavuz, 
Tınaztepe, Ergin, Peyk, Kemal Reis 
ve iki denizalytı demirlemİ§ti. 

Yarışları on binden fazla insan sey
re gelmişti. 

Müsabakalara istanlıuldan Beykoz, 
Galatasaray, Güneş, Fnrbahç, Altınor
du, Anadolu klübleri de iştirak ediycr
du. 

M üsa '.x: ';o neticelerini veriyorum: 
ZO!I~ METRE MESAFE KIDEMLi 

TC.KLER: 
Beykoz bir:nci, Galatasaray ikinci, 

Güneş üçünci.i. 
IKi ÇiFTE KIDEMLILER: 
Beykoz biı inciı Galatasaray ikinci 

Güneş fü;üncü. 
BiR ,.-:iFTE BAYANLAR: 
Mesafe 800 Fcnerbahçe birinci, Gü

neş ikinci. 
4.\"4 KLASİK KIDEMLiLER: 
Mesafe 2000 birinci Güneş, ikinci 

Beykoz. Fakat Beykoz diskalifiye edil
ldiğirıdcn Galatasaray ikinci addedildi. 
'Uçiıncü Anadol~. 

iKt ÇiFTE BAYANLAR: 
Fcnerbahçe birinci. Güneş ikinci. 
DORT KLASiK BAYANLAR: 
Birin:i D'enerbahçe, Güneş ikinci, 

izmit kağıtspor üçüncü. 
UMUMi NETiCE: 
10 puvanla fcncrbahçe ibirnic, 9 

puvanla Galatasaray, ikinci, 7 puvanla 
1 O puvanla Fenerbahçc birinci, g 

puvanla Galatasaray ikinci, 7 puvanla 

Güneş üçüncü. 
100 METRE SERBEST: 
Birinci Mahmut (G.S.), ikinci Ali 

(Beykoz) 
100 METRE SIRTOSTU: 
Birinci Şamil (G.S.), ıldnci Firkret 

(Beykoz)ı üçüncü ismet (İzmit Ak

yeşil). 
200 METRE KURBACALAtr1A: 
Birinci Yusuf (Kocaeli) ikinci Se

mih (G.S.). üçüncü İsmail (Beykoz). 
200 METRE SERBEST: 
Birinci Illil (G.S.) ikinci Osman 

(Kocaeli) üçüncı.i Şükrü (İzmit) 
200 BAYRAK .. 
Birinci (G.S.) ikinci (Beykoz) ta

kımı: Mahmut, Halil, Veat Orhan ta
kımı: Saffan, Fuat, İsmail, Vedat Ko
caeli takımı yarışı bıraktı. 

ATLAMALAR: 
Galatasarayd:ı.n Sadi birinci, İbra-

him ikinci. 
DONANMA KABA BEŞ ÇIFTE

LER: Mecidiye birinci, Peyk ikinci, 
10 uncu 10 uncu topçu alayı üçüncü. 

YAVUZ YEDl ÇİFTELER: Birin
ci Yavuz: ikinci Ergin. 

Yavuz iş kampanya: 2 numaralı Ya
vuz birinci, bir numaralı Yavuz ikinci. 

OSSOBAHRl ALT IÇiFTELER: 
Ossübahri birinci, harp ı;ilah vasıtaları 

ikinci. 
tKl ÇiFTE: 
İsmail kaptanın Şahini birinciı Eşref 

kaptanın P.cyrazı ikinci. 
BEŞ ÇtFTE ALAMANALAR: Ereğ 

lilı Halil İbrahim birinci 

ALTI ÇIFTE ALAMANALAR: 
Rumeli fenerli İsmail birinci, Anadolu 
hisarlı Sadık ikinci. 

1Ki ÇİFTE 1SKELE SANDAL
LARI: Değirmendereli İbrahim birinci 
Karamürselli Raşid ikinci. 

YELKENLlLER:: 212 şarpi Ga
latasaraydan Burhan birinci, Nazmi 
Kocaeli ikinci. 

KABAYOLE: Cahit Galatasaray bi
rinci. 

KÜÇÜK YAT: Naci Güneş birinci. 
BÜYÜK YATLAR: Refii Bayarın 

Yıldız isimli yatı birinci. 
Zeki Rızanın bindiği !parla, Toclori

nin Rüyası yarışı ikmal edemediler. 
T. K. DELtDAG: 

Deniz festivali, olduğu kadar mun
tazam ve güzel olmamış, Başvekilin ra
hatsızlığı dolayısile yarışlarda buluna
maması, umumi bir üzüntü uyanmasına 

sebep oldu. 

ar-utgücünün ikinci ıl 
üyük nıerasinıle ku ulandı 

DUn Bakırköyünde müteşekkil Ba
rutgücünun ikinci yıldönümü pek bü
yük tezahürr.tla kutlulandı. Güç alanı 
çok giızel hazırlanmış. Rengarenk bay
raklarla adet.1 bir diığün evi halini al
mıştı. 

Baı<ırköyünün iki senedir spor ha
yatın~a pek muhim bir varlık yaratan 
bu hc-yirli teşekkülün yıldönümümi 
canda.ı kutlulamak İiİn genç ihtiyar 
binlerce insan çoluk çocu~ile birlikt~ 

Guç alanına koşuşmuşlar:lı. Tribünler
de yiızJerce seyirci oturmuş. Koskoca 
stadın etrafı büyiık bir halk kiıtlesi ile 
çevrilmişti. Sa hırsızlıkla herkes mera
simin biran evvel başlamasını bekliyor
lardı. 

. !am saat on beşte askeri bandonun 
ıştırakile İstiklal marc:ı çalınmış ve 
T" k :ı ur sancagı hazırlanmış olan mahal-
leçckilcrek halk bu mera.;imin hitamı
na kadar ayakta marşı dinliyerck me

nı.~imc başlanmıştır. Bunu müteakip 
G~ç gençlerinin resmi geçidi yapılmış, 
Guç başl:anı binbaşı Muhtarın çok gü

ze~~.e ~eyc.•~an)ı bir nutuk söylemiştir. 

Bnrutgiicü bayr"mında Bakırköy kayma kl\mı güırcşçilere madalye takarken 

aziz ol., ata sözü göz önündedir. Mah 
sus sudan vaziyeti itibarile suya olan 
bağlılığımız, biraz da şanlı atalarımız 

ve Turgut reislerinin torunlarından 

oluşumuzdan gelir. Onun için deniz 
cilikte de motörlü sp::ıru öğrenmek is-

teriz. 
işte bu arzu ve hev~le, şimdi eksik 

olan şubemiz büyüklerimizin lütuflari
le küçükten büyüge doğru ilerlemek 

üzere açılacaktır. 

tatlı bir reka ba tle yekdiğerimizin te
rakki ve tekamülüne 5.mil olalım. 

Gençliği bu güzel muhitte yükselt
mek için iki taraf idarecileri elele ve

rerek her türlü engelleri kıralım. Ve 
yüce babamız Atatürkün çizdiği gaye
ye ulaşmak üzere yol alalım .. 
Başkan bundan sonra. halk partisin

den .. e halkevinden görd-Jğü yardım 

lara teşekkür etti ve sözlerini şöyle bi 
tirdi: 

! : t::ı'1MUZ 1938 

, 

1 

u~.u~ hır varlık gösteren bu genç
ler klubun formasında ve ilerlemesin
de başlıca amil olan binbaşı Muhtar 
nutkun:iaı klübun kuruluşundan uaye
sinden bahsetti!: ten sonra, aske;i f abri 
kaların kıymetli komutan Orgeneral 

Eyübün himmeti ile Türkiyenin muhte 
lif yeı terinde 5 sıv.:-r klübü olduğunu, 
Barutgücünün de bu teşekküllerin 
dörduncüsü bulunduğunu söyledi. Bü
tün Güclcrin fahri ba~kanı olan gene
ral Eyiıbün yüksek yardımlarından 

şükranla bahsetti ve: 

Gayelerimiz arasında bir poligon 
tesisi de vardır. Mali vaziyeti müsaad'e 
ettikçe, atlıspor, avcılık, okçular branş 
ları da açmak ideallerimiz meyanında-

- Yaşasın, her işte bize yol göste
ren ulu atamız Atatürk, yaşasın onun 

bahtiyar çocukları .. 
lzmit yanşlnrından be~ muhtelif ımtnntnne 

_ Gücümüz, iki sene içinde 500 ze 
yakın faal \'e gayri faal azaya malik 
olmuştur. Şimdilik futbol, basketbol, 
voleybol, boks, güreş, bisiklet, atletizm 
pingpong sporlarile uğraşıyoruz. Yal
nız pek yakında spor şubelerirr.izin 
adedini artıracağız. Bilhassa deniz 
&porlarma büyük bir ehemmiyet vere
c~ğiz. demiş ve sözlerine şöyle devam 

etmiştir: 
- Muhterem misafirlerim, bilirsiniz 

ki, su lıir hayat kaınağıdır. "Su g':.ıi 

dır. 
Günden güne tekamül eden sahamı-

zın ilk fırsatta etrafını kapayıp, bir 
Atatürk heykeli ile şercflen:lirmck 

başlıca gayemizdir. 
Bay Muhtar, nutkun bundan sonraki 

kısmında, Barutgücünün ayni köy için
de çalışan Bakırköy spor ismindeki di· 
ğer teşekkülle daima kardeşçe geçin
mek arzusunda oldugundan çok sam•
mi bir lisanla bahsetti. Ve Bakırköy 
spor klübiıne muvaffakiyetler temenni 
etti. 

- Bizleri, eledi, öz bir kardeş bil
sinler ve iki kardeşe yakışır bir tarzda 

Buyük bir alkış tufanile nihayet bu- -
aln bu nutuktan sonra müsabakalar 
başladı: 

On yedi otuzda Bakırköyspor ve Ba
rutgücü tekaütleri oyuna başlamışlar, 
neticede Barutgücü tekaütleri bir sıfır 
galip gelmiştir. Bu aralık Bakırköy 

azlık Rum gençleri yıldönümü müna
sebetile Barutgücüna bir kupa hediye 
etmişler, buna Güç başkanı teşekkür 
ederek müsabakalara tekrar ıdevam 

Saat on beşi otuzda Barutgücü gü
reşçilcrile Harbiyeyılmaz güreşçileri 

arasında gösteri müsabakaları yapılmış 
Bakırköy kaymakamı bay Ahmet :·:
nık tarafından sporculara madalyeler 
tevzi olunmuştur. Bundan sonra İstan
bulspor Barutgücü basketbolcuları -; ft 

bu arada Harbiyeyılmaz ve Earutgücü 
boksörleri karşılaşmışlar ve güzel da
kikalar geçirmişlerdir. 

Onııltı otuzda piramit takımı eğlen
celi oyunlar yapmış çuval yarışları ko
şular çok zevkli olmuştur. 

olunmuş. 

Saat on sekiz buçukta Beşiktaşlı 

Nazımın hakemliği altında istanbul
spor ve Barutgücü A. takımları oyuna 
başlayarak geç vakte kadar devam eden 
bu samimi karşılaşmada Barutgticü iki 
bir galip gelerek merasime nihayet v::-

rildi. 
Bu suretle spor hayatında mühim 

bir mevki elde eden Barutgüçltileri 

tebrik ederiz. 

Barutgücü takımının şim
diye kadar aldığı neticeler 

Dün ikinci yılını kutlulayan Barut
gücü futbol takımları iki sene zarfınd, 
148 maç yapmışlar, bunun 32 sini ka
zanıp, 37 sinde berabere kalmışlar ve 
19 unda yenilmişlerdir. Birinci takı

mın yaptığı maçlann adeti 48 dir ve 
29 galibiyet ıs berabere 4 de mağın
biyeti vardır, 
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BuşehrdeBuşehrt') Erz~rumda yeni 
• • ••• bır mahalle 

Selçuklar zamanından kalma 
güzel bir eser · 

"Arzu ettiği her şeyi elde eden,, Vllbelm 
Vasmos; hu şehirle asıl muradına eremeden, 

1931 de birdenbire gUçlll 'l ı ... 

1919 senesi Şubatmda, arhk 
Oenubi /randa faaliyetine devam 
edemiyeceğini aklı keaen va. 
helm Vasmus; .A.lmanyaya gön.. 
derilmesine dewJet etmesi için 
om.cıaki Alman sefirini görmek 
il;,ere Tahrana giderken, yolda 
lranlı candarma"lar tarafuıdo.n 
yakalanarak, lngilizlcre le.alim 
ediliyor. "Almanlann Ltivrensi'', 
bu amlıık lcaçıyor ve Tahraına 
geliyorsa da, Alman sefiri, onun 
memloektine lngiUzler tarafın· 
dan gönderilmesine mani olama.. 
mıştır1/ ..• 

Şimdi, Vilbelm Vasmus, gene mem. 
leketınde, evindedir. Tekrar Alınan 
hariciye nezaretinde vazife alıy"or. 
Kendisine ehemmiyet veriliyor, saygı 
gösteriliyor. Henüz 40 yaşında iken, 
Berlinde Vilhelmştrasede, Alman si· 
yasetinin idare yer olmak üzere bel. 
lenmi§ olan bu yerde, §Ube mUdUrU • 
dür. l!;vleniyor, mesut olabileeckti, ..• 
Fakat, tekrar Iranı özlüyor!? ..• · 

lrana dönmek istiyen Vilhelm Vas. 
musun, hoşlandığı bu memlekete has. 

t ektiği ve bilhassa, umumi harp 
ında kendilerine bol bol vaait • 
bulunduğp İran kabile Şeyhleri· 

nf !iarp sonunda tatmin edeme(liği i. 
' !l kendisini muaheze ederek, çektiği 
c ı::runi azap sevkiyle oraya dönüş ar. 
~una kapıldığı, Alman menbaları _ 
nın iddiasıdır. Kendisi, yanıbaşında. 

dövüşen ~abilelerin Şeyhlerine, nihai 
zaferle beraber ver!lmek U7.ere pek 
çok şey vaadettiği halde, Alman dev. 
Jeti bu harpten mağ!Up ve mUzmahil 
çıkınca, fakir d~ünce, bu vaadlerin 
yerine getirilememesine UzUlmUı olu. 
yor; ve köylü olan cedlerinden, ga • 
yelle dürüst hareket etmeği tevarUa 
ettiğinden, kendisini şahsen mesul sa. 
yarak, vaadlerini kısmen olsun şah • 
ilen yerine getinneğe çalışmağı dU • 
etııımnş oluyor; kabile şeyhlerine söz 
vermiştir, sözünü tutmak zorunda . 
dır!? ... 

Bununla beraber, "Almanların !Av. 
rensi denilen bu adamın, umumi seulh· 
ten sonra tekrar İrana dönmesinde, 
ahvalini iyice bildiği, tanıdığı yere, 
yeniden başka bir gizli vazife ile gön. 
derilmiş olması, daha akla yakmdıt. 

Hiç değilse bir sebebe, diğerinin inzi. ' 
mamiyle tekrar gidiş! 

Her ne halse, Vilhelm Vasmus, 1923 
senesinde, bir nöbet daha lrandadır. 
Yanında, bir miktar para da götürU • 
yor. Kendi serveti, karısının servetiy. 
le beraber, Alman hükumetince veri • 
len para! lşte, Alman hükumetince de 
para verilmesi de, yukarıda işaret e
dilen yeniden başka bir gizli fazif e i. 
le oraya gönderilmiş olması kaziyesi. 
ni, teyit edici mahiyettedir. Lakin, bu 
para, hatta kendisinin ve karısının 
serveti de hesaba katılarak, gene bol 
bol vaadlerini yerine getirrneğe yetici 
değildir. Eski konsolos, Irana dönün 
ce, Şeyhlerle görU~üyor, mevcut pa 
rayla büyük bir çiftlik kurmağt ve bu 
~lifin getireceği gelirle, kendi bor. 
cu tellkki ettiği mevud f)eyleri öde 
meği teklif ediyor. Katibeler. onun 
ilma kabiliyeti kar§ısmda, bu teklifi 

lraında Bwıehr ,,e "Alnımılarııı 
Lavrcnsi,, Vilhelm Vasmus, lrank k1. 
ya/~ı 

hahişle kabul edince, çiftlik, yavaş 

yavaş kuruluyor. Ve gittikçe büyü • 
yerek, Vasmu.s günün birinde bu yol. 
dan hedefine varacağını umabiliyor. 
Ukin, yolunda giden işler, tersine dö. 
nüyor. 

Vaktiyle Vasmusun kendileriyle be. 
raber dövüşmede çalıştığı ve anlaştığı 
Şeyhlerin hemen hepsi, merhum ol • 
muş bulunuyorlar; onların yerine 
postlarına oturan genç Şeyhler ise, 
kendisini ancak eöyle böyle tanıyor · 
lar; hatta. hiç tanımıyanlar da mev. 
cut! Ve işte bu sebeple, birdenbire her 
§eY deği§iyor. Harp zamanında, ma. 
cera vardı, tehlikeler, zaferler ve ye. 
nilmeler vardı, ve bütün bunlar ro • 
mantik §eylerdi, romantik bir hava 
içerisindeydi; o zaman bu Şarklılar, 

haarretle Vasmusun yanı başında 

sallanıyorlardı; Büyük Britanya al • 
tınları, kendilerini cezbederek, iğfal 

edici rol oynamıyordu. Lakin şimdi 
harp zamanı değil, sulh zamanı; her 
şey yekneaak; hayatı hiç bir tehlike 
parıltısı tehdit etmediği gibi, yaban· 
cıyı, Almanı, kaytsız eartsız yaşama. 

ğa. alışmış h~arı göçebeler nazarında 
hiç bir macera. auaı cazibeleşti.rmiyor. 
Ve bu saikle de, bunlar ansızın bam. 
başka bir yUz gösteriyorlar; tehdit • 
kir, §Üphe üadeli, menfaate haris .... 
Te7.elden, peşin para istiyerek, para • 
nın tıkır tıkır sayılmasında ısrarla 

duruyorlar. Vasmus, istenilen parayı 
vermekten !ciz; henüz verebilecek va. 
ziyette bulunmuyor. Hele çiftliğin ge
liri artsın da, ondan sonra! 

- Ölme eşeğim ölme!? ... 
Şeyhler, onun çiftliğine verdikleri 

ve Vasmusun boğaz tokluğuna çalış. 
tırdığı kabile mensupları işçileri, geri 
çağırıyorlar. üstelik, bazı sabahlar, 
Vasmus tarlalarını tahribe uğramış 
bir halde görüyor?. 

Bu suretle, bir zaman zengin olan 
adam, dilenecek derecede fakir düşü. 
yor. Kendisinin fazlasile bağlandığı 

dostluk mefhumunun izınihlalinden 
gelme müthiş sukutuhayal de, kendi. 
sini çok daha derinden sarsıyor. Bu 
macera adamı, kalben, için için dai. 
ma bir Alim ve haddizatinde romantik 
ruhlu bir tipti; harbin hUfuneUI za • 

Gez mahallesi istimlak 
edilecek 

Erzurum (Hususi) - Trenin Erzu· 
ruma geleceği günler çok yaklaşmış.. 
tır. Onun için de ıazımgelen istihza • t 
rata germi verilmiştir. 

Erzurumun istasyon inşaatı hızla 

ilerlediği gibi, Erzuruma kadar hat. 
tın tesviyei turabiyesi de yapılmıştır. 
Tren önümüzdeki Eyllıl ayı zarfında f 
Erzincana mutlaka girmiş olacaktır. ·~ 

İstasyon için ayrılan yer, son pro. 
jelere nazaran kafi gelmediğinden ı 
demiryol inşaat müdürlerinden bir 
grup şehrimizde tetkikat yaparak Gez 
mahalleısinin istimlakine karar ver • 
mişlerdir. Burası önümüzdeki yıl is • 
tasyon mahallesi olacak ve güzel zarif 
binalarla şehrin antresi sUslenecek 
tir. 

Bolavadin, (Hususi) - Çay nahi. 
yesinde eski eserlerin ayakta kalmış. 
ları arasında görülen "Selçuk camii,, 
bilhassa yakından tetkik edilirse bü. 
yilk bir kıymeti haiz olduğu anlqtla... 

bili!. Bu eser, Selçukilerden kalma 
Bir zamanlar cami halinde kullanıl 
ken sonraları gurebaya misafirh 
yapılmış ve tekrar cami haline ifr 
edilmiştir. Diyanbakır • lran 

Demiryolu 
Diyarbakır • Irak ve lran demir. 

yollarımızda Diyarbakırdan itibaren 
60 kilometre üzerinde inşaat ve diğer 
kısımlarında da ettid ve aplikasyon 
işleri devam etmekte ve çalışmalar 
~geçtikçe genişletilmektedir. 

Ada pazarında 
Daha 95 kilometrelik 4 kısmın da 

pek yakında eksiltmesi yapılacaktır. 

Yapılmakta olan kısımlardaki toprak 
işlerinin tutarı 800.000 metre mikap 
tahmin edilmektedir. 

Belediye mühim bazı işleri 
neticelendirmek üzere 

Bugüne kadar bunun 40.000 metre 
mikabı tamamlanmıştır. 

Gene bu kısımlarda sayısı 101 i bu. 
lan küçük köprü ve menfezlerin çoğu· 
nun inşaatına başlanmıştır. Bu bölge. 
ye rastlayan Dicle köprüsünün çok 
mühim olan temelleriyle Anbar ve 
Kuruçay suları üzerind~ki köprü te • 
mellcrinin sondaj iş!~ri bir hayli il er. 
!emiştir. Amele ve ışçilerin sağlık du. 
rumu bakımından tesisi zaruri olan 
sıhhiye istasyonları ile dispanserlerin 
hizmete hazırlıkları bitmiş sayılabi • 
lecek dereceye gelmiştir. 

ruretleri, şahsını sertleştirmişti, ama 
dostluğa derin taha.ssürünü ve insan
lara inanı§ını bozmamıştı. Lakin şim. 
di, bu tahassürle, inanış, kalmamış. 
tır; mahvolmuştur artık! 

Adapazarı, (Hususi) - Şehrimiz 
belediye bütçesi bu yıl denk ve 
(99166) lira olarak tanzim ve tasdik 
edilmiştir. 

Belediyemiz ve onun çalışkan reisi 
Ahmet Faik Abasıyanık bu yeşil ve 
güzel şehri her gün biraz daha yeni· 
leştirmekte, süslemektedir. 

Bu yıl içinde kapalı halin yanına, 
altı beton ve UstU açık bir kısım daha 
ilave edilecektir. 

Halin bu suretle genişletilmesine 
(2600) lira sarfolunacakt:rr. BUtUn 
cadde ve sokaklar yavaş yavaı iyi bir 
tamir görecek, hiikıimet caddesinde 
yapılan beton yol Uzunçarşımızın be. 
ton yolu ile birleştirilerek Yenicami 
önüne kadar uzatılacaktır. Halkımıza 
iyi bir su içirmek en büyük istekleri. 
mizdendir. 

Su projesi üzerindeki tadilat bitmiş 
ve Nafia Vekaletince tasdik edilmiş. 

tir. Elektrik idaresi belediyeye geç 
ği gündenberi yeniden beş kilometr 
lik hat yapılmıştır. 
938 senesi içinde, İstasyondan Güm 

rük önüne kadar olan kısımdaki di 
rekler demir olarak değiştirilecekt" 
Şehrin ışıksız sokaklarının ışıklandı 

rılmasına devam edilmektedir. 
Aylık mecburi elektrik sarfiyatı 

evler için yedi kilovattan beş kilova 
ta, dilkkAnlar için de beş kilovatt 
üç kilovata indirilmi§tir. 

Elektriği kuvvei muharrike olarak 
kullananlar, (300) kilovattan fazl 
için kilovat başına (10) :ıru.ruş vere
ceklerdir. Bu tarüeler 939 Nisanında 
halk lehine daha çok indirilecektir. 

Bütün bu işleri yapmalc için beledi. 
ye reisi Belediyeler bankasından is. 
tikra.zda bulunmak üzere Anka.raya 
gitmiştir. 

ZİYA VEHB! ALTÜRK 

İş bu kadarla da kalmıyarak. kabi. 
le reisleri, kendisini şikayetle aleyhi. 
ne tazminat davası açıyorlar. Ve o • 
nun için en acı bir şey de, şimdi vu· 
kua geliyor; muhakemede, bidayet ve 
istinafta, Vilhelm Vasmus hüküm gi. 
yiyor. Dolayısiyle, bu köylü oğlu, ne. 
fes almak için havaya ihtiyacı olduğu 
kadar muhtaç bulunduğu şeref ve 
haysiyetinin de elden gittiğini hisse. 
derek, tA içinden bir nöbet daha kırı. 
lıyor. 

Kökçeören batak
lığı kurutuluyor 

Bu suretle 50 dönümlük araziden istifade edilecek 

Tekrar Berline döndükten sonra, 
1931 senesinde, gecikmiş olarak §eref 
ve haysiyetinin tamir olunduğunu, f. 

(Sonu 10 u.ncu. say/ada) 

Adapazarı, (Hususi) - Vali ve 
Parti Başkanımız Bay Hi.mit Oska. j 
ym sonsuz gayretleri, halkımızın, 

ve Kültür Bakanlığımızın değerli yar. 
dımlariyle meydana getirilen yeni or· 
taokul binasmm dış kısmı tamamen 
bitmiştir. Bu bina lise olarak da kul. 
lanılabilecek müsait bir durumda ol • 

Ad<inada UJus okulları 
Bu yll da binlerce vatandaş 

dip:oma aldı 

Adana (Hususi) - Burada Ulus l açrlmıı ve bu yıl da binlerce vatandaıa 
okullarına her vilayetten daha çok 1iploma verilmi§tir. 

·ehemmiyet verilmittir. Adana vilayet Resimde bir ulus okulundan diploma J 
merkezinde müteaddit uluı okullan alın Etili genç kızlar gCSrülüyor. 

duğu için bu hususta Kültür Bakan. 
lığına Başvurulacağı söylenmektedir. 

Bundan başka yine sayın Valimizin 
himmetleriyle şehrimiz civarında 

(50) dönümlük (Gökçeören) bataklı. 
ğı kurutulmaktadır. Bunun için de iki 
kurutma makinesi daha gönderilmiş. 
tir. 

Valimizin bu candan alakası bütün 
köylüleri sevindirmekte ve Cuınhuri · 
yet hükumetine kareı minnet hiskri 
uyandırmaktadır. 

Pazar günü Ada Çok 
Kalabalık-Oluyor 

A D A P A Z A R I, (Hususi) 
Pazar günü buraya gezi trenleriyle 
gelenlerin Çark mesiremizden başka, 
Serduvan ve Erenler mevkilerine ka. 
dar çıktıları, bu suretle hem güzel 
meyvalardan yedikleri, hem de (Pi. 
tiiresk) manzaralardan istifade etti.k. 
leri görülmektedir. . ·-~ . 

Belediyemiz, ~ehrimize bir canavar 
düdüğü getirtmiştir. Düdük, ~hrin 
tam orta ~rinde bulunan belediye 
dairesi üstünde bir yere konulmuş ve 
bir Hazirandan itibaren saatlerin a_ 
yarına başlanmıştır. Her gün saat on 
ikide düdük öttUrülmektedir. 

• • • 
Şehrimiz esnafı arasında her gün 

saat on ikiden on dörde kadar öğle 
tatili yapn1alar1 kararı kuvvetlen. 
mektedir. Söylendiğine göre bu iş f· 
çin, esnaf yakında alakadar Maka • 
mata baş vuracaklardır. 

z. v. 



Hadiseler karşzszda 

D·ünyanın en 18übali 
radyo istasyonu 

Yazan: ü'\JH~ametçtiluıı N©l~Dlf 
Etimesutta kurulan büyük radyo 

istasyonu on beş gün s-::nrateslim alı. 

nacak ve bir müdet sonra oütun dün
ya bu istasyondan Türk s:ınatmı, Türk 
sesini duvacak. 

Bu havadis, bizi İstanbul radyosu
nun acıklı halini bir 1daha yazmağa sevk 
etti: 

Hakikaten İstanbul radyosunun fe. 
laketli manzarası karşısında duyulan 
umumi azaba son günlerde tercüman 
olan olana. Muhtelif zamanlarda muh
telif vesilelerle üzerinde durduğumuz 
bu mesele, bu çok mühim mesele bir 

müddet evvel Suad Derviş tarafından 
tazelenmişti. Peyami Safa da yine bir 
müddet evvel yerinde bir asabiyetle 
ortaya attı: 

Yarın bir diğer sütunda bir diğer 
salahiyetli münevverin daha atletik bir 
savletine şahit olursak hiç hayret et. 
miyeceğiz ve buna diç hayret etmeme
lidir. Umumi azap, gayet tabii bir se. 
yirle umumi bir feryada inkılap etmiş 
bulunuyoru . 

Radyo ibresi, bütün bir sanat ve ha. 
Yat kainatı demek olan kadranın han. 
gi noktasında bizim radyomuz kadar 
berbat bir program keşfedebilir? 

Hiçbir nokta.;ında. Radyo servisle
!. rinin tarihi dahi bizim raıdyonun bu. 
e. günkü haline benzer bir felaket kayd-

etmiş değildir. 

:rn.- Hem dilimiz alışmış, program deyip 
di. geçiyoruz. Program ne kelime? Bizim 
ir. radyonun lıir programı var mıdır? 

• Program, muayyen vakitlerde muay . 
yen ne§riyatın yapılması demek 'değil. 
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Program bütün bir sistem meselesi. 
dir. Bir medeni milletin her yirmi dört 

saatte bütün dünyaya, güzel sanatlarL 

le, tefekld.ir tarzı ile, hadiseleri karşı. 
ley•''' anıa,..... ve &Uh edi•i ile. kah 
cesareti ve cüreti kah soğuk karıldığı 
ile ve tahlilci dimağı ile kendisini tak. 
idim edişi meselesidir. Ve o derece mü. 
him bir mseledir ki artık; 

"- Bir milletin varlığı, yaratıcı 

kudreti ve medeniyet derecesi etrafın
da bir fikir sahibi olmak mı istiy-:;·rsu. 
nuz, radyonuzda onun merkezlerini 
arayınız!,, 

Denilebilecek bir merhaleye ulaşmış 
bulunuyoruz. Bugün, milletlerin en 
titiz davranarak kullanldıkları vasıta 
radyodur. 

Di.ine kadar illustration mecmuası 
Fransanın en mühim tesir yapan bü. 
yük elçisi addedilirdi. Şimdi bu elçi te. 
kaüde sevkedilmiş gibidir. Onun yerini 
Paris radyo istasyonları almıştır. Kah 
Eyfel, kah Radyo Koloniyal bu vazife· 
yi başarıyor. 

Haydi biz de bu meseleye temas 
denlcr gibi tevazuu elden bırakmaya. 
rak: 

"- Bütün bu söyldiklerimiz birer 
mütearife .. Ama tekrarlamaktan ken
dimizi alamadık.,, 

Deyiverelim ve radyomuzun kendi 
görüşümüze göre mühim bulduğumuz 
hatalarınr sıralayalım: 

1 - Bizim mikrofon çok laübalidir. 
Hanendenin gırtlak temizleyişini; mu
zik aletlerinin akord edilişlerini, k.-::n
feranscının burun çekişini, öksürükle. 
rini en ufak bir titizlik göstermeden 
yayar. 

''1 'k 2 - şpı er = speaker,, ler de 
ajans haberlerini okudukları zaman 
dersine çalışmamış bir talebenin tered. 
dU.dü sezilir. 

Memlckti takdim ediş, müzik, hita. 
be, konferans, haber falan ve filan ba. 
krmlarından gayet Iaübali olan radyo. 
muzun titiz davrandığı tek şey "sa
at,, tir. Bildirdiği saat asla. 
"- 8, 9, 1 O veya on buçuk .. ,, oL 

maz. Ya sekizi iki geçer, yahut on bu. 
çuğa bir dakika yirmi beş saniye var_ 

Öır? !,, 
Radyo istasyonu değil, şimendifer 

tarifesi. 

Etimc:mtta kurıt1an i.stasyomt 

Meğer bilmem kimin konferansının da. 
k:kast gelmemiş. "Lahavle" yi çektik 

tabii. 
Bu hale bakarak, radyomuzun yay

ma kuvvetinin azlığına, adeta şükür 

edeceğimiz geliyor. Tek tesellimiz bu. 
dur: 
"- Oooh ! Bereket versin duyan 

yok. Ya bu feliiket, bir de idünyanm 
her tarafında rahat rahat duyulabiL 
seydi, ve her duyan ne konuştuğumu. 
zu anlasaydı; asıl o zaman teessürün 
daniskasına tutulmuş olurduk. 

:ılc.li''* 

Radyonun tamamile bir memleket 
'ift otdu~e'l>U'mUC'Ssese:tefin lhtt~ 

!iaslara azami ehemmiyet verilerek ça
lıştırılması icap ettiğini tekrarlayalım. 

Bu işin posta ve telgraf adresile 
alakası ancak teknik ibrelerine inhisar 
etmelidir. Radyo doğrudan doğruya 

propaganda nezaretinin işidir, ve en 
mühim vasıtasıdır. Biz de böyle bir ne. 
zaret olma:lığına göre bunu parti genel 
sel:reterinin idaresine vermek doğru 

clur. Bugüne kadar bu halde kalması. 
m posta ve telgraf idaresinin amırı 

olan bakanlrğın bir hatası addetmek 
doğru olmaz. Zira radyo neşriyatı hiç 
bir memlekette umumi nafia meyanın. 
·da sayılmaz. 

Saydığımız hataları Anakra radyo
sunda hiçbir vakit bulmayacağımıza 

emin olarak şimdiden seviniyoruz. 
Nizaınettin Nazif 

Muallimlerin Mesken 
Bedelleri 

Uzun rr.ı:iddettir, bütçede tah-
sisat olmadığı için verilemiyen ilk 
mektep muallimlerinin mesken be. 
delleri meselesi, belediye ile vilft.yet 
arasıııda yapı lan görüşmeler sonun
da nihayet halledilmiştir. 

Bu tenıaslar, vilftyet maarif büt
çesinin bazı fasıllarında münakale. 
ler yapılabilınesine imkAn vermiş 

olduğundan, nıcsl{en bedellerinin 
bir kısmı bu~ünlerde alakadarla -
rrna verilebilecektir. Geri kalan kıs
mın da Ağııgtos ayı içinde ,·erilme. 
si için uğraı;::rı'maJ;:tadır. 

Rumeli Sahilinde Bir Çocuk 
Cesedi Bulundu 

Rumelihisan sahilinde dolaşan 

bir sandal. deniz üzerinde bir ço _ 
cuk resedinin bulunduğunu görerek 
keyfiyeti Bebek karakoluna haber 
vC>rmiş ve çocuk cesedi sudan çıka
rılarak tahkikata başlanmıştır. 

Tabibi adli tarafından yapılan 

m11ayene<le çocuğ:un kız olduğu Ye 
doğar rloğ:ma7. göbeği kesilmeden 
denize atıldığı anlaşılmıştır. Çornk 
clP.nizrlc dört ~iin kadar kalmıştır. 

Barbara Hutton 
davası 

Kont hoşanmak ıçın 
5 n1ilyon ıstiyor 

Amerikanın en 
büyük milyoner • 
]erinden birinin 
kızı olan Barbara 
Hutton ile koca. 
sı arasındaki ih. 
tila.fı biliyorsu· 
nuz: 

Barbara koca. 

Si 

Kont 
Danimarkalı 

Revenlov 
Ha\•gvitz'den ayrı 

yaşamaktadır. Ada:rn da iki yaşındaki 
çocuğunu kendi yanma almak istiyor. 
Mahkeme vermiyor. Kont kaçırmak 
istryor. Kontes, "Kocam çocuğumu 
kaçıracak!., diye polise şikayet ediyor 
ve lngiltercye gelir gelmez tevkifi L 
çin karar çıkartıyor. 

O zaman Pariste olan Kont buna 
rağmen Londraya gelmiş ve mahke • 
meye kendi arzusu ile gitmiştir. Şim. 
di mahkemesi baı;ladı. 

de, bir adamı: 
- Köpek gibi yere sererim! diye 

tehdit etmesidir. 
Bu adam, l\ontun çocuğunu kaçıra. 

cnğı haber verildiği zaman, Barbara 
Hutton'u müdafaa etmek için ortaya 
atılan ve Kontu düelloya davet eden 
bir Ingili?.dir. Yüksek bir aileye men· 
sup olan bu adamın, Barbara Hutton 
kocasından boşanırsa onunla evlen • 
mek istediği de söyleniyor .. 

Kont, o adamdan aldığı mektuba 
bizzat karşılık vermemiş; yalnız bir 
başka.cıı ile gönderdiği cevapta: 

- Ben onunla düelloya tenezzül e. 
der miyim hi<:? dedirtmiştir. O benim 
seviyede bir insan değildir. Ben o. 
nu köf\Ck gibi yere sererim ... 
Şimdi Kont bu tahkir edici sözü. 

nün de hesabını vermeye çağırılmış. 

tır ..• 
Bundan başka, Kontla karısı ara. -

smda bir mesele daha vardır. Kadın 
kocasından ayrılmak istiyor, fakat i. 
in mahkemelerde uzamasından kor. 

karak, kocasma sulh olrnağı teklif e. 
diyor: Kadın 250.000 İngiliz lirası ve. 
recck, kocası da boşanmaya razı ola. 
cak ve her şey sükunetle halledile
cek. 

Fakat Kont Revcntlov buna razı de
ğil. Para mukabilinde sulh olmaya ra. 
zı. Fakat teklif edileni az buluyor: 

- Bu para şerefimle mütenasip 
değildır, diyor. 5 milyon dolar iste. 
rim ..• 

Barbara Hutton, malılrrı olduğu ü. 
zere, dünyanın en zengin kadınıdır: 

Çünkü, babası ölünce, tek varisi o ol. 
duğu için, bütün milyonlar ona kala· 
cak. 

Fakat kocasından ayrılmak için de 
5 milyon dolar ·;ermeyi kabul etmi • 
yor ... Senelerdenberi devam eden bu 
ihtilaf bakalım nasıl halledilecek. 

( Kısa haberler ) ---
• Burgaz adasında bakkal Andonun 

çırağı Mihal dükkan.da yatmasında11 

istifade ederek geceyarısı çekmeceden 
aşırdığı 12 lira yüzünden dün tevkif e· 
dilmiştir. 

• Akşam kız sanat mektebi müdüı•J. 
Ayşe Ankara İsmet paşa kız enstitü· 
süne müdür tayin edilmiştir. Yerine 
İsmet paşa enstitüsü muallimlerinden 
Refia gelecektir. 

• Evvelki g:in Topkapıda bir oto -
büs hırsızlığı olmuş, şoför Ahmedin 
32G'.> numaralı otobüsü kayıplara karış· 
mıştır. Araba Bayrampaşada bulnmuş, 
çocukların otobüsü gezmek maksadiy· 
le aldıkları anlaşılmı~tır. 

• Çatalcanın Sarıca Ali köyünde 
Mehmet ismli biri amcasının karısını 

scv:niş ve Şabaıı isimli olan adamcağı· 
zı gt•;e tarlada uyurken balta ile öldür 
müşt•Jr. 

• Uşak memleket hastahanesinde bir 
kadın başsız bir çocuk doğurmuştur. 

· -· ı 1{, t<'.bii. ölüdür. 
• Halkcvi umumi merkezi seyyar 

kütüp!1:ıne teşkilatı yap~aktadır. İlk 

seyyar kütüp11ane Balıkesir köylerini 
dol2şmağa hacılamıştır. ı Geçen gün bir spor maçını dinliyor. 

duk. Konuşan "oyunun bitmesine bir 
buçuk dakika kaldı.,, dediği anda mer -
kez "rap,, deyip o tarafı kapamaz mı? 

Poli~. hıı rlnayPtin müschibinl sr
kı hir şekilde anımağa başlamıştır. 
Diğer taraftan işe artliye de vaz'ıyet 
etmiş bulunmaktadır. 1 

• Çatalca hapishanesinde bir sene 
dokuz ay hapse mahkum Mehmet oğlu 
Nezihi kaçmıştır. Aranmaktadır. 
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Harp dönüşü 
Uzun yıllar geçti ... 
Asırlarm kül renkli yosunları bü

rümüş kablettarilı bir müsteh~se gi
l.ıi kuruyan başmın içinde, artık ma
zi yaşamıyordu ... 

Hayata. yeni çıkan bir çocuk gibi, 
dalgın dalgın etrafıııa lıakıyor; in. 
sanları, bir gölge kadar müphem ve 
karanlık görüyordu. Bir sabah, pen
cereden giren güneşe baktı; göz. 
!erine, mA.ziden biraz nur ve hayat 
getiren bu eski Aşiyana, dudakla
rında hasta bir tebessümle gülUmse
di. Bütün, gözlerini ona dikerek, sor
mak istiyordu: 

- Ben neyim? ... Neredeyim? ... 
Fakat güneşin ziyasT, başının için

de biriken gölgelere nüftız edemiyor
du. IIfitıraları. birbirine karışıyor

du ... 
Her gUn geçdlkçe, başının içine 

bir parça daha aydınlık giriyor; o 
siyah yosunların arasında, o hassas 
ve yumuşak yeri buluyordu. Bir gUn 
kula~ının yanında tatlı bir ses işit
ti; gözlerini açtı göremedi. Sonra yü. 
zUnde, yumuşak bir elin temasım 

duydu. Dolrnnmak istedi, bulama -
dı. Ne oluyordu; nerede idi? ... Kim
se, ona, do~ru bir şey söylemiyordu. 
Bütün giln, derin semaya bakıyor; 

bütün gece, gözlerine siyah gölgeler 
doluyordu ... 

Son aylarda biraz kendini bilme

ye başlamıştı. Etrafında dolaşanla. 
rı artık seçiyordu. Fakat pek takat
sızdı. Kımıldanırken kolları düşü -
yordu. Neden böyle olmuştu? .. Bu
raya nereden gelmişti? ... Bunu an

lamak içJn yüreği tükeniyordu. I<'a
kat sonraları yavaş yavaş anl::ıma
Y'1 llaşladı. Başının Jçfndo o mUthlş 
JnfilAkrn sersemlJğl hAll\. duruyor; 
gürültüden kulakları uğulduyordu. 

Fakat dünyaya. ne olmuştu? Başının 
üstünde parçalanan neydi... 

Bir glin, ona, karrsıyle çocuğunun 
rcsnıinl getlrdller. Gözlerine götür
dü, tanıyamadı. Sonra göğsünün üs

tüne koyarak daldı. Resim günlerce 
orada kalm1ştı. Anlamadığı halde o
nu k lınseye vermiyor; hep ör le kal
hini n üstünde tutuyordu. Bir gece, 
el ayak çekildikten sonra, gözleri· 
gözlerinin içine bir hayal getirdi. 
Ve orada. satl~rce yaşadı. Güneş doğ'. 
duğu zaman, onu lıalıl kaybetmemiş
ti. Günlerce hep o hayali gördü; hep 
onunla meşgul oldu ... 

Bu bir eski ruya idi. Ve kimbilir, 
kaç sene oluyordn ... 

Saçları ağırmış: beli bükülmüş; 

~özlerinin feri bir ihtiyara dönmüş
tü. Mazıyı pek iyi lıatırlnmıyordu. 

Yalmız kalbinin içinde, ezeli ve a
teşin bir duygu vardı. Şimdi şu ateşi 
ve hayali, gözlerinin içinde seziyor; 
kalbinde, o ezeli incizabın heyrd\,. 
nrm hisı::ıcdlyordu. Bu lezzet, ruhun
dan hiç çıkmamış ve bu hayali, hlç 
kı:ıybetmemlş gibiydi . Resmi dndak
Jarına götiirerek, ilk busenin verdi
ği heyecanla titredi ... 

Kimbilir, şimdi yaşıyor muydu? .. 
Resmin tarihi, ona, kendisini aldat
mak için \'erilmiş bir teselli gibi ge
liyordu. Bütün bu fel!keUerin ıs
tırapların iıstünden yalnız üç sene mi 
geçmişti'? .. Ve bu üç sene mi, onda 
asırların tahribini yapmıştı? .. Za • 
manın bu kadar müessir olabileceği
ne inanmnk istemiyordu. Fakat onu 
ikna ettiler ve dediler ki: 

- Tarih bile zamanrn bu kadar 
mtiesslr olduğunu. daldkaların için
de, mill~tlerin mukadderatı gizlen
diğini. ilk defa kardediyor. Düşün 

ki, sen hAltl yaşıyorsun! ... 

YaşadTğma kendisi de hayret edi
yordu. El - Arişde, ı:;on kıyamet ~il

nünü hatırladı. Siperleri saran ateş
ten. ciğerlerine dolan keskin duman
lardan nasıl çTktığını bilmiyordu. 
Başının üstilnde dünya parçalanmış, 

ayaklarının altında, topraklar, lıir. 

denbire çökmüştil. En nihayet, ka
ranlık ve uzun bir gece başlıyordu. 
Bu zulmet, senelerce gözlerluin ö
nünden sıyrılmamıştı. Şimdi, bü
tün hayatında, hatıralarının bile 'a
sıl ol.ınıadrğı bu uzak memleketle, 
bir hastahanenin küçük ve loş bir o
dasında, bitmez tükenmez esaret gün 
!erini yaşıyordu. 

Hayatında bu kadar hazin ve mü

teellim olmamıştı. Akşamlar, onu, 
bir mezar gibi sıkıyor; güneşin son 
kızıl rengi, karşıki evlerin damla _ 
rmdan çekilirken, içine hazin bir ga. 
riplik çöküyordu. 

Bu saatlerde gözilniln önünden bu 
hayal hiç ayrılmazdı. Altın saçları

nı çıplak kollarının listüne dökerek, 
başını pencereye dayamış, kendini 
düşünüyor tahayyül eder; hayali, ak
şamların garipliği içinde silinen, u. 
zaldaşan hazin bir rüya olurdu. Bu. 
nu dilşünilrken, kendisinin de gözle
ri dolar; yüreği yanarak ağlardı .• 

Kaç kere onu, tıenceresinin önün· 
de, başı kollarrıım üstüne düşmüş ve 
kondinl kaybetmiş buldular. Düşün
ce, onu, her gün bir parça daha ezi. 
yor; hicran, ona, yeis ve meH\1 veri
yordu. Uykulan kesik ve buhrnn
lıydı. Getlrllen yemekleri yemiyor
du ve her geçen gün, yüreğinde bir 
endişe bırakarak, bir elem, bir hic
ran oluyordu. 

- Yoksa dönemiyecek miyim? ..• 
derdi. 

Ve her akşam, penceresinin öntiıı
de, altın saçlarını çıplak kollarının 

üze rine dökerek, yaşlr gözleriyle dal
gın ve hazi.n, yolunu bekleyen o sa
nşın hnJ ali g(}rilrdü. Kall>i, onun i
çJn ne kadar sızlıyordu! .. 
Çocuğunu hiç görmemişti. Sarı saç 

lı mıydı? .. Galiba karısından, üç se
ne enel bir mektup alınıştı: 

- Bilsen Osman .. diyordu. Tur -
gut sana ne kadar benzi)·or! .. Onu 
gördükçe seni hiç kaybetmedim zıı.,. 
nediyoru m .. 

Ve hayatın, şimdi onda bir arı o
lan u7.n k hatıralarını tekrnr yaşa -
dıkça yüreği yana yana ağlıyordu .. 

Aylar geçti, gene oldu. O her gün 
bir parça dnha eriyor; mihnet ve hic
ran, onu, saksısının içinde kuruyan 
hasta bir çiçek gibi solduruyordu. 
Bir sabah, odasının içinde gezinir -
ken, dışarda, salonda., gözüne bir 
ayna ilişti. Senelerdenberi kendi
ni hiç görmemişti. Değneğine daya
narak yanış yavaş oraya kadar git
ti. Sararmış siması, çukura batmış 

gözleriyle bir ölüye benzeyen kendi 
hayalini tanıyamadı. Saçları ne ka. 
dar ağarmıştı! ... Kendi kendine: 

- Ben, ben miyim?. diyordu. Tek
rar odasına gelerek, yatağının üze
rine kapandı; bir çocuk gibi hıçkıra 
hıçkıra ağlayarak, kendini kaybet

ti. 
Artık hayat onun için bep böyle 

hüzün ve P.lemle geçen günlerin te
selsülünden ibarE\tti. Ne kederlerini 
uyutacak bir te.sellt ve ne hicranla
rını unutturarak bir hadise... Hep 
böyle, başının üzerinden geçen ses
siz bir gtiıı, ruhuna kabus gibi inen 
boş ve karanlık geceler ... 

Gene böyle ıstıraplı geçen uzun 
bir gecenin sabahı. onu derin uyku
sundan uyandırarak. eline kırmızı 
bir k~ğıt ,·erdiler. Pek az fransızca 
konuşan bir Hintli, ona kırık ve 
yarım cümlelerle bir şe~· söylemek 
istiyordu. Anlamak için doğruldu; 
kelimelere dikkat etti. Yanlış mı an
lıyordu? ..•• 

- Ben mi? .. dedi. Bugün! 
Eliyle uzakları işaret ederek: 
- Türkiyeye! ... 
İşittiklerine inanamıyor; şaşkın ve 

anlamıyan gözleriyle etrafına bakını. 
.(Lut/en sayı/ayı çeviriniz) 

1 



,ordu. Sonra ona izah ettiler: 
- Evet. .• dediler. TUrkiyeye •. F.sfr. 

1er mUhadele ediliyor. tık posta üç 
yQz ki§inin içinde siz de dahilsiniz.. 
Buglln hareket edeceksiniz! .•• 

Bu haber hastahanenin içinde bli • 
yük bir hidise oldu. Herkes hazırlanı. 
yor; çantalar bağlanıyor; kapının ö • 
nilncle, esirleri nhtmıa götürecek olan 
otomobillerin gürültüleri işitiliyordu. 
Orman, sevincinden, bir çocuk gibi 
çırpmıyor; hayatının bu bahtiyar gü. 
ntı için yüreğinden Allaha karşı şük. 
ran ve bugft ile dolu bir dua yükseli. 
yordu. Sanki o mefü1c gibi yatağından 
kalkamıyan, yürürken bacakları tit • 
riyerek düşen Osman, o değildi. Her. 
keaten evvel elbisesini giyerek çıktı; 
otomobil~ ilk binen o oldu. Artık bu
radan, bir ecel gibi onu yatağa esir 
eden bu binadan bir saniye evvel u. 
zaklaşmak istiyordu. Artık elem ve 
mtırap yeterdi. V c bir kere buradan, 
bu ölüm kokan topraklardan ayrıldık. 
tan sonra artık ölmezdi ... 

Bir ruya görüyor gibiydi. Vapur, 
Bomhaydan ayrılıncaya kadar gözle. 
rine inanamadı. Bütün yollarda, sene. 
Ierdenberi çektiği uzun ıstırabı dil.. 
IUDdtı. Fakat artık yaşıyordu. Diğer 
esirlerle beraber kendisini bir Türk li
muıJDJt çıkaran vapurdan ayrılırken, 
aankf orada ilk hayat nefesini aldı; 
karaya ayak basar basmaz, eğildi; se. 
nelerdenberi yüreğinde bir yara gibi 
ımlayan hasret acısıyla ylizünü gözü. 
Dil v&tanmm topraklarına sürdü. 
Artık onun için tamamiyle yeni, 

l&Dkf görmediği, bilmediği bir hayat 
bqlıyordu. Burada güneş, daha par • 
lak, sema, daha derin ve aydınlıktı. 
Nefes alırken, hayatı damla damla 
tadıyor gibiydi. Yolda ona çÔk şey. 
ler anlattılar; bilntediği, işitmediği 

binlerce facia hikaye ettiler. Fakat 
o hfç birini dinlemiyordu; maziyi ta. 
mamlyle affetmişti. 

Şimdi gözünde yalnız bir hatıra 

yqıyordu Zebranın resmini kalbinin 
üstündeki yerinden çıkarıyor; gizli 
gizli ona bakıyordu. Ne za.mandanbe
ri ondan hiç haber almamıştı. Mek • 
tuplar bir senede gidiyor diyorlardı. 
Belki kendisinin ya3adığından bile 
haberdar değildi. Derin bir göğüs ge? 
çlrerek: 

- Zavallı Zehra.. dedi. Kimbilir, 
ııe mUşkUI mmanlar geçirmiştir!.. O. 
na, geldiğini hiç haber vermiyecektl. 
Pek acı gelen bu ilk ve uzun ayrılığın 
mUklfatmı, ona böyle ve~yi düşU. 
ntlyordu. Kim.bilir, kendisini birden • 
bire karşısında görünce, ne kadar se. 
vinecekti ! ... 

Yollar, bir esaret hayatı kadar u • 
zuyor ve bitmiyordu. lstanbula yak. 
lqtıkça sabmnzlık, kızgın bir burgu 
sfbi, kalbini oyuyordu. Saatler, birer 
)'il kadar uzun ve kasvetli geçti. ta. 
tuyonlarda du.ru§lar, onu boğan, bir. 
uap, bir işkence oluyordu. Uzun sa. 
atlerden aonra, uzak miııarelerln siv. 
rl uçlan, kızıl ufkun Uzeriıı.de kara. 
nrkm, tren bahçelerin içine girdl Son 
meftifte akşam olmuş, siyah servile
rln Oattine mezarların korkunç ka • 
nnhfr çıökmüttti. 

~. ağır ağır Bağlarbaıma gı • 
Jiarken, qağıda Boğazın sulan, gece. 
1erdeıı daha karanlık ve derin görü • 
~u. Uzaklarda limbalarm, suya 
CIDten akisleri titre§iyor; sahiller, u. 
yayan gecenin göğsünde, bir kabus 
111'1 ağırlaprak kararJI<>rdU. :Memle
btln haV7.Umda, mağmum bir silkUn 
ftl'dı. Büyük İstanbul, korkulu ruya 
sönm hummalı bir hasta gibi, bu si. 
Jab klbusun altında, sanki inleyerek 
lltJnp çekiyordu. Bu §ehrin bu ka • 
itu- BeElz ve gamlı gecesini, ıimdiye 
bdar hiç görmemişti. O kadar ses. 
8lzdl kl insanlar hiç yaşamıyor gibiy. 
41. Xaranlık yüreğini sıkıyor; bu gam. 

geceden, yüreğine meçhul bir endl-
18 llrayet ediyordu. Bazan lsa.bmm 
prl~aasasiyetleri olurdu. Ve böyle 
lebe~ teessilrlerin, endişelerin, ha. 
,atmda bir f eli.ketle alikadar olına. 
llDdan çok korkardı. İçine garip bir 

pbo dllttil; kendi kendine: 
(De1Xlmı yarın) 

• Geçen bir hafta içinde gümrük 
muhafua tqkilAtr, 59 kaçakçı, 1o·so 
Jıllo ıttmrUk kaçalı, 87 ·kilo lnhiaar ka
.ır, IS aJtm lira, 356 TUrk liraıı, iki 
llDlla, 111 mermi ile zı kaçakçı bayva
mele cePımlftlt. 

Almanların 
Lav ren si 

(8 'ncl sayt/aadn deutlm) 
ti barının iade edildiğini öğreniyor; 

Tahranda temyizen tetkik safhasında, 
yüksek mahkeme, aleyhindeki iddiayı 
reddederek, davadaki mahkfuniyet 
kararını kaldınyor. Bununla beraber, 
artık yorgun ve aldanmış adamm ha
yatını yeniden temine, bu neticede 
yetmiyor. 29 Teşrinisani 1931 de, 51 
yaşındayken ölüyor, Hekimlerin ra • 
poruna göre, clllmünün sebebi, kalbi. 
nin zaafa uğramasıdır. 

BUtUn dünya şöyle bir yana dur. 
sun, Alman milleti de Vilhelm Vasmu. 
sun kim olduğunu, ne zaman neler 
yaptığını ve yapmak istediğini, uzun 
zaman bilmiyor. İlk olarak Büyük Brt. 
tanyalı Kristof er Sayks ve sonra da 
Alman Dagobert fon Mikuş, kendisine 
dair kitaplar neşrederek, onu tanıtı • 
yorlar. Ancak bu 2 kitap neşrediltnce. 
dir, ki "hayretle ve heyecanla, r.engin 
bir ömUr, devlet için cesurane bir mU. 
cadele, büyük bir şahsiyet ve bu ph.. 
siyetin hailevi ölllmü,, mechulden ma. 
luma çıkıyor. 

Cenubi lranda Vilhelm Vasmuaun 
tahriki.tını bastıran Büyük Britanya 
generalinin oğlu, aradan 20 sene ge • 
çince yazıp neşrettiği kitapta, bu Al· 
man casusunun hayatını anlatırken, 

bu o zaman kendilerinin muhasnnı o. 
lan adamın muvaffakiyetini "Açıktan 
açığa harp iJanı hariç olmak iizere, 
Vasmus, arzu edebildiği her şeyi elde 
etmiştir,, yollu ifade etmi§tir?! ••• 

Umumt harpte, az bir mesafe ötede, 
Arabfstanda ve umumi harbin son saf. 
halannda lran hududuna daha yakın 
olmak üzere, faaliyet gösteren Ingi • 
lizlerin casusu T. E. Li.vrenele "Al • 
manlarm L&vrenıi,, denilen Vilhelm 
Vasmus arasında, bazı benzerlikler 
mevcuttur. Fıtraten akraba saydan 
bu iki casus, ayni esastan faaliyete 
giri§Dllglerdi. LA.vrensin Vasmuatan 
daha başarılı neticelere varan faali • 
yet gösterebilmesini, Almanlar, lngi • 
lizlerin casusunun daima kudretli Bil. 
yük Britanya devletinin himayesine 
mazhar olınası, ma.kiııeli ttlfeklere, 
tUrJU tdühlara, cephaneye ve her şey. 
den evvel de bilhassa altına. dayan • 
ması, istediği kadar para harcıyabll. 
mesl ile tefsir etmektedirler. Bun-. 
mukabil Almanların casusunun vata. 
nından ayrılmış, çok uzakta, Adeta 
serseri ve firari dolapn, sllilısız, pa· 
rasız, fakir bulunan bir adam olduğu. 
nu kaydederek, kabflteytl itibariyle o. 
nu Lavrensten aşağr görmek eöyle 
dursun, hatta üstün sayıyorlar; "AL 
manlann Lavrensi,, denilen Vilhelm 
Vasmusu!? ... 

Fakat, ne de olsa, yukarıda, bir ki. 
taptan iktibas edilerek belirtilen bu 
hükme, Vasmusun "arzu edebileceği 
her şeyi elde etmiı,, olduğu htıkmüııe, 
burada dokÜıımak yerindedir. Bqka 
cihetler bir tarafa, Vllhelın Vasmu • 
sun, ı. "DU.mi harbin bqlangrcrnda Ber
lin dönilfl1 İstanbul& da uğrayarak 
TUrk hUkfunetiyle temas edip trana a. 
yak basmca, ballıca bir hedefi vardı, 
ki o da eskiden konsolos olarak bu. 
lunıduğu Butebri elde etmekti; orada. 
ki garnimnu ortadan kaldırmak, TUr. 
kiye ile Ef ganistan arasındaki bu eğ. 
geli kaldırmakla muvasale ve irtibat 
yolunu açmak için .. Bu suretle de 
Efganistanla temasın bu memleketi 
de umumi harpte müttefikler lehine 
kazanmağa yarayacağı hesaplanıyor· 

du. Halbuki, bütün uğraşmasına rağ. 
men, Buşehr, boyuna lngiliıJer tara. 
f ından tahkim edilerek, sonuna değin 
Almaıı casusiyle istihza eder gibi, 
karşısında sağlam yilkselıniştir. Bu 
noktadan, Vilhelın Vasmusun "arzu 
edebileceği her şeyi elde etmiş,, oldu. 
ğu, ortaya konulmuı öyle bir iddiadır, 
ki - başka hiç bir noktadan itirazla 
karşılaşmasa. bile - sonuna değin 
kesenkea bu itirazla karşılqır: 

- Ya Buşehr!? ... 
Bl'ITİ! '! .. 

• Evvelki gün lıtiklil caddesinde 
iki tramvay araamda 11kıprak ezilen 
Osıı-.an iıimli ihtiyar köy)a dün hasta
hanede ölmüttür. 

• Universite birir1.:i devre askerlik 
kampı bitmittir. İkinci devre kamp ya
nn bqhyacaktır. 

• · Konservatuvar ıehfr bandotu 
kıımmdan bu ıene 12 talebe mun ol
muttur. Mezunlann diplomaları diln 
merulmle verllmiJtlr. 

Haftalık 

Radyo 
Programı 

11 • TEMMUZ - 938 - PAZARTESİ 
OGLE NEŞRİYATI: 

Saat 12,30 Pllkla Türk musikisi, 12,50 
Havadis, 13,05 Plı\kla Türk musikisi, 13,30 
.Muhtelif Pllk neşriyatı, 14,00 SON. 
AKŞA~I NEŞRiYATI: 

Saat U,30 Plı\kla dans musikisi, 19,15 
Çocuklara masal: Bayan Nine tarafından, 
19,55 Borsa haberleri, 20,00 Saat ayan: 
Grenvlç rasathanesinden naklen, Sadi H0t
ses ve arkadaşlan tarafından Türk musi
kisi (Hicaz). 20,45 Hava raporu, 20,48 Ö
mer Rıza Doğrul tarafından arabca söylev, 
21,00 Saat ayarı: ORKESTRA: l - Osc
heit: 1\larş. 2 - Ofenbah: La 1i parlzyen. 
3 - Skrlyabin: PrelOd. 4 - Çaykovsky: 
Alegro ırazya, 21,30 Fasıl Saz Heyeti fb. 
rahim ve arkadaşlan (Kürdili bicazkAr). 
22,10 Müzik ve varyete: Pepebaşı Beledi. 
ye bahçesinden naklen, 22,50 Son haber. 
ler ve ertesi gilniln programı, 23,00 Saat 
ayarı: SON. 

12 - TF.MMUZ. 93 • SALI 
öGLE NEŞRiYATI: 

Saat 12,30 Pllkla Tllrk musikisi, 12,50 
Havadis, 13,05 Plı\kla Türk musikisi, 13,30 
MuhteliC PIAk neşriyatı, 14,00 SON. 
AKŞAM ?lı"EŞRlYATI: 

Saat 18,30 Hafif müzik: Tepebaşı Bele
diye bahçesinden naklen, 19,15 Konferans: 
Beyoğlu Halk evi namına: Semih mümtaz 
(Muaşeret telekkllerl). 19,S5 Borsa haber. 
lerf, 20,00 Saat ayan: Grenvic rasathane. 
sinden naklen. Vedia Rıza Te arkadaşlan 
tarafından Türk musikisi (Kürdili, Muhay. 
yer, Hüseyin!). 20,45 Hava raporu, 20,48 
llmer Rıza DoArul tarafından arabca söy. 
Jev, 21,00 Spat ayarı: ORKESTRA: 1 -
Bellini: Norma. 2 - Yoncier: Jean dö Lo
ter. 3 - Rahmaninofl: Lllo, 21,30 Cemal 
KAmlJ ve arkada~lan tarafından Tilrk mu. 
sikisi (Mahur). 22,10 Müzik ve varyete: 
Tepebaşı Belediye bahçesinden naklen, 
22,50 Son haberler ve ertesi günün proy. 
ramı, 23 Saat ayarı: SON. 

13. TEMMUZ • 938. ÇARŞAMBA 

OCLE NEŞRtY A Ti: 
Saat 12,30 Plakla Tilrk musikisi, 12 SO 

Havadis, 13,05 PJAkla Türk musikisi, 13,30 
Muhtelif plAk neıriyatı, H,00 SON. 
AKSAM NEŞRiYATI: 

Saat 18,30 Konferans: Eminönü Halk • 
'ri namınu Sami Karayel (FeLir'den bu gü. 
ne kadar lstanbulda spor). 19,15 Nihal A,. 
sun Te arkadaşlşan tarafından Tilrk mu. 
siklsi (Uşak, Hüzzam, ve halk şarkıları). 
19,55 Borsa h&terlerf, 20,00 Sat ayan: 
Grenviç rasathanesinden naklen. Şehır 

Bandosu: Cemil Dölener idaresinde: 1 -
Dihtre und Baver - uvertür • Suppe. 2 -
Bale ejipsiyon • süvit l. 2. 3. 4. - Luijinl. 
3 - La paloma • Serenad. f - Viner Bon
bon - Vals - Straus. 6 - Graf Zeplin - Mart 
• Tayge, 20,45 Hava raporu, 20,48 Omer 
Rıza Do#nıl tarafından arabca ıdSyln, 
21,00 Saat ayarı: Bedriye Tüzün: Şan • 
Stüdyo orkestrası refakalile, 21,30 Tahsin 
Karakuş ve arkadaşları tarafından Tilrk 
musikisi (Sultani yeltah faslı). 22,10 Mil
zlk ve varyete: Tepebaşı Belediye bahçe. 
sinden naklen, 22,50 Son haberler ve er. 
test IJiinün programı, 23,00 Saat ayan: 
SON. 

14 • TEMMUZ • 938 PERŞEMBE 

öGLE NEŞRİYATI: 
12,30 PlWa Türk musikisi, 12,50 Hava.. 

dis, 13,05 Plakla Türk musikisi, 13,30 Muh. 
telli Plak neşriyatı, 14,00 SON. 
AKŞAl\l NEŞRİYATI: 

Saat 18,30 Hafif müzi1': Tepebaşı Bele. 
diye bahçesinden naklen, 19,15 Spor mu. 
sahebeleri: Eşraf Şefik, Bona haberleri, 
20,00 Saat ayarı: Grenviç rasathanesinden 
naklen. Settar Körmilcil ve arkadablan ta
rafından Türk musikisi (Hüseyni, SuzldU, 
Hisar puselik, Şehnaz buselik, Nahavenl). 
20,45 Hava raporu, 20,48 Ömer Rıza Dol
rul tarafından arabca söyleT, 21,00 Saat a. 
fan: ORKESTRA: l - Roslnlr Vilbelm 
Ten. 2 - Lehar: La fam ideal vah. 3 -
Paduk: Prafraz. 21,30 Semahat Özdenses 
ve arkadaşlan tarafından TQrk musikisi 
(Uşak ve halk tllrkilsü). 22,10 Konser: No
votinden naklen: M. Kemal idaresinde or. 
keatra, l - Orkestra: Verjmenle llbe vals: 
Fol Linke. 2 - Şarkı Tenor Bakeas. 3 -
Orkestra: Solvek Lll: Gril. -4 - Orkestra: 
Macar çilan parçaları. S - Şarkı: Bariton 
Yunka. 6 - Orkestra: Serend dö Toselll. 
7 - Orkestra: Bulgar potpurrisi. 22,50 Son 
haberler ve ertesi gllniln programı, 23,00 
Saat ayan: SON. 

tS • TEMMUZ • 938 CUYA 
Or.LE ?\'E$RlY ATI: 

Saat 12,30 PlAkla Tilrk musikisi, 12,50 
Havadi~. 13,05 PlAkla Tilrk mmdklsl, 13,30 
Muhlelir plllk neşriyatı, 14,00 SON. 
AKŞAM NESRfYATJ: 

Saat 18,30 PlAkla danı maılldıl, ıt,tı 
Konfer:ın5: Ali KAml Akyls (Cocuk terbi. 
yesl). 19,55 Borsa haberleri, 20,00 Saat a. 
yarı: Grenvlç rauthanesinden naklen. Mil
nyyen n arkadaılan tarafından Tllrk mu. 
alkld (KllnUU blcaülr pepeT: Blluam, 

Doğu köylerinde 
Kitabı münasebetile bir kaç s 

.. Do&u köylerinde tetkikler,, kiatbt, 
ıimdiye kadar tetkik edilmemi§ bu 
mev%Uda ilk ve muvaffak bir eae11dir. 

Rükneddin Fethiyi, Doğu köylerin
de ıörmüt. konuımuıtum. Tetkikleri
ni anlatırken: 

- Türk köylüsüne iftira ediyorlar. 
Türk köylüıünü birçoldan anlamıyor
lar .• 

Demitti. 
Hayatın en acı mUf1dilltlanna cö

ğila gererek tattan ekmek çıkanrca11-
na çabpn köylUlerin içinde cezmif, 
onlarm tf 'r+lcrini dinlemiı oldupm 
için ldoktorun aöı:leri beni çok al!ka
dar etmlf ti. 

- Türk k8y1Werine iftira ediyor
lar •• 

Sözünü unutmadım ve kıymetli dok
torun tetkiklerini merakla bekledim. 

A11rlarca ihmal edilmip paaaru, 
ıuıuz, melnensia, toprabu buakılmıJ 
Doğu klSylerinde hummalı bir kalkın
ma faaliyetinin devam ettili mralarda 
Rülmdddhı Fethi neler cBrmUftil? 

Kitab f8yle birkaç kasa ve köyiln 
gezilmesi ile hutrlanımt delildir. Mu
harrir, tetkik sahamı ıu aatırlılrla an
latıyor :''T:-1t-&on, Gilmilfbane, Erzu• 
nun, Karaköte, Karı, Çoruh, ve Rize 
vilAyetlerine bağlı 80215 kilometre 
murabba bir sahaya ıerpili 200 tipik 
köy üstünde yapılan bu geziler, koca 
bir vatan parçasının hakild çehresini 
ve ihtiyaçlannı daha açık bir •urette 
tetkikte fll"lat verd.i, 

Ve B. Rükneddin Fethi, tetkiklerini 
ilmileıtimıiı, birçok mebezlere bat 
vunnuıtur. 

Fakat ''Doğu köylerinde,, kitabın 

yecine ve daima üzerinde kalacak ilı
tllnlUiil, genç doktorun objektif mü
phedeleridir. 

Halk v~ hak, buciinkü Doiu kalkın· 
muı danaı ..ıuı .. ıs 1ll1erl -..mık 
umumi mukayeee, JdSt&- m&MJar pbl 
başlıklarda, Türk köylüsünün bütün 

karakteristik tarafları tebarüz ettiril
mi1- Onlann yüksek f eraıat ve vatan 
atin ile baprdıklan güçlükler göıte

rilmiıtir. 

''Doğu köylUıUne ütira ediyoruı,. 

batlıklı yazıdan birkaç satır alıyorum: 

"Biz sözüm ona münenerler itiraf 
etmeliyiz, ki nankör Ye hazan da müf· 
teri,iz. 

Bana Doia k\\ylei için: 
- Eflriya tahiatbdD', on kurut için 

adam öldürürler. 
- Mutauuptırlar. Matrut in•na 

bile tahammül eclemaler. 
- Kendilerini ölecek bile olsa dok. 

tora ıöstermezlcr. UfiriikçiJ'• kotar-

Upk). 20,45 Hava raponı, 20,48 Omer Rı. 
za tarafından arabca söylev, 21,00 Saat a
yarı: ORKESTRA: l -Lalo: Lö ruva d'Ys. 
2 - Translatör: Vala entermezzo. 3 - Çay. 
kovsky: Andantino. 21,30 Muzaffer tıkar 
ve arkadaşları tarafıdan Tilrk musikisi 
(Nahavent fasb). 22,10 Müzik ve varyete: 
Tepebaşı Belediye bahçesinden naklen, 
22,60 Son haberler ve ertesi lilniln Pl'Ol
ramı, 23 ,00 Saat ayarı: SON. 

16 - TEMMUZ - 938 • CUMARTESi 
OGLE NEŞRiYATI: 

Saat 12,30 Pllkla Türk musikisi, 12,50 
Havadis, 13,05 PMkJa Tilrk musikisi, 13,15 
KoKnser: Novotinden naklen: M. Kemal 
fduerfnde orkestra. ı - Orkestra: Kı-6-
nunpmarcb de l'Opera "Le Propbele., Me. 
yerbeer. 2 - Orkestra: Faust: Fantaiale 
(Goundo). 3 - Şarkı: Tenor: Bakeas. 4 -
Keman solo: Ganzoneta du 'COncert Tsehsl. 
kovsky, M. Kemal tarafından. Orkestra: 
Suite de Celebnes valses. 6 - Sarin: Bari
ton Yunka. 7 - Orkestra: Çoban kızı 
(Türk opereti). 1',00 SON. 
AKŞAM NEŞRiYATI: 

Saat 18,30 Rartr milzik: Tepebaşı Bele. 
diye bahçesinden naklen, 19,li Konferans: 
Pror. Sallb Murat (Fen musahabeleri). 
19,55 Borsa haberleri, 20,00 Saat ayarı; 
Grenviç rasathanesinden naklen. Belma ve 
arkadaştan tarafından Tllrk musikisi. (E. 
vlc faslı). 20,45 HaYa raponı 20,'8 Omer 
Rıza Dolrul tarafından arabca a6yln, 
21,00 Saat ayan: ORKESTRA: l - Keler. 
Bela: Tampl vayhe. Puçini: 2 - Manon 
Lesko. 3 - Caykovesky: Dans arab. 4 -
Çaykovesky: Vals. 21, 30 Necmettin Aısa 
Te arkadaşlRM tarafından Tllrlt musikisi 
(Uşak faıh). 22,10 Mtlzlk ve T11ryele: Te
pebafı Belediye baheeslnden naklen, 22,50 
Son haberler Te ertesi sGııOa procraau. 
23,00 Sut ~: SON. 

mazlar. 
- Hisleri wı heyecanlan 

uframııtr. Sevıi ve tefkat ve 
met tanımazlar. 

Demitler Te bir çok da la'YİaJ9 
nasilıatlarda bulunmutlardı. L .. 
Ye İjreti bir iakin 7eltm•11H11is 
riz, ki içimi2de pek çoiumaz 1la 
raJan elin hakikat zannetmektedir. 

Halbuki en IMi,.ük, ne fabit, • 
bW dalalet

Tarih aayfalannda biraz prili 
düne bakalım. 

Yüzlerce sene Doluda hmar w 
kiin tcmia edibnemit- Valilar, 
kamlar, memurlar tayin oluaduia 
birlere bölük bölük jmdlnna lna 
leri ile ıiddüniıler. 

Yüzlerce sene Dofq W,.liisii .. 
lumda ne yuvaamda, ne de 
rahat kabmttır.,, 

Bu yası bir edebiyat numunesi de 
dir. Kıymetli muharrir, köylünün 
tiii bu mcpkkatleri saydıktan 
rakamlart, konuıturuyor. 

Cumhuriyet idaresi köylülere nel 
yapauf, nelenie muvaffak olmuı, ne 
leri eksiktir ve ne yapmalıdır. D 
ve bugünkü köylü neldir? 

Her mevzuu benimliyerek, d 
tetkik eden genç doktor, köylünün • 
ne, onlan tedavi edrek, onlara 
vererek, dertlerine deva olarak ci 
içinldir, ki eserine batlı baıma bir 
ğer vermittir. 

Köyü, köylüyü ve memleketinl 
dan eeven Rükneddin, her ıönıt.11111 
açıkça yazmııtır. Bakınız, Iidırdül 

mayı töyle anlatıyor: 
"Bü7ük Atndainun ,_.•telini 

ptan pamuk yatalı li'br ovuma ....... 
kövler (bilhasaa Bafköy nahiyeü) 
aylannda aıtma nöbetJ.i ... len .... 
JIQ'OI'. Bu z~qin bölsede W .._. 
akaif Wr utma mücadelesi J8P...._,. 
ta • • .. , ''ı • Wr uman iı111·.,.."'11C' 
çük nu:•yasta bir teıkillta •~ç oldu· 
iuna kani bulunuyarum. 

Şüphe.iz ki iıtihal meniminM W, 

amelenin ~ahi Maiun DöMtİ uinau 
ifinden kalması iktl...ti i..km..I• Wr 
zararcbr.., 

Mektebini bitirdikten aonra Anedo
lunun kucağına atılan Rükneddin Fet
hi, konforlu, eğlenceli bir !ehri arka• 
unda bıraktığı için uz~ntü duymuyor, 
billkiı bakımsız, yardımaı emele muh· 
taç Türk köylüıiıne yaranabildiii için 
duyduğu haz ve vazife atkının aaa
detini bütün gençliğe haykınyor. 

"Doiudaki mahrumiyet ır.m-
lan kasabalannua ve köylerinize aide· 
bilmek için sizlere dinden daha iyi 7o&.. 
lar Ye yerler hazwlaımıtır. YiiriiJ• 
dava11 balandnmek aha cari Mre
lret etmek Te daha vaimli neticeler U. 
mak için bu yayla 7ollannda aizi11 
de ..,inW duymak lıtiyorı... Tl ki 
,.amaçlara serpili büir Ye laicla
)'İ nabit köylerin puL baVMı arzu it
tiyak türküleriniz ile yıkanabilıin." 

Rükneddin Fethinin "Doiu ldSyle• 
rinde,, kitabı bugünkü doğuyu bir ay
na gibi aksettirirken, "mahrumiyet 
kahramanları,, diye tavsif ettiği kBylll
nün refaha kavutmaaı için TUrk ıq· 
Jiğinin vazifelerini hatırlatıyor. 

Kitabı dikkat ve ibretle bütün Ttlrk 
ıençliğinin, Türk münevverinin ve 
Türk köylüsünün okuma11111 tavsiye 
ederken, genç muharririn cidden teb
rik ve takt:lire değer qıiz bir ner vtl· 
cuda getirdiğini ıöylemek isterim. 

NiJUi Abıet 

* Teofil Gotye vapuriyle dün tebrl
min 300 seyyah gelmittir. 

• Vali Muhittin Uıtündağın Zincir
likuyu mezarlığı meseleli dolayıaile 
temyiz ceza .dairesindeki muhakemeli• 
ne önümüzdeki perıembe günü 'bqla
nacaktır. Kendisine tebliğat yapıJmıt-
tır. • 

• Turing kliibil dün Şirketi Hayrl19 
nin 72 numaralı vapurile bir denis se
zintiai yapnuttır. 

• Genelkurmay Bqkam :Marepl 
Fevzi Çakmak dün Konyaya citmit. 
meraaimle karplalUDlftlr. 

• Akay idaresi YUrilkali plljı &IW 
Çemlimamna ela yum ll'ıl_,. Jııll'8C 

vermltdr· 
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Ankara gü.c~ = E 1 Dün ve yarın 1 
~ Tercüme Külllyall ! 

1 
Bls1klet teşvik 
mUsubakaları 

Çekosıovakyanın 

yeni Belgrat elçisl 
Bclgrad 10 (A.A.) - Başvekil ve 

Hariciye nazın Stoya:dinovi~ ÇekA:l9lo-~ l lNCl SEUt \ 

J_ No. Kuru~ l 
I; l Safo lOG § 
j 2 Aile çemberi 100 E 

Demir sporu 1 - O yendi ve 
kupayı kazandı 

Buıün bisiklet teşvik müsaböıkalan 

yapıldı. Türkiye bisiklet birincilikleri

ne hazırlanan Ankara bisikletçileri se

yircilere çok heyecanlı dakikalar ya

şattılar. 

vakyanın yeni Blgrad lçisi Lipayı ka
bul etmiştir. Lipa mumaileyhe itimat-

namesinin bir suretini vermiştir. Sto
yadinoviç öğleden evvel Romanyanın 

~ S Ticaret. banka. boraa 7~ ~ 
f \ o;;~;~u:.: ıhtııAı ~~ j

1 l 6 Rasin ı 7~ ~ 
J : ~~u:ı;ıırı lhtııali :: ( 

~ 9 lsfahana doğru 100 j 
~ 10 Ra&n lJ 7~ a 

--:=--~ <Uu '\t•ri)I blrdt-n alanlara 1 lira 83 § 
kuru, ikram edilir, , e % IJr• sı '1uru, ~ı 

= PC1;ln alınarnk kıllanı ayıl:. 1 er lira· i 
i dan \'Cr«"sl)e bırakılır.) =' 
~ 2 l\·vt Sl~lll 

(_= 11 Gorıo Baba 100 ) 

l 2 Oelilığın ı.ısıkcıloJı.'lı 5U ~=-
' ıa llkbannı aellen n. = 
g_-_= 14 E.:ngt:Jrek dUğumü 60 \ 

ı~ lta..<ıin uı 1~ ğ 
= 16 Samım·ı saad"'t .. " -
~ 17 bt.atuıt.11& .. ;; ~==~ I 18 Çocuk dilşilrtE:nl~r 60 ~ 
~ 19 Uiıo ,,.e reıaefe 80 g 
g 20 CemıyeUn aaıllan 100 a 
~ <Bu •eriyi birden alanlara 1 lira 30 ff 
ğ kuru1 ikram cdlllr, ,.e ı Ura 20 kuruş ~ 
i PC§ia alınarak kalanı ayda l er llra- € 
1 dan veresiye bırakılır.) ~ 

i 8 UNCU sı-;nı i 
i 21 HUkUmdar millet 60 ~ 
~-= 22 YenJ ıJml ıiholyet 75 i 
§ 23 l{omUnızm M==: .. ~ 

---~ 2.ı Gilotln iktıaadi lflerl 60 
25 Cumhurıyot 50 § 

Ankara 10 (Kurun) - Ankara kliıp 
leri arasını:laki dostluk maçının galip· 
lcri bulunan Ankaragücü Demirspor 
maçının bugün yapılacağını dün bildiı
miştim, bugün Ankaragücü ~.ahasında 
saat 17,30 da bu maç yapıldı. Ankara 
gücü bir sıfır galip gelerek Ankara 
d:>Stluk futbol şampiyonu oldu. 

Haftaymlar her iki tarafın arzusı.: 

vechilt: y~nmşar saat olarak tcsb:tlen
mi~ti. Oyun asabi ve sert bir hav~ 

i:rinde ba~ladı ve öyle bitti: 

Çok seri oynanan maçta z :':lan zaman 
her iki tarafın da kaleleri önünde teh
likeli anlar oldu. Fakat gol yapmak 
imkanı hasıl olmadı. 

Birinci haftaym bu suretle b:tti. İkin 
ci haftaym başladığı zaman Güçlülerin 
faikiyeti gözden kaçmıyordu. Güç so! 
açrğr Hamdinin uzun bir pasını alan 
Fahri iki Demirspor müd;ıfii arasın· 

dan sıynlarak ilerledi. Kalecile karşı 

Macarislanda intıhabat 
Budape~te, 10 (A.A.) - Abadsalok 

vilayetinde yapılan kısmi intihapta 
Harbiye Nnzırı General Ratz Nasyo. 
nal sosyalist namzedi Mcskoya ancak 
3357 reye karşı 4467 reyle kazanmış. 
tır. 

Nasyonal sosyalist namzcdine veri. 
len reylerin yekünu hayret uyandır. 
mıştır. Hususiyle ki intihap açık rey 
puslalariyle yapılmıştır. Nasyonal 
sosyalistlerin vilayetlerdeki büyük j 26 Tercüme 100 ( 

:=====~== : .~:;!"'°' ~~ '=- HALK OPERETi 
29 Kapitalizm buhranı 50 = Bu akşam Suadi-

30 Salambo 125 : ye ŞEN yol ti • 
g= __ -=.., (Bu seriyi birden alanlara 1 lira 22 '§ ratrosunda, Salı 

nüfuzuna bu blr delildir. 

ı.uruş ikram edilir, \'C 2 lira ~ imruş ~ I akşamı Gedikpaşa 
%_ peşin alınarak kalanı ayda 1 er Ura- §

1 
Azak tiyatrosun -

dao \'Cr<ı .lye bırakılır. €, da, Perşembe ak· 

4 U?\'CtJ SERl ~ şamı Beykoz is· 
~ ................. ...aıv. .... .. =...-.......... -~---...... :.~..... -a.ıe ..,,... ...... 

32 MetAfizlk 40
60 

-=:.! Buyilk operet s ! 33 lskender perde 
- 3 4 Kadın ve aos ya llzm ı 00 ~ lr;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 

, E ~~ş,;.;.n•• :~ lı Gizljh~r~':1uk 
i§=_I ~ 39 Heraklit 25 

~==--- 40 Ruhi oıucizcler 75 gl 
( llu -ıcri) 1 blrt.lcn alanlara 1 ıJra 4 ~ 

==_::i kuruş ilıram l'lllllr, \C 2 llra 3E lrnrvı §1 

i ~~:-·~~~~~~\F!~~:~m~ .. ·;- ;=:
1 

--

==---_-= aı Pse ı e 1 eri 
'3 Eflatun ~ ı 

: 44 Gizil harpler 75 ~-
~ 41 Diaraelinln hayatı 100 
\ 46 MetarlzUr nedir 25 g 
f 47 Yenı adam 75 \ 
\ 18 frsJyeun te.'lirlcrf 75 1 
f= 49 PollUka fclsr.feııl 75 5_§ s M Eatetlır 25 

f CBn •eriyi birde• alanlara 1 Ura 
_ 50 kuru, ikram ed!Jlr "e 2 ıır:a S6 ku· 

ı_=_ l'UIU peşin alınaraıc kalaaı a)·da 1 er 
liradan V<'rot1lye btrakılrr.) 

JO<i 
2!'ı 

41 

40 

7~ ; 
3~ 

' 

fi N'CI SERi 
51 Erneıt ı r 52 Para 

::'-~-= M Seıar 
54 timi reısere 

~ 55 Karıncaların bayatJ 
İ 56 Deruosten 

\ 57 Çlc;eron 

i 58 Hlpnotlzma 100 ~ 
\ 59 insan :'>el j 
: 60 Yeni kadın '4 ~ 
c E 
: (IJu 'lerl)1 blnlf'n alanlara 1 Hra 26 i 
l k~ruş ikram «'dlllr: \"t'! -ı llrtı 4 kuruş ~ 
\ pCJtlll almarak kalanı a3 da ı er llr:a- ~ 
i dAll ,·crC!llyc bır-~ılır ) g 
i -
• '1 N<'I SEHi ' l ~ ~:~t~n 61bmü :: ) 

: 64 E\'lilık 20 : 

(
'= 6:i aızıı ras~~. ~ıırhı Verı: !'il• §'=~ 

A nkıır.ı ı· ... ı.ıı•,ı \ o\ ı.. 11 ı.. ı 1.ıhı•' ı --·----1 

Oeğerll ıııüterclın bay Ha.uıuı 
Varoğlunun Antuan Zişkadan dl 

llııılze r,et; lrdiğl bu eser ::ıugünkü 
dUnya hadiselı>rinin kaynakları. 

oa varabllnıek l<;ln okuııı11a111 şart 

olan başlıca kitaplardan biridir. 
Oon ,.e Yarın ter<'Urııe kU'll>atın 
dan 65 incisi olarak cıktı. Her ki 
tapçıda bulunur. 

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

Dün Ve Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

Son defa :ncşrt-

dilen Bizan! im 
paratorluğu tarı 

hi il8 66 r.ilt ta 
mamlanmı~t11. 

Başlı 1Ju~na v 
bütün ilim sever. 

leri doyuraook dı
rcc ulr oii~PI 0/11 

bu 1.-illüph.lne '

çinde iktuwtli, ' 
debi ve ilmi mt"ı 

zular fl:ernıf 110 

::ılmış en ''' "' 1 
tapuın bulur.<j•• 

nuz, TPTt'İİ•rıf'lı. 

Ttlrk nl,·ııtJ•wıı 

nnın ('Ok 11111.· • 

tfı.ın tanıdığı :tfJh 

,iııetln tarafı 

dnn IJll]lllmı~ı 

K ıtıı ıı/11 rı t n7ıf 
ve 1•ıuhtrlif ,t..,.,.,ı, 

rı pcrake11dr. <'14 

ı ak alanlara t " 
zil/it 11rı711lır 1 :; 
racant ven· lıt. 

tanbul - y,ı1c1~ 

Yurdu. 

.. 

karşıya kaldı, fakilt topu ayağında 

eziyor, son bir gayret hafif bir vuruıh 
top içer•de. işte bir saat süren oyunun 
ilk ve son golü böyle oldu. 

Demirspc-rlular çok sert oynadılar. 
Güçlüler her zamanki yeknasak vı= 

ahenktar oyunlarını oynayarak maçr ka 
z:>'.mış oldular. 

Müsabaka neicesind.: birinci Ankara 

gtJcündcn Erdoğan, ikinci Nuri Kuşı 

üçüncü Demirspordan Yakup Kopr, 
dördüncü Güneşten Mustafa, beşinci 

yine Ankaragücündcn Alaeddin oldu. 

Belgrad elçisi Caderc ile Yugoslavya

nın Budapeşte lçisi Vukçeviçi de kabul 
etmiştir. 

Bisikletçilerimiz bir iki güne kadar ts
tanbuldaki yanşlara iştirak etmek üze

re hareket edecckler:ıdir. 

Yültsek Oğretmen Okulu Satınalma Komisyonu Başkunhğından 
Eı~.ınkın cınsl 

Ekmok 
Et Dağlıç 

.. 
.. 

Kıvırcık 

Kuzu 
Sığır 

Un 
Makama 
Şehriye 

Jrmlk 
Sadeyağ 

Pirinç 
Tuı 

Kuru fasulye 
Nohut 
Siyah mercimek 
Kırmn:ı morclmek 
Dnrhunyc fasulye 
Yumurta 
Şeker 

Beyaz peynir 
Kaşar peynir 
Zeytin yat 
Zeytin 
Sabun 
Çam fıstık 
Kuş Uzumu 
Çekirdeksiz üzüm 
Cevlzlcl 
Kuru kayısı 
Kuru erik 
Badcmlc:l 
Kuru fticfr 
Fındık iti 

34 kalem 
YAŞ sebze 

~lok 
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1700 

850 
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YUksek Öğretmen okulunun 939 Mayıs nihayetine kadar ihtiyacı olan ve yukarda nevl ve miktarı yazılı yt• 
yecok miktarı eksiltme şartnameleri ne göre ayrı ayrı gösterilmiştir. Bu yl yeceğln hepsi açık eksiltme ne eksilt• 
mest yapılacağı ve eksiltmenin hangi gUo ve aaatte yapılacatı ve bunlara alt ilk teminat miktarları da yanla.. 
rında yazılmıştır. Eksiltme İstanbul da eski DUyunu Umumiye binası için de YUksek Mektepler Muhasipliği bl. 
nasında toplanan satınalma komisyonunda yapılacaktır. Eksiltmeye gire ceklerln 938 yılı Ticaret Odasından 
ve veklleten hareket edenlerin noterlikten alacakJarı Teslkaları gösterme lerl mecburidir. 

lııteklllerln belll gUn ve saatten bir saat evvel teminatlarını Yüksek Mektepler Muhasipliği veznesine ya
tırmaları ,.e şartnameyi görmek llıe re Beyazıtta Unlverslte arkasındaki Yfiksek ö~etmcn okulu dlrektörlO-
güne baş vurmalan llA.n olunur. (3914). 

- KURUNun kitap şeklinde roman lefrikası. -

ŞERTıOK HOT;~rns 1$RA$TNDA 

k ırıııızı oldu, ama, vicdanının sesini dinleyerek al• 
zını acmadı. 

Holmes el1zUne devam etti: 
- Size yardım edeceğim. Fakat bir şartla, 

ı;:lmdi zlle basacak, uşağınızı çağıracaksınız. On
dan sonrasına karışmayınız. Ben keyfimin lstedltl 
gibi emirler vereceğtm. 

DUk bir kelime söylemeden zile bastı. Bir U• 

şak içeriye girdi. Holmes: 

- Genç efendiniz bulundu. Bu haberden her 
halde sevineceksiniz .. DUk cenapları, arabayı ha. 
zırlatarak Döğüşen Horoz hanına gitmenizi ve Lord 
Saltlre'l eye getirmenizi arzu ve emrediyorlar. 

Sevincinden ağzı kulaklarına varan uşak oda,. 
dan çıkınca, Holmes: 

- DUk cenapları, geleceği sigortaladık. Bin ... 
cnaleyh maziye daha engin bir musamaha ııe ba
kablllrlz, dedi. Resmi vaziyetim olmadıtı ve niha
yet adalet yerine getirildiği için, bildiklerimi et. 
rafa yaymakla mükellef değilim. Hayse gelince. 
bir şey diyemem. Onun yeri idam sehpasıdır -.. 
katlll kurtarmak yolunda da kılımı bile kıpırda. 
tacak değilim." Yalnız herifçi oğlunun neler ya. 
murtıayacağını Allah bilir. Onun için Dük cenap. 
ları. susarsa hakkında hayırlı olacağını kendlle
rlne bildirirlerse iyi ederler. Polis, onu bir ftdyel 
necat koparmak gayesiyle çocuğu kaçırmak ıup 



12-KURUN 7 TEM.'1UZ 1938 

·-Şi keti Hayriyeden 
Temmuzun 12 nci sala günü akşamı 

Boğazda ilk nıehtap · alenıi 
En yüksek sanatkarımız bayan 

s Fi VE 
Beste kar meşhur SELAHADDİN PINAR'ın iştirakiyle 

S3z heyeti olarak: 
Kemani SADİ ve :KECAT!, Udi CEVDET, klarnet ŞEREF, Piyanist FEVZİ 

Okuyucular: 
NURİ HA LlL, HAFIZ YAŞAR, SUAT, Bayan RADİFE, SUZAN, Küçük SAFİYE 

Saz heyetini hamil bulunan "71,, No. lu vapurumuz K.Cprüden saat 21.15 delıareketle Yeniköye kadar 
RUMELİ yakasını takiben Beykoza gidei.:ek ve orada 2:3.45 e kadar mehtap alemini yaşayacaktır. 

Boğazda oturanlardan bu tenezzühe iştirak edecekler için RUMELİ ve ANADOLU iskelelerine uğra. 
yarak Köprüye gelecek olan 74 ve 66 No. lu vapurlarımızla Köprüden 21.20 ve 21.25 de hareketle 71 No. lu 
vapurumuzun iskele ve sancağında olarak Beykoza gideceklerdir. 

Kafile Beykozdan Büyükdereyc gelecek ve piyasa önünde halkımıza en müsait bir noktada 
duracak ve saz heyetleri saat 1,30 a kadar mehtabın en büyük sefasını ihya edecektir ... 

Avdette 66 ve 74 No. lu vapurlarda bulunan yolcularımızdan doğru Köprüye gitmek istiyenler için 
Büyükderede ayrı bir vapur temin edilmiştir. 

Q • ATLAR 71 No. da 100 kuruş, 74 ve 66 da 50 kuruştur. (1} • Paso ve kart abonomanlar muteber değildir. 
• Fazla tafsil.it el ilanlarmdadrr. 

Devlet DemıryoUarı v.e -Limanları · işlf't~e 
: ~ 

• ·c • • ·Umum idaresi ilanlar( . · . 

Muhammem bedeli 17.160 lira olan 120 ton telgraf teli ile 2 ton bağ teli 
1/8/ 1938 Pazartesi günü saat 11 de kapalı zarf usulü ile Ankarada Nafia 
Vekaleti binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1287 liralık muvakkat teminat ile kanunun ta. 
yin ettiği vesikaları ve Nafia Müteahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı gün 
saat 10 a kadar İdaremiz Malzeme dairesinde Komisyon Reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka rada Malzeme Dairesinden, Haydarpa. 
§ada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (4148) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

-------
._ Dr. IHSAN SAMt _. 

Tifo aşısı 
fifo ve para tifo hootalıklarına tutul· 
mamak için tesiri kati muafiyeti pek 
emin, taze aşıdır. Her eczanede bu
lıınur. Kııtusıı 45 kunıstur. ----------· 
il 1 

ÇOCUKLAHIN1ZıN 

En güzel bir kitap 

Türk ikizleri 
• Çocuk Esirgeme Kuruıuuııun 

vaktile blr aile kütüphanesi ola. 
rak bastırdığı İkizler serisinde 
duyduğunuz bu eksJklJğt hu git. 
zel ve reslmU bltyük hlkl\ye klt.a. 
hı Lle doldurulmuıt bıılU)'oruz. 

Kültür bakanlığı eseri tetkik 

atmlş, tık okul c,:ağındakl çocuk. 
lar tein faydalı eser olduğunu tas. 
dlk etmiştir. 

11 Temmuz 938 dedir. • Ackara caddesinde Vakit Kitap 3. Üncü keşide 

Büyük ikramiye 
evinde arayınrz: FJatı 60 kuruş; 

50.000 L• d posta tçln 4 kuruş llAve Pı'ilnlz. 

ıra ır. ı---·--·--, 

Jandarma O. K. Salınalma Komisyonundan İ 
1 - Bir tanesine (1235) lira kıymet biçilen eldeki vasıtlarına 

uygun üç etüv makinesi 22/7 /938 Cuma günü saat onda açık eksiltme u
sulile satın alınacaktır .. 

2 - Şartnamesi parasız olarak komisyondan alınabilecek bu eksiltme
ye girmek istiyenlerin şarnamede yazılı belge ikiyüz yetmiş sekiz liralık 

teminat mektupları ile birlikte eksiltme günü saat ona kadar Komisyona 

Göz Hekimı 

Dr. Murat Rami Aydın 
Muayenehanesini Taksim-Talimane 

Tarlabaşı Cad. URFA Apt. nına 

nakletmiştir. Tel: 41553 

Paı.ardan maada hergün; Öğleden 

sonra saat ikiden altıya kadar -baş vurmaları (2264) (4214) 
1
••••-

------------------------
- KURUNwı kıtap şeklinde roman tefrikası. -

Y~NfT-lSLiMAT 
iLMül-IABERLE.~iMiZ 

DAl-IAYUkSE:IC 1 

rAiZ, DA~A EYi 

Yüksek llentz Tieareti Mektebi 
Müdür 1 üğil n den: 

1 - Mektep Lise ve Yüksek olmak üzere altı yıllıktır. Yatılı ve parasıı. 
dır. Gayesi tüccar gemilerine kaptan \'e makinist yetiştirmektir. MektebB 
girdikten sonra yiyim, giyim vesaire mektep tarafından temin edilir. 

2 - Mektebin yalnız lise birinci sınıfına talebe alınır. Bunların orta. 
mektebi bitirmiş ve yaşları on beşten küçük ve on dokuzdan büyük. olmama. 
!arı şarttır. 

3 - Yazılma işi için Pazartesi, Çar§amba, Cuma günleri mektebe müra· 
caat edilmelidir. 

rini. 

4 - İsteklilerin Mektep Müdüriyetine kaJ'3ı yazacakları istidanamelerine: 
A - Hüviyet cüzdanlarım 
B - A..sı kağıtlarını 

C - Mektep diploma asıl veya tasdıkli suretlerini veyahut tasdiknamele-

D - Polisçe musaddak iyi hal ka ~ıtlarını 
E - Velilerinin izahlı adres ve tat bık imzalarım 
F- 6X9 eb'admda altı adet kartonsuz fotoğraflarını raptetmeleri lazım. 

dır. 

5 - Yazılma işi 22 Ağustos 1938 Pa7.artesi ~üne kadardrr. İstekliler 
muayenei sıhhiye için o gün saat sekizde bizzat mektepte bulunma1ıdırlar. 

6 - Fazla taf~ilat almak istiyenlere ayrıca matbu bilgiden gönderilir. 
Muhaberatta posta pulu irsali lazımdır. (5987) 

M. M. Vekaletinden 
1 ı !];:, ı>ayılı kan una göre savaş sakatlarlyle şehit ökslizlerine ait 938 

yılı ıkranıiyelerinin tevziine başlamak tizere havaleleri Ziraat Bankasınca 
ikramiye tevzii komisyonları emrine gönderilmek üzeredir. Ilu yıl savaş sa.o 
katıariyle şehit öksüzlerine isabet eden para miktarı aşağıda gösteril· 
miştir. (4178) 

Derece Suhoy ım. 

J,ira t<n. Lira [{ u. 
1 204 50 102 25 
2 184 05 81 80 
3 143 15 61 35 
4 122 iO 40 90 
6 102 25 20 45 

6 81 so 20 25 
19 sı Bir şehidin c)ksüzlerlne 

Bizansl111para· ~ .. m!'I .................. ~ 

torluğunun rg (Q) Kır (Q) ~ 
Tarihi l'(ecattln Atasagun 

58 ŞERJıOH TIOL'.\mR tŞnA~lXDA ŞERJıOK HOT/l\ffiF; f$RAŞTNDA 1'>9 Bizan.s mevwu Her gün sabahlan sekiz buçuğa 
akşamlan 17 deo 20 ye kadat Lale 
ü ·ayyarc: apartm~nlan ikiııcl daire 

ı 7 numarada hastalannı kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye !la 
dar hastalarım µar;ı• l, Kurun., Ha 

ber okuyuculanru da kupon muka· , 
) lın<i .. .,,ıı.:ıvt"nf' edt"r r •. ı .. t ·>::ı :l:~ 

ile takip edecektir. Bır ııokta tlaha .. Bundan böyle 
gayri meşru oğlunuz, Mister Ceymis Vilder'in evi
nizcle lıulunınası hiç de doğru değil, blHl.kis kendi. 
sine bir felaket getirmesi muhteme~ir. 

- Bunu biliyorum Mister Holmes. Esasen oğ
lum pek yakında buradan gidecek ve Avustralya
da nasibini aramaya çıkacak. 

- Diraz evvel, bu zatla ayni çatı altında ya
şamanız yüzünden aile saadetinizin bozulduğunu 
söylemiştiniz. Şu halde Dük cenapları, madem ki 
mani ortadan kalkmıştır, memnu geri dönebilir. 
Onun için Düşesle tekrar barı~manızı, yuvanızı 

yenibaştıın kurmanızı dileyeceğim. 

- Du iş de halledilmiştir Mister Holmes. 
Düşese bu sabah bir mektup yazdım. 

- Öyle ise dostum Vatson ile bu abtia.ciz, bu
raya kadar yaptığımız seyahatten elde ettiğimiz 
mesut neticelerden dolayı kendimizi tebrik edebi
liriz. Yalnız içimde bir akide daha var. Heys mel' 
unu, atlarının ayağına, öküz nalı nallamıştı. Bu 
hileyi Mister Ceymisten mi öğrenmişti? 

Dük, bir an düşündü. Yüzünde hayret hayret 
ışıkları yandı, söndü. Sonra bir odanın kapısını 

açtı ve bizi bir müze şekline konulmuş olan bir o
d&ya götUrdU. 

Bir cam mahfazanın önünde durduk. İçinde 

şu satırlar yazılı idi: 
Bu nallar IIoldernesse odasında bulunmuş. 

tur. Atlara nallanır. Bunlar, takip edenleri şaşırt
sın diye gayet garip bir şekilde dökülmüşlerdir. 

Vaktile, ortaçağlarda sergerdeliği ile meşhur Hol
dernesse baronlarına ait olduğu söylenir .. 

Holmes mahfazayı açtı, parmaklarını ttil\il
rüklecli ve nala sürttü ve parmaldarmda daha ku
rumamış bir çamurun bakiye izlerini görerel\ şa
şırdık. 

üstad, mahfazayı tekrar kaparken: 
- Teşekkür ederim. Burada rastladığım ikin-

ci mühim htı.dise .. diye söylendi. 
Dük sormaktan kendisini alamadı: 
- Ya birinci ha.dise Mister Holmes?. 
Değerli polis hafiyesi aldığı çeki lhtimamıl\ 

katladıktan, cüzdanına yerleştirdikten ve bu kıy
metll hazineyi cebine indirdilcten sonra: 

- Müc;aade ederseniz, bu sır da bende kalsın. 
l3endenlz fakir bir adamım .. diye k1skıs g-tildü ... 

Çeviren: lBRAllll\I HOYİ 

.... SON-' 

1 
uzun yıllar 011rı 

ayrı tetkik ve fe· ! 
tebbil edilmiş bit 

1 
n.evzıı oldı,ğu hal~ , 
d.13 bugiin bile ay. 

lınlatılmamış l>ir
çok taraflan tıar

dır. Teı~fik Yntim
lioğlu tarafından 

lisanımıza ('c1ıri-
len Bizans ! nı prı· 
ratorluğımun ta-
rihi adlı kitap 

bu aydınlatılma-

mış tarafları te."l
:Jit et meTi:te ve bii
tiin Bizans tarihz. 
ne temas ederek 
Şarki A vnıpa im-
parotorlufjımıın 

bin senelik vuku
atını hikaye et
mektedir. 

Fiyatı yüz ku-
ru.ş olup her ki
tapçıda bulunur. 
Topfatı müracaat 
mahal1i: - 1.<ıtan
bul, VaTdt Yurdu.. 

lloklor 
Hafız Cemal 
LOKMAN HEKlM 

Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğleden 

sonra sa.at (2,S tan 6 ya) kadar 
İstanbuda Divanyounda ( 104) nu
maralı htısusi kabinesn;:le hastalarını 
kabul der. Salı, cumartesi günleri 
sabah "9,S - 12,, saatleri hakiki 
fukaraya mahsustur. Muayenehane 
ve ev telefonu: 22398. 

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

Sahibi ASIM US 
Ne§rijat müdürü Refık A.. SevengD 


