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Hatay da seçim işlerine onbeşl iktısat Vekili 

güne kadar başlanabilecek 
i ki hükUmet arasında yakında 

temaslara girişilecek 
Modern otelcilik Hataqdaki Askerimiz 
san'atını nasıl . 
yaratabiliriz? 
İktısat \ .,.ckiHetinde yeni teşkil e· 

dilen Turizm Bürosu memleketimiz
de modern biı· otelcilik hayatı ya. 
l'atnıak iı,:in tetkiklere giı'işmiı;;tir. 

Uu tetkiklcl'iıı ilk neticesini bir an
ket mevzuu yaparak alakadar ına· 

kanılara bildirdiği gibi bu hususta 
ıncuılckct efkfu·ıunıuıniycsinin nkis
lcı·inılen iıstifallc etmek üzere gaze
telcı·in de bu anket ile nliikadar ol
masını ist{'mişt iı·. 

1.'ıırizııı Bürosu çok haklı olarak 
memlekette <'nnlanmnsını arzu ctti
ğim\z clahili , .c harici tul'izm hare
ketlerinin inki-;:nfm<la otelcilik sana
tının mühim bir mevki iı;;gal ettiği
ni kaydettikt en s onrn bugün mc\'Cut 
olan otcllc ı;i konfor hakımınclan ıs
lah e tmekl e beraber nıe\"'cut olmn

yuıı ~erlerde gene konforc:ı ihtiyaca 

'" "'Un ot.eller , ·ücmln ı.rclmesi jçin 

~i kanaathulccUr. Bu 
1

tttrlll ~edblr
ler ıle ancak yeni bir kanun ile te
r.tin olunahilir. İ!;>tC Turizm Bürosu
nun açtığı trnket memleketimizde 
yapılacak hi;ylc hir kanuna derci ı. 

cap <'<len malzemeyi hazll'lnmnktll'. 
Turizm flürosu memleketimizde 

ruo:l c rn otelcilik lıa~·atı yaratmak i
çin ne gibi tctlhirler alınmak kap ct
tiğ;i hakkında nc;tığ,ı ankete iştirak 

e<lcc·eklerin i';'lC'rini kolaylaştırmak 

üz<'re Ynnnnistnmla bu maksatla 
neşredilmiş olnn hir kanunun tercü
mesi llc nı~mlC'ketiınizde mevcut o. 
tC'llC'rin ~nf{lık ,·c konfor bakmun. 
(lan hngünkii ,· azi~·<>ti hakkıncla yap
tıjl'ı tahkikat nctlc<'siııl suallerine 
ilfwc ctmistlr. 

Hakikntt>n Ynnnnistanda tatbik 
eclihn~kte olan "Otclkr Te ıurnsl
yonlnr knnnnu" mm t<.'rcÜ11lesi okun
duktan sonra hizcle şimdiye kaclar 

ASIM US 

(Sonu: Sa. 4. Sü. 5) 

14 Temmuz Fransız Milli 
bayramına iştirak edecek 

1 
Antakya, 12 (A.A:.) - Anadolu Ajansının hususi muhabiıi bil· 

uiı·iyor: 
Fransız dC'lcgas~·oun Ye mahalli hükfıınct , kayıt nıunmelesine 

tlevaın c<lihnc!'i için kap eden hazırlık tctkikntma haşlamıştır. 
nu Jııısusta il~i hükumet arasında pek yakımla temaslara başla· 

ıın<'nilı <iAr(•nihniştir. 
Bu ı-;urt•tlc st•<;İlll i<:-lerinc on beş gün zal'fnula yenhlen başlana· 

bilcceil;i ümit edilmektedir. 
Paris, ıa (ı\ .• \.) - llıwas Ajansı bihliı'iyor: 
San<'nktn hulıııı:ııı 'l'ürk usk <'rleı·i , 1 ı '.l' cmmnz l•'rnnsız milli bay-

ramı şcnliklcl'inc iştirak ed ecektir. 

Türk Dil 
Altı yıl i~ersinde ne gibi işler başardı 

Dil Kurumu merkez heyeti bir toplantı sırasında 

(Yazısı 4 üncü sayı/ada) 

Başvekilim iz hakkında b!r 
Yugoslav gazetesinin yazısı 

Belgrad 13 (A.A.) - Avala ajansı 

bildiriyor: 
Samuprava gazetesi "Celal Bayar iş - -

Yeni cei-romanım1z 

Jokont 
gü lüyor 

-~ başmda,, başlığı altında yazdığı maka
lede, Celal Bayar büke.metinin Türki
ye ekonomisini azim derc:ceı:ie kuvvet· 

lendirdiğini, bir seneden az bir müddet 
zarfında memleketinin hayat seviyesini 
hissedilir derec~de yükseltmiş olduğu· 
nu ve bu yoldaki bütün gayretlerinin 
muvaffakiyetle tetevvüç eylediğini yaz
maktadır. 

Çevirt"n: ibrahlm Hoyl 
Bugün on bir ve .k. . on ı ıncı sayı 

falarımızda forma hali d · 
ğe başladık. n e verme. 

Yann 

Dersimli Kız 
Nnvazı Alhlırnet 
Tarafından hazırlanan bu bari. 

kuladc macera, a.c:k ve cinayet ro. 
manma yarın başlıyoruz. 

Dün sabah Zonguldağa vardı, 
tetkiklere başladı 

Zonguldaktan bir görünüı 

Zonguldak, 13 (A.A.) - lktısat 
Veklllmlz Şakir Kesebir. Zonguldak 
kömilr havzasında etüt seyahati yap
mak ilzere bu sabah 7.30 da Aksu 
vapuriyle Hmanımıza geldi. Bu mU· 
nasebetıe limandaki bütun gemiler 
ve romörkörler donanmış bulunu
yordu. Şehir baştanbaşa dı:matılmış, 

büyük bayram günlerini andıran ne· 
şe ll bir manzara arzetmekteydi. 

Zonguldak valisi, belediye reisi, 
mili[ k ömür müessese leri ve banka 
direlüörle ri ve diğer mahalli memu
rin bi r moWrle Aksu vapuruna ge· 

·1e rek vekilimizi karşılamışlardır. 

(~onu, 10 ıincu 8ayfada) 

Çocuklarını paylaşa
mayan karıkoca 

Dün sokak ortasında saçsaça, 
başbaşa geldiler 
~ ':" ....... *""_. 

.. 
(Yazısı 9 unett sayı/ada). 

q>üntuin peşinden : 

~akine adanı devri 
~eriknda işsizliğin nrtmusım mucip olan ı-;cbetıleıi tetkik eden

. l e r şoyle bir ııeticcye vıırımşlarclır: Bu memlekette yazı makinesi
nin icadı ilzel'ine bir d kt'J ·· k~ n l O UÇ ntfp yerini almıştır; yazihıinelerde• 
ki nıilstalıdenılerin üçte ikisi açıkta kalııuştır. Sonra diktafon çık" 
uuş, bununla da bir adam .k. k' l ı ı ış yerini tutmuş, her yazıhaneye gi· 
ren bir diktafon ile iki steııoğrnrtan bir tanesi issiz kalmıstır. Daha: 
sonra bl h · · ' ' r csap makmesı icat cdihniştir. Bu makine ile de iki mu• 
hasebeci üç nınhnsebe ı· i .. i .. ~ b" c n n ışın gormegc başlamıştır. Bundan sonra 

~~· fatura makinesi; bu ne,·i iş üzerinde çalışan müstahdemlerin 
dortte üçünü açıkta bırakmıştır. 

.. Bh· istatistik makinesi meydanı' çıkmış, bu da beş memurdan 
dordü işe yam.maz olmuştur. Nihayet şimcli kayıt ve taksim işine 
yarayan öyle bir makine daha icat <>dilmiş ki bu da on iki kişiden 
on birine ihtiyaç bırakmayormıış ! ,.c daha şimdiden bu cins makine
den Amel'ika memleketlerinde 25.000 tnne kullamlıyormuş ki, 
sadec·e bu yüzden işsiz kalan kimselerin sayısı 300.000 i buluyornrnşt 

Bu ' 'a7Jycte bakınca Yeni Dünyayı iktısadi bııhrandnn kurtar
mak için mücadele eden Cumhurrelsi nuz,·elt'io alacağı en müessir 
tedbir az emek ile çok iş çıkıll'ım makine icadı gayretine bir ruha· 
yet \'ermek olcluğu hatıra geliyor. Bununla hcrabC'r, bu meselede 
f azla ümitlere knınlınak da doğru değil. Zh-a birtakım ilim adamları 
llıtirıl yolunda daha ileriye giderek (:\faklııc aclaın) yaıınınğa çalış· 

maktadır. Bu maksatla çalı::;ırnlar nıu,·arrak oldukları gün yazı ma· 
kinesi, diktafon, hesap makinesi, istatistik makinesi gibi işlerden 

sonra günün birinde işçi yerine (makine işçi), nıemıır yerine (ma
kine memur), hUJaro;a bıı~ünkil canlı insanların g(irdükleri işlerin ba· 
şınl\ (maki ne ndnnılar) gı·ı:f'cl'k lleııwktir. O vakit sa<lN·c maklnn 

Hudutları içiruie geçen bütün 
Mdiseleri asırlarca bir sır halinde 
saklryan Dersimin, sizi hayretten 
hayrete düşiirecek esrarlı yaşayışı. 
nı bu romanda bütün açıklığı ile 
bulacaksmtL 

• ada.nı tah fa<'ak, rantı adam her tarafta istirahate ,.ekllecckttr. Daha 
Filistındeki l·ngiliz askerleri Arapltt:da silah anyorlar. " doirusn, bütün insanlık bir işsizler Alemi haline girecektir. -- .. - -- ~ ~ ,_, -- ( Y aııaı 10 nuncu aayf aclii)_. ___;ı--~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~-=-~~~-.:..~--..:~::.===-~~~~~~~~~~~~~~~~~___.:~H~A:S~llNKUMÇAYI 
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~BATAKill(TAN~~ 
,~İMP. RATORİCELiGE 

İmparator bir gürıde yirmi yıl çök
müş gibiydi. Çünkü en çok sevdiği 

bir varlığı kaybetmiş bulunuyordu. Bir 
çok kadınlar tammış, onlarla yaşamış, 
fakat Teodoradan başkasında asıl ara
dığı kadınlığı bulamamıştı. Yirmi bir 
senedenberi oturduğu büyük Bizans 
tahtını bile bu ka:iının sayesinde ka
zanmış gibiydi. Tahtından ve hayatın
dan mahrum olacağı zamanlarda bu ka
dın onun yardımına koşmuş, ona cesa
ret vermiş, zafere ulaştırmıştı. Bu ka
dın tam manasile onun kalbiydi. 

Yüstinyanos kollarında taşıdığı mii
cevherlerl, altın işlemeli kumaşları, bir 
yığın kaıdm süslerini karısının göğsü
ne bıraktı. ölüyü kucaklarken impara
torun göz kapaklarının altında biriken 
yaşlar birden taştı ve solgun yanakla
rından yuvarlanarak ölünün yüzüne 
damladı. 

İmparatorun dudakları kımıldadı. 
Karısına bir şeyler f ısıldıyotidu: 

- Allaha ısmarladık! 

Güçlükle ayrıldı. O zaman saray na
zırı en kenarda bekliyen parlak elbise· 
li saray hamallanna bir işaret yaptı. 

Onlar ölüye doğru hızlı hızlı yürüdü
ler, Onun yattığı sediri olduğu gibi 
kaldırdılar. Bu sıraıda merasimi idare 
eden teşrif atçı da cenazeye doğru iler
ledi. Kalın ve yüksek bir sesle, adet 
olan şu sözleri söyledi: 

- Vasilisa, buradan çık l lmparatcr
ların imparate>ru ve efenöilerin efenfü
si seni çağmyor 1 

Salonda tıs yoktu. 

Ayni sözler tekrar etti: 
- Vasilisa, buradan çık 1 İmparator 

Jarın imparatoru ve efenailerin efendisi 
seni çağırıyor 1 

Teşrifatçı üçüncü defa bağırdıktan 

sonra cenaze kapıya doğru götürüldü. 
Sarayla Ayasofya ve hipodrom ara

sın'daki büyük meydanda parlak ünifor
malı asker ve zabitlerle binlerce halk 
toplanmıştı. Hepsi de koyu renk elbi
seler giyinmiJ, yahut ufak veya büyük 
bir matem işareti takınmışlardı. Mey
danın etrafındaki evlerin pencereleri, 
tarasalan, dam ve kapılan da tıklım 

tıklım dolmuştu. 

Cenaze alayı saraydan çıktı. Halk 
arasında kımıldamalar oldu; hıçkırıklar 
çoğaldı ve yükseldi. 

tki taraflı asker saflan arasındaki 

birkaç kilometrelik yola çuhalar ve ha
lılar döşenmişti. Yol boyunca biriken 
evlerle dükkanların kapı ve pencerele
rini dolduranların sayısı yüz binden 
çoktu. 

Alay ağır ağır ilerliyotidu. Papaz
ların taşıdıkları buhurdanlarda yanan 
günlüklerin dumanlan koyu bulut 
kümeleri halinde kalabalığın üstüne 
yayılıyordu. Papazlar kalın ve hazın 
seslerile İncil okuyorlar ve bu sırada 
etraftaki hıçkınklar büsbütün yükse· 
lip çoğalıyordu. Böylece Mcse cadde
si boyunca ağır ağır gidildi. Kostan
tin FarümU ve Kapital, meydanı geçildi. 
Teodoranın yaptırdığı fakat henüz mo
zayıklan bitmemiş olan azizler kilise
sine vanldı. 

Kilisenin Teodora için ayrılmış olan 
yeri önünde duruldu. Teşrifatçı gene 
ölüye yaklaştı ve üç defa §U sözleri 
söyledi : 

- Rahat edeceğin yere gir, ey Va
silisa 1 İmparatorların imparatoru ve e
fendilerin efendisi seni çağmyorl 

Cenaze içeriye sokuldu. Başındaki 

imparatoriçenin tacı alındı, yerine al 
renkte ve şerit eklinde bir sargı bağ
landı. Sonra ölü, Hiyerapolis'in yeşil 

mermerinden oyulup yontularak yapıl 
mış olan ikinci ve çok güzel bir tabu
ta konul':lu, üstü kapatıldı. 

Yüstinyanos bunları hiÇ kımıldama
dan, kızarrncş gözlerle seyrediyordu. 
Biraz sonra kiliseden çıktı, sarayına 

döndil. Şimdi orasını ölünün bıral:ıldı
ğ1 kilise batta mezar kadar ıssız bulu· 
yordu. 

Devletin büyükleri ve halk ağır ağır 
dağılıyor, yeni sevinçler ve yeni keder 
Iere; yeni ihtiras ve kavgalara dönü
yorlardı. 

Yüstinyanos karısı için: 
- Dosdoğru cennete gidecek 1 
Derdi. 

No 87 
Onu çok yakından ve iyi tanımış olan 

Efes piskoposu Yoanis ''kerhane malı,, 
diye anardı. Pek çokları da onun hak
kında daha kötü hükümler vermişler
dir: Yılanın nasihatlarına bağlı ikinci 
Havva, yeni Dalila, azizlik kanlarını 

döken başka bir Herodyad, cehennem
lik, şeytanın uşağı .. 

* • .w; 

Teodoranın yeşil mermerden tabuta 
konulduğu günün gecesinde kilisenin 
sütunları arasında bir karaltı görüMü. 
Telaşlı sesler duyuldu ve ışıklar sağa 
sola gitti. Her tarafı aradılar. En son
ra karaltıyı ölünün ayak ucunlda 
buldular. Tutup kaldırmak istediler, 
can çekiştiğini gördüler. Göğsü ve 
yerler kan içindeydi. Sırtınlda eski 
püskü elbiseler vardı. Hiç.bir şey söy
lemeden öldı.i. 

Bu, sUrücU Sirakkostu. Herkes onu 
Teodoranın tabutunu soymak için gi· 
len, fakat yakalanacağını anlayınca 

kendini öldüren bir serseri sandı. 
On iki yıldanbcri ölmüş sanılan pat

rik Antinos Teodoranın sarayında bu
lundu ve buna imparator bile şa~tı. 

Kapadokyalı Yoanis Mısırdan Bi· 
zansa döndü, fakat yüz bulamadı ve 
süründü. 

Arta ban karısını boşadı; böylelikle 
sanki imparatoriçeden öç almıJ olu
ycrdu. 

ltalyaldan dönen Belizer, kmnın A
tanasla nikahlanmasına razı olmadı. 

Antonina, çılgınca sevişen iki genci 
birbirinden ayırdı ve: 

- Teodaranın soyundan bir dama
dım olacağını duymak bile istemem 1 

Diye bağırdı. Bununla beraber öm
rünün sonuna kadar imparatorun göz
desi olarak kaldı. 

Prens Germonı.sla oğulları yüze çık· 
tılar. Fakat Teodorarun yeni Sofiyayı 
almış olan prens Yüstinüs veliaht ola
rak kaldı. 

Fotyos Kudüstcn döndü ve ancak 
o iya mpara or·çe ç ıgr--zaman 

onun goz esi of:fu. Barsımes ve Nar
ses imparatorun gözünden hiç düşme
diler. Yüstinyanos monofi:r:itlerin ele
başılarını tdost edindi ve onlan saraya 
aldı. Birçoklarının dedikleri gibi Tc
odora, ölmeden önce kocasına bazı va
siyetlerde bulunmuş ve imparator da 
bunları tutmuştur. Bu güzel, zeki ve 
cesur kadının öldükten sonra bile Bi
zans imparatorluğunda hüküm sürdü
ğüne; tarihte, uzaklaştıkça cazibesi ar
tan bir yıldız olarak kaldığına şüphe 
yoktur. 

-- BiTTi-

Yeni Bir Ukokul 
Şehrin yeni ders yılı ilkokul vaz.i. 

yeti tetkik edilmektedir. Beşiktaşta 
yeniden tanı teşkilatlı bir ilkokul a • 
çılacaktır. Bu okulun adı Beşiktaş 50 
inci okul olacaktır. 

Kültür direktörlüf;rü bundan başka 
hangi ilk okullarda yeniden sube açı. 
lacağını da tesbite başlamıştır. Şube 
sayısı yakında belli olacaktır. 

--0-

Çamlıcaya Asri Otel 
Çamlıcayı gUzelle~tirme Cemiyeti 

ile belediye tarafından şimdiye ka • 
dar Çamlıca sırtlarına 10.000 kadar 
ağaç dikilmi~tir. 

Her sene biner ağaç dikilerek bu 
rakamın yirmi be~ bine çıkarılması. 
na karar verilmiştir. 

Cemiyet ynkmdn bir yaz balosu da 
vereceği gibi Çn.mlıcanın en güzel bir 
yerine asri bir otel yaptırılması etra. 
fında da teçc'!'\ws1ere giriliccektir. 

Yeni Gelecek Seyyahlar 
Ağustos bn5ında Roma vapuriyle 

Avustralyalı seyyahlar gelecektir. 
Markopolo vapuru da 500 kadar sey. 
yah getirecektir. 

Bundan ba3ka Çek, Mısır, Polonya 
talebe gruplarının da geleceği haber 
alınmıştır. 

Çarşıların Tamiri 
Geri Kaldı 

Kapalıçarşmın ve Mısırc;:arşısmın 
knldırımlarının ve yollarının tamiri. 
ne karar verilmişti. Tahsisatın başka 
bir yere nakli üzerine tamir işleri bir 
milddet daha geri kalm113tır. 

Hitrerin 
yeni bir nutku 
Demokrat gazetelere 

ateş püskürüyor 
Münihten bildiriliyor: 
Hitler, ''Sanat evi,, nde :söyle~iği bir 

nutukta ezcümle söyle doır.iştir: 
''Nasyonal sosyalizmin harici siya· 

sette mağU'ıp olacağı söylenmişti. Hal
buki nasyonal s-:>syalizm Alman mille
tini tarihinin en feci bozgunundan kur
tarmış ve ona benliğini tanıtmış, on•J 
hariçte de herkesin hürmet ettiği bir 
millet haline getirmiştir.,, 

Hitler bundan sonra nasyonal sosya
list Almanyaya birçok memleketlerin 
"barbar,. sıfatını vermesine itiraz et
miş ve deo:r.iştir ki: 

"Demokrat memleketlerde en mana
sız ıeyleri, Almanya onlııc-rn aleyhinde 
bulundu diye, hakir göstermeye çabıı
yorlnr. 
Bu suretle C!e demokrasi fikrini kuvvet 

dircceklcrini zannediyorlar. 
"Almanyada sanat $8.hasında büyük 

bir fikür saraıntnı olmuıtur. Bizim Al
manynnın kültür programı görülmemiı 
derecede geniştir. Nasyonal sosyaliz
min yapıcı iradesinin ilk cscrlcri bütün 
demokı:at gazetelerin hep bir nrada ya
pııcaklar:ı gevezeliklerden dnha kuvvet
li olacaktır.,, 

Yugosla vyaya Gidecek 
Talebelerimiz 

Yugoslavyadan muhtelif tahsil 
.zUmreleri üzerinde talebe mübadelesi 
yapıldığını yazmıştık. Yugoslav tale. 
belerinden üç kieilik bir kafile dün 
şehrimize gelmiştir 

Türk niversitcsinden gidecek Uç 
talebe de bugün t;ehrimizden ayrıla. 
caktır. 

--O--
Ucuzluk Tarifeleri • 

Gazino, eğlence yeri ve bunlara 
benzer yerlerde ·apılacak tarife u _ 
cuZluğu kaymaknmlar tarafından eı. 
kı bir surette kontrol edilmektedir. 

Belediye İktısat müdürlüğünce şim. 
d\ye ka®r 600 kadar müessesenin 
t.arifelerı tenı.iltLL yapılnro.lr t~odih 
edilmiştir. 

. 

Konya ovasında 
sulama işleri 

Çumrada Anabarajın teşkilat 
kadrosu genişletilitJor 

Ankara, (Hususi) - Konya Ovası. 
nın sulanması iı:;ini yeni bir faaliyet 
mecrasına sokmnk ve sulama şebe _ 
kesinin fenni bir §ckildc i[;!letllmesJni 
temin etmek maksadiyle hüklı.meti • 
mlz yeni bir karar almıştır. 

Bu mevzuda hazırlanan kanun ile 
Konya ovası sulama idaresi Nafia Ve. 
kfüetinc devredilmektedfr. 
Şimdiye kadar Ziraat Vekaleti ta • 

rafından idare edilir ve mUteferri kı. 
sımlarına ait i~leri Konya vilayeti ta. 
rafından takip olwunakta iken işin 
alfı.kalı Vekıllete geçmiş olmnsı Kon. 
ya sulama davası üzerinde çok müs. 
bet bir netice tevlit edecektir. 

Konya ovası sulama işinin merkezi 
bir istasyonu vardır: Çumra. 

Çumradaki ana barajın tcşkiliitr 
ve kadrosu Nafia Ycklıletince geniş. 
lctllecek ve yüksek mühendis diplo • 
rnasını haiz bir müdür tarnfından i. 
darc edilecektir. 

Teşkilatın sulama hududu "Beyşe. ( 
hir., ve "Karaviran,, gölleriyle bu göl. 
teri birleştiren Beyşehir çayından ve 
Karaviran tahliye kanalından, Bağra 
iltisak kanabyla Balıkl:ova kanalı ı 
ve Çarşamba çayından, bu sulardan 
kollar alan küçük ve bUyilk kanallar. · 
dan sulanabilen bütün araziyi ihtiva 
eyliyecektir. 

Teşkilatın yenJ kadrosuna göre: 
MUdilr 320, Ziraat mUşnviri 250, ka. 
tip 75, daktilo 35, mühendis ,.e su mil. 
tehassısı 300, zir:ıat fen memuru 150, 
muhasip 150, veznedar 75, kfi.tip 40, 
ayniyat muhasibi 80, tahsil memuru 
60, beş tahsildar 250, kanal kolcusu 
50, savakçı 40, marangoz ustası 75, 
demirci ustası 65 lira ilcret alacak. 
tır. 

Kadroda me\'cut 110 • 150 lira Uc. 
retli f ~n m murlru:ıru ~ola. 
~Ktll'. 

Ovayı sulama işinin Nafia Vekale. 

lfJ 

\'ali Ocmnl Dnrdnkçı, Dozkmn 
l\Ja\i boğnzmdakl suyun nıikturırıJ 

tetkik ederken ... 

tinin kudretli eline geçmiş olma!1 

eUphesiz ki Konyalıyı gok sevindir • 
miştir. Bu şekilde Konya Vıtlisi eeınsl 
Bardakçının kıymetli mesalı;i başk8 

sahalarda da randıman verecek, bÖY· 
lece, Konyarun bilhassa ma.den işle • 
rinde ileri hamleler atılacaktır. 

Çumra sulama sahası dahilinde sU· 
!anması mümkün olan arazi için te} 
kilô.ta müracaat valti olursa mell'I• 
nuniyetle kabul edilecek, hububat tat· 
laları, suni çayırlar, bağ, bahçe vesıı.
ireden ve halen işlemekte bulunaıı 

yahut yeniden yapılacak olan fabri· 
ka ve değirmenlerden alınacak sula
ma Uct ti Nnfın, 'Mnlfyc , e Zirant Ve· 
k.; J,.H",.; to ,.., ftnrJ .,,, tr~ı.: t 

lan bir tarife üzerinden istifa o1rota· 
caktır. 

G-t:JNLIN AK/J'LER/ 
Bir Maden Mütehassısı 

Daha Geldi 
KömUr havzalarımızda tetkikat 

yapmak Uzere büytik bir İngiliz mıı. • 
den mühendisliği şirketine mensup 
mütehassıs mühendislerden B. Hens· 
§ayr de §ehrimize gelerel. Zongulda. 
ğa. gitmiştir. 

Sevilmenin ve nefret edilmenin yolları 

BAŞKALARINA şirin görün. 
mek, kendini sevdirmek için 

Amerikalılar muhtelif usuller bulmuş. 
lardır. Muhtelif kitaplar çıkararak 

8.deta "A vamiriaşare,. nevinden ''ken. 
dini sevdirmenin on şartı,, diye pra _ 
tik yollar gösterirler. Bunlar arasın. 
da mesela şunlar vardır: 

l) Karşındaki ile konuşurken on. 
Jarın fikirlerini kavra, ona fikirler. 
den bahsetmek suretiyle şirin görü. 
nebilirsin. . 

2) Söylediğin sözle:• daima "Öyle 
değil mi?,. gibi sualler ilfn•e ederek 
ona kendi fikirlerini - sezdirmeksl. 
zin - tasdik ettirmek ve böylece 
"fikir birliği .. tesis etmek imkanları. 
nı araştır. Ilfilı ... 

• • • 
Fakat bence bütün bunlar, şimdi 

gostereceğim bir usul yanında hiç ka. 
Iır. Bu usul şudur: 

Yolda her hangi birini görUrııeniz. 
daima: "Aman ne kadar sıhhatiniz 
yerinde! Yüzünüz kıpkırmızı ... Gözle. 
riniz parıl parıl ynnıyor. Eskiden de 
iyi idiniz ama, ben sizi hiç bu kadar 
iyi görmemiştim. Maşallah. Maşal. 
lah ...• , deyiniz. 

Tabii rabıtalar ve 5arllar milstes. 
na olmak üzere, dUnyada kendinizi 
bundan da.ha muvaffak bir tarzda 
sevdirmenin imkanını bulamazsınız. 

• • • 
Bu şekilde konuştunuz mu, sizden 

ayrılan adam, siz.in hakkınızda, bilse. 
niz ne kadar iyi şeyler düşUnUr: 

" - Hay ağzını öpeyim, der. Gör. 
dünllz mü adamı... Hem ne dikkatli 
adam! Tevekkeli değil son zamanlar. 
da ben de kendimi bir kurt kadar i§. 
tahtı ve bir lmplan gibi çevik buluyo. 
rum. Demek bu sıhhat alfuneU, baş. 
kal arı tarafından da sezilmeğe başla. 
dı. Bravo fll kıymetli dostuma! .. Val. 

lahi iyi adamdır. Zeki, kavrayışlı ve 
hassas .. Bravo ... Bravo!. .. ,, .. . . K 

Madnlyenin bir de ters tarafını çe. ( 
virelim: 

Herkeee kendinizi sevdirmenin nn. 1 
sıl bir yolu ''arsa, herkesi kendiniz.. 
den nefret ettirmenin de öyle bir şek. 

All0:-:1:! l"AHIFESI 

li vardır. Hem de ayni ;neviden .. Yal. 
nız sözlerin tarzını değiştireceksiniz .. 

A)lık 

3 aylık 
G O) Jık 

Yıllık 

&lrmldeı 
tçlnrlt 

g:r, 
260 
475 
900 

Jlemltkeı 

dııınrlo 

155 Krt-
425 • 
820 • 

1600 • Meseli yolda birini gördünüz değil 
mi? 1 arı le tııden Balkon BlrJlğl için oyda 

- Aman, yahu, deyiniz. Ne bu ..1hıı. kunış dıı~ülur. l'~ıa blrll~ine str. 
hal?!... Yüzünüz kireç gibi •. Avurtla. ııııyen yerlere &) ıla >cimi$ beşer kuruş 
rmız bir çökmilş, bir çökmüş. sanki 'ınııııcılltır. 

yarına çıkmayacaksınız .. Aman bira. .\lırıııe ks) dıııı bılılıren mektup •e 
der, kendinize iyi bakınız. ıcısrııl ücrcııııı, olıuııe purnsının posta 

• • <\' ~c)a banka ile )Ollıırııa Ocrrtlnl lılore 

Bu sözleri söylediğiniz zaman mu. l\l'ndı uz.erine alır. 
hatabmız, eğer karşınızda "şark!,. Tnrlduenln hu poıto muke:inde 
dıyt? dilşüp bayılmazsa, hakkıntzd'l IWIWN'o abone un:ılır. 
düştincceğl !'\unlardır: ~drcs ddl•~llrnıc 0l'rcıı 4!5 kuru$1ur 

" - Hay ~m ağızlı herif Jıay ... L _ _J 
Söylediği lata bakın... Acaba n~yim J ·······-·-.............................................. ... 
\ar!? ... Zaten kendimi zayıf buluyl'r. ~ 1 il Pcr~cmbe Cuma J 
dum. Demek ki herkes tarafından H ~ U 1 ffi 14 Tcmmuz·l~ Temmuz i 
farkedileeek kadar bcrbad bir hal nl. 

7 
nci ay - Gun 

31 5 • 
mışım ..• Doktora mı gitmeli, annem. Cem zıillcHcl l3:i7 16 17 i 
le mi heHi.llaşınalı; acaba ne yapma.. Rumi oHzirnn 13:i1 29 30 ; 

lıyım!.. Fakat fiU dili tutulasıca heri. Hızır sunu c.9 
iO ! 

f 
. 1 Gün doğuşu 4,40 4,41 • 

c, nereden rastgeldim. Sanki kendısi Gun ;bntışı 19,40 19,40 i 
bir malmıe gibi. .. Şom ağızlı, uğursuz, : Sabah namazı 2,43 2,45 i 
iz'ansız h~rif ... Hay. 

1 

evceğizi ne sağ ~ 0Alc ,. 12,20 12,20 ı· 
selamet gıtmesın emı .... ,, ı: lkıncli ,, rn,10 16,19 

Ve bir daha sizi gördükleri zaman jE ~kşam " 10,40 19,40 i 
arka sokağa saparlar. O kadar ki, : \otsı " 121

•
39 21

•
38 ı 

f i dUn d h Ü ıu i lmstık 2,25 2,27 
şu nn ya n er t r patavatsız. : ........................................................... . 
hğınıza rağmen birkaç küçlik meziyet 
sahibi olabilmişseniz, onun takdiri de 
gUrilltUyc giderek "Bir numaralı nef. 
ret edilecek adam,, mevkiine girer. 
siniz. 

Siz naeıl hareket ediyorsunuz bil -
mcm ki... 

HİKMET M NlR 

15 Yıl Evvel Bugün 

ANKARA - 1Jiyanet illeri reisi cami· 
lerdc vaı.: ve hülbeler iradı esnasında si· 
11aseltcn bahsedilmek surcliule cemaatin 
hu:urunun ihl61 edilmemesini şiddetle e~ 
mir ve ciddi murakabe icrasını memurla· 
rzna tavsiye elmi~llr. 
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!4 TEMMuz 

Tetkikler: ' ' 

"D i L -VASITA '' Bir mütercimin not defterinden: 
·-······································-············· ... ····-· .. ···· 

Yazan: Feridun Kurt Andolsun 
Kalamış Koyundaki rıhtım! Tayyare Haftası Ticaret odasında 

Diller yolu ile edinilen Kültür her 
zaman MiJU Kültürleri beslemiştir; 
mesela., Orta - Avrupada, Yeni LA.tin 
Şairlerinin okumağa başlanmaslle, 
Macarlar mlut dillerinde bir lirik 
poezi yaratabilmişlerdir. Horas pat
rlyotik ilham ve heybetin bir modeli 
olduğu gibi, Virjil de klasik sanatı· 
nın sihirli sırlarını tanıtmış ve tat· 
tırmıştır. 

İnsanın en asil faziletlerinin ba
şmda yaratıcı ve hayırhah olan Fi
kirleri, Düşünme • Zevki gelir. Bu 
zaviyeden, duyduğunu, düşündüğU -
nü, anlaşn1ak istediğini, sevdiğini i
fade lçiu bir kıymetli vasıtaya sahib
dlr. Dil söyleyen veya dinleyen bir 
yabancı olursa; yine dil. Erasmus 
zamanrnda, lAtince sosyal mtinase -
betlerin en mümtaz bir vasıtası idi. 
LAtince ile seyahata çıkabilirdiniz ; 
iş görebilirdiniz: ticaret yapabtlirdi
niz ve geçtiğiniz yerlerde dost bağla· 
rrnı bağlardmız. O zamanlar Garbın 
bu sefer şöhret bulmuş yaşayan dil
leri , İngilizce, lsyanyolca, Almanca, 
lt.,ranarzca, İtalyanca. henüz Yunan 
ve l!tin dl1lerinin şaheserleri aya • 
rrnda harikil.IAde nimetlerini vermiş 
değillerdi. 

İnsanın tefekkür hacmi, muhak. 
kak muazzam bir küreyi andırır, 
mahdut ve fakat dayanabileceği sı
nırları meçhul bir Alem; o Alem ki 
şiirde bir (Shakespare) ı müzikte 
bir (Bach) yaratmıştı. Fakat Eras· 
muzun çağı, bu killttir, fikir ve san'· 
at güneşlerinden henüz haberdar de. 
ğildi. İnsanın ölçilstinli biçmek iste· 
yen o devrin tefekkürü için, Garbın 
Yunan ve Latin Kütüphaneleri, mu
kaddes ve ebedi fikir ateşini barın
dıran ve lıesleyen birer mabet idi • 
laı·~~-~....,_...:__ 

KültUr-Mmetıerinln ffklr·hayatm· 
da esaslı değişikllkler olmuştur. LA
tince ve Yunanca eskl şöhret ve 
mevkilerinden fedakA.lrık yapmağa 
davet edilmişlerdi. Garp dünyasının 
lnsanlarr, anlaşmak. konuşmak, ya. 
ratmak, bir kelime ile ifade ve kül
tür Ekspresyonunu yaşamak için ta
nıdığımız dört • beş yaşayan diller
den birisini tercih etmişlerdir, ve 
güneşi gören eclebr ve felsefi eser -
ler, mahiyet ve şekil ltibarlle eski 
rnedeniyetlerin bize hediye etmiş ol. 
dukları şeheserler ayarındadrr. 

Fikirler dalma aym doğum yerini 
nıubafaza etmiş değillerdir. Flklrler 
tıpkr meraklr ve fakat asla nankör 
olmayan srıyyahlar gibidir. Medeni
yet ve kültür verimlerini diyardan 
diyara, iklimden iklime taşıyan, dağ
lar, denizler, okyanoslar çöller hat
ta. bakir ormanlar aşan ~acera dolu 
seyahlardır. Meseın, garbın indinde 
kendisine kaynak roltinU oynamış 
klassik - Bahrisefit - aleminin -
fikirleri de böyle uzun boylu ve he
yecanlı yolculuklar yapmış "aven
ture'' seyyahlartdır. Efl!tunun Yu • 
nan dünyası, lskendereye göçmUştur. 
Yunanda doğma • büyüme Veniis, 
Romada bir mtiddet durakladıktan 
sonra, Viyanaya, Poşteye, Potsdama 
kadar sanat ve kültUr yolculuğu ey. 
!emiştir. lnsan oğlu münhasıran ak
Jrsellml ile lşlemeğe t~bi tutulma • 
mıştır. Onun, bilgi yollarına götüren 
bütün kaynaklardan istifadeye hak
kı ve vazifesi vardır. 

Demek, neticede, muasır cemiye. 
Un mtidrik ve "sclentlfique" ve, bu 
kadar da kültürlü ve "dyanmique" 
şahsiyetli medeni aclamı, kendi men. 
suboJduğu cemiyet medeniyetini ta. 
nıyabiJnıek ve onu tarihde ve fikirde 
anlayabilmek için, çarnac:ar cemi • 
yetlerin medeniyetlerini tanıyacak. 
tır. Ve böylece kendisine mevcut ve 
belki "uyuyan" bütün yaratıcı ve 
aydınlatıcı kaynaklarının olgun ve 
harmonik is,tlsmarile, çok kere ken. 
di kendini daha yakından tammak 
fırsatını da elegeçirmiş olur. Niha
yet, garip paradoksal ve fakat man
tıkan makbul bir dUşünceler ve duy. 

gular Semfonisi ile, temsil ettiği 

kendi kültür kıymetlerine karşı çok 
defa Jnaçlı ve imanlı davranır. 

Yabancı iklimlerin kültür değerleri
ne karşı, ifade ettikleri sıhhat ve i · 
sabet dereceleri nisbetinde, misafir
perver ve hürmetkft.r olmasının güzel 
sanatını benimsemiş münevver ada
mın, fikri, ruhi ve filozofik benllğl, 
sosyal bir renk, nasyonal bir ma.ııa. 
alır. Garp kültür ve medeniyetinin 
terbiye, fikir ve duyguları çevresin
de yaşamakta devamedegelen grek J 

ve lA.tln klasik tAlimleri yanıbaşın
da. muasır insan ve muasır cemiyet 
için irade terbiyesinin, medeni ce
saret hasletinin ve neCls feragati ka. 
bilJyetinln olgunlaşmasında ve de -
rinleşmeslnde pedagojik yaratıcılı

ğından emin olduğunuz Asya dil ve 
Asya fikir tarihini tA.l1m etmek, mo
dern humanitelerin en öz medeni -
yet hak ve vazifesidir; zira, önceki 
ta.llmlerln krymeti her şeyden evvel 
sembolik oluşunda ve Garp insanı -
na büyük harfle "Güzelliği" öğret
miş ve aşılamış olmasındaır. Hal
buki Asya klasik dll, edebiyat ve ft. 
kir hareketleri talimleri ise, bilhas
sa tarlhtdtr. Bundan dolayı asla u
nutulmıyacak bir cthanşumul kiil -
tür hakikatr varsa, o da, sosyal ve 
yolltik faziletlerin bUy!lk yaratıcıla
rı ile, Yunandan ve hatta. Romadan 
önce medeniyet l\leminde karşılaşı
yoruz. 

istanbul Beledi- Kazancı Hava Kurumuna 
sual ait eğlenceler hazırlanıyor qesinden iki 

İdare heyeti intihab.nı 
tanzim edecekler seçildi 

Müsbet ilimlerin talimi muasır 

medeniyet ve kUltür terbiyesinin sik
let merkezidir. Işık ve hakikat, nur 
ve refah bize hep bu yoldan ve bu 
yolun muvaffakıyetlnden gelmekte
dir. Aklıselimden olduğu gibi zekA.
dan hafızadan Ye muhayyeleden .da-
hi hla&aınf•I --vımtın ohv.n.rııız 1 . 
Jlmler ile birlikte, bunlara geniş re· 
allzasyon ufuklarını açmak ve aş • 
mak istidadında olan beşer fikriya
trnm tarihini de araştırmaktan her 
halde geri durmuyoruz. Bu mesai 
ile büyük harfle "Fikrin" ritminde, 
kadansında, polifonik harmonislnde, 
inkişaf ve kanunu da yaşayan tesel· 
sül seyrini dahi takibe fırsat bulu
yoruz. 

Kültür insanının müca4lele ve mu· 
vaffakıyet clbazrnı teşkil eden ilim
ler ve eflcAr tarihi bir zamanlar yu
nanca ve latlncenln muzaheretlne, 
tabir caiz ise, sığınmışlardı. Başka 

zamanlar, mesela. bugün, ispanyolca, 
• fngilizce, almanca. italyanca ve fran 

sızca bu yardımcı vazifesini görmek
tedirler. Nihayet, muayyen ve ha
yati bazı tarih ve kültür bilgileri l· 
çin, büyilk Asya dillerine başvurul
muştur. Bu dil bahsini açarken, o
nun bilhassa "dil · vasıta" tarzında-

Kalamış koyunun sahillerinde 
Fenerbahçeye kadar uzanmak U
zere boydanboya rıhtım yapılaca· 
ğı hakkında senelerden beri diller
de dolaşan bir rivayet vardır. 

Fiiliyat sahasında ne vakit ta
hakkuk edeceği belli olmayan bu 
rivayet meğer kı\ğıt üzerinde ol· 
muş bitıniş; bu rıhtımın arkasın· 
da inşaat yapılmasma izin veril· 
mlş! 

Bu satırlarr bir J!tife olarak 
yazmıyoruz. Bu sene Kalamış ko
yunun tam ortasına tesadüf eden 
sahil yerinde Filmci Cemil adın
da bir zata ait olmak Uzere bir bi· 
na yapılmağa başlanmıştır. Bina
nın inşaatr bugünlerde tamam
lanmak üzeredir ve rivayete göre, 

, İstanbul Belediyesine bu bina için 
inşaat ruhsatiyesi almak üzere 
verilen müracaat evrakına bağlı 

haritada, yapılan binanın önünde 
rrhtım mevcut diye gösterilmiş· 
tir! Halbuki Kalamış koyunun su
ları daha bu yaz gününde bu bl
nanm şimdi betondan temellerini 
yalamaktadrr! 

Şu vaziyete göre hatırımıza bir 
takım sualler geliyor: 

1 - Merhum Cavitpaşa köşkü· 
nün bahçesine bltlşik olarak ya
pılmakta olan binanın halihazırı 
Belediye usul , nizamlarına ve ka-

1 nunlarına uygun mudur, değil m~

dir? 
Bize haber verdiklerine göre, 

yapı ve yolla r k anunu, yapılacak 1 
bir bina ne rıhtım yeya bir rıh· 
tun yapılablleçalt Ye.&· ar~ınd_a....u,... 
mumun TeUfadeelne mahsus ayrı· 
ca on metrelik bir yer bırakılma
sını emretmektedir. 

Burada yapılacak rıhtrmm sa
hilden on metre ilerido başlıya- , 

cağı hakkında bir proje mi kabul 

olunmuştur? ı 
2 - Rıhtım demek, yol demek

tir. Kanun bu yolu bile kafi gör· · 
miyerek ayrıca on metreyi umu
mun lslifadeslnc tahsis ediyor. 
Şimdi bu muzaaf istifadeler 
şöyle durı:mn. sahilin bu kısmında 
mevcut yol bu inşaat ile kapan· ı I 
mış oluyor. Buna müsaade edile· 
bilir mi? 

Denizi doldurup da geçit belli 
olmadan rıhtım varmış gibi bir 
hükUm caiz olur mu? 

ki kabulü ile işe girişmiş idik. Ma· . 
'1 

3 - Binanın inşası için ruhsat· 
name almak Uzero Belediyeye ve· ' 
rllen evrak arasındaki haritada 
gerçekten sahilin bu kısmında bir 
rıhtım mevcut imiş gibi gösteril
miş midir? Gösterilmiş ise mev
humu muhakkak gösteren böyle 
blr lrnyıt nasıl olup da dikkati cel· 
bet.nıemiş vo nasıl olup da burada 
inşaat ruhsatlyosi verUebllmlş

tir? 

demki zamanın emrü ihtiyacı, ilmt i 
kültür ile edebt ve Iisant kültürler! 
bir arada istemektedir; mademki bll 
giye geniş, renkli ve hareketli ufuk
lara doğru uçabilmesi için muhtaç 
olduğu sihirli kanatlarını takan blr 
taraftan edebt ve felsefi kültür di· 
ğer taraftan da "dil" dir; şu halde, 
muasır insanrn, yani modern Türk 
münevverinin kültür terbiyesinde, 
bir taraftan kendi dilini şeffaf ve 
derin manalarda öğrenmesi diğer ta
raftan da bunu bezemek, beslemek 
ve muhkem bir halde işliyebilmesi 
için Garptan, Şarktan, eski, yeni, 
dillerden öğrenmesi kadar ehemmi· 
yetil bir kültür işi düşünülemez. Dil· 
lerin rengarenk kadehinden, yudum 
yudum, sanki tadarcasına, içen gU -
zel fikirler, derin duyğular ayrıca 

şahsiyetlerine şahsiyet, dehalarına 

deha katacaklardır. 
Bu entellektüel ve kültürel for

masyon işinde isabetli bir yoldan gi· 
dilirse. fikir inceliğini, tahlfl kud • 
retlnl ve ins~n mantığını ışıldatan 
ve kendi dilimiz ne yaban· 
cı dlller arasında yeni ve 
dilimiz lehine mukayeseler yap-

(Sonu 10 ımcu sayfada) 

Bu suallere verllccelt 
merakla bekliyoruz. 

i .z=z 

cevabı 

Çocuk bohçelerı 
Yarından sonra açılıyor 

Yaz günlerinde çocuklo.rın sokak • 
larda oynamalarının önline geçmek 
maksadiyle şehrin türlü kazalarında. 
ki okullarda çocuk bahçelerinin açı • 
lacağını yazmıştık. 

Bu işle metıgul olan komisyon faa. 
liyetini bitirmiştir. Bahçeler ayın on 
beşinden itibaren açılacaktır. Bahçe. 
lerin sayısı 16 dır. 

Açılacak okullar şunlardır: !stan • 
bul 3, 5, 6, 27, 37, 25. Beşiktaş: 23, 
20. Beyoğlu 1, 6, Üsküdar 19, 30, 48, 
Aksaray 64 üncü okullar. 
Öğretmenler burada talebeye sabah 

tan öğleye kadar ve öğleden sonra 
saat 17 ye kadar türlü oyunlar oynı. 
yacaklardır. 

ilO Ağustostan 5 Eylüle kadar de • 
vam edecek hafta her yıl olduğu gi. 
bi bu yıl da Tayyare haf tası olarak 
kabul edilmiştir. 

Şehrimiz Hava kurumu bu hafta L 
çerisinde kazancı tamamen Hava Ku. 
rumuna ait olmak üzere muhtelif eğ. 
lenceler hazırlamaktadır. 

Eğlence programım her kaza ken. 
disi hazırlıyarak merkeze verecektir. 

Merkez bu programlara göre genel 
bir program vilcuda getirecektir. 

--o-

Sürat güzünden 
bir kaza 

Bir otomobil 
parça parça oldu 

Beşiktaşta benzin deposu sahibi 
Zühtüye ait 2107 numaralı otomobil 
dün Büyükdcrcden Şişliye gelirken 
Maslakta bir ağaca çarpmış, parça .. 
lanmıştır. 

Bir tesadüf eseri olarak şoför Re .. 
fik hafif surette yaralanmıştır. l{a. 
zanın fazla süratli gitmekten ileri 
geldiği anlaşılmaktadır. 

--O--
Mesleki Tedrisat İşleri 

Direktörü Geldi 
Kültür Bakanlığı mesleki tedrisat 

işleri direktörü Bay Rüştü Dün An. 
karadan şehrimize gelmiştir. 

Bay Rüştü Berlinde açılacak olan 
.ı;ıanat ~gi.Uni .ziyaret etmek üzere 
sanat okulları öğretmenlerinden 20 
kişilik bir kafile ile ayın 19 unda Al. 
manyaya har eket edecektir. 

-o--
- Refik Amir lyiletti 

Yüreğinden yapılan ameliyat dola. 
yısiyle bir müddettenberi Alman has. 
tahanesinde tedavi altında bulunan 
Hariciye Vekaleti Hususi kalem di • 
rektörü B. Refik Amir iyileşmiş, Pe. 
rapalas otelinde istirahat etmektedir. 

Kendisine geçirdiği ameliyat dola. 
yısiyle geçmiş olsun der ve devamlı 
afiyetler dileriz. 

-<>--
Hariciye Vekilimiz 

Ankarada bulunan Hariciye Veki. 
limiz Dr. Rüştü Aras bu sabahki 
ekspresle §chrimize gelmiş olacaktır. 

Ticaret Odası idare meclisi toplan. 
tısı dün saat 11 de ikinci reisi BaY, 
Ziya Tanerin başkanlığında yapılmış. 
tır. 

Toplantıda ruzname mucibince ge • 
çen celsenin zaptı okunmuş, bundan 
sonra ticaret ve zahire borsası idare 
heyeti intihabatını tanU.m edecek, in. 
tihap heyeti seçilmiştir. 

Bu heyete, oda ikinci reisi Ziya 
Taner, Oda umumi katibi Cevat Ni • 
zami, borsa mokiseri Feridun Manyas 
borsa umumi katibi Akif ve Nuri se. 
çilmişlerdir. Heyet, birkaç güne ka • 
dar faaliyete geçerek, borsa idare he. 
yetini seçecekleri intihap edecektir. 

Oda meclisinde tiçüncü olarak otel 
kondüktörleri ile okul büfelerinin ka. 
zanç vergilerinin hangi esaslara gö. 
re, alınacağı etrafında kazanç tetkili 
komisyonundan gelen sorgu okunmuş, 
birinci ve ikinci zümrenin kazanç ver. 
gilerinin lesbiti için Odadan Feridun 
Manyas ile Hüsnü tayin edilıni§ler ~ 
dir. 

ilkokullar 
Bu sene 25.000 

mezun verdi 
Kültür Bakanlığı bu yıl ilk okulla_ 

rı bitiren ve orta okula girecek tale. 
benin mesaisini tesbit etmiştir. 

llkokulları /bitiren talebe 20 • 25 
bin arasmdadrr. Bunlar mevcut orta 
okullara yerleştirilecektir. Bakanlık 
çifte tedrisat yapacak orta okulları 
da tesbit etmektedir. 

--o--

.Truvada Tetkikler .Yapan 
Heyet Döndü 

Birkaç gündenberi müsait mevsim. 
lerde Çanakkalede hafriyat yaparak 
Truva harabelerini meydana çıkar _ 
makla meşgul olan meşhur Amerikan 
Arkeoloğu B. Blegin i5lerini bitirmiş 
olduklarından, beraberindeki heyet L 
le şehrimize gelerek Amerikaya git • 
miştir. 

Hafriyat tamamlanmış olduğundan 
B. Ble~in heyetin bu defaki seyahati, 
bu vadıde memleketimize yaptığı zi • 
yaretlerin sonuncusunu teskil etmek. 
tedir. "' 

Görüp düşündükçe: 

Bahşişten vatan olur mu? 
YAZAN: S.Gezgin 

İspanya, Uzak Şark yangınları ye
tişmiyorın uş gibi, işte şimdi de Fi
listin, kan vo ateş iı;inde. Zekalar, i· 
radeler, bilgiler, ölümün en kısa yo
lunu nrayor. 

Dilnkil gazetelerde, su borsundan 
yapılmış bir bomba resmi vardı. Al· 
tın~akl izahat, bu aletin ne kor
kunç bir cehennem makinesi oldu· 
ğunu anlatıyordu. 

Oradaki Yahudiler, bunlarla ev
leri uçuruyorlar, halkın toplu bu
lunduğu yerleri atıyorlarmış. Ale
tin görüntişündel{i masumiyet, kar
şı tarafı gafil avlamak için de melun 
bir tuzak yerine geçiyor. Öyle ya, bir 
su borusunun nesinden, niçin kor
kulsun? Hangi sebeple korunulsun? 

"Iı'ilistln" de bir Yahudi vatant 
kurmak fikri, nereden geldi? diye 
sormıyacağım. Çünkü tariht haklara 
dayanmay<m böyle bir tesisin, si
yasi manası, kapalı değildir. 

Dünyada "Kenan illerini", "Mev' 
ud toprak" bilen, bu uğurda çalrşan, 
propaganda yapan, eser bastıran bir 
kalabalrk da var. "Miryam Har
ri" gibi bir kadın bile bu davaya i· 
nanmış görünmekte ve eserlerinde 
lhtilfilci Yahudi kahramanlar yaşat
maktadır. 

Yahudi edebiyatı değil, fakat her 
dilde yazan Yahudi muharrirler bu 
konuyu i şledileı·. Sarraflığı, simsar
lığı, bors:ıcılrğı, bankerliği, bıraka· 
rak, kanlı bir ihtlIU da\•asrıım bay
raktarlığını eden bu kalemler, yal
nız kendi inanışlarını müdafaa için 
ortaya atılmamışlardı. Bu kalem ve 
ağız birliğini meydana getiren el· 
botto bir merkez direktifidir. 

l"akat bir yerde bir merlı:ez kurul• 
mak, direktifler verilmek, plll.nlar 
yaprlmnkla lılç \"atan kurulmuş olur 
mu? 

Vatan, istenilen iklimde, herhan
gi bir aşı ile ekilen bir çiçek midir? 
Dünyada Yahudiyi var. yahudlceyi 
vnreden sebeple, Yahudi vatanını 

yoltcıdcn sebep, acaba iyiden iyiye 
incelenmiş midir? 1'...,ilistfnde bir Ya· 
hudi yurdunun kurulmasına kara.r 
verenler, böyle bir tetkikten sonra 
mı şu işe giriştiler? 

Bana kalsa, şu Filistin davası, bü
yük sa,·aşın şaşkınlığından doğmuş 

yapma bir meseledir. Gerçek, Ye tn· 
bit hayat şartları içinde yaşıyacağı
na pek de belbağlanamaz. 

Dünyada biç bir millete "Vatan•• 
adlı bir bahşiş verilmemiştir.~ 



Tflrk Dil Kurumu 
Altı yıl içerisinde 

ne gibi işler başardı 
Kurumun genel sekreteri 
lbrahlm Necmi anlatıyor 

11 Temmus 1932 de Ulu önder Ata
tlrk tarafmdan yaratılımt olan Türk 
Dil Kurumu ild sün ene1 yeni bir yıl 
-41almllnll üba idrak etti. Bu mllna
•betle kurumun deferli genel sekre
teri B. tbrabim Necmi Dilmen, 1'Ulu1,, 
n"lrlmiıde. memleketin irfan hayatı 
lsla kutlal bir varlık tafıYan Dil Xu
ıamu faaliyetine ijair pyam dikkat bir 
..nıe aqrederek altı J1l içindeki ça
....,.,.n ıu ıuretle gtizden ıeçirmiı. 
tir: 

Allı 711 .... alman 7ol, itia Prlü· 
.... w lılrsak Qn cep1ae1w aöaterme .. ~Wt•·----..,......,... 

TM Dil Kwwwwa ,....tan ,.. Wi-
.. .............. p ,......... ..... 
ftl .... Birik K.ancaaı-•w11 7i1kaek ....... __..,allı,.. ......... 

............ ft ,...._ teeiıler, 
.. , ... , ....... lftinç ...... 
fıl••ı•w 
.... 711 icWe, Tirk m1iaia ,.ı. 

.. J& L •alla 4leiil, JU>üaiiawle 

.-, ,.... .......... ta .... :r...wn 
M11Nleıi ._lfbnlaat. Wr ça1s1arı di
llane pnİlmiftir: Ta ~ Wr 

......... ....-...ı --
... çalı .... ileri sötiriiJmıktedir. 

Bilia ._ mim İflerİllİ Tirk ldiltir 

aiJeainia mittenk - ........ WiDe 
setirmek .üzen, çdma lıerim Jiltel isüa 
Witia öjreb...... ... ........ :ra
mlar tanfmıtlu incllmmni '" laab
ra .-wa.. • ldiPk lıiır PsliiiD 
hile ltildirillWi .t. Ki1tir B ' -hjmca--. ın•p. .............. "" ......... 
.-. ... ı.ı. mtlıik .mu..W. 

• • • 
Alb 11lm içine ............ lııa .... 

rünJ..., dU ............... ne ..... &ri 
ıötlaiWQm& ........... ,....., .. 
nınz. Alman ha, ,...... ll7ik oldata 
yükeelrlilr, ~ ............... 
zenmit, tsilai Te tarihten ÖDceli a7dm
labhmf, ,.,w ~ ..... mm.,. 
•iz~ _,tr wnıı 11ir Tiatı dili ....... 
mak idealinin talıııldi•a malı olma
dıiım söetauwktldir. 

ATATORrla bt.I eli delen las 
itte~~ 7ibek ........ 
dilifiMede......_ ............ 
... ~ " ..... teıdir. 

iş dal bUlge 
adedi 20 ye çık rıldı 

Yeni tayin va nakiller ya"'ıldı 
Ankara, 13 (Telefonla) - İl daL f HulOal Toku, MalatJa bölp lmirlJtL 

1 r.ıne merllut 15 bölp 20 J9 çıbnL ne lılalatyadan Zulfikar Tunador, İL 
mıı ve mevcut memurlar araamda mit böJıe bıirUjlne pael merbldtn 
•akil ve tayin)er yapılmJltlr. CeW Dinçer, Eüiphir bölge lmirll. 

Ankara bölge Amirliğine İzmlrden lbıe Aday it mtıfettqlarinden Ek • 
Bal9 Ulubay, bmir bölge Amirlitme rem Oayapr, Gır.un bBJp lmJrJJti. 
Manadan Kemal Tilldciojlu, Adana ne pae1 merkadeıı Necdet .Aat, E. 
böJıe lmirlilfne Trabr.oDdan Kemal llatk bölge lmirlilfne bmJr .. mlfet. 
Ilakglkler. Trabıon bölge lmirllilne t1a1erindeıı Balll Teldnbtıcatlı. Jl:na. 

ene1 merknden Salt Nil, Babkealr rum bölp lmlrliiine Trabılon .. mtı. 
bölge Amirlftlııe letanbul 11 möfet • feWeJerfnden Necat BiJgutay ta,uı e. 
~ Enver Atafirat, Samaua c!DmlaJerdlr. 
bi5lp lmJrllifne lı milfettiflerinden 

Kaymakamlar arasında 
yeni tayinler 

Ankara. 11 (Telefonla) - Ka1· 
makamlar aruınclakl reni nakil 'H 

taJ'fnlerl bHdlrl1orum: 

otelcı 
an'atını nas 

yaratabiliriz 
(Uala,_.fı1 

ot.elcilik itinin ne kadar ihmal 
.... llal-dap dalla IJI ADMllPlll 

Ve sene anlafllı1or ki bizde 
sDıt J.'IUIAllUtanda.,...... ..... ,... .._,,it f8]dlde bir otel 
,_, nya pamfJOD lfletemlJor; 
da ., .. .wıtpüt hqet.Jerin 
~ altmıla41r. O&el açmak. .... 
..,_ ifletmek ID1dlaka claba 

bewat fAl'dan ,-erine ptbmlf 
mak ıe.blıldl De nı.at 
........... baJUBUJ'or. 

Gene Yananlstanda tatbik 
..... _..ot.eller'"~ 
IDftua aınınu.tar. Her 8llllfa 
olan otel T9 paulTOB)aınl 

" ..,elan da bellldlr. Ot.etlleırdei 
,...t)"Olllarda odalanD Taldnd 

...... ,...,. Ymt Tirldarinia ko- H • · d 
• Wr .._ ........ 'ıw'ladu-. Ça- arıcı ye e 

Bor ka:rmakamı J'alk Tunç Ul•· 
qlaya. Jleaadlye ka)'8lakamı Ha· 
Alı blıan Bnstn J'ataa1a, l'ataa kQ 
matamı Kullar Budolan Jlendl
J'•1e, Ufak kaymakamı Kemal Otla
dls Jlerlce, Sanır ka7111akamı N&
ıım Otnaen Utata, Vlse ka:rmakamı 
Nurettin A1n11kq Sanra, Batkall 
kaJ111akamı Retat öncel, Kuyulaht
sara, lıplr kaymakamı Cevdet Tun
cer. Bqkale;ye, Balya ka7111akamı 
Hakkı, leplre, Y••at ka71Dakam1 
Necdet Yılmaz Alucra1a, Kmlcah .. 
mam k•J111akamı Vuft Kocagnua. 
Torol Jr:a:rmak&mı Celil Ta71ar AT
T&Clla. Çorlu kaJ111akamı Nl1azl 
'Ol~ Olt117&. tıklllp ka1'Jll&kamı 
Jllmtu Arkan Çlçelr:datma. Dinar 
ta7111akamı 1blt Celeel Bestr1.,...,e, 
Xatısman kaymakamı Kesat K&Dl 
NeTtebJre, K .... k&7makamı Ha• 

OlU ka71Dakamı Ahmet Peni Ha. 
m11rcaotı11 HuankaleJ'e. Lllel»ur
su k•J'IB&kamı SupJal Batllr Gar
sana. Gana karmakum lllmtu 
Na:rman Garpbaan. Butlll bJ'IB&
bmı Slt &afbl Kemal ...... CJO. 
reli ka71Dakamı Hallt .A.rba &.,a
aa, Gene ka:rmakamı BalD Tafan 
Doluba79stde, Nfttehlr k&>'Dl&b· 
mı Bellm T111&7, il. Kemalp ... 
ka7111akamı K&mll l'uat, Arabstr 
ka:rmakamı Hami Arlku mahalll l· 
dareler umum mlcltlrllll pbe mtl· 
dlrllklerlııe, Çınar kaJaüamı JI. 
mln Xöb,al. Brmenak DJ'lll&kamı 
... t, Ka1aaJ111aıı ..ııam l4areler 
umum mtlcllr maa'tlllltklerlae. •ki 
NahJye mtldtlrlerlnden Hamdi ~ 
Kmlcahamam taJ111abmhlma, lla 
rq mal79t memun Tnftk Kutlu 
Beheeııl k&J111akamblma. Klllet 
eclı.t kanunlar taleml aem~larm 

T«tln-. AllaF Alad iNınmı. Kauk - y · t · s.aı • m, XamWarm, Batlartlanıa enı ayın ve na~ıller 
Mpdlli .. eluw ..._.,, RaUofaa Ankara, 13 (Telefonla) - Harici. 

M • •sılw lisllliaia llni nine yede yelli taybı ve n•killer yapılmlf. 
.... , wıbr. Bllüa ..... il• tir. Blldhiıorum: 
-... ........ lıir Tirk .....,,,,.... Berlbı elçilfii mlateprbk amUJ'Ull11 

la-al d • • ......1...1_ 
.. ,,..._. , ....... IPD PIOitW ....._ -y~ memur Cell1 AbacJOilu, llad.. 
•· rlt alllt ... n 811eJmaa Salp, Bam • 

Y_. ....._ laaUı .,_... -..ı..u burg baikonsoJoeu Tallt Rauf, Pire 
~~-...... tirli l.alaelerine ait .-. bankcımoJola KlmU llUmtu, Bern 

Ql'ICll ...,..._ J>eraW., Mile ı.- baPlttbl Nedim V8JMI, Londra bq. 
~'-dan~. koneolOA ~ C.U~. Berlin 

.--~ T: .... s.-.. ·-~~~-~~-·-iıMf!~ Çcm, ~.ur.gAtZJq~qsoloşu af, Fili. yez ~a ıtıtf~~re 
wClr~ 1iaıa ta,.iıakainı ll'ahlr I· 
oGs 811ngurl117a, Stlrmene k&1'Jll&ka· 
mı Nasuhi Koratman Blreclfe, K• 
navgad ka7111atamı Sadık Tuncer 
Harrana, llıu k&J'lll&kamı Srtkı • 
rllrclotla BlngGle, •ti Nlkur k&T
makamı Kemal Kabana, Buaakale 
kbmakamı Jllnlp llbu Sutehrlne, 

4aa hat Al»er ......... 
kamlalma. 
- ~ .... ....t ölotiff 
~''° '""'"""~"""'h"• .. - -- .. h•At nrnnm 
mldtırllliil memarıanndan Brem 
Jlrmenak kaJ111akamlılm&. TIJ&7et 
ler 14&real umam IDl4lrllllat. A· 
dil Baraal Dinar ~a. -----------ı 
••kll•t aeter1teruk m141rllll ... lvaa • Erzurum 
mvlamlclall J'•ftl Onoeı. Slrmeıae dt•mlryolu lnpatı 
ka7makambllll• akil .... tQla 9411 
diler. A'Dbn. 13 (Telefonla) -

BmariDD hattı berinde 81lratle 

Balkan devletleri erklnıharbiye heyetleri toplanbsı mette olan ray fertiyatı Çaltı ve 
ma bolulan gıbi fevkallde 
kmmJan qarak Erzincan 
Pmlt ve 'Kem&ba (38) kilom Ankaradaki müzakereler bitti

ğinden murahhaslar ayrıldılar 
'bir __ ,. bJmıttlr. 

Bu nret1e artık prk 

be kolllOloeu Halil Ali, Roma !kinci 
lrltUi ~Al, Tok)'o lldnci lrltibl Nı. 
.amettin, Laadra ildncl lrltlbi Huaıı, 
Bari muavin komıoıc.u Nlzbet Blllm 
Kudllll muavin kONOlom Ahmet, Bo. 
a muavm JaıMoJon Cavit, GlmlU. 
cine mmm JmmolOIU Arif, 'Qltıen. 
ce muavin kouolOIU EmJtı Vela, Kıh. 
riı muavin konaoloau 1Jl Riza, Lon. 
dra tlçUncll ldtibl Galip llilbaret, 
lladıit ikiııcl kltlbi Cemalettin, Peş. 
te ikinci Htlbl Cevat Olllnan, Berlin 
bncllan Nihat Refik ve CeW Bu. 
1811, Şam kancllarl Haydar takender, 
Parla etçWtı memurlarmdan Samim 
laet dereceleriyle mertese nülo11m. 
IDUflardır. Ankara, 11 (A.A.) - Baltan An· On1'1)&11 .Torj Jtatc1ellf9t Bomun 

SeJblk kolllolOIU Balat Baktı Ro. tantı cle•letlerl ertlıuharbl7elerl 11: Yarbay Alclea Roml10llt Tarb&J' 
a kallllolaelutun Londra balkon. h97etl toplantmı bltmlt Te deleseıer Traran Teo4enko, Yq09t•~ 
aoloalup maiyetinde kollloloe MUBta. memleteUerlııe dOnmet bere bu• da Bllabatt llllıall Luorlo tealll 97· 

lobcll umumi milfettiıllk merkat 
lan Bnuruma doinı ilerlemekte 
lmwı demlryolunun Cumhuriyet 
ramma bc1ar Ersliıcana 
mubakb.t addeclilmekt.ecllr. 

---4110-fa J'ebml Loadra bqld.tlplllbıe, Ber. llD tatanbula hareket e1lemlflerdlr. lemette141. 
Un bUyltk elçillflııde Arif mlmıet Antut clnletıerl erlrbıharbl19 Heyetlmls 4e Ncneral Remil Trabzonda 
Bern elçiliif ikinci lrltlpllllne, Bem he7etlerlnln bu eon Ankara toplan• Yllltıt4eıı. Tarba7 A4ll ... u. Tar-
elçiliğbıde Ahdullahat ~ elcllllf tnmcla Yunanlıtuı AJ'ba7 Pan&70- bq Otdemlr Blabafl JCeau Oraao- kuraklık var 
li:lncl kltlpllllne, Sofya kcııaıoloalu. ti Tanakopulo, Alb&7 Kb7üos P• ~ mttetetkll b11l11nmütaJ4ı. 
ğwıc!a Jıluammeı- Yllcel GUmillcllne sopuloa, Yarba1 Koutanthl Valll.. Trabaola 13 (A.A.) - Sıcak ve 
muavin kouol<>1lufuna, Kudtla bn. rü oaa.- p4detile deqm ıcliJOI'. 

·:'10::~:~~.ı~.ı:: ingilterede sillhlanmak için =--~~ım:=-:-
:e:::J:ı~~=:r= ~ 400 milyonluk istikraz :.:.r.e:ı':r :ı:~= 
rettin 1'erruh Tokyo bll,ut eltllllf 940 Marbnda harp taVV11Nı)erinin mıktan •. 811 ... ijörtte bir derec:eebu! 
ınUsteearlıtnıa. Sallhattln .Amel Bur. J ,,_...... imdik mahlulü ele kuraktan yer 
pta vutte görmek tıme lfadrtt el. 2870 i bulacak cllldllmektedir. 938 fnıchk rekol 
çllifl mtlltetarlJlma, Xudret Erbey Londta ıa (A.A.) - Hilldbnet ba- mutmm il iade 21701 ballm1t oıac• 'lOO Mil kantar tahmın 
Hambarg baPouoloılluluna, Kuhlt • va kunetlerlnl artU'mÜ lçia A~ m Pmdıklarmmm •tıt itJerile uıa..ı 
tin Erdopn Atlna • Pire bqtomıo. Kamarama 21 milJQD 900 bhı ıapua İ..ondra ıs (A.A.) - Ha.a _, lzere aeJarimisde bir fmchk l&tlf 
loelufuna, J'erlclun Cemal Berlln bal- ., .. _._ .... .. • peratlfi ı.:u-·1-··tur. 
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Korku Yatağı 
Yazan: Edgar Vallaa Çeviren; H. M. 

----------No.3s ----------
Beş dakika sonra Rider, odı::.sınm 

kapısını kilitliyerck aşağıya indi ve 
kendini bekliyenlere iltihak etti. 

Onlar, büyük hollin ortasına konul. 
muş bir masadaydılar. Hiç konuşrnu. 
yor gibi idiler. üç kişiden ibarettiler. 
Fakat Rider gelince, birbirilerile ko. 
nuşur gibi bir tavır takındılar. 

Dördüncü bir kişi daha vardı. Ha. 
lindcn Misis Börtün olduğu anlaşılan 
bu kadın, Rider'in görlinmesi üzerine 
kaybolmuştu. 

Masada oturanlardan ikisi erkekti. 
Ayağa kalktılar. Rider kendisine ay. 
rılan yere oturdu. Burası, otelin as. 
ker tavırlı müşterisi Albay Hotling'in 
karşısına düşüyordu. Rider'in sol ta. -
rafına da, soluk yüzlü kız, sağ tarafı. 
na da papas kılıklı adam düşmüştU. 

Albay, bıyıklarını düzelterek: 
- Nesine oynıyoruz? dedi. 
Mavi gözlerini de hiç kıpırdatma -

dan Rider'in yüzüne bakıyordu. Ri -
der: 

- Ben bunun müptelası olmadığı. 
mı söyledim, dedi. Pek yüksek bir şey 
olmasın. 

Bu sırada papas söze atılarak; kil. 
çük bir rakam söyledi. Ve: 

- İşte bir fakir rahibin kesesine 
göre bir rakam, dedi. 

Albay söze atılarak : 
- Benim gibi bir mtitekaidin kese. 

sine de ancak bu kadarı elverir, diye 
ila'li e etti. Pekala .. Dediğiniz gibi ol. 
sun. 

Tam bir sessizlik içinde iki oyun 
oynadılar. Rider, gergin bir asabiyet 
havasmm hepsini sıktığını hissedi • 
yor, fakat bu harnyı değiştirmek için 
hiç bir teşebbüse geçmiyor, bir şey 
söylemiyordu. 

Rider bir iki defa, yanı başındaki 
kı7 .. m iskambil t utan ellerine baktı. 
Titriyordu. 

.,_.,__ .o..-.t:.-1~-· ---- -~_.&-
sinin arkasına yaslanarak, 

- Şu dünya ne gariptir! dedi. Bir 
iskambil oyununa ne kadar benzi • 
yor! 

Rider'i çok yakından tanıyanlar, 
onun filozoflaştığı zamanlarda en 
tehlikeli bir hale girdiğini bilirler. 

H.ider devam ediyordu: 

- Bazı insanlar vardır, ellerinde 
bütün Beyleri bulundurmadıkça mem. 
nun olmazlar. Ben ise, tamtersine, e. 
lin1de yalnız Bacak'lar bulunursa, ga. 
Yet neşeli olurwn. 

Bu sırada yanıbaşındaki kızın sesi 
işitildi: 

- Siz, çok güzel oyun oynuyorsu. 
nuz Mister nider, diyordu. 

Rider Cl!vap verdi: 

- Ben bir iki oyunu, oldukça iyi 
oyn~rım. Ilu da kısmen, gayet kuv -
vetlı hafızam olmasındandır. Ben, Ba. 
cak'ları asla unutmam. 

Bir sessizlik oldu. Bu defa Rider, 
ne demek istediğini açıktan açığa an. 
!atıyor gibi idi. Devam etti: 

- Gençliğimde, bir 'Kupa Bacağı 
vardı. Ondan sonra artık Allah bilir, 
ne B~cakları olmadı .. Açıkçası, haya. 
ta, bırkaç karı almak gibi bir yoldan 
başhyarak gayet enteresan ve roman. 
tik olan mesleğinde devam etti. Den. 
ver'de işle,:ıen bir banka hırsızlığında 
da parmagı vardı. Kendisini ı.:ıeneler. 
denberi görmedim. Fakat arkadaşları 
tarafından "Albay,, unvaniyle anılı _ 
yormuş. Görüntiş itibariyle zarif, as. 
keri tavırlı ve gayet selis konuşan bir 
adammış! 

Rider bu sözleri söylerken, kar§ı • 
sındaki Albayın yüzüne bakmıyordu. 
Bu suretle onun yüzünün solduğunu 
göremedi. Rider'in sözleri bitmemişti: 

- Kendisini, dedi. Bıyık bırakalı • 
danberi görmedim. Fakat gözlerinin 
renginden derhal tanırım. Bundan 
başka.~afasmrn ardında da yarası 
vardır ki, oradan da teşhis etmek 
mümkündür. Bu yara, kendisinin ka. 
rıştığı partırdılı bir kavganın yadi • 
garıdır. Şimdi onun, gayet iyi bıçak 
kullandığını söylüyorlar. Zannettiği. 
me göre bir müddet Cenubi Amerika. 
da kalmıştı ... 

Albay .dimdik oturuyordu. YUzU • 

nün hiç bir adelesi oynamıyordu. Ri. 
der devam etti: 

- Bana öyle geliyor ki, şimdi bı • 
çak kullanmakta o kadar ihtisas pey. 
da. etmiştir ki, en iyi otellerden bi -
rinde polis nezaretinden korkmaksı . 
zm oturabiliyor. 

Rider'in yanında oturan kızın göz. 
leri, Rider'den hiç ayrılmıyordu. Dol. 
gun dudakları açıldı: 

- Mister Rider, dedi. Siz ne kadar 
şayanı dikkat adamsınız. Mister Da. 
ver, sizin pollsle alakanız olduğunu 

söylüyor. 
Rider: 
- Pek uzak surette alakadarım, 

dedi. Pek uzak surette .. 
- Mister Rider .. Hayat iskambilin. 

de daha başka Bacak'lar tanıyor mu. 

sunu.z? 
Bu suali soran, Rider'in öbür ya • 

nında oturan papastı. 
- Evet. Bir de Orya bacağı tanı-:: 

rım. Ve bu isim ona ne kadar uyar. 
Zira bu tanıdığım Bacak, Cenubi Af. 
rika 'da beş sene kadar tıpkı Orya i. 
şareti biçiminde elmas kaçakçılJğı 
yapmı§tır. Bir kere de hapishane mü. 
dürüne hücum ettiği için falakaya çe. 
kilmişti sanırım. Hapishaneden çık • 
tıktan sonra da Yohanesburg §ehrin. 
de bir hırsızlık yapmış, sonra kaç • 
mış mıydı, yoksa yeniden hapse gir. 
miş mi idi, orasını pek iyi hatırlamı. 
yorum ama, bir zamanlar benim ta. 
kip ettiğim bir banknot meeslesinde 
de parmağı vardı. Acaba ismi neydi 
Yarabbi... Neydi? (Rider bu sırada, 
düşünceli gözlerle, papasın yüzüne 
bakıyordu:) Hah .. Buldum!. Gregori 
Dons .. Evet. Gregori Dans idi onun is. 
mi! Sol kolunda dövme ile bir melek 
resmi vardır. Bu r esimle, kendisini 
dar fazilet yollarında muhafaza ede . 
bileceğini, hatta kilisenin gölgesi al. 
tına sığınahi1ece2.i.JıL.s.a.ruYQ.Nu. 

Rıder'in yanıbaşmdaki kız sordu: 
- Bütün tanı&rğımz Bacaklar er • 

kek mi Mister Rider? 
Rldcr ciddiyetle başını sallayarak: 
- Umarım ki öyle Mis Olga ! Dedi. 
Bu sırada Olgamn gözleri meydan 

okurcasına Rider'e baktı: 
- Diğer bir tabirle, beni tanımı . 

yorsunuz öyle ise, dedi. (Sonra bir. 
denbire) Ah Yarabbim keşki tanrsay. 
dınız ... Keşki tanısaydınız ... 

(Devamt yann) 

ı=RADYQı 
'·-====Programı ~' 
öGLE :\EŞRlYATI: 

12,30 Plfikla Türk mu~ikisi, 12,50 Hava. 
dis, 13,0:> PJakla Tiirk musikisi, 13,30 l\!uh. 
tclir Plak neşriyatı, 14,00 SO~. 

AKS.nt i\ESHIY.\TI; 

Saat 18,30 Hıırif müzik: Tepehaşı Bele. 
diye bahçesinden naklen, 19,15 Spor mu. 
salıcbelcri: Eşraf Şefik, Uorsa haberleri, 
20,00 S:ıat :ıyarı: Gren\'İÇ rasathanesinden 
naklen. Sel lıır Körmücü ve ıırkııclııhları ta. 
rafından Türk ınusiki~j (Hüseyni, Suzidil, 
Jlis:ır pusclik, Şelınaz lnısC'Jik, I'\ııhııvent). 
20,45 Jlıı\'a raporu, 20,48 Ömer Rıza Doğ. 
rul t:ır:ıfırııl:ın :ınıhcn sö~ le\', 21,00 Saat a. 
forı: ORKESTRA: 1 - flosınl: \'illıclm 
Teli. 2 - LC'h:ır: La fam ideal ,·nls. 3 -
Paduk: Prnfrnz. 21,30 Semahat Öırlenses 
,. e ıırkııılaşl:ırı t:ırnfınnıın Tiirk muı;ikisl 
(Uşak ,.c halk liirkiisii). 22,10 .Konser: !'\o. 
votinılen naklen: i\I. K<'mal idaresinde or
kestra, 1 - Orkeslrıı: Verjıncnle lihe vals: 
Fol Linke. 2 - Şarkı Tenor B:ıke:ıs. 3 -
Orkeslr:ı: Sol\'Ck Lit: Gril. 4 - Orkestra: 
:'.\l:ır.:ır çijtan p:ırçaları. 5 - S::ırkı: Bariton 
Yunko. 6 - Orkestra: Serend dö To~elll. 
7 - Orkestra: Rulgar potpurrlsi. 22,50 Son 
haberler ve t'rfcsi günOn programı, 23,00 

Sa::ıl ayarı: SOX. 

General Se yfi 
şehrimizde 

Gümrük muhafaza umum komuta. 
nı General Seyfi DUzgören dUn Anka. 
radan şehrimize gelmiştir. 

Umum komutan, gümrük muhafaza 
başmUdUrlüğiine uğramış, müdür Bay 
Hasan ile bir milddet görüşmüş, teş. 
kilit çalışması etrafında izahat al • 
mı§tır. 

IKütüphan e 1 erimiz 
ağlanacak 

v11ziyette mi? 
M. Zekeriya Sertel'e 

bir cewap 
M. Zekeriya Sertel Ainkü fıkrasm· 

da umumi kütüphanelerimizden bahs
eden bir yazı yazmış. Kısaca diyor ki: 
İstanbul kütüphanelerinde 165 bin 
eser vardır. Halbuki Nevyorkun Ko
lombiya üniversitesinin hususi kütüp· 
hanesinde 500 binden fazla eser mev· 
cuttur. 

Bu mukayeseden sonra: "Ben bu 
rakamlara inanmadım. Çünkü bu rcı

kama inanan icap ederse utanmak ve 

ağlamak lazımdır.., diye i:ave ediyor. 
Kitap v< kütüphancl~rımiz mevzu

balıs olurken, ağlamak 13.zım gelirse, 
bunlarrn henüz icap ettiği şekilde tas-

ı nif edilmemiş oldukları için ağlaıTalı
dır. Yoksa M. Zekeriyanın dediği gibi 
rakam mukayeselerinden alman netice
lere göre ıdeğil. 

Anlaşılıyor ki hakikati ifade etmi
yen rakamlar, sayın muharrire bir yazı 
yazma ilhamı vermiştir. O kadar! 

Yoksa biraz müUhaza ve biraz te
cessüsten sonra hükümlerini verseler
di. muhakkr.k ki, fikirlerini değiştire· 
cekierdi. Hatta gazetelerinde bulunan 
d·eğerli tetkikçi İbrahim Konyalıdan 

kütüphanelerimizin kıymeti hakkın

da kısaca izahat alma külfetini ihtiyar 
etselerdi; gene o yazıyı yazmayacak
lardı. Nihayet Kolombiya üniversitesi
nin hususi kütüphanesinde kaç kitabın 
bulun•duğu bir malumat kabilinden ve
rilebilir, fakat hiçbir zaman bu raka
ma istinat ederek kütüphanelerimizin 
ağlanacak hali olduğu ilan edilmez. 

Demek istediğimiz şudur: Kütüpha
nelerimizdeki eserler maalesef henüz 
tamamile tasnif edilebilmiı değildir. 

Fakat yalnız İstanbulda değil, Analclo
lunun muhtelif vilayetlerind•lri kütUp

hanelerin birçoğu da başlı başına bir 
hazinedir ve hiçbir zaman bunlar ke
miyet1eri ile değerlendirilemez. 

M. Zekeriya yazısmrn bir.,Y.eritl'de de: 
lJftlven.ru:ı Tilıeı:ıe-sth'ln ~ mt an-

larını kahvehaneler ve parklarda hazır
lıyorlar,, demekteldir. 

Gerçi lstanbulda muazzam bir kütUp 
hane yoktur. Fakat talebelerin gerek 
tetebbu, gerek ders çalışmalarına ya
ramayacak yerler vardır ve gidiyorlar. 
Beyazıt kütüphanesi, 'Universite kiltüp 
hanesi, diğer kütüphanelerin masaları 
talebelerin çalışma ve tetkik yerleridir. 
Bunu tetkik etmek için kütüphane 
defterlerine §Öyle bir bakmak kafi ge· 
lirdi. 

Karadeniz sahil vilayetlerinde, iç 
Anaıdoluda gezdiğim birkaç vilayet 
Halkevinde mektep talebeleri için la
zım ı0lan kitapların çoğunun temin 
edilmiı ve tetkik ve tetcbbüleri için hiç 
bir şey esirgenmemiı olduğunu gör
düm. 

İstanbul kütüphaneleri ağzı açılma
mış bir hazine gibi duruyor. İlim adam
larmuz zaman zaman yeni keşiflerde 

bulunuy-or ve ilim alemine sokuyorlar. 
Öyle kıymetli yazma eserlere malikiz 
ki bunların birkaç sayfası elbette Ko
lombiya üniversitesi kitaplarının bir 
kaç binine bedeldir. Bu gibi eserler 
kütüphanelerimizde sayılamayacak ka
dar çoktur. Hatta Fransızca, Latince, 
eser1ere varıncaya kadar. 

Dediğim gibi kütüphaneler mesele
sinde yegane dert onlan tasniftir. Yok
sa keyfiyet, bir millet için, hele bizim 
gibi çok zengin kitapları olan bir mil
let için hiç de ağlanacak netice ver
mez. 

Niyazi Ahmet 

Sıhhiye V elcilinin Tetkikleri 
Devam Ediyor 

Birkaç gün evvel ~ehrimize gelen 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili B. 
Hullı.si Alataş yanında Vekilet umum 
müfettişi olduğu halde İstanbul hu. 
tahanelerini ve Sıhhat mUeeseseleri • 
ni dolaşmaktadır. 

Vekil evvelki gün Gureba ve Cer • 
rahpaşa, Haseki hastahanelerini, dün 
de Beyoğlu ZükCır ve Çocuk hutaha.. 
nelerini gezmiş, başdoktorlardan has.. 
ta1arın ihtiyaçları hakkında maHlmat 
almıştır. 

Vekilin tetkikleri devam edecektir. 

5 - KURUN -.ı l'C TEMMUZ 1938 

Dört sene evvel 
işlenen bir cinayet 
Yeni bir cinayetle sona erdi 
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Stefoni, Ma.a.T.eıı Faofe 

Fransada bundan dört sene evvel işle
nen bu cınayetın son perdesi bugün katil 
de öldüruleı ek ikinci bir cinayetle kapan
mıştır. 

Bu, Korsıkalılar arasında "Yendetta,, 
(intıkam) ananesinin doğurduğu bir fa
ciadır. Hikayesi kısaca şu: 

1934 senesi noel gecesinde Faota Köş' 
ün yedi, sekiz yaşındaki oğlu bir taban
ca kurşunu ile öldürülüyor. Katil meç. 
hUl. Fakat çocuğun babası itham ediyor: 

- Katil Stefanidir .. 
İki saat sonra, Stefaninin kardeşi Et

yen Stefani sokakta ölü olarak bulunu
yor. Katil meçhfildür ... 

lki cinayetin de esrarı uzun müddet 
devam ediyor ve nihayet 25 mart 1936 
da, küçük Faotayı öldürmek suçu ile 
Stefani mahkeme huzuruna çıkıyor. Fa
kat muhakemeye ne Faota geliyor, ne de 
karıs Madlen. ı 

Stefaninin-suçu c::ablt görülmüyor ve 
beraat ediyor. 

Stefani serbest bırakılınca, yamnda 
bir arkadaşı ile beraber, kansının meza. 
nm zi ·arete _gidiyQr. Bu sırada bir ta. 
banca patlıyor ve Stefanfntn yanmdaki 
arkadaşı Paleski yaralanıyor. 
Ateş eden Faotadr ve Stefanıiden inti

kamını almak için onu öldürmek istemiş. 
tir. Fakat kurşun yanındakine isabet et
miştir. 

Faota bu suçundan dolayı 7 sene küre 
ğe mahkt1m oluyor. 

işaretler: 

Fakat kan gütme devam etmektedir,. 
Geçen sene 11 ağustosta Stelani Pariste 
Margen isminde biri tarafından öldürü
lüyor. Margen tevkif ediliyor, mahkeme
ye veriliyor. Kansı: 

- Stefani bize hücum etti de kocam 
kendimizi müdafaa için silah kullandı, 
diyor. 

Cinayetin müdafaa sebebi ile işlendi. 
ği kabul edilerek 1\1argen serbest bırakı. 
hyor. 
Şimdi intikam sırası Stefani tarafına 

gelmi~tir. Stefaninin intikamını güden 
ailesi ve arkadaştan Margeni uzun müd
det takip ettikten sonra bir gün nihayet 
ellerine geçiriyorlar ve öldürüyorlar. 

Katil bulunamamıştır. Fakat onun da 
reni bir intikama sebeb olacağı ümit e. 
dilebilir. 

Bursanın Planını da 

Prost Yapacak 
Bursa şehrinin müstakil pl~mm 

İstanbul pl5.nını hazırlıyan Prost ta. 
rafından tanzimine Dahiliye Vekale. 
tlnce karar verUml~. keyfiyet kendi. 
sfne bildrlmiştir. 

Şehir mUtehassısı bu yüzden Ey. 
lUlde !stanbula yapacağı seyahati bir 
ay evvelfne almıştır. 

Prost buraya geldikten sonra Bur •• 
saya giderek alakadarlarla görüge. 
cektir. 

Randıman hikay e si 
Yazan: Saı<dlrn Ertem 

Mekteplerde talebe randımanı ne 
haldedir? 

Bunun etrafında. tUrlU, tUrIU alA.
kalar, endişeler belirmektedir. 

Bu endişekAh bir çocuk babasının 
gözlerinde parıldayor. Bu öyle bir 
parıltıdır ki, bir çocuğun bir sene 
daha bir sınıfta kalmasının aile bilt· 
çeslnde açtığr gediğin dehşetini ifa· 
de eder. 

Çocuğun sınfta kalması esasen 
baba için bir hUziln mevzuudur. Fa
kat hayatın kolay kazanıldığı za· 
manlarda bu sadece çocuğunun ze· 
k~sından şUphe manasını ifade eder
di. Fakat bu hUznU tadil edecek bir 
hayli sebepler bulmakta baba ruhu, 
baba. psikolojisi çok çömerttir. 
Zamanına göre baba bu h~dlsevi 

şöyle izah ederdi: · 

"- Bir sene daha okusun, dersle· 
rlnl pişirsin! der. 

Yahut: 

.._ Çocuk bu sene zayıftı, dersle· 
rl başaramadı! diye dUşUnUrdü. 

Fakat bir çocuğun bir sene sınıf· 
ta kalması ailelerini gUçlilkle geçin· 
diren insanlar için istihsal unsnru· 
nun bir sene daha geç kalması de· 
mektlr. 

Asıl dert, orta halli ailede cemaat 
haltnl alır. Nltek'm sınıf dönmele· 
rlnln çizdiği korkunç levhaların ha· 
klkl artışı; sinirleri bozan lktısadf 
endişedir. 

Bazan bu endişe çocuğun kafasın
da bir cihanın devrilmesi şeklinde 

akisler bırakır. Genç insanın ideaıt 

önüne çıkan mani bunun bir takım 
nlhat kararlar almasına sebep olur

11 

Genç yaşların faciaları böyle bir 
kuliste hazırlanmaktadır. 
Randıman meselesinin çocuk ba

basından, ve mektepllden başka bir 
de pHHonik bir kahramanı ,·ardır. 

O, zaman zaman dUşilnUr: 
"- Şu mekteplerin hali ne ola· 

cak? 

"- Sınıftan kaç kişi geçti. 

"-Mektepte kaç kişi kaldı, der!~ 

Sınıfta kalan talebenin miktarı 

çoğaldıkça onun rahatsızlığı artar. 
Bir bakıma düşüncesi doğrudur. Ne
den mektepler yilzde yilz randıman 
vermem,eli; ideal bu değil midir? 

İdeal bu olunca, derhal tahakkuk 
etmelidir .. 

Mllletıer Cemiyetinin neşrettiği 
bir bUltenl okuyorum. Bu bültende 
sınıftan geçme ve kalma bakımın

dan randıman hesapları vardır. 

Bu hesabın neticeleri insanı dU· 
şilndilrecek, hayrete sevkedecek ma
hiyettedir. 

Avrupada sınıftan dönmemek re· 
koru Arnavutıuktadır. Talebe mek
tebe geldiği miktarda çıkıyor. 

En ç~k dönme rekorunu da lngll
tere kırıyor. Vasatı rakamla yüzde 
yirmi iki talebe ancak muvaffak o• 
Iuyor. 

Hayırhah Ustadlarımız acaba bi
zim hangisine benzememizi ister• 
ler? ·~ 
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Kadın, Moda: 

Şapkalarda çiçekli 
kurdeleler 

Rüzgarlı bir yaz gunu en mühim 
mesele şapkadır. Bilhassa bu sene ha
sır şapka moda. Güzel bir hasır şapka
sız da var. Fakat giyemiycrsunuz kil 
Rüzgar alınca götürüyor. 

"Kordele tal:malı ve kordeleyi saç
larınızın üstünden veya çenenizin al
tından geçirmeli.,, 

Bu, en basit tavsiyedir ve siz bun•ı 
belki daha evvel tecr~e etmişsiniztlir. 
Fakat beğenmediğiniz. Beğenrr.emekte 
de hakkınız var: Kordele sakil duru
yor. 

işte size tavsiye edeceğimiz buıw 
güzelleştirecek bir usuldür. 

Şapkanızın kordelesinde büyük bir 
yapma çiçek bulunacaktır. Kordeleyi 
saçınızın üzerinden geçirirsiniz ve b!.l 
çiçek başınıza başka bir güzellik verir. 

Eğer şapkanız.da fazla çiçek varsa 
kordclenin çiçeği küçük olmalıdır. 

Azsa, kordelcdeki çiçeğin biraz fazla 

olmasına dikkat ed-rsiniz. Yalnız, ta· 
bii. her iki çiçegin ayni renkte olması 
lazım. 

Hadiseler karşısında: 

rurur ve israf 
Yazan: D\D O~aı m e1t'(Ç01i11 

Büyük terbiye, psikoloji ve s~yolo-
' ji meselelerini iki dakikada çırpıştm-

vermek, on ciltle izah ve isbat edilemi
yecek davaları yirmi yirmi beş satır 

içinde hulasa edebilmek gazetelerimi
zin çoğunun saplanıp kaldığı bir bat!l 
iptiladır. 

Bazan ortaya atılan fikir ot gibi, sa
man gibi yavan, ama zararsız oluyor; 

- Bir safdillik l 
Deyip omuz silkiyoruz. Bazan da 

'kelime oyunu yapayım derken cemiye
tin kilit taşlarından birini bir çürük 
diş haline sokuvermek istiyorlar. Bunu 
bir kaste hamletmek gaddarane bir 
takdir olur. Bu bir hatadır. Bugün bun 
ladan birini tashihe karar verdim: 
Akşam gazetelerimizden biri ikinci 

sayfasının orta sütununda : 
"Serveti temsil eden bir torbayı bir 

türlü ele geçiremiyormuş gibi, yahut 
elinden kaçırmış da tekrar yakalama
ğa çabalıyormuş gibi kollarını uzat· 
mış. gözleri analarından uğramış başı 
açık bir adamın avaz avaz bağırarak bir 
uçuruma yuvarlanmasını temsil eden 
bir resim neşretti. 

İki ayağında muhkem ( !) zincirlere 
bağlı iki gülle var. Birinin üstünde 
"israf,, ıcliğerinin üstünde "gurur,, ya
zılı. 

Resmin altında şu satırları okuyo-
ruz: 

''Gurur ve israf öyle iki mikroptur 
ki insana doğduğu gün yapışır. Birinci
si (yani gurur) muvaffakiyetin, ikinci
si de (yani israf) kazancının artması 

ile artar ve nihayet hastalığı yenemi
yenin felaketi ile nihayet bulur. Bu
nunla beraber bu iki hastalığın aksi 
olan meskenet ve hasislik de o derece 
fenadır; insanı yaşayan ölü haline ge
tirir. insanın meharcti, gururunu baş
kasının izzeti nefsi başladığı noktada 
durdurmakta, marifeti de kazancı il.! 
ayarlamakta görünür.,, 

nasibidir. Allah bir insanı ve bir mil
leti gururundan mahrum etmesin! 

İnsanlar ve milletler için gururun 
ölçüsü yoktur. Bir insan veya bir mil
let ya mağrurdur, ya değiPdir. Gurur 
bir doğuş mevhibcsidir. Gururw olmıyan 
adama veya millete sonradan zoraki 
bir gurur aşılamak imkansızdır. Gu
rur, adamın asil ve asil milletin ala
meti farikasıdır. Netckim bu akşam ga
zetesinde "muhal'Tiri de gururun inea1. 

na doğdugu gün yapıştığmr söylemek
ten kendini alamıyor. 

Asil adam bu "farika,, dan mahrum 
olmamak için elinde olan her kıymeti 
bahşeder. Çiftliklerini ıde verir; para
sını, mücevherlerini de verir. Hatta ca
nını vermekten çekinmez. Asil adamlar 
gururu tediye için sarfedilen enerji ve 
parayı asla israf edilmiş saymazlar. 
Muharririn, büyük bir meharet ve sos
yal bir hüner gibi gösterdiği reçete, iyi 
düşünülerek yazılmışa benzemiycr. 
Zira mağrur adam için gururunu baş
kasının izzeti nefsi başladığı noktada 
dizginlemenin imkanı yoktur. Guru
runuzu nasıl her zaman başkalarının 

izzeti nefsi ile ayni derecede tutarsanız 
ki çok defa, başkalarının izzeti nefsi 
meselesi addettikleri şey bizzat sizin 
gururunuzun kırılmasından ibarettir. 

israfın methinde bulunmayacağım. 
Bu bir fena illettir. Yalnız, kazancın 

artması ile bu illetin arttığını kabul et
mek mümkün değildir. Hayatta gördü
ğümüz birçok nümuneler bizi şuna 

inandırıyor: 

Kazancın çoğalması israf hastalığı· 
nın şiddetini artırmaz, bilakis bu has
talığı tedavi eder. 

Pek uzaklara delil dostlara ve akra
balara şöyle bir göz gezdirelim, anlarız. 

Nizamettin Nazif 

Atina Sefirimiz 

İsviçre milli takımı 
Önümüzdeki sene 

«i mlerle karşılaşaeak 
İsviçre futbol federasyonu milli ta

kımının 938-939 seneleri futbol mev· 
simi içinde yapacağı bütün milli maç
ları şimdiden tesbit etmiştir. Bu maç
lar şunlardır: 

11 eyliıl Doblinde İsviçre - Irlanda 
2 Teşrinievvel İsviçrede İsviçre • 

İsveç 

23 Teşrinievvel: Bolonyada. İtalya · 
İsviçre. 

6 Teşrinisani: Isviçrede İsviçre • 
Portekiz. 

2 Nisan İsviçrede İsviçre - Macaris· 
tan. 

7 Mayıs İsvi~rede İsviçre Holanda. 
14 Mayıs Brükselde Belçika - İsviçre 
4 Haziran Varşovada Polonya - İs-

viçre. 
Önümüzdeki senenin sekiz milli ma

çını daha dört beş ay evvelden tesbit 
etmek cid:ien güzel bir iştir. 

Darısı bizim başımıza. 

HOLANDANIN MAÇLARI 

Holanda futbol federasyonu da önü
müzdeki mevsim için, Danimarka, Al
manya, Belçika ve Isviçre ile karşılaş
ma yapılmasını tesbit etmiştir. 

Birinci maç Kopenhagda 23 teşrini
evvelde cynanacaktır. 

-o-

Avus1uryada 
Pr o fesyonellik 
t arihe karıştı 

Anşlustan sonra Avusturya sporun
dan Almanya gibi profesyonelliğin, 
kalkacağı tabii idi. 

İşte 30 haziran tariliindcn itibaren 
Bu ü!:ccde de profesyonellik tarihe ka
rıştır. 

Eald profesyonel oyuncuların hepsi 
birer sivil memuriyete tayin çdilmii· 

lerdir. 

-0--

n ını g n Dte r ecdl ce 
Futbol ha kemi a ramyor 

ingilterede futbol hakemliği edebile
cek genç namzetleri bulmak için, fede· 
rasyon bütün mıntakalara birer sirkü
lerleks gönderilmiştir. 

--0-

Tra kyaya ait bir spor 
filmi gösteriliyor 

htanbulıpor klübünden : 

Trakya umumi müfettişliği film atel
yesi tarafından alınan klübümüzün son 
Trakya seyahati ve spor teması ve ha
reketleri ile Trakyanın kalkınmasına, 

İstanbul ve Atina üniversitesi gençle
rinin Trakyayı ziyaretlerine Trakya 
ve Ege askeri manevralarına ve mimar 
Sinanın Trakyadaki eserleriı;e dair 
film 14 temmuz perşembe günü akşam 
saat 20,30 da Beycğlu Halkevi temsil 
salonunda gösterilecektir. 

Klüp mensuplarının teşriflerini rica 
&leriz. 

Vefa klübünün 
kongr e si 

istanbul atletizm 
birincilikleri programı 

1 - Istanbul birinciliklerinde her 
atletin en iyi dereceyi yapabilmesi için 
program muhtelif grup ve semtlere, 
gib ve saatlere taksim edilmiştir. 

2 - Bir atlet üç müsabakaya gire
bilecektir. 

3 - Her müsabakadan ıderhal son
ra üç kategoride de o müsabakanın üç 
birincisine bölge birinciliği madalyası 
verilecektir. 

PROGRAM: 
Kategori 1 - 50 m. 100 m. 200 m. 

400 m. 1500 m. 5 bin metre 10 bin 
metre. Gülle, disk, cirit, Yunan diski. 

Yüksek atlama, uzun atlama, 3 adım 
sırıkla atlama. 

110 manialı, 400 mania. 
Kategori 3 - 50 m. 100 m. 200 m. 

400 m. 800 m. 11 O mania. 
Gülle, disk, cirit. 
Yüksek atlama, uzun atlama, sırıkla 

atlama. 
K ategori 4 - SO m. 100 m. gülle, 

disk, uzun atlama, yüksek atlama. 
PROCltAMll'J Cl>NLCnı: 'l'AV-~M• 

Temmuz 19 salı saat 18 de Taksim 
stadında: 

Disk atma finali, 1 inci, üçüncü ve 
4 üncü kategoriler. 

Yunan usulü disk atma finali. 
1 inci kategori: 
20 çarşamba saat 18 de Taksim sta

dında: 

Gülle atma finali: 1 inci, üçüncü ve 
dördüncü kategoriler. 

21 perşembe saat 18 de Taksim sta· 
dında: 

Cirit atma finali: 1 inci ve 3 üncü 
kategoriler. Sırıkla atlama finali. 

3 üncü kategori. 
22 cuma saat 18 de Kadıköy stadın-

da. 
Uzun atlama finali. 
3 üncü ve dördüncü kategoriler. 
Yüksek atlama finali. 
4 üncü kategori. 
23 cumartesi saat 15 de Kadıköy 

stadında: 

100 metre seçm~leri. 
1 inci, 3 üncü ve 4 düncü kategori-

ler. 
400 metre seçmesi. 
1 inci ve 3 üncü kategoriler. 
500 metre final. 
1 inci kategori. 
800 metre final. 
1 inci ve 3 üncü kategoriler. 
50 metre seçme. 
1 inci, 3 üncü ve 4üncü kategoriler. 
Sırıkla atlama finali. 
1 inci kategori. 

50 metre final. 
1 inci, 3 üncü ve 4 üncü kategori 

ler. 
Yüyksek atlama. 
1 inci ve 3 üncü kategoriler. 
'Uç adım final. 
1 inci kategori. 
200 metre seçme. 
1 inci ve 3üncü kategoriler. 
30 Cumartesi saat 15 de KadıkM 

stadında: 

100 metre final. 
4 üncü, 3 üncü ve 1 inci kategorilde 
Uzun atlama final. 
1 inci kategori. 
400 mania final. 
200 final. 
1 inci ve 3 üncü kategori. 
200 mania final. 
3 üncü kategori. 
1 inci ve 3üncü kategorı. 

1500 metre final. 
1 inci kategori. 

/ 10000 metre final. 

Birinci ve üçüncü kategori. 
Naili Mora• 

Atletizm 
Rekor k ırma tecrübeleri 

Hu pazar yapılacak 
T. S. K. İstanbul bölgesi atletizm ajall" 

lığından: 

17 Temmuz pazar günü 16,30 el' 
Kadıköy stadında yapılacak rekor kıt" 
ma tecrübelerine aşağıda isimleri yazıll 
atletler davet olunmaktadır: 

4 iıncü katagori: Uzun atlama. 

Cemil (F. B.), Çarcğlu (A. S.) 
3 üncü katagori: 300 metre: 

' . Muzaffer (H. S.), Fethi (B. J. K.)• 
Kazım (K. P.), Maryo (A. D.), MC" 
rih (F. B.), Said (G. S.) 

3 üncü katagori: 4X100 

Haydarpaşa spor 

Akınspor 

1 inci katagori: 300 metre 
Gören (G.), Zare (İstanbulspor), 

Kemal (G. S.), Mehmet (G. S.), Fa
ruk (G. S.), Firuzan (F. B.) 

1 inci kntagori: 4.\'1500 

Kemal (Kocaeli) Galip (Kocaeli), 
Galip (Ankara) Artin (İstanbul) Re· 
cep (İstanbul) Ibrahim (İstanbul) Hak 
kı (İstanbul), Serkis (İstanbul). 

Bu yazı bir defa kendi içinden sa
kat. Madem ki gurur muvaffakiyetin 
artması ile artıyor, o halde, gururu 
muvaffak olmanın ilk ve tabii şartı say
mak d~ğru olmaz mı? 

Atina sefirimiz Bay Rüştü Eşref 

dün ~chrimizc gelmi~tir. Birkaç gün 
şehrimizde knldıktnn sonra Ankara. 
ya gidecektir. 

Vefa idman yu~du bafknnhğmdan : 
17-7-938 önümüzdeki pazar günü 

sabahı saat onda umumi senelik kon
greye yurdumuzda kayıtlı üyelerin 
gelmeleri rica olunur. 

24 pazar saat 15 de Taksim sta • 
dında: 

Bütün kntagorilerdcn: 200 mania. 

Neriman (H. S.), Ali (G. S.), Mar• 
nakis (T. Y. Y. K.) 

Yine bu yazıyı neşreden gazetenin 
fikrini kabul eılerek haydi diyelim ki, 
israf da kazancın artması ile artıyor, 

eh .. Ortada şikayet edilecek ne kaldı? 
Vatandaş, mağrur oldukça kazanı

yorsa, ve kazandığı parayı israf eden 
vatandaşın kazancı bir kat ıdaha artı
yor ve gitgide Kariinlaşması mukad
der oluyorsa vatandaşları bu 9aldcn sa
kındırmak değil, bütün vatandaşlara 

mağrur ve müsrif olmayı tavsiye etmek 
doğru olmu nn? 

lşin bu tarafı şaka tabii. Şimdi gele
lim euu: 

Gurur bir milletin en büyük ve ilahi 

?.ı.X\t.{ --
--0-

K<e>li'il<aJıreye <dJaıve 
Barutgücünün ikinci yıl kongresi 

16-7-938 cumartesi günü saat (14) de 
Bakırköy Halkevi salonunda yapılacak 
ve yeni idare heyeti 6eçilecektir. Güç· 
lülerin mezkur gün ve saatte salonda 
bulunma lan. 

-0--

Koırııgıre 
Anadolu klübünden: 

Klübümüzün senelik kongresi 16·7· 
938 cumartesi günü saat 17 de Şemsi 
paş~Ja klüp merkezinde yapılacaktıt'• 



M emlekette büyük bir ihtiyacı karşı
layacak yeni bir teşkilat 

Toprak Mahsulleri Ofisi 
Yen] teşkilattan ne gibi 

faydalar bekleniyor 
Toprak mahsulleri ofisi teşkilat ve 

kadrosu hazırlanmağa ba§lamrştrr. 
Bu isle bizzat me~gul olan toprak 

mahsulleri ofisi müdürü Bay Hamza 
Osman hazırlıkları ikmal etmiş, kad. 
ro ve t k·ı· eş ı atının esaslarını teşkil e. 
den avan I). · · ı OJeyı hazırlamıştır. 

p . b" roJe ırkaç güne kadar Bay Ham. 
z~ Ü:5man tarafından Ankaraya götü. 
rulerek lktrsat Vekiline arzedilecek, 
bu hususta icap eden direkt ifler alı. 
naı ak harc!{ete geçilecektir. 

Aldığıınız malumata göre, toprak 
ma hsulle t·ı· r· . . t"' ,.. o ısı, memleketimızde her 
~rıu toprak mahsullerinin iç ve dış 

P~.Y~salarda en mükemmel bir şekilde 
suıun ·· ·· . ıunu tem:n edecek her türlü za. 
rarların ·· .. ' . onune geçecek yepyeni ve 
genı« bir te"k·ı · t . b"' .. k b. " ·::ı ı a ı camı uyu ır 

devlet müesseı:>csi olacaktır 
.. Ofisin, umum müdül'lükı°en maada 
uç umum ·· ı·· b" . mucur muavini bulunacak, 
~rı yalnız afyon i ş iyle, biri buğday, 1 

b_ ı ı de diğer hububat maddeleri ile 
51 '.~ Lırı idare edece~üir. Her umum 
mutlür muavini doğrudan doğruya 
rnerkez umum müdürlüğe bağlı ola. 
caktır. 

1 
Ofisin ayrıca, başta umum müdür 

~ mak üzere biri maliyeden, biri ik. 
ısattan biri de Ziraat Vekaletinden 
~üteşekkil beş kişilik bir idare mec. 
lısi bulunacaktır. 
.Umuın müdür hariç olmak üzere 

re ıs ve aa :arın hizmet müddetleri iki 
yıld1r. 

Bu müddetin hitamında yeniden ta. 
Yin!er yapılır. Ofis, memlekette istih. 
sal mıntakalarmda istihsal edilen 
buğday fiatlerinin müstahsillerin sa. 
~.ışlarmd~ ~o~malın a.ltına düşmesini ı 
onlcmek ıçın ıcra Vekılleri Heyeti ka. 
r~riylc tesbit edilecek yerlerde ve ta. 

yaa etmek ve bu suretle buğday pi • 
yasasını korumak, tanzim etmek ve 
stok bulundurmak gibi çok mühim iş. 
leri deruhte etmektedir. 

Bundan başka, buğday fiatlerinin 
müstehlik halkı tazyik edecek su. 
rette yükselmesine mahal bırakma • 
mak ve dahili piyasaları tanzim et • 
rnek üzere istihlak yerlerinde lcra 
Vekilleri Heyetinin tayin edeceği fi. 
atıerle buğday satılacaktır. 

İhtiyaç görüldiiğü takdirde yine Ic. 
r~ Vekilleri heyetinin vereceği direk. 
tıfler dahilinde dış piyasalardan buğ. 
day ~atın alarak memlekete ithal et. 
Dlek mümkün olaı:aktır. 
Buğday istihsal hareketlerini ve fi. 

atı · · erını tetkik vn takip etmek, bun • 
l~r. hakkında broşür ne!;retmek de o. 
fısın vaz•;fel . . . . d d" .. erı ıçerısın e ır. 

~fi3, lktısat V<>kaletinin muvafa • 
katıyle lüzum göreceai yerlerde un 
ve ekmek fabrikaları bkurmak, satın 
almak ve işletmek ile her nevi un ma. 
mulleri sana · . 1 . . 
1 

k yı ış nıyle meşgul olabı. 
tece ve memleket içinde un alım sa. 
ımını tanzim edecektir. 

te
M.eml leket hububatını muhafaza, 
mız eme T 1 · ı aç ama ve ayırma işleri 

ve .bu mallar üzerine Verant muame. 
lesı yapabilmek üzere . d'l .1 ve mUşte .

1
• ınşa e ı en sı o 

. mı at Ofis tarafından idare 
edılecektir. 

Jfmnza Osman 

Ofisin sermayesi 17 milyon lin o. 
ıacaktır. 

Ofis, umumi heyetin tcklifini ve 1c. 
ra Vekilleri Heyeti karariyle azami 
on milyon liraya kadar faiz veya fa. 
izsiz, ikramiyeli veya ikramiyesiz tah. 
vılat çıkarabileceği gibi on beş sene. 
ye kadar vaadeli istikrazlar da çıka. 
rabilecektir. 

Ofisin banka ve kredi işleri lktısat 
Vekaletinin direktifleri dairesinde 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankası 
ile Ofis arasında aktedileeek mukave. 
leye göre, mczkür bankaca yapıla • 
caktır. • 

Lüzum ve ihtiyaç görüldüğü takdir. 
de kredi muameleleri lktısat Vckale. 
tinin göstereceği diğer bankalar ta . 
rafından yapılabilecektir. 

. . l . . 9n. 
a i fArikalar, imtiyaz ru.bsatna. 
meleri, ihtira beratları vesair müsa. 
adeler alabilecektir. 

Toprak mahsulleri ofis müdürü B. 
Hamza Osman dün kendisini gören 
bir muharririmize ~unları söylemiş • 
tir : 

" - Ofisin gerek hububat, gerek 
afyon, gerekse siloları etrafında teş. 
kilat için bir proje hazırladım. Bunu 
birkaç güne kadar Ankaraya giderek 
lktısat Vt>kiline arzedeceğim. Ifo hu. 
susta telakki edeceğim direktiflere 
göre derhal teşkilatı kurmağa çalışa. 
cağım. 

Ofisin, memlekette bilyük bir ihti. 
yaca tekabül edecek çok esaslı bir tcş. 
kilatı olacak, çok müsmir faaliyeti 
görülecektir.,, 

TEŞEKKt'R 

Kızını Mıılahharc'ııiıı hic; bir mülchııssı · 
sın teşhis koynın:ıınası yiiziindcn lıirknç 

senedir ılcv:ırıı cclcıı rnlıalsızlığını, cok 
kıymetli 'e nnlnvışlı görlişiiyle derhal leş· 
his ederek yaptığı fc, kalfıdc lıir nmcliyat
l:ı on ı;ıün içerisinde şifa hahşeclen Gülh:ı
ne haslnhıınesi Nisaiye operalörii değerli 
Profesör Ali Esat Birol'a ve h:ışasisl:ın Şe
rif Çanı;<n'ya mnstarip hir hny::ılı kurlar
clıkl::ırı için ııilemizee hn hiç tınululmıya
enk lyiliklerinclen dolayı alenen teşekkürü 
bir borç bilir, sonsu7. minnet Ye şükrnnl:ı· 
rımııı sun:ırıı. 

'!ti /T lllı T RE'l'TT! n 

Almanya, 
eltopunda dünya 

• I? 
şampıgonu .. •• 

Maks Şmeling elile dünya ağır 
siklet boks şampiyonluğunu tek. 
rar elde edemiyen Almanlar, şim. 
di bu neticeyle kendilerini avutu. 
yorlarl? ... 

Spor tarihinde ilk defa olmak üze. 
re el topu dünya şampiyonluğu mü. 
sabakası yapılacağını yazımştık. Tem. 
muzun ilk haftasında Almanyanm 
muhtelif şehirlerinde yapılan müsa. 
bakalardan sonra, nihai müsabakalar 
da Berlinde Olimpiyad stadında ya • 
pılmış, neticede Almanya el topunda 
dünya şampiyonu olmuştur. 

Topyekun 10 memleketin iştirak 

ettiği el topu müsabakalarında, en 
.sona kalan Almanya ile Isviçre ta _ 
kımlarr arasındaki müsabaka, evve.: 
la 12: O ve müteakiben 23: O Alman. 
ya lehine bitmiştir. Herhangi bir fi. 
nal milsabakasında, bu derecede fark. 
lı bir karşılıklı vaziyet gceteren neti. 
ceye az rastlanıldığını, Alman spor 
tarihçileri söylüyorlar. 

Final müsabakalarında Olimpiyad 
stadında 30.000 kadar seyirci hazır. 

dı. Ö$leden evvel hayvanat bah!:eSi 
spor sahasında teselli turnuvası yapı. 
larak, keza enteresan geçen ve üçün. 
cülük için yapılan müsabakada Ma . 
caristan tsveçe karşı evvela 4: 2, son. 
ra 10 :2 kazanmıştır. Romanya da Çe. 
koslovakyayr 12: 6 yenmiştir. 

El topu dUnya şampiyonluğu mil • 
sabakasında, kazananlar sıra ile şun. 

!ardır: 1 inciliği kazanarak dünya 
şampiyonu Almanya; 2 inci İsviçre; 

3 üncü Macaristan; 4 üncü İsveç; 5 
inci Romanya, 6 ıncı Çekoslovakya, 
7 inci Lüksemburg; 8 inci Danimar. 
ka. 

Almanlar, bu neticeden tabii fevka. 
lade memnundurlar ve Maks Şmeling 
elile tekrar alamadıkları dünya ağır 
siklet boks şampiyonluğunu alama ·• 
maktan gelme yerinmeyi, 11 leri eli. 
le el topu şampiyonluğunu almaktan 
gelme sf!vinmeyle telafiye çalışmak. 
~ Wimdif\9~ Wdtttlli~arrt_ 

Alman münekkitlerinin yazdıkla • 
rına göre. müsabakalara iştirak eden 
diğer 9 memleket takımlarından hiç 
biri, Almanların 11 ine karşı, hatta 
onlara yaklaşabilecek maharet bile 
gösterememişlerdir. Hele en son mü.. 
sabakada, 12: O ve müteakiben 23: O 
İsviçre takımına karşı elde edilen 
muvaffakiyet, ehemmiyetle tebarüz 
ettirilmektedir. Alman takımı ahenk. 
1i ve hücumcu oynamış, bu ahenkli hü. 
cum karşısında İsviçre müdafaası he. 
men hemen hiç bir faaliyetle karşı 

koyamamıştır. Bununla beraber, l s . 
viçrclilerin rastgele hUcumlarmm teh. 
likesiz de olmadığı, fakat Alman ka. 
lesinde Lüdikkenin hiç boş bulunma. 
dığı ilaveten kaydolunmaktadır. Al • 
man oyunculardan Ortman 8, Taylig 
5. Klingler 4, Brüntgens 3, Tsimmer. 
man 2 ve Hammeriş 1 le neticede mil. 
essir olmuşlardır. 

1936 da yapılan 11 inci Olimpiyad 
müsabakalarında, bu spor sahasında 
Alman ile Avusturya en sona kal • 
mışlar ve o zaman da Avusturya a • 
leyhinde netice ortaya çıkmıştı. Anş. 
]ustan sonra bu en tehlikeli rakibi at. 
latan Almanya, eltopu şampiyonluğu. 
nu elde etmekle, Almanyada bu spo. 
run artan alaka nis~tinde tekemmül 
ettiğine bu nihai neticeyi delil olarak 

i f'•' , .... f ,~ j ... 

Norma Şirer, Mari 
Antuaoet rolünde 

Y eııi çevrilen 
kusurlaı z 

gösterilişıne 

bu "tarihi,, filmin 
var, fakat ilk 
40 bin kişi geldi! 

Amerikanın her şehri kalabalığı bir 
araya toplayan bir merkez halindedir: 
Ncvyorkta bir maç ıelur : Seksen bin 
kişi birden gider, ve bazan da, Coe Lu
iz - Şmeling maçınıda olduğu gibi, iki 
dakika için 40 lira verirl 

Bir film seyretmek için 40 bin kişi
nin bir araya toplandığı da Amerika
dan başka nerede görülebilir? Netekim 
geçen gece kırk bin kişinin "Mari An
tuanet,, i görmek için toplandığı sine
ma Holivuttadır. • 

O gece bu film ilk defa olarak gös-
teriliyordu. Filmlerin ilk gösterilişi ek
seriya böyle büyük bir kalabalık top

lar. Çünkü halk, bir taraftan, h~ şey
de •M&&jlJ pbj,. "~ e.rffPieı;4tJı>1t9FM 
arzusundadır; diğer taraftan da, filmin 
bu ilk gösterilişine bizzat artistler de 
geleceğinden onları da görmek kabil
dir. 

O gece de, kırk bin kişi • yani sek· 
sen bin göz • bir taraftan perde üzerin 
ıde Mari Antuanete bakarken, arada 
sırada başlar çevriliyor ve seksen bin 
göz Norma Şirere dönüyormuş. 

Fakat salonda bulunanlardan bazısı 
bu filmi pek beğenmemiştir. Çünkü 
film tarihe çok yabancı imiş .. 

Tarihi filmler de ekseriya böyle olu· 
yor: Bir kere, senaryosu yazılırken, 

tarihi vakaları, tabii, hikayeye uydur
mak için, biraz değiştirmek, bire bin 
katmak lazım geliyor. Sonra, senaryo 
sahneye uymuyor, onlarda da bir hayli 
değişiklik yapılıyor. Bu suretle, mevzu 
olarak alınan tarihi vaka tarihi olmak
tan çıkıyor. 

"Mari Antuanet,, te de öyle imis. 
Görenler: -

- Mari Antuanet başka, 

Şirer başka, ldiyorlar. Tarih 
film nerede 1 ., 

ortaya atmaktadır. 

N.crma 
nerede, 

w İlk .. beynelmilel eltopu şampiyonlu. 
gu musabakaları neticesinde bunlara 
iştirak edip de derece alamı;anlar da 
Polonya ile Holandadır. 

Bununla beraber, film tarihi hakikat 
göz önünde bulundurulmadan seyredi· 
lince güzelmiş. 

Esasen bu gibi filmlerin "tarihi,, ol
ması, sırf üzerlerine daha fazla alaka 
çekmek içinldir. Sonra, senelerdenberi 
bütün zihinler kurcalanarak bulunan 
sinema mevzuları arnk bitmiş gibidir. 
Şimdi filmleı:ide eski romanlardan ve 
tarihi vakalardan istifade edilmekte
dir. 

Tarihi vakalar kadar, meşhur roman 
lar da filme alınınca mevzularından 

fedakarlık etmek lazım geliyor. Sinema 
ile romanın anlatxş tarzları bunu icap 
ettirmektedir. 

".Mari ~tuanet,, f~nıde de J:>u ı.,~ 
rtllmektedir. 

Filmde on altıncı Lui rolünü Robert 
Morley almıştır. Filip d'Orlean rolünde 
de Jozef Şildrav görülmektedir. 

'c Kısa haberler ) ---
• Yerli mallar sergisinde gösterilecek 0 

la~ ~am adam dün Rom:ınyadan getlril: 
mış~ır. 27 ton ağırlığında olan bu maki. 
nenın, Galatasaray lisesi bahçesinde konu 
lacıık olduğu yerde kurulmasına başlanmı 
tır. ' 
.. • Ifa~amların tarihi olanlarını ayırmak 
uzere hır komisyon kurulmuştur. Tarihi ol 
mıyaııl::ır yeni bir şekle konulacaktır. 

• Gençlik teşklliıtı hakkındaki kanun 
lüyıh::ısı Ha.ı~ partisi tarafından hazırlan. 
mış ve dahılıye veki'ıletine gönderilmiştir. 

• On!versite kamplarının ikinci devresi 
y:ırın 'ı' edck Subay okulunda başlıyacak
tır. Bu deYre hukuk, iktisat, tıp talebeleri 
k:ımp görecektir. 

• l\lısır baro reisi, bir rnüddettenberi bil 
ıu_nduğu Ankarad:ııı şehrimize gelmiş vı 
dun, Mısır sefiri Muhammed Müftü Eke. 
zairll ile beraber, İstanbul adliyesini sez 
mlştir. • 

• Vapur ücretlerini ucuzlatmak icin -top 
lanacak komisyon 10 temmuzdan itibaren 
mesaisine başlayacaktır. 

• Yugoslav bıındırah "Lovcen,, vapuru 
ile şehrimize 120 seyyah gelmiş ''e şehri 
gezdikten sonra ayni vapurla Köstenceye 
gitmişlerdir. 

.12(J'"1E ,. ... 
~~ ~ , 

• Balkan yüksek mektep talebeleri bir 
"Balkan talebe birliği,. teşkiline karar ver 
mlşlerdlr. Birliğin merkezi İstanbul ola
caktır. Bu hususta ünh•ersitemizle temas. 
lar yakında başlayacaktır. 

• Turing klüp tarafından hazırlanan 
bir statistiğe göre memleketimize seyyah. 
hır gittikçe çok gelmektedir. Son on sene 
içinde Türkiyeyc seyyahlar vasıtasile 50 
milyon lira girmiştir. i 

;;; 'lıiJ 

• Bu seneki inhisarlar bütçesinde tahsi
ı;ntı bulunıın Paşabahçe rakı ve anuon 
f:ıl.Jrik::ısına ait inşııat hazırlıklarına baş. 

lanmıştır. 

• 1938 yılı Haziran nyıııd:ı yapılan tah
silıit geçen senenin ayni ayından bir mil
yon 500 bin lira fazla olmuştur. 

• Tutulıın bir istatistiğe göre en çok 
millekait lstanbuldııdır. lstanbulda 18603 
nskerl, 9845 ıniilki mütekait, dul ve yelinı 
ma:ı' almnklndır. 

l stonbtl!v.n muhtelif semtlerfn'ie a{'tlmasma mrar ve1-ilen çoou~ bahçeleriııden b-M düıı Sıııt(Jlnahmette açıl<lı. Resimde bahçeyi "' merasimde 
buJunonZarı görüyorsunuz .. 

• Şehrimizdeki umumi kütüphanelere 
yeni neşriyatın ilave edilmesine karar ve
rilmiştir. 

uumcaaEıTıldia 
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Bir müddettenberi lvan hiç bir §eY l 

söylemiyordu. Nihayet ağzını açtı ve 
bulunduğumuz yerden biraz ötede, 
"la mana,, nın küçük kollarından bi
rinin mansabına yakın bir yerde, bir 
kulübe bulunduğunu söyledi. 

- Ne dersiniz? Dedi, oraya kadar 
uzanalım mı, yoksa geceyi "naida,, 
altında geçirmeyi mi tercih edersi. 
niz? 
Yıkanmak arzu~u ve geceyi hakiki 

bir çatının altında geçirmenin güzel 
olacağ: düşüncesiyle, kulübeye kadar 
gitmeyi teklü ettim. İvan, kaşlarını 
çattı. Fakat itirazsız kabul etti. 

Etrafı sık bir fundalık ve yabani 
çilek ağaçları ile çevrili kulübeye yak. 
!aştığımız zaman, gece hemen hemen 
bastırmıştı. Kulübe, çok küçük iki 
pencere ile büyük bir Rus ocağını ih. 
tıva eden küçük bir odadan ibaretti. 
Duvann bitişiğinde bir ambarla bir 
hangar harabesi bulunuyordu. Ocağı 
yaktık ve mütevazi yemeğimizi ha. 
Zll'ladık. lvan, neferlerden müntekil 
matrası He içmeğe başladı. Az sonra, 
vehltlaştı, gözleri parlamağa ve elle. 
rini sık sık saçlarının arasında dolaş
tırmağa başladı. 

Biraz daha dolaştıktan sonra, geç. 
miş maceralarından birini hikayeye 
başladı. Fakat, birdenbire sözünü ke. 
serek ve gözlerinde, bariz bir korku 
ile odanın bir köşesine doğru döndü. 

- Bir fade mi, dedi? 
Bir müddet sustu ve kaşları çatıl. 

mış olarak derin bir düşünceye daldı. 
Ekseriya, saatlerce sükütt bir halde 
oturduğumuzdan, bu vaziyet hayreti. 
mi mucip olmıyordu. Nihayet, lvan, 
yanı başıma kadar sokuldu ve şöyle 
mırıldanmağa başladı: 

- Size, eski bir hikaye anlataca. 
ğım. Benim, Baykallarda bir arkada
ıım vardı. Adı "gavronaky,, olan bu 
ukadagım bir kUrek ~nU idi. Her 
çeşit orman ve dağJarda. geziyor, be. 
ra.berce altın arıyorduk. Kazancmıızı 

aramızda paylaşmayı kararlaştırmış. 
tık. Fakat Gavronsky birdenbire (ye. 
niseyi) nehri kıyılannda k~in (taiga) 
ya hareket etti ve ortadan kay'boldu. 
Beş sene sonra, zengin bir altın ma. 
deni bulduğunu, bUyük bir servet 
sahibi olduğunu ve bilihara karlllı ile 
beraber öldürüldüklerini öğrendık .. 

tvan, bir müddet sustu. Sonra hiki.. 
yesine şöyle devam etti: 

- Burası, onların eski kullibelerl
dir. O, karısı ile birlikte bu kulübede 
yaşıyor ve altınını yakınmııman ge. 
çen nehrin bir tarafından çıkarıyor • 
du. Civar ahalisinin hepsi, onun ban. 
kada mühim miktarda parası olduğu. 
nu ve bükfunete de altın sattığını bi. 
liyorlardı. İşte, onları bu kulübede öl
dürdüler. 

lvan, oea~a yaklaştı. Yanan bir o. 
dun parçasını çekti ve eğilerek verde. 
ki bir lekeyi aydınlattı. 

- Yerdeki ve duvardaki §U lekele. 
ri görüyor musunuz? Dedi. Bu lekeler 
onların kanıdır, Gavronsky'nin kanı. 

Onlar öldüler, fakat altının bulundu. 
ğu yeri söylediler. Altını, hangarın 

altındaki mağaranın içinde saklı olan 
ve nehir kenarına kazdıklan derin bil' 
çukurdan çıkarıyorlardı. Fakat o hiç 
bir aey söylemek istemedi ... Allahım ! 
onlara ne işkenceler yaptım. Vücut. 
larını dağladım, parmaklarmı kırdım, 

gözlerini oydum. Fakat Gavronsky, 
hiç bir şey söylemeden öldü. 

Biraz düşündükten sonra, acele a
cele ili.ve etti: 

- BUtUn bunları, bana köylüler an. 
tattılar. 

Odunu ateşe attı ve sıranın üzerine 
uzandı. Kuru bir sesle: 

- Uyku zamanı geldi, dedi ve sus. 
tu. 

Uzunmüddet, onun piposunu çeki. 
şini. sağdan sola dönüşünü, kendi ken. 
dine mınldanışını ve nefes alışını 

dinledim. 
Ertesi sabah, birçok ıstırap ve acı. 

ya sahne olan bu yeri terkettik. Yedi 
IÜD aoııra, bir dağ silsilesinin ilk ko
lunu teşkil eden, sık bir dağ servisi 
ormanlığına vhıl olduk. !van: 

- Burada, en yakın köyden seksen 

verst uzakta bulunuyoruz, diye izah 
etti. 

Köylüler buralara servi mazılarını 
toplamaya gelirler. Fakat bu da an. 
cak sonbahardadır. Bu mevsimden 
evvel hiç kimseye rastlamazsınız. SL 
zin buralarda yaşamanızı mümkün 
kılacak kadar bol kuş, hayvan vece. 
viz bulursunuz. Şu nehri görüyor mu. 
sunuz? Köylülere rastlamak isterse. 
niz, onu takip ediniz. Sizi onlara ula§. 
tırır. 

tvan, topraktan bir kulilbe yapma. 
ma yardım etti. Fakat buna, hakiki 
bi.r kulübe denememi. KuJUbenin bag. 
hca odasını, şiddetli bir fırtına esna. 
sında devrilmiş olan, bir dağ servisi. 
nm kökleri teşkil ediyordu. Burası, 

bir yanı yerden ç1kan köklerin top. 
rakları ile kapatılmış, büyükçe bır 
dehkti. Meyilli bir surette yerleştiri. 
len dal ve kazıklarsa çatıyı teşkil edL 
yordu. Bunların üzerine kulübenin 
muvazene ve hararetini temin etmesi, 
için, taJJ ve kar yeşleştirdik. Kulübe. 
nin ön kısmı, "naida,, nm himayesin. 
de, daima açıktı. Karlarla örtülü bu 
inde, birçok mühim hadiselerin vu. 
kuageldiği harict hayatla olan tema. 
sın kesilmiş olarak ve hiç bir insan 
yüzü görmeksizin, iki ay geçirdim. 
Uzun günler tecrübemin, ailem hak • 
kındaki endişelerimin, yaşamak için 
olan şiddetli mücadelenin refakatin • 
de, yıkılmış servi ağacının kökleri al. 
tındaki bu mezarda, ta.biatle yüzyUze 
yaşadım. tvan, muvasalatımızın ikin. 
el günü, bir torba bisküvit ve biraz 
şeker bırakarak ayrıldı. Onu bir daha 
görmedim. 

HAYAT !çtN MtlCADELE 
Artık tamamile yalnız kalmıştım. 

Etrafımda, daima ~eşil olan karla 
örtülü servi ağaçları, çıplak funda • 
lıklar, donmuş bir nehir ve ağaç dal. 
la.n ~e gövdeleri iıt'a.eıtidb:n. göztln a.. 
Iabildiğine uzanan geniş servi ve kar 
denizinden başka bir şey yoktu. Si • 
birya ormanı! Acaba burada ne ka • 
dar zaman kalacağım? Bolşevikler 

beni bulabilecekler mi? Dostlarım. ne. 
rede bulundu~'1.Mu öğrenebilecekler 
mi? Ailem ne haldedir? Bütün bu 
sualler, beynimde yanan birer ateı 
parçasıydılar. lvan',n bana niçin u • 
zun müddet rehberlik ettiğini ancak 
buraya geldikten sonra anladım. İn. 
sanlardan o kadar uzak ve o kadar 
mahfuz yerlerden geçmiştik ki, 1van 
pek~la beni oralarda tam bir emniyet 
içinde bırakabilirdi. 

Fakat o, daima, beni yaşaması pek 
kolay olan bir mahalle götür~eğini 

söylüyordu. Filhakika, etrafımı çepe. 
çevre saran ve ufuklarda gözün ala. 
bildiği bUtiln dağlan kaplayan dağ 
servileri, bu mUnzevi ilticagihımm 

cazibesini, güzelliğini teşkil ediyor • 
du. 
Dağ, diğer bir tabirle Lübnan ser. 

visi, geniş bir surette yayılan dalla. 
n, daimi yeşilliğlle bUtUn canlı mah. 
lük arı himayesine ı;:czbeden kuvvetli 
ve muhteşem bir ağaçtır. Dağ servi. 
leri arasındaki hayat, daimi bir kay. 
na§ma halinde idi. 

Siııcaplar, daldan dala atlarken 
müthiş bir gürültü yapıyorlar, ala • 
karğalar ca.nhira.3 feryatlar koparı • 
yor, kırmızı boyunlu bir şakrak kuş 
sürüsü, ağaçlar arasından bir alev 
parçası gibi geçiyor, küçük bir saka 
kuşu ordusunun ıslıkları, ağaçlardan 
mürekkep amfiteatrı istila ediyor, 
bir ada tavşanı, bir ağaçtan diğerine 
sıçrayarak ilerlerken, arkasından 
saklana saklana ilerliyen beyaz bir 
herminin, karlar Uzerinde sUründUğU 
görülüyordu, Ben bile, uzun müddet, 
herminin kuyruğunun ucu olduğunu 
bıldiğim siyah noktayı gözlerimle ta. 
kip ediyordum. 

Bazan, sertleşmi& kar üzexinde bU. 
yük bir dikkatle ilerliyen asil bir ala. 
geyik yaklaşıyor; hattA bir defasın • 
da, Sibirya ormanlannın kralı olan 
Boz ayının ziyaretini de kabul ettim. 

BUtiln bunlar beni eğlendiriyor, 

kalbimi ve ruhumu kemiren kara dil. 
şunceleri kovalıyor, metanetimi, i . 
manımı takviye ediyordu. Çok zor ol. 

Ege havzasında 
sıcaklar 

Halk plajlara akın 
ediyor 

İzmir (Hususi) - Birkaç günden
beri Egenin muhtelif yerlerinde ken
disini kuvvetle hissettiren 11caklar ta
hammülfersa bir hal almıgtır. Hararet 
derecesi İzmirde 35 der~eyi atmamak 
la beraber, havanın rütubetli ve 11ılan
tılı olutu halkın rahtaça gezmeei im
kinını selbetmiıtir. 

Cumartesi .günü öğleden sonra ve 
pazar sabahı Çeıme plajlarına ve civar 
mesire yerlerine akın, gözleri çekecek 
kaldar barizdi. Pazar sabahı tnciraltı, 

Güzelyalı ve KarJlyaka banyolan er
kenden kalabalıklaırrugtı. Güzelyalı • 
tnciraltı seferlerine tahsis edilen oto
büsler, bazı saatlerde ihtiyaca cevap 
veremiyecek kadar kalabalıktı. Yirmi 
iki kigilik otobUslere otuzar kigi kabul 
ediliyor, bu vaziyet halkın istirahatini 
sel bedi yordu. 

Saat ondan sonra Inciraltı plajlan 
tamamen ldolmuıtu. Banyolarda. soyu
nacak oda bulamayanlar, ağaçlar ara
sında soyunarak denize girmek mec
buriyetinde kalmıtlardı. 

Güzelyalı ve Kartıyaka deniz banyo
larında da vaziyet ayni idi. Menedil
mesine rağmen, maalesef Karataşta bir 
ç.ok kimseler denize girmişlerdir. Gü
zelyalıya kadar devam e(ien sahil evle
rinde de hemen birçok aileler denize 
girmiıtir. 

Pazar günü Kızzlçullu deresi, Buac 
ve Kızdçullu sırtlan ailelerle dolmuı
tu. Bu kısım nisbeten daha 5erindi. 

--0-

Serseri kurşun 
Bir gencin yaralanmasına 

sebep oldu 
bmif (Husuıt) - Halkapınar iplik 

fabrikuında amelelik eiden :Mustafa is
minde bir genç, evvelki gece saat 21,30 
sularında Tepecikte Çakır ackağından 
geçerken serseri bir kurıun tarafından 
ağır surette yaralanmııtır. Yaralı 

genç, aldığı yarayı müteakip sendele
mi§, kurıun aağ kabasını delip geçmit
tir. 

Yaralı genç ancak: 
- Yaralandım! 

Diyebilmiı ve bayılmzıtır. Kendisi 
derhal hastahaneye ka)dmlmıı ve te
davi altına alınmıştır. Tcsbit edilen ifa
desinde: 

''-Beni yaralayanı bilmiyorum. 
Ortalıkta kimse yoktu. Ben de evime 
gidiyordum. Bir tabanca kurşunu vü
cuduma saplandı.,, 

Zabıta bu garip yaralanma hadisesi 
Uzerine ig başındadır. Derhal tahkikata 
başlanıyor. Bu sokakta 326 numaralı 
evde J>avud isminde birinin oturduğu 
öğrenilmiştir. Davud kasaptır. O gün 
erkenden Sabri ve birkaç arkada!Jı ile 
Davud arasında bir ağız münaka§lsı 

olmuı. Davud fazlaca sarhoı olduğun
dan bazı tapınhklar yapmıştır. Bun
dan hiddetlenen Davud, kapı önünde 
Sabriye tabancasile bir el ateş etmit
tir. 

Kurıun hedefini bulamamış, fakat 
oradan geçmekte olan iplik fabrikası 

amelesindcn Mustafaya rastlamıştır. 

Hadise adliyece tahkik edilmekteldir. 
Suçlu yakalanmııtzr. 

masma rağmen, yakınımdaki dağa 
tırmanmaktan zevk duyuyordum. 
Buradan, ormanın üzerinden, uuklar. 
da, (yeniseyi) nin öteki kıyısında, u. 
fukta görünen kızıl kayalıklara ka • 
dar nazarlarımı dolaştırıyordum. 

Oradan ötelerde, memleketler, ee. 
hirler, dUpnanlar ve dostlar bulunu. 
yordu. Hatta, ailemin bulunduğu ye. 
ri bile keşfettiğimi zannediyordum. 
Civan) nın beni buraya getirmesinde. 
ki sebep işte buydu. bu inziva içinde 
geçtikçe, (gavronsky) nin katili ol • 
masma rağmen, bana bir baba gibi 
şefkat gösteren, atmıı daima eğerli. 
yen, odunumu kıran ve rahatmıı te. 
min için her şeyi yapan bu arkadaşı, 

( A rlro.sı 1ımo) 

Menemende belediye güzel 
bir mezbaha yaptı 

ı 
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Menemen, (Kurun) - Gittikçe çe bresi güzelle~n Menemende inşa 

imar hareketi oldukça hız almıştır. Bu hareket belediyenin faaliyetile belir: 
miştir. Resim, Uraym son eserlerinden modern mezbaha binasını gösterme 
tedir. 

Ayrılma yüzünden bir cinayet dah 

Bir arabacı karısını 
vurdu 

İzmir (Hususi) - Basmahane istas
yonunda yine bir aile kavgası yüzün
den bir cinayet olmugtur. 

Arabacı Salih aidında biri, bir kaç 
senedir evli bulunduğu kansı Fatma 
ile mahkemeli olmuglar. Karı kocanın 
mahkemeli olması tabii boşanmak için 
olur. 

Dün de yine karı koca hukuk mah

kemesinde karşılaşmışlardır. Mahke -
• meden sonra yirmi beş yaşında genç 
bir kadın .elan Fatma Bornovaya git
mek üzere Basmahane istasyonuna gel
miıtir. Esaaen Bomovad;a oturmakta· 
dır. Biletini alıp vagona giren Fatma 
kompartimanda trenin kalkmasını bek-

) lerken yanına kocası Salih geliyor. tJd
si arasında bir mlinakaıa başlıyor. 

Münakaşa kızışıyor. Bunun neticetl 
Salih belinden sıyırdığı bıçağı iki defa 
kansının vücuduna saplıyor, kaçıyor• 
Kadın bu ani hücum karşısında korıı

partimana yıkılırken yolcular da ferya• 
dı basıyorlar. 

Katil, biçağmı fırlatıp kaçarken ha
diseden haberdar olan zabıta taraf n• 
dan derhal ve çok kısa bir :ıaınan zar• 
fında yakalanmıştır. Yaralan oldukça 
ağır olan Fattna memleket haı.tahane· 
Bine kaldmlmışt:r. Müddeiumumi1i 
hadiseye vaziyet etmiıtir. 

Adanada Ulus okulları 

Adana (Hususi) - Şehrimizde bi
rinci ve ikinci devre olmak ve on dör
dü kadınlara ait bulunmak üzere otuz 
üç dershane mevcuttur. Buralara mü
davim 1741 vatandaştan bine yakını 

mezun clmuıtur. 
Köylerden altmış dokuzunda uluı 

okulu açılmıştır. Bunlardan yirmi al-

tısı birinci, kırk üçü ikinci devreye 
aittir. Birinci devreye müdavim 649 

erkek, 360 kadından 380 erkek ve 85 
kadın mezun olmuştur. İkinci !devreye 
808 zi kadın ve 837 si erkek olmak 
üzere ceman 1645 vatandaı devam et
mektedir. Bunlardan da mühim bir 
kısmı mezun olmuıtur. 

Müsabaka ile mütercim alınacaktır 
lohfsarlar Umum MUdOrlUğ ..... nden: 

İdaremiz neşriyat ve rekliim şu besi için fransızcadan tUrkçeye ve 
türkçeden fransızcaya terccme yapabilir muktedir blr mUtcrclm müs aba.· 
ka lle alınacaktır. 

lmtlhan 19 - 7 - 938 Sah gUnU saat 9 da lnhisarlar Umum Mlldllrlilgil 
binasında yapılacaktır. 

1 - TUrk olmak, 
2 - Yaşı 21 den aşağı olmamak, 
3 - Askerllğlnl "fllll veya kısa lılzmetll" yapmış olmak veya tecil r 

dilmiş bulunmak, 
4 - Siyasi hakları sahip ve hUsnU ahlAk esbabından olmak, hayslye"' 

ti muhil blr ct1rUm ve alel'ltlAk ağır hapis veya o derecede cezaya m\lstel· 
zfm bir flllle mahkQm bulunmamak, 

6 - Taliplerin tUrkçe ve fransızca iyi bilmesi, resmi kitabete vakıf o
lup bu llsnnların birinden diğerine doğru olarak sür'at ve kolaylıkla cevl· 
rebllmelerl şarttır. 

MUSABAKA 1'1E\1ZUU 
1 - lkl sahltellk tilrkçe bir nizam name veya idari mevzua alt blr yazı· 

nrn fransızeaya çevrilmesi. 
2 - Fransızca bir rapordan lk.l sahifelik bir yazının turkçeye çevril· 

mesl. 
Taliplerin en geç 18 - 7 - 938 pazartesi gUnU saat ikiye kadar idare· 

mlz Memurin Şubesine müracaat etmeleri. (4417) 



Ağırcezada iki karar 

iki ırz düşınanı 
mahkUm oldu 

Ağırceza mahkemesi dün iki na. 
mus davasını bitirmiş, suçluları hak. 
kında verdiği kararları bildirmiştir. 

1 - Edirnckapı civarında oturan 
Abbas, akrabasından ıı yaşlarında 
Musanm bahçede uyurken üstüne hü. 
cum etmiş, çocuğu kirleteceği sırada 
uyanıp bağırması üzerine muvaffak 
olamıyarak yakalanmıştır. ı 

Abbas 3 seneden tenzilen 1 sene 
müddetle ağır hapis cezasına mahküm 
olmuştur. 

2 - Bcykozda Akbaba köyünde o. 
turan M usta fanın kızı 17 yaşında Pe. 
rihanr, İhsan ve Sait ~dında iki kişi 
kaçırmış, kızcağı zı berbad ettikten 
sonra getirip evine b ırakmışlardır. 

Bu iki ırz düıımam da üçer sene al. 
tışar ay hapis cezasına mahkum ol • 
mu~Iardır. 

Ayrıca Perihamn babası Mustafa.ya 
20 lira da. tazminat vereceklerdir. 

İçki Alemindeki Cinayet 
Mahkemede 

15 .. gun kadar evvel Kasımpaşada 
arkadaşı Enveri, içki aleminde kaza. 
r~ ta~anca ile vurup öldüren tesviye. 
cı Alaettinin duruşmasına dün cürmü. 
meş~ut asliye dördüncü ceza mahke. 
mesınde başlanmıştır. 

Alaettin yakalandığı zaman da söy. 
led·~· · . ıgını tekrar etmiş, tabanca elinde 
ıken Enverin kapmak istemesi üzeri. 
ne patladığını söylemiştir. 

Dünkü celsede hcldisenin şahitlerin. 
den 7 kişi dinlenilmiş, bunlar kısaca 
hadiseyi görmediklerini, yalnız vaka. 
dan evvel Alaettin ile Enverin köfte. 
ci diikkanına girdiklerini ve az sonra 
da ~ir silah sesi işittiklerini söylemiş.. 
!erdir. 

Garson Ali ise: 
- Silah sesi üzerine bahçeye koş. 

tuk. Bir kibrit yakarak baktık. Enver 
sandalyede yana kaykılmış, yarasın • 
dan kanlar damlıyordu. Alaettin ise 
ınu1nuı;tr, demıtttı-. 

Duruşma geJmiyen şahitlerin ça. 
ğrrrlmalarr için başka bir güne bıra. 
kılmıştır. 

Trak F aciasmda 
Son safha 

Trak vapuru ile Namık Kemal yel. 
kenlisinin limanda yaptıkları· kaza 
tahkikatı devam etmektfdir. 

Dün, Trak süvarisi Kenan ile yel. 

kenli reisi Salih Adliyeye sevkedil • 
mişler, Uçüncü sulh ceza mahkemesj 
ne verilerek gizli celsede sorguya çe. 
ki im işlerdir. 

Bunlar. müddeiumumilikte verdik. 
leri ifadede suçlarım yekdiğeri üzeri. 
ne atmıı:ılar, süvari Kenan: 

- Be;iktaşta demirliyecektim, o is. 
tikamette gidiyordum. Halbuki yei • 
kenli reisi benim Mudanya.ya gidece. 
ğimi zannederek önüme düştü, demiş. 

tir. 
Salih reis de aksini iddia etmiş. her 

ikisi de ~erbest bırakılmışlardır. 

Balıkesirli Sait Neler 
Çalmamış 

Birçok evleri ve bazı camileri so. 
yan Balıkesirli Sa it ha kkmda tah ki. 
kata rlevam edildikçe her gün yeni 
bir vakası meydana çıkmaktadır. 

Saidin Karagümrükte Kumrulu. 
mescit, T.:1p!:apıda J~uşçubaşı c:::mii, 
Aksarayda Hüseyinağa camii, Bakır. 
köyde Kartalter>e camii. Bakırköyde 
Osmaniye camiini soyduğu. buralar • 
dan da halt ve kim!er çaldığı tesbit o. 
!unmuş. çalınan eşyalar meydana çı. 
karılmıştır. 

tki Amele Toprak Altında 
Kaldı 

Taşköprülü Recep ile Rizeli Yusuf 
dün Bakırköyde Yenimahallede istas.. 
yon iru;aatında çalışırlark~n iki met. 
re irtifaındaki toprak ilzerlerine yı • 
kılmış, iki amele de altında kalarak 
yaralanmışlardır. 

Etraftan koşulmuş, yaralı ameleler 
sıhhi imdat otomobili ile Ermeni has. 
tahanesine kaldırılmışlardır. 

HüSEYlN YAKALANDI - Üskü. 
d arda oturan Devlet Demicyolları a. 
melesinden Hüseyin karısı eminenin 
Kadıköyde oturan Hüsniye isminde 
bir kadına gitmesine kızıırak hem ka. 
rısını, hem de kaynanasını yaraladı. 
iu:ıı ..Y~fltık-

Vakadan sonra kaçan HUaeyln dUn 
yakalanmış, Üsküda r milddeiumumi. 
liğine ver ilerek tevkif edilmiştir. 

KAMYONDAN DÜŞTÜ - Fenerde 
oturan marangoz Ahmedin 14 yaşın. 
daki oğlu Hamdi dün Fenerden Un. 
kapanına giden bir kamyona asılmış, 
yolda düşerek başından ağır surette 
yaralanmış, Cerrahpaşa hastahanesi. 
ne kaldırrlmıştır. 

Çocuklarını paylaşa
mayan karıkoca 

Dün sokak ortasında saçsaça, 
başbaşa geldiler 

Bulgar kadını Y anolanın 
aşkı uğruna 

Katil Ali Rıza cinayetlerini 
arka arkayanasıl işlemiş? 

Son düğünı de çözülünce hadise 
ap aydınl ık o r t aya çıktı 

Okuyucularımıza dün de haber ver. 
diğimiz gibi Yanola ve iki çocuğunun 
cesetleri evvelki gün Malatyadaki ev. 
!erinin bodrumunda Ali Riza tarafın. 
dan kazılan mezarlarında, etleri dö. 
külmüş ve tanınmaz bir şekilde bu • 
lunmuşlardır. 

Gazetemizin evvelce de ortaya attr. 
ğı bu tahmin bu ı;ekilde katiyet kes • 
bettikten sonra, Malatyada başlıya. 

rak, lpsalada biten ve tam altı cana 
kıyan mabaatli cinayet, bugün ele ge. 
<:en ölü, fakat canlı sayılabilecek de. 
lillerle gün gibi aydınlanmıştır. 

Kam Ali Rizs 

Şoför Lutfinin başına bir kurşun 
yiyerek fırlatıldığı hendekte bulun • 
ması ile beraber tahkik&ta el koyan 
müddeiumumi muavini Hakkı Şükrü, 
bugüne kadar tamamiyle bir muam • 
ma karanlığı içinde yüzmüş, fakat 
çal1ıımasından bir an bile geri duxmı. 
yarak, esrar perdesini nihayet tama. 

ledir, ancak Ali Riza bir gün iş arka. 
men yırtmağa muvaffak olmuştur. 

daşlarmdan birisini eve getirmek gaf. 
Hakkı Şükrü, cinayetlerin bir aşk 

Jetinde bulunmuş ve uzun süren bir 
neticesi anormal bir adam tarafından 

içki aleminde karısı sarışın Bulgar 
işlendiğini tesbitten sonra. kimin yü. 

kızı gönlünü Muhittine kaptırmıştır. 
zünden olduğunu öğrenmiş ve hemen 
memleketin her tarafına Yanolanın Arada bir kaçamak yaparak buluşan 

aşıklar zaten doğuştan müvazenesiz 
bulundurulması için telgraflar çek • 

olan Ali Rizadan çekinmekte, fakat, 
miştir. her şeye rağmen buluşmaktan da ge. 

Fakat, tam bir ay geçmesine rağ • 
ri durmamakta idiler. Bunlar, daha 

men hiç bir taraftan bir haber alına. 
Gok Ali Rizanın iş münasebetiyle, bir. 

mam1ş ve ortaya bir sürü tahminler 
kaç gece üs.tüste eve gelmemesine te. 

atılmıştı. 
Bir gazete Yanolayı fpsaladan sadüf ettirilmekte idi. · 

- lmkAn o lmamRBm a r afmen - Bul. lKlNCl 90<JUK ıDOGUY-OB-;- • 
gar hududunu geçirterek Filibeye ka. FAKAT .. 
çırtmış, diğeri kadının bir sermaye Bu sırada Yanolanın ikinci çocuğu 
olup korkudan saklandığını ortaya doğmuş, fakat doğmasiyle ailenin sa. 
atını§. bir diğeri de Suriyeye seneler. adeti de isk:ımbil kıiğıtları gibi yıkıL 
ce ewel gittiğini iddia etmişti. mıştır 

Bu bir siirii boş tahminler içinde Çünkü, bir gün Yanolanın çantasın. 
zaten esrarengiz bir mahiyette olan dan, kendisinden a~~şli bir dille ran. 
cinayet büsbütün karışmış. arapsaçı_ devu istiyen Muhittinin bir pusulası 
na dönmüştü. Ali Rizanm eline geçmiştir. 

Dün bir refikımızm iddia ettiği gi. !şte cinayet tarihine katılacak kan. 
bi Yanola diğer ismi ile Saadet, kat. lı sır, bu tezl{ereyi Ali Rizanın oku. 
iyyen bir sermaye değildir. Kendisi masiyle başlamıştır. 
namuslu bir ailenin kızı olup bundan Ali Riza, ikinci çocuğunun Muhit. 
6 sene kadar evvel, Ali Riza ile tanış. tinden olduğuna kanidir; hemen Mu. 
mrş ve birleşmez sanılan iki milletin hittin ile alakayı kesiyor ve aşık kor. 
dişi ve erkeği birbirin'i çılgınca seve. karak kaçıyor, sessizce lpsalaya gc • 
rek evlenmişlerdir. lip meteoloji memurluğunu alıyor. 

Bir sene sonra bu aşkın ilk mahsu. Ancak yarı deli adam giinlerce dü. 
lü olan çocuk doğmuş ve Ali Riza A. şünüyor. kurdukça kuruyor, işinden 
danaya nakl('di!ince, mesut Yanola istifa ederek karısı ve çocukları ile 
kocasrnın arkasından adım adım ta . Malatyaya geliyor. 

kalacak Yanola ile Muhittinin birle. 
şecekleri aklına geliyor. 

!şte Ali Riza bu düşünceden sonra, 
bir geoo iki masum yavrusiyle uyu • 
yan Yanolanın üstüne atlıyor, yağla. 
dığı ince sicimi boynuna geçirip, kor. 
kan çocukların çığlıkları arasında 

karısını öldürüyor. Sonra Muhittin _ 
den olan çocuğunu, arkasından da öz 
evladını boğuyor, ve bodruma kaz.dığı 
mezara gömüyor. Ertesi gün hiç bir 
§ey olmamış gibi, trene atlayıp 1stan. 
bula gelen Ali Riza Muhittinin nere. 
de olduğunu araştırıyor ve kendisinin 
lpsalada olduğunu öğrendiği sırada 

müzmin hastalığı başgösteriyor. Ça. 
resiz kalarak Cl!rrahpaşaya tedavi ol. 
mak üzere yatıyor. 

Korkunç katil, burada daha birkaç 
cana kıymak için kuvvet toplamakta, 
ve geceleri uykusuna giren çocukları 
ve karısının hayali yüzünden kabus. 
larla sıçramaktadır. 

15 gün sonra hastahaneden çıkan 
Ali Riza, Sevim ile tanışıyor, bir p;ın. 
siyonda bir müddet oturuyorlar. Son.. 
ra bir gece artık zamanı geldiğine ka. 
ni olunca, tesadüfen şoför Liıtfinin o. 
tomobiline atlıyor ve ötede beride i . 
çtrek bu arada şoförü de sarhoş et • 
meğe savaş1yor. 

. Ancak şoför, çok az rastlanan şo • 
förler gibi içki içmemektedir. Fakat 
Ali Riza asıl öldürmesi 18.zım olduğu. 
na inandığı Muhittini, öteki dünyaya 
göndermek için, IAzımgelse 15 kişi öl. 
dürebileccktir. Ve akıbet c9för Liıtfi 
ağzında şen bir ıslık çalarak Hacını;. 
man bayırında kuş gibi uçurduğu o. 
tomobilin direksiyonu başında beyni. 
ne yediği bir kurşunla vuruluyor; bir 
köpek gibi hendeğe atılıyor. 

Şimdi, gözlerini kan bürüyen katil, 
direksiyondadır. Otomobil Bakırköy 

önünden geçiyor. Burada arabacı Ah. 
met Ali Rizaya nereye gideceğini so. 
ruyor ve kendisini de Uzunköprüye 2 
liraya götürmesi için yalvarıyor, bu 
Ali Rizanın canına minnettir. Çünkü 
arkasına oturttuğu arabacı Ahmet 
müşteri, kendisi de 3oför hissini \'e _ 
rerek her şüpheden azade maksadına 
erebilecektir. 

Dün Ankara caddesinde bir hadise mesinde muhakeme olunan eski karıko- kiple gittiği her yere gitmiştir. Kendini bu suretle içkiye kaptıran 
olmuş, boşanma kararı alan bir karı can·n duruşması. altıncı hukuktaki Ali Rizanın işi iyidir ve ayda 120 Ali Riza kıı:ıa bir zaman sonra müz _ 

I\'ihayet 2972 numaralı otomobil i. 
çinde en soğukkanlı katil lpsalaya 
gelmiştir. Bu hiç otomobil uğrama • 
yan İpsala çarşısında tabiatiyle naza.. 
rı dik~ati çekmiş ve halk Ali Rizanın 
etrafını almıı:tır; Ali Riza: 

koca çocuklarını paylaşamanuşlardır. mahkeme evrakının celbi için başka bir liraya yakın bir aylık almaktadır. min bir hastalığa tutulmuştur. Yakın. 
.. Vakanın garabeti şuradadır ki, bir güne bJrakılmrştır. Vazlyet iki sene evveline kadar böy. da ökceğini de nnlaoığı için di.inyada 

gunevveldeyineboşananbirkarı koca , .......................................................... , .............................................................. .. 
~ocuklarını mahkeme sal b ,_ onuna ıraıup 

kaçacak kadar sevmedikleri ha.lıde bun
lar yocuklanm sokakta b' b' 1 . . 

ır ır erının 

elinden almak için, saçsaça başbaşa 
kavga ct:-r:işlerdir. 

Matbaalardan birinde enterti 0 • 
.. l·· - .. p pe 

rator ugu yapan Mehmet bı'rka • ç sene 
evvel evlendiği karısı aleyhı"n t ~ e aç ıgı 
boşanma davasında karar almrş, karı 
kocanın kız çocukları mahkemece ba
basına verilmiştir. 

Ancak yavrusunu çılgınca seven 
ana. çocuğunu bağrına bastırarak, al
mak istiy~n sabık kocasına karşı koy
muş, ve çocuğunu dünya batas vermi· 
yeceğini ileri sürerek sokak ortasında 
kavgaya başlamıştır. 

Neticede halk toplanmış polisler ge
lerek, karı kocayı karakcla götürmüş· 
ler, haklarında cürmü meşhut zabrtı 
tutarak adliyeye sevkedilmişlerdir. 

Geç vakit üçüncü sulh ceza mahke-

lstanhııl Jinı:ınına mensup Hüdaverdi 
lsnı in<le ııo Jı:mıulc lonil:itoluk tam takım 
Yeni b ir çektirnı<'nİıı :ıllı<la iki buçuk his. 
sesi pek ucuı hir fo;ıtlıı satılıktır. 1stiren. 
!erin l\anla rrıl:ırıla ı;:ı numaralı Halidin 
kahvesine müracnalları. 

NE 
Arnavut Kral ve Kraliçesi 

Balayında 
Arnavut kralı ile kraliçe Geraldina 

balayı seyahatlerini sakin bir köşede 
geçirmek üzere, Yugoslavyada, Kova
reoya gitmişlerdir. Bur~daki eski bir 
şatoyu satın alan kral, onu tamir ettir 
miş ve kraliçe i1e beraber yerleşmiştir. 

Kral Zog burada o kadar yalnız kal
mak arzusundadır ki, p toda kendileri 
ile beraber pek az kimsenin kalmasını 
istemektedir. Adamlarından birçoğu 
şat~ya yakın köyde yatıp kalkacaklar

.:l ı r. 

Sür'at Rekorlarında 
Kırılan Kırılana! 

Bugünlerde arka arkaya havada bir 
çok rekorlar kırıldı 've kırılıyor: 

Amerikan tayyarecisi Hova rd Hags 
oradan Avrupaya gelerek Atlas Okyaı 

nusu rekorunu kırdı. Şimdi dünyayı 

dola.§iyor ve Villi Postun elinde bulu-

VAR, NE YOK? 
~ --------------------------------

nan devrialem rekorunu kırması bek
leniyor. 

Geçen gün, ıdört büyük İngiliz bom· 
bardıman tayyaresi Türkiye üzerinden 
de geçerek, askeri tayyarelerde hiçbir 
yere konmadan gitme rekorunu kırdı
lar: ingiltereden kalkan bu b-;mbardı
man tayyareleri Belçikaya, ltalyaya. 
Yugoslavyaya Yunanistan ve Türkiye 
üzerinden geçerek Basra körfezine git· 
mişler ve oradan yine bir doğru hat çi· 
zerek Mısıra gelmişlerdir. 

Ondan evvelki rekor İtalyan tayya
recilerinde idi ve "üç yeşil fare,. ismin 
deki tayyareler ile, M usolininin oğlu 

da dahil olmak üzere, üç tayyareci İtal 
yadan Brezilyaya kadar yere konma
dan gitmişlerdi. İngilizler, onladan bin 
kilometre kadar daha fazla bir mesafe 
katetmişler ve dördünden hiçbiri yere 
inmeye mecbur olmadan, saatte 216 
kilometrelik süratle uçmuşlardrr. 

Kırılan diğer bir sürat rekoru da 
t icaret tayyareleri arasındadır. Belçika 

hava idaresine mensup bir tayyare 
Brükselden Kopenhaga kadar 786 kilo 
metrelik mesafeyi iki saatte almıştır. 

Bir Kilisenin Tamiri 
Fransada Riems şehrindeki büyük 

kilisenin yeniden tamir edilip ortaya 
çıkarılması büyük bir bayram olarak 
kutlandı ve, eskiden beri adet olduğu 
gibi kilisenin öniinde, açık havada bir 
dini eser temsil edildi. 

Bu kilise hakikaten tarihidir ve 
1218 de yapılmıştır. O zamandanberi, 
Fransamn en büyük sanat eserlerinden 
biri olan kilise, 1914 de, umumi harp 
esnasında Alman tc-plarile dövülmüştii. 
Fakat. kiliseye atılmış olan üç yüze 
yakın bomba ancak binanın bir kısmı
nı yıkabilmişti. Harpten sonra, kilise
nin tamiri için iane toplanmaya başlan
mış ve bu arada Rokfellerin oğlu 37 
milyon frank vermişti. 

Bugün büyük kilise aslındaki şekil
de tamir edilmiş ve tekrar açılmıştır. 

- Şey, demiştir, bir müşterimin 
annesi hasta imiş, telgraf aldı, onu 
getirdim. 

Ve bir kahvenin önünde hasır bir 
iskemleye oturup kahve içerken, bir 
taraftan da Muhittinin geçmesini, 
beklcmcğc başlamıştır. 

Muhittin bir sonra kahvenin önün. 
den geçarken Ali Rizayı görünce işi 

anlamış \'C bembeyaz kesilip müthiş 
bir korkuya düşmüş, orada bulunan 
bir başçavuşun yanma koşarak: 

- Aman, beni kurtar, sana bir sır 
söyliyeccğim.,, 

Demiştir. 

Tabii söyliyereği sır, Yanoladan 
son aldığı mektupta öldürülmek teh. 
likcsinin nihayet çattığıdır. 

Fakat bu sözler, Muhittinin arka • 
sından yediği birkaç ku~unla yarı 

kalıyor. cansız yere seriliyor. 

Ali Riza, her 5('ye rağmen, yaşamak 
istediğinden hududu aşmak için o. 
tomobile hücum ediyor. Fakat arka • 
smdan yetişen candarma ve halkı gö. 
riince bincmiyeceğini anlıyor, koş • 
mak istiyor, ayağı bir taı:a takılarak 
düşüyor ve patlıyan tabancası ile tam 
kalbine yediği bir kurşunla o da ölü. 
yor. 

· .. Bu aşk faciası da bütün kahra. 
mantarının ölmesi ile bitmiş oluyor. 
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Te 1·şçi e 
ba r·yelile 

_ Dilnyayı dohışan 
Amerika ı tayyareci 

Moskova 13 (A.A.) - Tayyareci 

Hugues ve arkadaşları, Grinoviç saati

Je 12 yi bir d;:ıldka geçe Yalrutskdan 

hareket etmiştir. Eğer hava mUsaade 

ederse tayyare Yakutskdan Asyanm 

müntehasında Anadire gidecektir. 
Moskova 13 (A.A.) - Hughes saat 

22,37 de - Grcenvich saati - Ossk'dan 

hareket etmi§tir. 

Anadir 13 (A.A.) - Amerikan tay

yareci Hughes buraya gelmi ve Pasi

fiki geçerek Amcrikaya dönmek ve bu 

suretle devriilem uçuşunu ikmal etmek 

Uıerc derhal hareket etıniıtir. 

Nevyork 13 (A.A.) - Anadirden 

hareket eden Hughes saat 21 de Fair

bankstan 830 mil mesafede \re Behreng 

boğazını geçmek Uzere bulunuyordu. 

;verdiği telsizde her şeyin yolunda git-

• 
ı 

e ·ngiliz 
çarpıştı 

Hayfa, 13 (A.A.) - Tedhişçiler 

Hnyfa clvarında bir Yahudi otobUsU. 
ne silah atarak taarruz etm.işlerdlr. 
Otobüsün yolcuları kaçmağa. ınuvaf. 
fak olmuşlardır. 

Vaka mahalline gönderilen bir balı. 

riye müfrezesi ile mütecavizler ara • 

ınnda. bir çarpı ma olmuştur. Şehrin 

muhtelif mnhnllclerinde dört bomba 

patlamıştır. 

J<:ababcl Hnva da petrol borusu ci. 
varında nsltert kıtalarla toohişçiler a. 

rasmda bir müsademe olmuetur. Bu 

esnada tedhiSçilcr el bOmbası kullan. 

mıştnr, askerler de mJtralyöz atesllc 

mukabele ctmi lcrdlr. Tcdhlşçilerdcn 

nltısı <>ımu~. birkaçı yaralanmıetır. 

tiğini bildirmi~tir. 

Nevyork 13 (A.A.) - Hugbesln 
milmcBSili tayyarecinin ıa.at 0,42 de 
• Grecnvich - saatte 309 kil?metre &U
ratle Novo ibltsk "Sibirya,, üzerinden 
uçtugunu bildirml§tir. Novesibirsk, 
Omskın 640 kilometre şarkındadır. 

ik isat Vekili 
(Usta taraff, ı inctde) 

Şakir Kcseblr refakatindeki ze· 
Yat ve gazetecllcrle birlikte motöre 
binerek rıhtıma çıkmış, denize na
zır yol ve binaları dolduran binler
ce halk tarafından hararetle alkış
lanmıştır. Daşta bir bando muzika 
olduğu halde bir mUfreze Jandarma 
tarafından selt'tm resmi ifa edllmlş
tlr. Rıhtımda. bekliyen mahalll me
murin vali tnrafmdan vekillmlze tak 
dlm edildikten sonra vllt'tyct kona
ğına gidilerek valt ziyaret edilmiş
tir. Gilzcrgt'tbta pencereleri doldu -
ran yığın, yı~m halk tarafından 

konfetiler, serpantller atılmak sure· 
Uyle revltaH\de tezahürat yapılmış
tır. 

Vekilimiz yol kenarına dizilmiş o· 
lan ıcız ve erkek tzcllerıe sporcu! r, 
mektopltıer vo diğer teŞeklfüller 

mcnsubinl tarafından bilyük blr say
gı ile seH\mlanmışltıtdır. 

·spanyaya eyne mile, 
komisyon gönd e 

Londra 13 (A.A.) - Başvekil Çem
berlayn bugün Avam Kamarasında, is
panyaya askeri olmayan mevkilerin 
bombardımanını tahkik için enternas· 
yonal bir komisyon gönderilmesinden 
vazgeçildiğini bildirmiş ve maamafih 
her iki taraf da kabul ederlerse iki İn· 
gilizden mürekkep bir komisyonun 
gönderileceğini il~ve etmiştir. 

Londra 13 (A.A.) -Avam Kamara
sında muhalefet lideri Atlinin bir sua
line cevap veren Başvekil Çemberlayn 
Franko nezdindeki Ingiliz ajanının 
§imdilik Londrada kalacağını söylemi§ 
ve demiştir ki: 

"lngiliz gemilerine karşı yapılan ta
arruzların mahiyeti hakkında Franko 
hükumetinden ~rduğumuz suallere 
cevap bekliyorut:. Mün!erit vaziyette 
bulunan gemilere yapılan hücumlar an
cak kasten olabilir. Hususile ki mevzu
bahis hadiselerde bu gemiler tanınmı§ 
ve buna rağmen ilzerlerine mitralyöz 
ate§İ açılmıştır. 

240 Çinli 
bombalardan öldü 

Kanton 13 (A.A.) - Röyter: 
Bugün Tsenşeng kampında Japon 

tayyareleri tarafırıdan yapılan hU~um 
neticesinde 240 kişi ölmüttür. 

s ora ı 
Programında yapılan 

değişikler 
T.S.K. latanbul Bölgesi Su soprJarı 

Ajanhcından: 

1 - Mutelif sebeplerle bugüne ta· 
ldar yapılamıyan 1938 senesi progta'" 
mının Ağustos ayı içinde yapılacak 
deniz bayramı ve Festival müsabakala• 
n da nazarı dikkate alınarak aşağıdaki 
şekilde tadiline zaruret hasıl olmu§tur. 

2 - Bu müsabakalara matbu pro· 
gramda yazılı saatlerde başlanacaktır. 

3 - Hakem olarak intihap edilen a· 
ıagılda isimleri yazlı zevabn muayyen 
günlerde yarı yerlerinde hazır bulun• 
malan ehhemmiyetlc rica olunur. 

Baş hakem: Ahmet Fetgeri aıeni, 
Hakem: Rıza Sueri, Şazi Tezcan, Ne· 
dim tllbatur, Ziya Kaptan, Hiliıamet· 
tin Güreli, Ali Rıza Sözeralp, İsmail 
Dalyancı, Nuri Bosut, Harun, Naci, 
Mühendis Hüsamettin, Yüzbaşı Sıtk1 

Eryar, Bekir Macur, Suad, Ahmed, 
Behçet. 

T dil edilen prognun: 

lstanbul 4 üncll lcr~ memurluğundan: 

Bundan sonra Şakir Kesebii', par
ti merkezini ziyaret etmiş, burada 
partinin faaliyeti hakkında verilen 
ehemmiyetli izahatı dlnlcmtştlr. 
Milteakıbcn belediye dairesi ziyaret 
edilmiştir. Belediye reisi, lktısat 
Vekillmtze şehrin imarı ve su işleri 
hakkında milh.iı:n maınmat vermiştir 

Bu meyanda su işinin 104 bin lirn
ya ihale edildiğini, hfıl binası fnşa· 
sı lcln faaliyete geclldiğlnl vo kana· 
llzasyon işlerl}lc bütccdcki imkt\.n 
dahlllnde uğraşıldığını izah etmiş -
tir. 

lktısat Vekilimiz belediyeyi zlyn-

Pekin, 13 (A. A.) - Japon kıtala
rı, diln öğleden sonra, şansi eyaletinin 
cenubigarbisindeki yuankinin 20 kil.o -
metre imali §arkislnde pu~engi ele 
ge~lrmi§tir. Diğer japon kıtası daşansi 
eyaletinin cenubi garbisinde Kançuanı 
zabdetmiştir. 

16 Temmuz yüzme (Teşvik), Bejik· 
taş havuzu. 17 Temmuz yelken (Teı· 
vik), Mdda, 23 Temmuz yüzme (Seç
me), Moda, 24 Temmuz (Kürek) Bey
koz), 30 yüzme (Se~me) Moda, 31 
Temmuz yelken (Teşvik) Moda, 7 A .. 
ğustos kürek (Teşvik) Yenikapı, 14 
Ağustos deniz bayramı, Moda, 20 A".. 

ğu5tos yüzme (Şampiyona) Moda, 21 
Ağustos yüzme (Şampiyona) Moda, 

Jatanbul 4 i.ıncii lcıa MemurluOımtlan: ı 
:Muhit Un tarafından Ba) nn l\lcsudcden 

alınan 4 !)53 liranın odcnıncmesi nden do
layı salılmasınıı karar 'erilen Ye tamnnıı
na yeminli ue ehli \Ukur tarafından 
(68000) llra kıymet takdir edilmiş ol:ın 
Mercanda dnJrel h:ırlıf) c soknğıtıda eski 
11 y1rml bir defo 11 yeni 26, 42 No. 16!14 
metre murnbhaı nltındo 8 dilkkinı olan 
kiırsir han 480 hisse itibıırlylc 48 hissesi 
p:ırnya çe\'tllcce~inden mezkur gayri men
knUin evs f ve 1nesııhnsı aşağıda l azılı
<ıır: 

Gayri mcnkullln evsafı: Gııyrl menk.ul 
tam kfırclr olup cephe inde '1C cndde ü· 
zerJndc allı dükkAn ve fçindc mQteaddlt 
od:ılnrı rnn,ıemtldlr. 

Zemin kat: Cnddo lizerindeki 26 No. lu 
(fükkıin ustor kepenkli ve zemini kısmen 
ahşap kısmen çimento olup senede 480 li
rn kira getlnnekledir. 

28 No. lu dükkan ustor kepenkli olup 
ıcmlnl tahtn ve vltrlnlcrl mUsteclrc ait ol
mak Oı:erc senevt 480 lira kira getirmek-
tedir. 

30 ı •o. lu dOkktın ustor kepenkli 'e ze· 
mini tnhtn olup nydo 28 lira ktrn getirmek· 
tcdlr. 32 No. hım k pısıdır. 34 No. lu dük
Un ustor kcpcnkH ve camekiinli olup ze· 
mini kareslmendir. A')dn 25 lirn kirn ge· 
tlrmektedlr. 38 Nu. lu dnkklln tlstlr ke
penkli zemini nh~np ve iki kısımlı olup 
sencvl 450 llrtt kira scUrmcktcdlr. 

S.2 No. lu hanın ldahill evsafı: 82 No. lu 
işbu hanın mctlıalindc muvakkat suretle 
yapılan camektinlı bir dükkün olup aydn 
altı lira kirn getirmektedir. lşbu bann cift 
knnath demir knpıdnn girildi. Zemini bll
ytıkçe mıırsllyn tn~lnrı ile döşemeli fıslü 
acık v altında ıın~nıcı olnn bir avlu Uıc
rlndc mermer bir hO\'UZ bir musluk vo et• 
rafında dükk&n ve imnliılhane olarak mü
teaddit odalar olmıık üzere merdlYen bnş· 
bnndn ikişer göılil heltılnr ve han·ın dört 
iiılı üzerinde sezintl malıallcrl ve korl· 
(tor Qıerlnde odalnn hnvidlr. Avlu dahi· 
Jlndeki bir numaralı dOkktının zemini nh· 
§ap ve enmcl:anlı olup senede 120 llrn ki· 
ra gotirınektcdir. 

İki numaralı dükkun ayni evsaflndır. 
'Oc numaralı dfikktında nydn 7 llta getir
mektedir. DISrt numaralı dOkkôndn nydn 
9 lira beş mımarnh nydn 7 lira tlllt numn· 
rtıh ayd 7 lira yedi numnrnlı nyda Ji. 
rn sekh:, dokuz, on num:ırnlı dükkflnlor 
halen boştur. 11, 12, 13 numaralı dükklln
Jnrd:ı ı;cnevt 270 lirn 'kirıı getirmektedir. 
'14 numaralı dükkiln nydn 10 lirn kira ge
tirmektedir. 15 numaralı dUkkün oyda 10 
Jlrn klrn getirmektedir. 16 numaralı dOk· 
kôn nydn 10 lira kira getirmektedir. 17 nu
maralı merdiven b:ışnıda lıclnııı olnn dük
iktın ayda l[i Jirn klrn getirmektedir. 18 nu· 
mnrnh dilkk"ın h:ılrn boştur. 1!l numarnlı 
nyda 7 lira 20 numaralı :ıvda sekiz lira ki· 
ra getirmekle 21 numnrnlı dOkknn boştur. 
22 numnrnh dlikklln cadde Uzer.inde 28 nıı
mnr h dükknn ve 23 numaralı dükkiln ve 
34 num:ıralı dükl!nn ''ıırdır. 

24 numaralı clükkfın :ıydn 10 lira kira 
gcllrmC'ktedlr. nu dilkktınların cepheleri 
cnmekl\nlı ve knnnlh demir kepenklidlr. 
Hanın Osl katında temini n~fnlt bir tnrncn 
ve gcılntl mohnUl ile ikişer göıtn iki hela 
Tardır. 

1 - 2 numaralı odalar ııydn 17 lira kim 
getirmekte; 3, 4, !:i, 2, 23, 24 ve 2j numa· 
ralı felce seçilir odnlar ,·ardır. Ve hu kı· 
tım Ozcrtndc O numaralı mnhnllc dahil 
olmak üzere ayda 60 lira klrn getirmek· 
tedlr. 

Ayni 1.:attn 6 numnralı odn oyda 1 liro. 

7 nurnarnlı odn 11~ d:ı g Jirn 8 numaralı da retten sonra maden çavuş tatbikat 
nydn 8 dokuz numarnh ayda s lira 10nu- mektebini ve onun yanındaki iktısat 
ın rah odıı ayda 9 lira U numaralı oda vckft.letl kimya Hlboratuvarınr ziya· 
ııycln 8 Jira 12 numaralı tı:rcla 6 lira 18 nu• ret etmiştir. Bu ziyareti mUteakıp 
mıırah ayda G lira 14 numaralı oda halen Sıhhiye Vektlloti nümuno hastahano· 
hoştur. 15 numaralı oda hlısedar .Apdül· 
gaffar oturm:ıktadır. ıG numaralı ayda ıo si llo amele birliği hastahanesini 
lira 17 num:ırnlt n)•dn 10 lira 18 numaralı gezmiş ve bUtUn mtiosseselcrdekl fa-
aydn 11 llra 19 numnrnh nydn ıo lira 20 nllyot mevzulnriyle ayrı ayrı allika· 
nunınrnlı ayda 8 lir 21 numaralı 9 lira dar olmuştur. 
26 numaralı 7 lira 27 numaralı 7 lira 28 Veklllmlz ve refakatindeki zoyat 

Avrupa 
al ebe 

ve A er 
gönderi i 

a 
or 

a 

numar 1ı 7 Um 29, 30 numorah odalar busun saat 11 0 kadar istirahat ede· 
boştur.sıııumnrıı1ıod:ıslirııs2numaraıı Maden Tetkik ve Arama Ens •tüsü 
oda boştur. 33 numııralı odıı ayda 8 lira cek, mUtenkıben rıhtım tesisatı zi· G 
34 numnrnıı hoştur. 35 numaralı oda ayda ynret oımccektır. en el Direktörlüğü o den: 
9 Jlnı Sil numnrıılı lll'da 7 lfrıı S7 numarııh " ı- Avrupa ve Amerlkaya tahsile gönderilmek üzere musabaka ile 20 talebe sc.. 
od noJ ahlbl n'k.J.11 otmımnktcıdır. 3 nu· 
marn 1ı 2.dn t!Y.dl\ S. 39 mımnralı .,nyd:ı 9 Ji- n çilecektir. 
ra 40 numaralı boştur. 41 numaralı oda 8 (Baş tarafı 3 IJlncüdc) Bunlardan 12 si maden i~leri veya maden endü trileri ile alakadar muhtelif 
lira 42 ııumıırnlı e lira 43 numnrnlı oda ca "croatlf" olduğUndan bize öz· ihtisasları elde etmek üzere mühendisli~ ve 8 i de jeolojik ilimleri tahsil edec~ 
ıa1·dtt S lirn kira getlnncktcdlr. dilde yeni yeni ve dllin otohton bUn· lerdir. ,, 
HUDUDU: ye ve jenlslne hiç de yabancı olma- H - İsteklilerin a:.~daki şartlan haiz olınası lazımdır.: 

Topu knydı gibidir. yacak olan kıvrık ifade tarz ve şe· a - Tilrk olmak 
1\lesahası: 1694 metre murabbaı olup killerini dahi kaznndmr. Bu mese- b - Madenlerde veya saha üzerinde çalışabilecek kabilirette ve sıhhati taın 

bundan 1873 metre murabbnı bJna ve 321 1 y1 k u 1 1 t t k i olmak • 1sıhht mua'-·ene Ankarada vapılacaktır.,, 
metre murabhnı üzerine acık avlu mahnl- e ço g zc an a mış ve tir ccs n- J J 

ildir. deki yUksok kudreti yüzünden tek· c - Uakal lise ve}'a kollej mezunu olup, olgunluk vesikasını haiz bulunmak 

Takdir olunan kı)ınet: Gayri menkul ts- rar tekrar okuduğum bir Ulus maka d - Yaşı 18 den asa~ı ve 25 den yukan olmamak. 
tnnbul kadim hnnlnrındnn ve kôgir ol:ırnk lesinden bir parca alıyorum: 111 - Her istekli, mühendislik veya jeologluk mesleklerinden hangisini seçtiği.. 
inşa edilmiş i c de esn h surette muht:ıcı ÖIU diri, bUytık kUı;;Uk her dil, nesli· ni vereceği istidada açıkça bildinneğe mecburdur. Müsabaka notlanmn tasnifi, he" 
tamir olup bıılunduRu mevkfln şerefi ile lercc insanın yüz n bln yıllarca, i· iki mesleğin imtihanlarına girilmiş olsa dahi, seçile.n mesleğe göre yapılacaktır. 
içindeki müteaddit odaların halen boş ol- cinde dUşUndUğü ve duyduğu vo bu Mühendislik veya jeologluk kaydını tasmuyan istidalar kabul edilmiyecektir11 
mıısı ve temin ctllAl klrn bedeli ile hali· hazır emliık piyasası n:ıznrı ltihnrc nlına- düşUnceleri ile duygularımn hamu· IV - l\Iüsabaka şu derslerden yapıla ctıktır.: 
rnk tamamın elli sekiz bin lira kıymet runu milyonlarca el marifetiyle işle- a - Cebir Her iki meslek için mecburi' 
takclir cdilmlşlir. yerek icinl sayısız irlll ufaklı Abide- b - Hendese ,, ,, ., ,, 

Yuknrdn hudut, evsaf ve salresl ynzılı lerlo sUslcdlği bir bahcodir. Bir dlli c - Fizik ., ,. ,. ,, 
gayri menkulün 480/48 hissesi acık arttır- öğrendikten sonra, onun icindekl a- d - Kimya •• .. ,, ,, 
maya konmuş olup 15 - 8 • 938 tarihine ta sözlerini, remizlerini, hik~yelerl- e - Ecnebi bir dil ,, .. .. ,, 
rasllnynn pııınrtesl sünll snat 10 dan 12 ye ni, nllktelcrlnl ve imzalı imznsız şar- f - Nazari hesap Yalnız mühendis.ik için mecburi 
kadar Yenlpostnhnnedekl dairemizde acık kılarını, dualarını ve kitaplarını seY· g - Müsellesat .. .. " •' 
nrllırmn ile s:ıtılacokıır. memeğe imkAn yoktur. Bir müzeyi h - Mihanik ,. ,. .. •• 
Attlırmn bedeli muhıırnınen kıymetin gezerken, eğer onun içindeki eşya i - Jeoloji Yalnız jcologluk için mecbud 

~üzde :-,etmiş beşini bulduf:u takdirde say- k d ki ltt. k li 1 1• _ Zoo1oJ·1• ,, •• ,, ,, 
ri menkul en cok nrıımına ihııle edilecek· ha kın a ma umatınız uvvet • 
tir. Aksi takdirde en son orıtırnnın tanlı· se, o eşyanın ayaklanıp etrafınızda k - Botanik ., .. ., ,, 
hüdll lJnki knlmnk üzere artlırmıı 15 sün yaşadığını snnırsınz. Diller de b6yle- V - Açılacak müsabakada üsc:ü mizanı kazanmış olmakla beraber, gönderilecelC 
mUMcllc temdit edilerek :n - 8 • 938 ta· dlr. Hnngl köşelerine ve yollarının talebelerin, ihraz ettikleri derece itibarile mühendislik için kazananların ilk 12 m 
rihine rasllayan carşamha günU saat 10 hangl kıvrrmlarına sokulsamz bu ve jeologluk için de, ilk 8 i arasında bulunmaları şarttır. 
dnn 12 ye kııdar yine c.lairemiıde ikinci O d 1 acık arttırması )'npılııcakıır ve bu ikinci bahçelerin ağaçlarından bal damlar; c: U mizanın hesabında, ecnebt lisan an kazanı an numara ~ift sayılacaktır. 
nrıtırmada nrıtırrna bedeli muhammen• korularında buhurdanlar tüter: gök· Mühendislik müsabakasını kazanan 12 ki~iden ilk 8 İ, mühendisliğin doğrudan do~. 
kıymetin ylizdc ydmiş beşini bulmıızsn lerlnde şarkılar çınlar. Dlller insan· ruya tel..."llik branşlarında tahsil ettirilecek ve 9 uncudan 12 nciye kadar 
lıorç 2280 numaralı kanun hllkOmlerlne ıarın en gUzel ve en zekt eserleridir. olan 4 ki~i de. mnden i~letrnelerile madeni endüstrilerin idart ve ticari vazifelerine 
göre horc beş müsnvl taksitte ödenmek fi· BUtUn yaratıcı hareketler sözUn mer· hazırlanmak üzere "ticaret ve organizasyon mühendi i,. olarak yetiştirilecektir. 
ze~o ıocil edilecektir. S tış peşindir. Ta· merlne işlenmiş, cstctlğ'ln dantel!· VI - Tahsile g5nderilecek olanlar i terde tahsil müddetleri kadar de\let emrin 
liplerin arttırmaya girmezden evvel mu· 
hammen kıymetin yllzclo yedi bucuğu nis- larınıı. llmlklcnmle, etiğin tuncuna. de mecburi hizmete tabi olduklarından bu husuc:ta mükellefiyetlerini tevsik etmek 
helinde pey nkcesi -..ermeleri veya milli döklllmUştUr. Sade yabancı dlller 1· üzete bir taahhütname verecekler ve bunun için de muteber kefil göstereceklerdir. 
bir ban,Jrnnın teminat mektubunu lbrnı et· çin değil, kendt dlllmlı için de, bu, VII - Müsabaka imtihanları Ankarnda yapılacaktır. 
ınelerl ıtızımdır. Dlrlkmlş \•crgilcrlc be· bOyJcdtr. Zaten başkaları tctn tUrk· Tarih ve milhlet §Unlardrr: 
Jcdiycye nit tcm·lriye, tanzHi)'c ve telllıli- çc bir yabancı dil değil midir? Ya.· a - M.T.A. enstitüsüne son müracaat tarihi: 24 ağustos 1938 
ye resimleri ''e vnkıf icarcsi satış bedelin- ·h· 26 r. ılen tenzil edilir. 2o senelik taviz bedeli bnncı dilleri iyi bilmek, yabancı b h· b - Sıhht muayene tan ı: Rb\,l tos 1938 
müşteriye aittir, 2004 nıımnrnlı tcrn ifüıs colerl tyl gezmiş olmak demektir." c - Müsabaka imtihanları: 29 ve 31 ağusto 1938 
kanununun 126 ncı mndılcslnin dörıflincll -11U ·ot ~AJCAU~ YARIN - VIII - Taliplerin, nilfus hüviyet cüzdanım. hüsnühal varakasını, mektep §3• 
fıkr:mncn bu gn)Ti menkul iizerinde fpo· hadetnnmcsini veya bunlann tasdikli birer suretlerini. 4 kıta fotoi:rrnf \'e dilekçeleri· 
tekli nlncnklılnr ile diller nlftkndornnın ve llh an TQTUS 'un ni, son müracaat tarihine kadar Ankarada M.T.A. Enstitüsü genel direktörlüğüne 
irtHnk hııkkı ımhiplerinin bu baklannı ve ı 1 g6ndeımeleri ye sıhhi muayeneleri için de tayin edilmiş ohm günde öğleden evvel 
husu iyle faiz ve masrafa dair olan iddia-
l:ırını bu U5nın neşri tıırlhinden lllbaren 

1 
Küçük hikaqe/eri Bay Hasan apartımarundaki enstitü merkezinde bulunmalan nan olunur. 

20 glln içinde enala mOsbllclerlyle mü- (2007) (3822) 
racnntı icap eder. Aksi hnlde hakları tn· ı o O k t r 
pusıcrn~·ıesah1toım:ıdıkcnsa1ışbedcl1nın . A kert Hesap ve Muamele Memuru 
pnylaşmasındnn harlo kalacnkl rı ve do· 1 M O' O 
ha1nzlnmal0mntalmnkistiyenlerin25-71 onr nun kuluna talebe a ınacak 
- 938 tarihinden itibaren herkesin görebil- Karadenıı ve H va Birliklerinde istihdam edtımek Uzere bu yıl hesap 
mcsi için ncık bulundurulacak 01an nruır-i Mektubu ve muamele memuru okuluna ıoo ye dek subay alınacaktır. ıstekltlerın 
ın:ı şnrtıı:ımesl ile 34/1612 numaralı dos-
y:ısınn mOrncanll:ırı Ulln olunur. _ Yakında çıkıyor _ Temmuz ayı !cinde bulundufu yerin askerlik şubesine müracaat ederek 

~(V. P. 2516) iıııı•••••••••••••lliı kabul eartıarını olaması 1 zımdır. ,( 95) (4358) 
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Sihirli Göz 
Pudra renklerinde 

inkilap yaptı 

Bu yeni ve 

ıihramiz 

renkleri 

tecrübe ediniz. 

......,..nııuıuııı( 
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On kadın da dokuzu tenlerine uy- Artık sizi yaşınızdan fazla ih-
mr:van bir renkte pudra kullanırl~r ve tiyarlumış göstnen vt )'üzürıüzd~ 
Yüzleri suni "makyaj görmüş .. btr şe- ''Pldkalar .. halind• yapışan adı 
~il aldıkları gibi yaşların~~ fazla pudraları bırakınız ti~ bir .ı~izellik 1 
ihtiyarlamı~ iörünilrler. Yenı ıcat e- mütshassısının dtdılrlnını oku· 
dilen §ayam hayret "Chrom~pe.. yunuz: 
makinesi, pudra renklerinde bır ınkı· ~--------
lap Yaptığı gibi sihirli biı göz, ~e~· den Tokalon pudrasını sihramız renk· 
CUdiyetinden bile şüphe ecJeceğı~ız !erini tecrübe ediniz. Yüzünüzün bir 
nisbette pudra renkleri arasındalu a- tarafına bir renk ve diğer tarafına ~a 
hengi ifşa etmiştir' ki. bu. Tokalon haşka renk bir pudra sürünüz ve. ~ıl: 
rnüessesesi kimyagerleri.:1e bir çok ta· dinize hangisi daha uygun geldığını 
bii renkleri esaslı bir tarzda mezcet· ~ .. ··z Bu yeni pudrayı kullanarak. 
rnek imk~nmı vermiştir. Artık yüzü· ~~~;u ~hhar ve adeta tahii bir gü-
nüzde plftkalar halinci~ . yapışan ~df 7. llik temin prfiniz 
PUciralanı nih;ı\·rt vrrını1 VP hıunııı· .e 

' ıııaın ı111111ıııınuınııınınııı1ın•ll"lllı11uııııınR111111aııı11111111111111ııın1n 
rımm~ıııın"ıııB"'Amu y ANLAR 1 N 

nazarı dikkatine: 
Satın aldığınız Tokalan kremi vazol8:~~ 
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b.. '"k bir kıymeti vardır.Onları bayıınıze -
uyu •• • 5 k 1 k -

--- . de ettiğinizde beben ıçın uruş a aca ' 
ıayni zamanda kıymettar mükafatları bu-

= f unan T okalon müsabakasına iştira~ halt· • 
ı .• ı vet"en bir bilet takdim edecektır. 
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ı Temmuz 1938 tarihinden itibaren: Iskonto haddi % 4 Altın üzerine avans % 3 

M. M. Vekaletinden 
1485 sayılı ltanuna göre savaş sakatlarfyle şehit öksüzlerine aft 938 

yılı ikramiyelerinin tevzllne başlamak Uzere havaleleri Ziraat Bankasınca 
ık ramiye tevzii komisyonları emrine gönderflmek yzeredlr. Bu yıl savaş sa.
katlariyle şehit öksüzlerine isabet eden para miktarı aşağıda gösteril
miştir. ( 4178) 

Derece Subay ER 
Lira Ku. Lira Ku, 

ı 204 50 102 25 
2 184 05 81 80 
3 143 16 61 35 
4 122 70 40 90 
5 102 25 20 46 
6 81 80 20 25 
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Surp Agop vakfından yukarıda yazılı bahçenin 31 - 5 - 939 gUnll sonu· 
na kadar kiraya verilmesi 11 • 7 · 938 gUnUnden ttlbaren bir ay müddetle 
pazarlığa bırakılmıştır. 

Zahire Borsası 
13· 7-938 
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rak hasrırıLı~ı lklzlı•r ""rlslrııle 

d11yrl11~111111z hu c•kıo;llilijtt hu -gü. 

zel ,·e resimli hüyUk hll.ftye kitu. 
hı ile dolılurulrnuı, hıılupıru~. 
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(Hl6) 
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Kamil hastahııncsı " 

7.cy~:~ın hııstatıklrırı mütehassısı 
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Dr. Halit Ziya Konuralp 
Tıp Fakültesı /k"inei ~errahi 

Klinigi voçenh 
lstiklal Caddesi ElhaJJl;.8 Apar) 

. 1 (Sa.karye sıneması 
lımanı No.. tWi. pcızardan maa-
Muayene BtJlJ • 

15 19 1crufo1. 
<la hergün saat • • · 

Trlrf •ın · ,,.ı; · ıı!I 
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Ü Rönt!<en Mütehassun ~I 
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)'e kadar lklt'<ll\ e Bınhırrlııt'k ;\.urı ı· ı 
:onkeı tııkaktii !\ .. taneı apartımarı l 
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Kültllr bakanlığı e~ert tetkik 

etmiş, ilk okul çağındaki cocuk. 
ıar için faydalı eser ol•lu~unu taa. 
dik etrıılştlr. 

• AL kara cadıleslnde Vakit Kitap 
e\·lncte arayınız: l"lııtı t;O kuruş: 

potıia için 4 kuruş llhe eıiınız. 

Bizans I mpara· 
torluğunun 
Tarihi 

Kiralık kapalı yUzme havuzu ve J(azıno 
An karada Çocuk Sarayı caddesin de yeni yapılan Çocuk Esirgeme Ku. 

rumuna alt sinema binasının altında ki 25 metre uzunluğunda, 9 metre ge
nişliğinde ve 170 UA 3,5 metre derinli ğlndekl kapalı yllzme havuzu "Pisin" 
ile etrafındaki gazino ve mUştemllAtı açık arttırma ne kiraya verilecek
tir. ihalesi 25 Temuz 938 pazartesi gUnll saat 10,5 "On bu~ukta" Çocuk 
Esirgeme Kurumu genel merkezinde yapılacaktır. Şartnamesini görmek 
isteyenlerin Kurum Hesap hlerl Dire ktörlUğUne müracaat etmeleri. ( 4406) 

KURUXun kitap şeklinde roman telrlksaı -

Bizarı.• m.etıwu 4 ,JOJ\ONT Gt!J,t~OR 

Azak bahçesinde ... 
Büyük Varyete 

Eğinlileı:-in nazarı dikkatine;~ 

Matbaa işlerinizi Ankara cadde
nde Burhaneddin matbaasma ve· 

~iz. ı.~ler~.nizi k~n.di İ§i gibi dütü· 

1 
nur. Çunku kendısı de Eğinlidir. 

Telefon: 20845 ---· ... 
ıızun v1lla1 nvrı 
ının tetkik '~ ,,.. 
tebbU edilmış bir 
n.eV~ oldı,ğu lıat· 

da bugUrı bile ay· 

:lınlatılm11m1.ş b1r
('r>1c taraf farı rar. 
dır. Tt't·fik YPfim· 
linğlu larofmdan 

ı.ıt. asaleti bu resimde görebilirsiniz. Derken, bet 
' fcrindc, muhatabından bir takdir avazesl bek· 
lemcz miydi. GQya 3 lira vererek hakiki bir şabe· 
a>r avladığına inanan Canete acınmaz mıydı? .. 

Kurun cep romanı: 5 

lisanımıza 

len Bi::an.'ı 

ratnrluğunım 

rihi adlı 

('E1TI• 

lmpa
ln· 

kifup 

bu ,,y<iınlalılmn

mı.ş fıırrıf/ıın IF.'f· 

'>it el mrkfF ,.,. lıii

tiin iliz.tın.• f:ırıhı· 
n6 ff'mmı P.r/nPk 
Şrırkf A rrıqın ;m. 
wı rıı f rırl";; 11 n ıı n 

lıin "''11' Jik 1'11/,•ıı· 
tJtını hiJ..·nı/f f'I · 

rrtPkf P.d;!· 
Piyrıh ıtıiz Jı.-,,. 

ruş nlıı ıı '1111 ld-

trııır;ırln hulıınıır. 

Toptan müra<·aal 

mahalli: - lıtan
bul, Vakit Yurdu. 

Mister Hutton uzunca bir aynanın önllnde 
durdu. iyice yUzUnU görebllmek için birliZ eğildi, 

boyaz ve gayet muntazam manlkUrltt elini bıyık· 
ıarına götürdü. Kıvırcık, kırmızıya çalan bıyıkla· 
rı. yirmi sene evvelki renk ve Ahengini daha hA.lA 
muhafaza edlyorh\rdı. Saçları da dökUlmemlştl. 

Yalnız alnının kenarlarına doğru biraz açılmıştT. 

Mister Hutton kırrşıksız ve pırıl pırıl yanan alnını 
seyrederken: 

- Şeksplrvart bir baş .. diye gUIUmseyerek dU· 
şündU. Kadınlarla hiç alakası yoktu. Bundan do· 
la:n ela onların hoşuna giderdi. Kıvırcık, kırmızı· 
ya çalan bıyıkları ve üstüne sinmiş olan keskin tü
tlln kokusu onları çıldırtırdı. Mister Hutton gene 
t~i,;ümsed l. Aklına yeni bir şey daha geldi. Bu ha
Ji~·ıe tsaya benzemeyor muydu. E\·et, evet. o kn· 
clı:ıların tsası idi. Güzel, bir buluştu bu .. Evet, pek 
ı:ü~el.. Kadınların lsası ... Birisi olsa da bu keşfimi 
siıylcyebilsem. Zira Canetcik anlamaz ki.. diye dU· 
~Jndü. Mister Hutton .. 

Mister Hutton aynanın önünden doğruldv~· 

ı-:atlarını sıvazladı. Sonra gene dolaşmağa başladı. 
Bu Roma Forumunun reaimlerlnl de Allah kah• 
ret&lndl. Ne mualbet şeylerdi bunlar ..• 

Jokont 
Gülüyor 

Vazırn: Al<faus Huxley 

Çeviren : İbrahim Hoyi 
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T. C. Ziraat Bankası 

iine 1 

Para birikt i renlere 28,800 
lira ikranıiye verecek 

l\amyoo Otobüs ve Otomobil U\stlklerl 
Bisiklet ve Motosik let l~sti k ler i 

Lastik kaynak malzemesi araba lastiği 
vaırntn oartt©ır lkaı'foşDaıro v~ saınıre 

Ziraat Banhasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az 50 lirası 
'nılunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağı
·ıfacaktır: 

Müracaatları: lstanbul posta 
kutusu 671 

4 Aded 1,000 liralık 4,000 Lira. 
4 " 500 " 2,000 " 
4 ,, 250 " 1,000 " 
~o ,, 100 ,, 4,ooo ,, 

100 " 50 " 5,000 " 

OO!Kif"O~ 
Necattln Atasagun 

120 ,, 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 " 

DiKKAT: Hesaplarındaki par.alar. bir sene içinde 50 LiRADAN AŞAôl DOŞ

Her giln sabahlan 1ıck:U buçuğa 

ak~amlan ı 7 den 20 ye kadar ı..aıc 
U tayyare apa rtmnnlan ikinci daire 

17 numarada basta.la.ruu kabul eder. 
Cwnartcai giınleri 14 den ZO ye ~ 

~1/YENLERE ikramiye çıktığı takdir.de o/o.- 20 EAZLASJLE ver.ilecektir. dit hastalarını para'" ı, Kurun, Ha 
ber okuyuculamu dak:upon muka· 
bı lın ıte mu;ı vene edC't ı ·, . ı .. ı •J:1lı !'\: 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylôl, 1 Bir incikanun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerin
'..,. "P'<ilec:ektir. 

Semti ,·c mnlınllc l C:ıclllc veya soknğı 
Şohremlnl, Ereğ' ll Saraymeydanı 

)lulınııımcn n~·IıAı 

No. su Cirı.:-.1 I.iı·a lir. 
7 lsmail Çelebi arsa- 7 GO 

sının bir kısmı. 

KiRALIK E\' VE APARTl.)IAN, 
DOK KAN 

25, 2G, 33 numaralı eYlerle SG/ 1 nuıııa· 
ralı ılaire ve 20, 21, 28 ııurnarıılı dlikklln
lar açık artırnrn suretiyle kiraya verilece· 
Hinden islcklileriıı 18 Temmuz 938 paz:ır· 
lesi günü s:ı:ıt 14 de kaılar Beşikl:ışla Aka· 
rcllcrrlc M numarada Mütevelli Kayma, 
k:ımlığın:ı rniiracaal elınclcri. (2fı0G7) 

ZAYİ 

:l5!l ı ııuıııuralı arohncı pliıkasını zııyi el· 
tim. \"eni~ini çıkanıcıığırndan e~khinin 

lıükınü yoktur. - Orlakiiy ı\ralıacı Ali 
Şerif. (2G139) 
lleşikla1 Vakıf Mmrlar /dare.~indw: 

....................... 
~ §~ IH! e~nmn 

l>r. Şükrü Ertan 
Çarşamba, Koğacıdede 141 / 143 Bnraka ve arsa 4 00 

Z AY l Cağaloğlu Nuruosmani;ıe cad. No. ~ 
Tel. 22566 (Dr. Osman Şerefettin 

apartımaru 
Eyüp MnlnıiicliirHiğiinılen aldıjlım 74 mı· 

m:ırah tek:ıiit nına5 c,iizd:ınımı zayi ettim. 

Yukarıda yazılı mahaller 939 senesi :'\layıs sonuna kadar kiraya veri
leceğinden _arttırmaları uzatılmıştır. tsteklller 15 Temmuz 038 cuma gUnü 
saat on bire kadar Çenberlit:ışta lstan bul Vakıflar Başmüdürlüğünde Vnkır 
Akarlar Kalemine gelmeleri. ( 44 36) Yenisini çıknrncağımclun eskisinin hükmü lı••----------

• 

yoklur. - 1~·111ip: Sadık. (26 140) 

- liUHL":\ un liJtaıı ı;-ckliııde ı·onıau tcfrik~aı -

Jokont Gülüyor 

- .Mis Spons şimdi aşağı inecekler efendim. 
Mister Huttoıı başını çevirmeden: 
- Teşekkür ederim ... dedi. 
Caııet Speııs'in orta hizmetçisi. Öyle çirkin, 

öyle bed bir şeydi ki, llutton onıııı yüzünü görme· 
ğo tabnmnıtil edemiyordu. Zorla değil a .. Bu ka
dını mahs us çirkin seçmiş ler gibi geliyordu oua ... 

Kapı kapandı. Odada yalnız başına kalan 
Mist er Ilutton ayağa lrnlktı ve göre göre tanıdığı , 

ezberlediği eşyaya dalgın gözl e rle bakarak dolaş· 
maya başlaılı. 

Yunan mlmnrlslııc alt r esimler, Roma Ji'oru· 
ı. unun boyboy çekilmiş fotoğrafları, İtnlyan şahe 
se rlerlnlıı kopyaları .. Bunlar hepsi bilinen, dde· 
tn lolişe olmuş r esimlerdi. Zavallı Caııet<·ik ne de 
t~iı ıı e \·ver züppeslydi? .. Şu kaldırım artistinin ya p 
tı ğ ı s11lulıoya resim, Cane tin zayıf zevkini gösteren 
en bUyük dC'lildi. Mübareği, 3 liraya almış, çerçe· 
veslne dA 10 lira vernıf şll .. Hlk:\yC'sinl ele az mı 
dinl emişti. 

Kaldmnı artis ti, knlılırımn düşmüş artı t. der 
geçersiniz. JJallıuki hiç do öyle değil. Ondaki sn· 

Dün Ve Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

Son defa neşre. 
dilen Bizans im 
paratorluğı,ı turi 
hi ile 66 dit ta 
mamlanmı~tır. 

Başlı başmtı v 
biıtün ilim seı1eıı 
leri doyuracak d~~ 
recctlı oiizel ola-: 
bu J.:ii tüphane •· 
ç-inde iktısruli , , 

debi ve ilmi ml"< 
u !.ar üzerintı 1/0· 

ıılmış en ''""' ı 
taplrırı bulurs • .,. 
nuz, Terciime/4 , 
1'ıirk okııvucw 

rının ço7• vak·~ 
rirın tanıdığı şofı.. 

siı/ctler tarafı,. 

dmı yapılm1~'1 .. 

Kita11lıırı tn/lfı. 

ve muhtelif '<erile 

Ti perakende c•'a 
rak rılanlara t ·n 

ıilrif wıpılır. f r:; 
rncaqf yeri· ,,._ 

tanbul - V ııldt 
l'urdıt. 

&ıhıbı A~l.M US 

Neşrf;at müdürü Refik A. SevengD 


