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...__:;::::=:::::;;;~----------------------------------------------------------·-----------------------------
Japonya ve Rusya birbirine meydan okuyor 

sovyet Rusya Halk komiseri Litvinof 

Japon sefirine askerlerin 
geri çekilmeyeceğini söyledi 

Sefir verdiği cevapta, japonyanın kuvvete 
müracaat edeceğini bildirdi 

Bir Japon siyasisi de şöyle diyor; 

•• Çinde meşgulüz, Ruslarla harp 
etmek istemiyoruz.,, 

Moskova, 22 (A. A.) - Tas Ajan· 
&ı lılldirl,ror: 

20 Temmuzda Japonya bUyilk el· 
çisi Çlglmotsu hnrlclye hallt. komlse· 
rl ı...ıt, lnof'u ziyaret etmiş ye aşağı· 
dı:Ct<i beyanatta bulunmuştur: 

Hariciye halk komiserliği, Sovyet 
kıtalarmın Hassan "Çançl" gölUnUn 
gnrblnde kft.ln tepeyi tahliye etme· 
ıerl hakkındaki Japon talebini red· 
deylemlştlr. Japon hUkO.metl, Mançu 

(Sonu: Sa. 6 Sil. 1) 

Tetkık seyahatine ait notlar: 5 

Çatalağzı kömür limanı 
Zonguhlnk kömür lunzaı:.ı icln bir 

ilıı-nt; l~kclcsi olmak lizcrc Karade
niz nlıllimlc bir liınaıı ) aıulması O. 
tcdcııbcı 1, zihiıılcı·J oıc~gul eden bir 
wc eledir. 

Şimdi) c ı~ndnr bo) le bir kömür il· 

lktıoot Ve7oiıi Şa"Nir 

Onuncu Yerli Mallar · sergisi 

Dün iktisat Vekili 
tarafından açıldı 

(Yaıı:ıat 6 Wa.oi 80.yt/Otb)' 

Ankara Polis Enstitüsünü bitiren· 
/ere diplomaları verildi 

Şükrü Kaya mezun-
takını ıırojclcr, pUhılar Uzcıimle de 
çalışılmıştır. J~regllnln asri kömllr 
Umanı hnUne getirilmesi icin sekJz 
mil) on llra kndnr bir para t>arrı ll\

zımgclcccğl de te bit olunmuştur. 

B.LI,,_,_ . 
1 
fara bir nutuk söyledı 

Onun için bu defa Çatala~rzındn 
hlr kömür Umanı ,.e hu Umnnm on 

iki milyon llrn)a mnl olacağı dııru
luncn hnzı ımıhltlcrdc bir nevi şnş
kınhk hasıl oldu. 

llıı şaşkınlık: "l\fadcmki Erc~li 
gibi «'Sasen Karadenlzde '6rle bö) it' 
th·ari bir mevkii olan bir 7erde sekiz 
mi 1> on lira ile bir kömllr Umanı rap
mak rnllmklindllr, o halele, neden do
layı on iki milyon Ura sartederek 
Çatalatzı gibi ~ araziden ibaret 
olan bir me,·kidc Uman yapmağ'a lll· 
zum <tUrUlüyor?" tarzında bir sualin 
zlhinleı•e gelmefll netlcesld,r. 

Hakikaten Eregllde bir llman ya· 
pıhnıa horası kömllr ihracı itin kAfl 
gelir. nuuın Zonjtlıhlak maden hav
zasımlan çıkanlacak kömllrler bura· 
dan gemilere tahmll olunablllr. Fa
kat mP.mlekctlmlzde sanaylle,me 
plAnrnın tatbiki Karadenfzfn bu •· 
ha,nndft kfimUr işinden ba!lka bir dt> 
df'mlr tellk l~I meydana getirmiştir: 
~elf'C'<'k ırcc-nP. hu mevsimde Karabük 
f1thrtka<ınnm ın~aatı tamamtanat"a· 
f!'t '"" hUttln faallyc-tlylA> t~lemeJ<' 
h11cln·ftC'ft~ı lt;ln hu fabrlkanm ma
mu1Atmı dft ,:t"ne Karadenlzc1en 1re
ml1<"r<' tahmft etmet lt'ap f'flf'c-Plrtfr 

ARlM TT~ 
fflfmm ~" ç;_ ~·;. !i l 

(iUzlde Rdlp 
~akkı SUha Gezgin 

Tarihimize bUyük zaferler arma. 

ğaıı eden Çanakkale harplerinin 

yapıldığı sahada gazetemi~ için bir 

tetkik seyahatine çıktı. Muharrir 

ilk yazısında diyor ki: 

''Kar.la yuğrulan bu toprakları 
torunlarımıza bir kitap gibi mun. 
mahyıı!., 

Et• B k •• d •• :An\cara 22 (Telefonla) Bugiln uat 
l 8fl ffi Ü Ü• 17 ide Ankara polis enstitüsünü bitiren •• • • b t talebelere merasimle diplomaları ve· 

fllfl Ufl eyana } rildi. Merasimde Dahiliye Vekili ve 

B. St01.J<1di11oviç .. 

Dost Yu~slav 
Başvekili 

Stoyadinoviçln 

50 nci yıldönümü 
(YazıM ! inci ıayıfamızda) 

Ergani bakırı bu sene 
dUnya piyasasına 

çıkarılacak 
Dün yerli mallar sergisini ziyarete 

gelmit olan Etibank umum mUdUril B. 
llhami Nafiz Pamir kendisile görüıen 
gazetecilere ıu beyanatta bulunmuı

tur: 
İngiltere tarafından açılmıı olan 

16 milyonluk kredinin 6 milyonu maiden 
itletmelerine tahsis edilecektir. Maden 
iıletmesini Etibank ele aldıktan sonra 
gerek istihsalat, gerek vıridat günden 
gUne ziyadeleımeğe baılamıı 931 se
nesinde maden itletmesinden mUtehu· 
sıt 4,131,802 lira gelir varken 937 de 

bu miktar 7,791,146 liraya çılmıııtır. Alı 

(Sonu ıa. 6 ri. 5) 

Haliç sahillerini ih
ya edecek köprü 

Yazan: Yekta Ragıp Onen 

, 

Gazi Kl}prilnan Un7aııpanı cih-ctindeki dubPlannUI bir~ ,, ..... 

B. ŞUkrl Kaya 

. 

Parti Genel Sekreteri bay Şükrü Kaya, 
general Asım Gündüz, jandarma umum 
komutanı Naci, emniyet umum müdil
ril Şiıkrü, vekfilet müsteşarları, An· 
karadaki saylavlar bulundu. 

Merasime İstiklal marıı ile batJandı. 
Bundan sonra mektep müdürü Adli 

t talebelere hitaben bir nutuk •Öyliye~ 
,ıöyle dedi: 

"'- Aziz cumhuriyetimizin en ı.. 
yırlı tesislerinden biri olan bu killtlr 
müessesesine bundan 9-10 ay n'Yel 
geldiniz. tmtihanlannııı bUyilklerial\ 
zin, öğretmenlerinizin memnuniyet ft 
takdirini mucip olacak bir muvaffal. 
yetle veıidiniz.,, 

(Somı Sa. !. Si. J.) 

fiüdetUı Pe#1tde1t: 

Yeraltı servetlerimiz 
Bir buçuk )'il evvel Kara bllk'de demir ,.e çelik f&brlkumm teo 

melatma töreni 7apddığı zaman bu fabrikada Jrnllanılacak demli' 
cevherinin Avrupadan getirlleceif sözll birçok Jdmselerba keJflld 

kaçın1ordu. Aradan çok geç medl. Dh rlld demir madeni keff~em~ 
dl. Meğer bu Divrlld demir madeni Anadolunun en eski tarlhlerllMll 

bile lflenlllrmlt. BattA Evlira Çelebi seyahatnamesinde burada1d 
demir madeninden hararet ne bahsetmiş. Garip delil midir ki ._. 
bur lneçll klşlf Doktor Orjan Olsen de "Arzın fethi" adındaki altı 
dltllk eserinin blrlncl clldlnde Orta Anadolunun eskiden Cappadoce 
krallıl'ı denilen bölgesinde - ki Sh·as ve Dlvrlkl taraflarına 41-
ter - demir madeni l9letllmlf olduğunu sö7lll1or. Sonra bam eeld 
kitaplar Trak1a11 "Maden memleketi" dl7e tavsif ediyorlar. 

Demek ki Tllr1d1e topraklarmm altmda eski lnsanlarm bUcUk
lerl ve btlfade ettikleri bir ta knn tabii servet kaynakları tarihi 
dlseler neticesinde unutulup gitml~. E' Uya Çelebinin ve İsveçli 
tlf OrJan Olsen'ln kitaplarında bah.•ettlklcrl Dh rlkl demir ma4enlal 

7entden bulmak için Maden A ra~tmna Enstltllsllnlln bu madeni ~ 
Dlbaft.an ketfetmesl Jhımgel mlf. 

ZaanecllJOl'llS ki 'l'llrk Dili Araştırma Kummu nuıl eskiden 
Umbcle kullanılchlt halde saman ile nnntulmuş olan kellın 
de.ıeme 11mJI IJe eski Jdtaplardan Vt" halk ağ'zmdan toplatona ID4!m

Jekeflmfdn topraklan altmda saklı dnran ve zaman ile unutulma 
balnnan t1rll 1J1adf!nlerl de .rene f'Skt Jdtaplaftlan ve halk arumc1a 
ppdaeak anketlerden me1clana çıkarmak için bir Jlaaııeket ...,..._ 



DER~iMLi KIZ 
No. 7 \'azan: Niyazi Ahmet 
- Ağabey, diyordu ben Dersimin 

her tarafını görmek birkaç sene bura. 
da kalmak istiyorum. Burası bamba,
ka bir alem. Bu ne harikulade tabiat .. 
Şu cehennem ateşi bile beni cezbedi. 
yor. Bu insanlar bambaşka. yurdun 
hiçbir yerindekilere benzemıyen tip. 
ler .. Genç memurlar bile değişmişler. 

Hükumet doktoru: 
- Bu y;orucu mesaiden memnunum. 

Bu hayvanlaştmlmak istenen cahil in
aanlarla uğraşmaktan zevk ıduyuyo. 

rum, diyor. 
Daha bir hayli konuştular. Bir aralık 

Adnan: 
- Ağabey, dedi bana şu Oülçubuk. 

tan hiç bahsetmedin?. 
- Hangi Gülçubuktan?. 
- Hani şu seni kurtaran kızdan. 
- Kim söyledi sana bunu?. 
- Herkes biliyor .• 
- Ne biliyor?. 
- Camm ağabey benden niçin sak· 

byorsun. Sana tutulmuş galiba .. Ka.. 
.zım kuvvetli bir kahkaha attı .. ~sık. 
larmı tutarak gülilyordu. 

- Bunu sen uyduruyorsun, dedi. 
Yoksa burada kimse böyle şey söyle
mez .. 

- Vallahi •değil.: öyle dediler. 
Kazım ciddileşerek: 

- Kim dedi. Bunu kim söyledi? 
- Canım şimdi haodise mi yapacak. 

sın?. 

- Hayrr Adnan. Öğrenmek istedi. 
ğimin sebebi başka .. İstersen söyleme. 
Yalnız bunu söyliyen Dersimi tanıma· 
yan biridir. Bak dinle. Dersimli kadın 
bizi yaabncı sayar ve alakadar olınaz. 
Onlar bizden nefret ederler. Ellerinden 
gelse bir kaşık suda boğacaklar. O 
seyyid ve ağalar işte bütün Dersimli 
ye bunu aşılamağa muvaffak olınuş. 

lar. Gülçubuk denen kız beni sevtdiği 
için değil kenği adamını, bir akraba. 
ımı kurtarmak için 'kaçırdı . ., 
Kazım hadiseyi olduğu gibi anlattık 

ıin&Jlf,llta:. 

- Şimdi sen inanır mısın Gülçubu· 
ğun sevebilecek bir kız olduğuna ve 
gene inanır mısın ki o, bizim tarafr il
tizam edecek. 

- Etmez mi ağabey?. 
- Bilmem artık .. 
-Şu km o kadar görmek isterdim 

ki.. 
- Gelirse görürsiln. Fakat İstanbul 

çapkınlığı burada sökmez. Sonra şunu 
da bil ki bıyıksız erkeklerin yüzüne 
bile bakmak istemezler .. 

Bunu Adnan da öğrenmişti. Bir gün 
köy bekçisi ile yakın köylerden birine 
gitmi~lerdi. Bir tarlanın öniinden ge
çerlerken çalışan Dersimli kadınlar 

hemen yüzlerini kapamışlardı. Fakat 
yüzlerini kaparlarken daha ayıp yer
lerini örten elbiselerini sıyırmaktan 

çekinmemişlerdi. 

Adnan bu garip ve akıl eı:tdiremedi
li vaziyeti bekçiye ~öyle sormuştu: 

- Kadınlar bize bir işaret veriyor
lar galiba? 

- Ne işareti?. 
·-Baksana .. Bazı yerlerini açıyor

lar .. 
- Yilzlerini kapadıklarını görmUyor 

musun. Onlar yüzlerini r;öster:nezler. 
Hele bıyıksız gördii!er mi hiç .. 
~dnan bunu bildiği için ağabeysi

nin diğer sözlerine de inamyortdu. 
Zaten bu vahsi daf'tlarda rra~ara haya
tı ya§ayantar başka nasrl olabilirdi? 

Yalnız, Adnanı hayrete dü~Uren şey
lerden biri ide. Dersimliter·., ""i" -,eı 
Tilrkçe konuşmaları ve umııı ......... ~ cle
rece ~Uzel ~arkıfor söylemeleri idi. 

Adnan Hozat ile Maurird J<-"!~:>larrm 
~8rmti~. bure1br hakkında kafi bir ka
naat edinmisti. 

Hozata P'cldiği gece ona bir 
bulmuslardr. 

oda 

Gece yatağına gir.:!rken odanın top
rak duvarJannda tavanr"da iri iri bö
ceklerin ge"?diğini ~örmi.iş ve "sormuş-
ta: 

- Bunlar nedir? .. 
ıtarşrsındaki hiç ehemmiyet verme· 

"'8: 

olan hanın sahibi böyle söyledikten 
sonra: 

- Haydi Allah rahatlık versin .. ·di
ye uzaklaşmıştı. Mazgirdde büyü filan 
yoktu. Ama müthiş bir sıcak, kum gi
bi pire vardı. tık geceyi Hozatta oldu
ğu gibi uykusuz geçirdikten sonra ikin 
ci gece açık bir dam bulmuş, orada ra
hat edebilmişti. 

Bütün ~ müşkülatı ve tahammtil 
edilmez şartlar Adnanın gözünü yıl

dı:nıyordu. 

Dersimli kıZl merak ediyor, Kazımı 
büyük bir fedakarlıkla kurtaran Gül
çubuğu görmek istiyc-rdu: 

- Ağabey dedi, bu Gtilçubuk beni 
çok alaka.dar ediyor. Bir gelse de gör
sem .. 

- Gelirse ben gösteririm dedim 
ya .. 

Kaznn böyle diyordu. Fakat hiç de 
göstermek, GüJçubuğu kardeti ile ta
nıtmak istemiyordu. 

Ne garip tesadüfler var. Yilıba§ı 

böyle düşünürken çeşmenin yanından 

bir jandarmanın koşarak geldiğini 

gördü. 
- Herhalde bir şey var .. diye dü

tündü. 
Jandarma doğru Kazorun yanına 

geldi. Topuklannı birbirine vurup se
lamladıktan sonra: 

- Dersimli kız geldi. Acele sizi 
görmek istiyor, dedi. Kazım beynin· 
den vurulmuş gibi oldu. Gülçubuk ni
çin gelmişti? 

- Git.. Geliyorum .. 
Adnan tuhaf bir helecan içinde idi. 

Bir şey söylemiyor. Gözünün ucile 
ağabeysine bakıyor. Onun söyleyeceği 
sözü bekliyordu. 

Kazım bir müddet daha düşündü'lc
ten sonra birden karanru vekerek aya
ğa kalktı: 

- Haydi gidelim, dedi. Senin de is
tediğin oldu. Valnız ilk görüıte onun
la lfonuşayım deme. Biliyorsun, ki me
telc memleket davasıdır. Bu gibi itle
re sivillerin karışması, en ehemmiyet
siz cihetleri de olsa bilmesi doğru de
ğiHir. ona göre hareket et .• 

Adnan bir şey söylemedi. Iki kar
deı ayağa kalkarak yürlimeğe başla
dılar. Kazım orada bulunanlaıp: 

-Allahaısmarladık dcmeği bile 
unutmuştu. 

Gülçubuk kumandanlığın önilnde 
bekliyordu. Durgun ve sabit bakıştan 
Adnarn ilk anda müthiş bir sukutu ha· 
yale uğrattı. Karşısında vahşi bir kedi 
gibi bakan üstübaşı yırtık, yüzü kap· 
kara ve çamurlu bir kız duruyordu. 
Ağabeysi: 

- Ne var Gülçubuk?. demese idi. 
- Gülçubuk dediğiniz kız bu mu? 

diye atılacaktı. 

Dersimli kız Kazımın üzerine atılir 
gibi yaklaıtı. Sonra, ani bir kalb sek
tesinden yıkılan bir adam gibi yere 
çöktü. Yüzbaşmın ayaklarrna kapan
dı. 

- Ayağının turabı olayım bize yar
dım et .. diye yalvarmağa başladı. 

Kazım, soğukkanlılığını hiç bozma
dan Gülçubuğu omuzundan tutarak 
yerden kaldırdı: 

- Kalk bakalım .. Nedir bu hal. Ne 
var söyle de derdine bakalım. 

(Devamı mr) 

Dost Yug'!~lav Anka~a Poli~ Enstifüsü;,ü bitirı 
Başvekıh /.:re diplomaları verildi 

Stoyadinoviçin 
50 nci yıldönümU Şükrü Kaya mezun 

Bugün (23 Temmuz) Yugoslavya 

Başvekili Doktor Milfuı Stoyadinoviç 1 a r a b ı• r n u 1 u k s o•• y 1 e 
elli yaşına giriyor. Bu münasebetle 
dost ve müttefik memleketin her ta. 
rafında bu değerli hükumet reisine 
karşı samimi sevği ve sayğı tezahür. 
leri hazırlandığı bildiriliyor. 

Doktor Stoyadinoviç'in şahsı Tf r-k. 
ler için yabancı değildir. Muhtelif ve. 
sitelerle Ankaraya yaptığı seyahatler 
kendisini Türk efkA.rıumumiyesine 

yakından tanıtmış ve her tarafta şah. 
sına karşı derin bir sempati yarat • 
mıştır. 

Doktor Stoyadino~ç Yuğoslavya. 
nm umumi hayatında 1922 senesin. 
denberi mühim mevkiler işgal edegel. 
miştir. Ve bilhassa Yugoslavyayı ma. 
li bir buhrandan kurtarmağa muvaf. 

fak olduğu için memleketinde "Dina. 
rın Halaskarı,, Unvanını kazanmış.. 

tır. Ogündenberi başına geçtiği her 
vazifede gösterdiği muvaffakiyetler. 
den dolayıdır ki, Uç yıl evvel büyük 

Kralı Aleksandrın acıklı ölümü Uze. 
rine YugORlavya ufukları her tarafta 
karardığı sırada bir ümit noktası ara. 
yan gözler kendisine çevrilmiş, ve 
gerçekten iş başına geçer geçmez ba. 
E"iretli ve dirayetli idaresi ile şahsı ü. 
zerine teveccUh eden ümitlerin boş ol. 
madığını da isbat etmiştir. 

Doktor Stoyadinoviç kabinesini 
başlıca eski Radikal Sırp Partisine 

istinat ederek teşkil etmiş ve Sloven. 

ler'in reisi olan Doktor Koroşeç ile 

Bosna mtislümanlannın reisi olan Dr. 

Şpaho'yu yanına alarak kabinesini 
kuvvetlendirmiştir. Geçen ay içinde 
hükfunetinin Uçtlncll yıl dönümü mu. 
vaffakiyetler içinde kutlanmıetır. 

Doktor Stoyadinoviç bu eekilde Uç 
senedenheri devam eden muvaffak! • 
yet11 idaresi ile dahilde birçok ralaha. 
ta muvaffak olduğu gibi harici siya. 
sette de memleketi için beynelmilel 
hayatta mühlm bir mevki kazandır. 
mıştır. Balkan an"ta.."ltmm en hararetli 
taraftan olan bu dost ve müttefik hU.. 
kO.met reisi Balkan Birliği idealinden 
en küçük bir fedakarlık yapmamakla 
beraber Antanta. dahil olmıyan kom. 
şu devletleri ile dostluk münasebetle. 
ri tesisinde ciddt bir maharet göster. 
miştir. Onun için hayatının ellinci yıl. 
dönümü münasebetiyle memleketinde 
şahsına karşı gösterilen sa.mimt sev. 
gi ve sayğı tezahürlerini görmek Türk 

efkarıumumiyesi için de hakiki b~ 
sevinç vesilesidir. 

-.-. .... ..._... .... _ ........ ___ .... _ .... _ 
1 1 8 i u 1 m 23 Temmuz·2·-t Temmuz 

1 1 Cumartesi Pazar ' 

1 7 nci ay - Gün 31 

İ Cemaziülevvel 1357 25 
Rumi Temmuz 1353 8 
Hızır günü 79 
Gün doğuşu 4,4 7 
Glin batışı 19,3-1 
Sahah namaıı 2,57 
Öğle " 12,20 
ikindi ,. 16,18 
Akşam ,. 19,37 
Yatsı ,. 21.30 

: lm!!iAk 2,~9 

26 
9 

80 
4,48 

19,34 
2,57 

12,20 
18,18 
19,38 

21,28 
2,41 

·········-· .. ···---··-··---·····---·----~ ·• 

"Eğer kendinizi halka sevdirmel< 
ıstıyor sanız; ciddi,v.:ıkur,nazik olunlJ 

(Üst tarafı birincidıe) 

Müdür bundan ıonra mezun talebe 
adedini saymış, sözüne devamla de· 
miştir ki: 

•·- Bugün iik gayenizi teşkil eden 
hedefinize vasıl olmuş bulunuyorsu
nuz. Hepinizi tebrik ederim. Fakat bu 
muvaffakiyet gayretinizin sonu ve hu
dudu değildir. 

Cumhuriyete böyle bir enstitüyü 
temin yolile polise kar~ı beslediği mu
habbet ve alakasını gösteren Dahiliye 
Vekili ve Parti Genel Sekreteri ıayın 
bay Şükrü Kayaya ve hükumetin za
bıtaya karşı muavenetini temin eden 
sayın Başbakanımıza mesleğin kalbten 
gelen teşekkürlerini arzederken her 
şeyin kurucusu ve Türk zabıtasının 

da yaratıcısı Büyük Şef Atatürke Türk 
zabıtasının minnet ve şükranını ve de
rin sadakatini and içerek arzederim.,, 

Salonda bulunan bütün polisler 
''Anıdiçeriz,, diye hep bir ağızdan ba
ğmnışlardır. Talebelerden biri bu nut
ka cevap vermiş, müteakiben bay Şük
rü Kaya §u nutku söylemiştir: 

Şilkrü Kayanın nutku 
Sayın generaller, aziz arkadaşlar, 

Mektebin mUdUril ve gene talebe· 
Mektebin mlldilril ve gene talebe-

dikkatle ve zevkle dinledim. Bunla· 
ra UA.ve edllecek bilyilk blr şey kal
madığını· tahmin ediyorum. Fakat 
zabıta kuvvetlerinin en son mesul A· 
miri olmak ınfatlyle bunlara mnsaa.· 
denizle, ben de birkac söz llAve ede
yim. 

Bir me.mleketin emnıyetl mevz.au· 
bahis olunurken evvelemlrde ve ön 
safta akla ordusu gelmek lAzımdır. 
Bir memleketin hudutlarınt ve hak
larını koruyan ordusudur. Dışda 

sulhun, lçde stlkfıoun ilk ve son ko· 
ruyucusudur. Türk ordusunun vazife 
sini nasıl ve ne kadar iyi yaptığını 
cihan blllr ve icabında ne kadar iyi 
yapacafına da mllletçe sonsuz emnl· 
yetimiz vardır. 

Yüksek kıymetli ordumuzu her 
vakit ve her vesile ile hllrmetle ve 
minnetle ya.detmek, onu övmek ve 
onunla övilnmek bizim için hem şe· 
rem bir vazife ve hem de zevkli bir 
şereftir. Memleketin dış ve iç sulh 
ye sükununu liyakatle temlneden or
dunun yanında da bilhassa lç emnl· 
yet için akla gelen diğe.r aslt unsur 
da zabıta kuvvetidir. Siz polisler, 
bu kuvvetin mUhlm blr ctlzünU teşkil 
ediyorsunuz. Diğer milhlm bir cil· 
zll de jandarmalarımızdrr. !kisi de 
bir blltllnUn, blrlbirlnden ayrılmaz 

ve birlbirlnl tamamlayan kıymetlt 

ve asU parçalardır. Diğer zabıta 

kuvvetleri de bu asıllara inzimam e
der. Hepsinin hizmetleri bllyUk, va
zifeleri ağır ve şerefleri yllksektlr. 

Jandarmalarımız hakkındaki dU· 
şilncelerlml blrcok vestıelerle mtııet 
kUrsasnnde ve mlllet muvacehesinde 
arzettim. 

Yakında gene böyle bir diploma 
töreni vestıeslyle o gUzlde kuvveti
m izin şahsiyetini ve vasıflarını lza. 
ha fırsat bulacağımı nmıt ediyorum. 
~imdi size. polislerden bahsedece· 
ğlm: 

Türk polisi bugUne kadar meslek 
ve insanlık şan ve şerefini muhafaza 
etmfş şan şeref onun derin, kuvvetli 
bir an'anesl haline gelmiştir. 

ce' ap \ermesi bu duygularını 
hislerinin bir aksiilAmelidir. 
polisi eneıa., Türk olmak ltib• 
bizatihi bu evsafın hepsine sabi 
Son'"a tla mesleki terbiyesi tca 

b L' I•llllt ve fıtri vasıflarını Ui 
tallM ve t.P.rblye ile artırmış ol 
rı icap eder. Bu millete ıa.ytk 
polis olmak kolay bir dava deli 
Milletin ~Jzio için yaptığı bUtllJl. 
dakArhklar sizi kendisine laylk 
vaziyete g~tlrmek içindir. Mill 
bu emegtnl ve tımidinl boşa çıka 
ya,.ağınııa emniyetimiz vardır. 

Arkadaşlar, eğer kendınlzi b 
ıe,·dlrmek, millete beğendirınelt 
halkı kenJlnize muzahir görmeı 
tlyonıanız, vazifenizde clddt, v 
dUrilst ve .nazik olunuz. 

Mektepte gördüğünüz ve öğr 
ğlnlz dersler, yaptığınız talimler 
size öğretilen meslek ve disiplin 
zamrnı işbaşında tatbik ediniz. 
lomalarınrzı almakla zaten me 
olduğunuz şerefll mesleğinize d 

bUyUk kıymetler ilhe edecekS 
Şunu da hatırlatmak isterim klı 
ref ve kıymetiniz arttığı nlsb8 

vicdanımza ve irfanınıza. yükle 
mesulfyetler de ağırlaşıyor. va 
nizde bu vicdani mesuliyett dal 
derhatır etmek sizin için en e 
bir muvaffakıyet yoludur. 

Dllşmanla yapılan. bir savaşta 
nını dökmek ·'fe canını vermek 
eerefll bir vazttedlr. Fakat sulll 

Bir polis ipin hazan vatanılaşl 
huzur ve istirahati uğrunda onl• 
ırzını, hürrlyetlnl, canını, malını 
rumak, yolunda kötU huylu, Jt 
ruhlu bedbaht adamlarla uğra9tıı 
savaş meydanında çarpışmak kB 

fedak4rlık ister. Bazı kere karan 
bir sokağın loş bir köşesi bir po 
için bir muharebe meydanı mabl 
tini alır. Ora.da polis tek başın• 
olsa, bUtnn muzlr ve menfi eleıD 
tara ka~t Türk kanunlarını tatbl 
mUkPllefdtr. HattA. canı pah 

da olsa, polis tarihimizde böyle 
zlfe başında Şehit dtışen meslekd 
Iarımızın saytsı çok, destanları f 
uzundur. Onları burada hürmette 
detmek isterim. · 

Vazifenizi yaparken size en do 
yolu gösterecek olan kaide ve 
Türk kanunlarıdır. Türkiye Bil 
Millet Meclisinin yaptığı kanuıı 

ve kurdufu E;Baslar, bu memtek6 
bUny,.slne ve lhUyacına en muv~ 
olo.n ve en mtınasip olan kaldele~ 
~. M. Mecllelnln yaptığı kanu fo 

Ttlrk mlll~tlııln lradestnln ifade&fcl~ 
Hiç bir mülahaza, hiç bir motıl 
bunların kudsiyetlnl lhlAl edetıı•~ 
Türk mllletlnln iradesi her yerd• ,_ 

ıı.U•4 
herkciıe karşı ancak tatbik old J-
Adll, ldarl ~e şimdi de ·sırası gel~r 
çe her şehre teşmil edeceğimiz b~et 
dl vazlfelerlnlzde reh berinlz 

uıı.· 
yerde ve herkese karşı yalnız kaıı 
lardır. 

BüyUk Kurtarıcı Atatürk meı:nl~ 
rette,. keti tstilAdan ve mUletl esa gı 

kurtardığı, kurtarmaya başladıaf 
gUnlerlu iptidasından sonuna kad _. 
ve devam eden inkılA.bın her ıaf~t 
ısında kanunla hareket ~ttl ve r 
me kanunu temel yaptı. Her har~ 
ketin!, her ı,aretfnl memleketim l 
ıcın, mllletlmiz için refa'lı ve ıaad• 
Amfll bildiğimiz BilyUk önderin tr 

örnek, yaparsak, vazlfele.r e 
- amı.r. """" lfttfer demistl. 

1'o1n1tmİymız, 'Dtvarbakmnkner öl· 
dUrUr ama bunlar öldürmez. 

tki oda ve bilyük bir ahırdan ibaret 
Liman İdaresi tarafından satın alınan m duba1armdan biri daha düu 

gelmiştJr. Burada dubanın resmini gö rilyorı.nnuz .•• 

Esa.ı('n unutulmamak lbımgellr 

kl, Ttlrk mtlletl vakur, ciddi, eakln, 
nR.zik ve ağır başlı bir camiadır. Bu 
camianın bariz vasıflarından blrt de 
f)ereflne, haysiyetine ve izzetinefsine 
ba~h olması, f)ahst ve milli şerefi· 
nl ve gururunu şuurla ve hassaslyet-
14' taşımasıdır. Kendisinin yapıla· 
cak taarruzlara derhal ve şiddetle 

fekkllr ve icra ueullerlnl i"'ı:; 
ıııu.· 

zlm için muvaffakıyet di 
kadderdlr. (Stırekll alkışlar 



Komşu Bulqaristanda 
sılJasi vazİlJet 

Türk mekteplerindeki muallim 
buhranını Bulgar dostlarımız 

nasıl önleyebi lir? 
Yazan: Necmettin DeDlorman 

Bulgar Sobranyası açılalıdanberi 
hükümetin iç ve dıı aiyaaası hakkın. 
da söylenen resmi sözler, Köseivanof 
kabine.sinin güttüğü ve güdeceği yolu 
kif i derecede aydınlatmııttır. 

Kral Borisin Sobranyada söylediği 
açılış nutkuna kamaranın vereceği 
cevap müzakereleri yapılırken Başve. 
kil Köseivanofun Bulgaristanm dış 
siyasası hakkmda söylediği sözler çok 
ehemmiyetlidir. 

Bulgaristarun komşulariyle olan si. 
yasi münasebetlerinde Yugoslav dost. 
luğunu birinci plana alan Bulgar Baş. 
veklli, Türkiye • Bulgaristan dostluk 
münasebatımn gün günden inkişaf ve 
vuzuh kesbetmekte olduğunu söyle • 
dikten sonra "Yakın bir mazide iki 
memleket mUnasebatında görülen bo. 
.zukluk, mertçe itiraf etmelidir ki, 
bir dereceye kadar, Bulgaristanın ka. 
bahati yüzünden husule gelmiştir.,. 
gibi bir cüın~ sarfetmekten de çe. 
kinınemiştir. 

Olgun bir diplomat Q}duğu kadar 
Bulgar devletinin başınd& Uç yıllık 
icraatiyle bUyUk bir devlet adamı oL 
~uğunu da isbat eden Gospodin Köse. 
ıvanof yukarıdaki itirafı i}e acaba ne. 
yi kasdetmek istemiştir! Bulgar • 
Türk mUnasebatında yakın bir mazi. 
de hueuule gelen gerginlik hangi ae.. 
bepler yüzünden ileri gelmişti! Buse.. 
bepler bugiln ortadan kalkmış, ara. 
yerde püril.zlU hiç bir mesele kalma. 
mış mıdır? .. 

lki komşu ve kardeş millet arasın.. 
da haddizatinde taksim edilemiyen 
hiç bir menfaat ve milnazaah hiç bir 

• ,meşele, yoktur. On yılda.nberi arayer. 
de mevcut doetJut muahe4eld iyi lllfıL 
nasebetıerln çok gll?.el bir.. delilidir. 
Amma, Bulgaristan iç ve dıı siyaae. 
tinde yalpalar yapan partizanlık zfh. 
niyeti bu muahede ahkAmınm tama • 
miyle tatbikine mani olmuş ve şimdL 
ye kadar çok ileri hamleler yapması 
icabettiği halde dost1ıuğumuz, bu çU. 
rük zihniyet yüzünden terakki edeme. 
mişti. 

Köseivanof hilk1imeti Bulgar devle. 
tini iç ve dış işlerinde çok mutazarrır 
eden partizanların mUnaferet siyase • 
tine nihayet vermiştir. 

Yeni Sobranya eski partiıanlarm 
ideoloji aynlrklan yilzünden. çorba 
kazanına dönditrdillderi karmakan. 
§ık siyasi bir ocak olmaktan kurta. 
rılmlŞ ve parti eeflerinden belli başlı. 
ları Sobranyadan dışarıya bırakılmış. 
tır. 

Goepodin Köeeivanof Türk • Bulgar 
münasebatından bahsederken, bu mil. 
naseba~m önUne gerilen kara bulutla. 
rın kaldırıldığını söylemiş, fakat ka. 
bahatin bir dereceye kadar da, Bul • 
garistanda olduğunu itiraf etmekle 
samimi ve büyük bir devlet adamı ol. 
duğunu tebarüz ettirml§tir. 
Diğer taraftan yalnız parlak cUm.. 

leler sarfetmekle kalmayıp fcraatiyle 
Türkiye ve Türklere kartı daima dost 
kalacağını da isbat etmek lstemi§tir. 

Şer'iye mahkeelerbıln saWıiyet. 
lerinin tahdidi, miras davalarmm ca. 
hil hocalar elinden alınarak sekiz bin 
Türkün senelerdenberi 11Uren i&tirabı. 
na nihayet verilişi Türk Bulgar dost. 
luğunun çok ilerlemekte olduğunu 
gösterir. 

Birkaç ay evvel yep1 harfierimizin 
okutulmak mecburiyetinin Bulgar Ve. 
killer Heyetince kabulünden sonra, 
birer fesat ocafı halinde ve menfa. 
atperestler elinde ve '.I'Urk milletinin 
geri bırakılması için birer vasıta gi. 
bi kullanılan küflü ger'iye mahkeme. 
}erinin salAhiyetlerinin tahdit edildi • 
ği bu dost! uğu bir derece d~a tah • 
kim edecektir. 

Bu auretle Bulgar ve Türk iki kar. 
deş milletin dostluğunu bozmak ve i. 
ki devlet arasında kund kçılık yap. 
mak maksadiyle Müslümanlığı birer 
kalkan gibi kullanmak istiyen sahte 
yobazlann çanma ot tıkılmqtır. 

Şapka. giyen ve mekteplerde oku • 
yup medent birer insan olarak tekem.. 
mUl etmek istiyenleri, "Siz de Bul • 
garlar gibi ~vur oluyorsunuz,, diye 
aforoz etmek isti yen kaba. sof ular 
Bulgaristanda bir cemiyet kurmuş • 
tur. Bu cemiyet sekiz yüz bin Bulga.. 
ristan Türkünden şapka giyenleri 
(gavur) lukla itham, fes taşıyanla. 
rı cennetiala ile taltif etmektedir. 

(Müslümanlığı müdafaa cemiyeti) 
namını verdikleri bu cemiyetin Sof • 
yada (Medeniyet) adında bir de ga • 
zetesi çıkıyor. 

Arapları müdafaa ederken İngilte. 
reye kafa tutmağa ve fırsat buldukça 
Bulgar devlet merkezinden Türk mil. 
Jetinin kalbine zehirli oklar fırlatma. 
ğa çalışan bu kubbeli Medeniye gaze. 
tesinin 800 bin Bulgaristan Türkü ile 
hiç bir alakası yoktur. Binaenaleyh1 

Bulgar hUk\ımeti iki milletin dostlu. 
ğunu bozmaya çalışan bu paçavraya 
dikkat edecek olursa maksadmm ne 
olduğunu kolaylıkla anlayabilecektir. 

İki milletin dostluk aşına zehirli 
su katmakta devam eden diğer bir yo. 
baz müessesesi daha vardır ki, o da 
Şumnu'daki Nü Vayo medresesidir. 

Bu medrese iki kardeş milletin ara. 
sını bozmak maksadiyle propaganda. 
cılar yetiştiriyor. 

Deliorman havalisinin saf ve temiz 
yavrularını bu medrese toplayarak 
zehirleyenlerin hüsnUniyetlerinden 
şüphe edilmesi çok muvafık olur. 

Sobranyada.ki müzakereler esnasın. 
da Profesör Petko Ustuyanofun söy • 
!ediği gibi, her hangi bir devlet için. 
de olursa olsun geri kalmış vatandaş. 
larda.n devletlerin hiç b.ir menfaati o. 
!amaz: kafaca tekammtU -etmlı Ta • 
tandaılardır ki, yapdıfı devlete en 
faydalı olabflir. 

Binaenaleyh, klerikal bir zihniyetle 
geri insan yetiştiren Şumnudaki med. 
rese, Türk ve Bulgar milletlerinin 
dilşmanıdır. Veya huaust Bulgar 
Türkleriyle Bulgar hUkftmeti arasın. 
da bir paravan rolü görmektedir. 

Bu medresenin programında, tedris 
usullerinde ıslahat yaparak bir Türk 
muallim enstitüsü haline getirilmesi 
Bulgaristanda Türk mekteplerindeki 
muallimsizlik endi~sini ortadan kal. 
dıracaktır. 

Bulgar Bqvekili muhterem Kösel. 
vanofun So'Qranyadaki mümessilinin 
nutkunda söylediği sözlerden cesaret 
alarak, Bulgar milletini seven ve 
Bulgar • Türk dostluğuna büyük kıy. 
metler veren dost ve samimt bir gaze. 
teci eıf atiyle bu satırları yazıyoruz; 
hUenüniyetimiz sonsu7.dur. SözlerimL 
zin bu yü7.den ehemmiyette nazarı 

dikkate almacağına inanırız. 
M. NECMETT1N DELİORMAN 

Arnavutluk Kralı 
Çekoslovak yaya 

j(ldecek 
Londradan bildirildiğine göre, Ar. 

navut Kralı Zogo ve Kraliçe Geraldin& 
Eylf1lde Çekoalovakyaya gidecekler 
ve Kraliçenin ailesi Aponyi'lerin şa. 
tosuna misafir olacaklardır. 

Arnavut Kralının, bu seyahati ile, 
bundan yedi sene evvel Viyanada 
kendisine yapılan suikast teşebbüsün. 
den sonra ilk defa olarak memleket. 
ten dışarı çıkacağı da işaret olun. 
maktadır. 

Öndülaayon Makineleri 
Tetkik Ediliyor 

Ber~ler cemiyeti belediyeye mü. 
racaat ederek bo...rberler tarafından 

kullanılmakta olan ondülbyon maki. 
nelerinin fenni ve sıhhi olduğunu id. 
dia etmiştir. 

Belediye bu iddianın ne dereceye 
kadar doğru olduğunu tahkik ve tes.. 
bit için bir komisyon kurmuştur. Salı 
günü bu komisyon makineler ür.erin. 
de incelemelere başlayacaktır. 

Orta tedrisat 
direktörünün 

tetkikleri 
En f nzla orta okula ihtiyacı 

olan vilayetler Bursa, 
Balıkesir ve İzmirdir 
Şehrimizde bulunan Orta Tedrisat 

Direktörü Bay Avni dün kültür di • 
rektörü Bay Tevfik Kutla birlikte 
muhtelif orta okulları gezerek, bina 
ve sınıf vaziyetlerini tetkik etmişler. 
dir. Ayni zamanda Aksaray ve civa. 
rı için ortaokul olmaya elverişli gös. 
terilen bir iki binayı da. tetkik etmi§. 
lerdir. 

Bay Avni kendisile görüşen bir ar. 
kada§ımıza bu yılki orta okul vaziye. 
ti etrafında. izah.at vermiş, ve endişe. 
ye mahal olmadığını söylemiştir. 

Memleketimizin bütün vilayetlerin. 
de ortaokul vaziyeti normal bir şekle 
sokulmuş ve ilkokulu bitiren çocukla. 
n muhakkak surette orta okula ka. 
bul edecek ve açıkta bıra.kmıya.cak 

tedbirler alınmıştır. 
Bütün vilayetlerden gelen teftiş 

raporları incelenmiş, ihtiyaçlar tes • 
bit edilmiştir. 

Bu tesbite göre bu yıl en fazla or. 
taokula ihtiyacı olan geçen yıllardaki 
vilayetlerin aksine olarak, Balıkesir, 
Bursa ve İzmir vil!yetleridir. Diğer 
vilayetler vasat derecededir. 

Vilayetlerde bu yıl yeni ortaokul 
açılm'<lsına karar verilmiş ve muhte. 
lü vilayetlerde çifte tedrisat sistemi 
kabul edilmiştir. Blitün Türkiyede 
çüte tedrisat yapacak okulların sayr. 
sı bugün 14 tanedir. 

Şimdilik 1stanbulda iki ortaokul 
çifte tedrisat yapacaktır. Bunların bi. 
ri Üt>küdar, diğeri de Beyoğlu tara • 
fınd&ki orta okullarda. 

Ortaokullann bina vaziyetler!iıfn 

lmkA.n nisbetlne göre ıube adetleri 
f azlalagtırılacaktır. Şube vaziyetleri 
hakkında ortaokul direktörlerinin 
verdikleri raporlar dikkate alınacak, 

bu raporlar fü:erinde çalı§tlacaktır. 
Öğretmen meselesine gelince; yeni 

ortaokul açılmıyacağına göre öğret • 
men buhranmın önüne de geçilmiş o. 
laacktır. Açık bulunan öğretmenlikle. 
re yUk~k okul mezunları tayin edile. 
cektir. 

Orta tOOrisat öğretmenlerinin kı. 
dem zamlarına ait cetvel hUU"lannuş. 
tır. Zam görecek öğretmenin miktan 
700 diir. Kendilerine tebliğat Ağustos 
içerisinde yapılacaktır. 

Bu yıl kitap tadil kom.isyonlan da 
mesaisine devam etmişl~dir. Fakat 
tadil komisyonlannm yaptıktan tadi. 
lat, yalnız yeni ıstılahları bahislere 
göre yerleştirmekten ibaret kalmq • 
tır. Esaslı tadilat gelecek yıllara bı. 
rakılmıştır. 

ikmale Kalan Talebeler 
için Kura 

Beşi.kt<ı§ Ila.lkcvinden: 

Çevremizdeki Orta ve Lise talebe. 
terinden ikmale kalanları yeti§tirmek 
ve 1 Ağustos 1938 başmdan itibaren 
bir buçuk ay devam etmek üzere Evi. 
mime Kimya, Biyoloji, Matematik ve 
Lisan kurslan açılacaktır. 

Çevremizde Orta m41kteplerinden 
ikmale kalan çocuklarımızın her gUn 
Halkevine müracaat edilerek kayıtla. 
rmı yaptırmal2rı l!zmıdır. 

--o--

Maarif Vekili 
Maarif Vekili Saffet Arıkan bu. 

gUn Aksu vapuriyle Trab1.0ndan şeb. 
rimize gelecektir. 

Sebze Ve Meyva Fiyatlan 
Bostan ve bahçe sahipleri tarafın. 

dan mut,avassıtlara satılan sebze fl. 
atleri ile perakendeciler tarafından 
halka satılan meyva ve sebze fiatlerl 
arasında büyük bir fark görillmtlt • 
tUr. 

Belediye bu f arkla.nn neden ileri 
geldiğini tesbit etmek üzere ali.ka. 
darlara emir vermfgtfr. 

Çimento buhranı 
Buhranı önlemek için 

ne gibi tedbirler alınacak 
lnş:ıat mevsimi dolayısiy1e başla • 

mış olan çimento buhranı hlla devam 
etmektedir. 

İddia edildiğine göre; İ~anbulda ' 
bulunan, Yunus, Zeytinburnu, Darı. ! 
ca çimento fabrikaları geceli giindilL 
lU çalıştıkları halde yapılan taleple • 
re cevap verememektedir. 

Bu cevap veremeyiş, fabrikaların 

istihsal kudretlerinin azlığından .ziya
de memlekette inşaat ve imar faaliye. 
tinin bir hayli artmasından ileri geL 
mektedir. Öyle ki şehrimizdeki inşa.. 
at şirketleri ve mUteahhitleri ellerin. 
deki işleri güçhalle ikmale çalışırken, 
diğer taraftan yapılmakta olan inşa
at tekliflerini maalesef kaeul etme • 
mek mecburiyetinde olduklarmı bil • 
diriyorlar. 

Nerede kaldı ki Karadeniz, Sivas, 
Erzurum, Malatya, Elaziğ, Diyarba. 
kır gibi vilayetlere de 1stanbuldan ol. 
dukça mühim çimento gönderilmek • 
tedir. 

Bu vaziyete göre, ttsanbuldald dört 
fabrikanın bütün Türkiyenin çimento 
ihtiyacını karşılayamıyacağı anlaşıl • 
maktadır. Tahmin olunduğuna naza. 
ran dört fabrikanın azamt senelik çL 
mento istihsaH\tı 250 nihayet 300 to. 
nu geçmemektedir. 

Halbuki memleketin çimento ihti • 
yacı Betonarme inşaatının rağbet 
bulması dolayısiyle çok artmış oldu • 
ğundan bu miktar bittabi hiç bir SU

retle kafi gelmemektedir. 
Alakadar bazı çimentocularla yap.. 

tığrmız temaslar neticesinde memle • 
ketin çimento ihtiyacını kar§ılamak 
için Almanya ve Rusya.dan çimento 
getirmek zarureti olduğunu öğrendik. 
Fa.kat memleketteki vaziyeti daha 
normal bh"-.elle ackmak ~in 'Y& Jml 
birkaç çimento fabrikasının kurul • 
ması, yahut mevcut fa.brikalarm is • 
tihsal kudretlerini arttıracak yeni 
tesisat yaptırılması için yakında e. 
saslı tetkiklere bqlanacaktır. 

Yeni çimento fabrikaları kuruldu. 
ğu takdirde memlekette büyUk bir 
buhran halinde hissedilmekte olan çL 
mento ihtiyacının tamamiyle karşıla. 
nabileceğinde bUtUn alakadarlar müt. 
tefiktir. 

Edirnekapı 
Eyüp yolu 

on beşinci yıldönümde 
yolun açılma töreni 

yapılacak 
Son zamanlarda lstanıbulun en iş. 

lek, ayni zamanda en bozuk, berbad 
yollarından biri haline gelmiş olan 
Edirnekapı • Eyüp yolunun bu defa 
adamak)llı yapılmasına karar veriL 
miştir. 

Edirnekapıdan Otakçılara, ora.da.n 
A.karçeşmeye uzanan bu yol, her gUn 
yüzlerce memurun, amelenin, kasabın, 
mektep talebesinin geçmek mecburi • 
yetinde kaldığı bir yoldu. 

Yağışlı havalarda, hele kıgm biraz 
hava karardıktan sonr~ buradan geç. 
mek Sırat köprUsi1nden geçmekten 
çok güçtü. Belediyece yeniden 
yapılmasına karar verilen 131ek cad. 
denin inşaatına bugUnlerde başlana. 
ca.k ve sesaslı bir ~pılmadan sonra 
ayni yola on bet, yirmi kadar da lA.m. 
ba konularak Cumhuriyetin önUmüz. 
deki on beşinci yıldönümUnde açılm& 
resmi yapılacaktır. 

Haliç Şirketinin Hukuki 
Vaziyeti 

Haliç Şirketinin hukuki vaziyeti et. 
rafmda bugtlnlerde katt kararm va. 
rileceği söylenmektedir- Valt lluhit • 
tin Üstündağ bugllnlerde fe.brimi.r.de 
bulunan !ktmat Vekili Şakir. Xeleblr. 
le garo,eceJı::ttr,, 

istanbul- izmir 
yolculuğu 

Yeni vapurlarla 
14 saate indirildi 
Ticaret filomuza yeni kaWml§ olaa 

Sus vapuru önUmüzdeld ayın belin
den itibaren Bandırma aeferle,rine 
başlayacaktır. 

Tesbit edilmiş olan programa göre; 
Sus vapuru Bandırmaya haftada tlg 
sefer yapacaktır. O günlerde vapur 
sabah sa.at 8,30 da İstanbul limanın. 
dan hareket edecek, 12,30 da Bandır. 
maya vasıl olacaktır. 

Bandırmadan l~ tren 13,30 da 
hareket edecek, tam sa.at 22 de lzmL 
re varacaktır. Bu suretle latanbuldan 
Bandınnay&· gidi§ 14: saat 15 dakika. 
da, lstanbul • İzmir yolu da 13 aat 
40 dakikada almacakbr. 

Bun.dan evvel Bandırma 8, t.mılr 
yolu da 24 saat sUrmekte idi. Bu he. 
saba. g6re, Sua vapuru çalı§lllağa bq. 
Iad.ıktan sonra he11 iki yol qafı ya.; 
karı yarı yarıya inmiş buluna.caktır. 

Susun işlediği gUnlerde tren 11&. 

bahlan 7,30 da tahrik edileoek, Ban. 
dırmaya 16,30 da varılabilecektir. 

Bandırmaya giden Sus vapuru dl 
oradan 17,15 te kalkacak, lstanbala 
1.45 te gelecektir. Bu suretle 1mılr • 
den hareket eden yolcular ayni 
içinde İstanbula gelmiş buluna.ca.klar. 
dır. 

Şirketi Hayriyenin Yeni 
Vapuru 

Şirketi Hayriyenin Hasköy teı.glh. 
lannda. yaptırdığı 76 numaralı San. 
yer vapuru Pazartesi gilntl ilk tenez.. 
ztıh seferini yapacaktır. 

Saat 18 da mail>uat ma.pl-
ve bazı davetlilerf DprUdıen al 
olan vapur Boğazda dolqtrld;a.n acm. 
ra tekrar Köprilye gelecek; ve erte. 
al günden itibaren hemen Boğaz ee • 
f erlerine başlayacaktır. 

IAzan Zaferinin Y ıldönüm· 
Lozan .zaferinin yıldöni1mU m.i1na.. 

aebetiyle önümtlmek.i Pa.zartesi gOml 
Üniversite konferans ealonunda bir 
toplantı yapılacak ve bayram kutla • 
nacaktır. 

Toplantıda Doçent Yavuz ve muli. 
telü fakUJte talebeleri söylev wre. 
ceklerdir. 

ikinci Bir Çöp talieleıi 
KerestcUerde Tekirdağ iakeleld 7L 

nmda ikinci bir çöp iskelesi yapılma. 
ama karar verilmi3tir. Mevcut tek I&. 
ketenin ki.fi gelmediği görUlmilftUr. 

Plajlar Hakkında 
BirYaaalt 

Plajlara kedi, köpek vesair Jiay. 
vanlarm sokulması yasak edllmlftlr; 

Aparbmanlar da Sınıfa 
Aynhyor 

Apartıman kapıcrlarr cemiyeti t& • 

rafından belediyeye yapılan mtıraca. 
at üzerine belediye apartmıanlan 
mflara ayırmaya karar vermJlllr. 

12 kattan fazla aparbm•»lar blrlli.l 
el, 8. 12 arası apartnnanlar Udnclt 
sekizden aşağı katır apartmıanlar L 
çUncil sınıf addoluııacaktır. Kapıcı • 
ların aylrkları da lnı amıflara a&e 
tesbit olunacaktD'. 

Bir Ayda Ne KaCla.r 
Hayvan Kesildi 

Ha.ziran ayında mezbahada 13,Ut 
karaman. QS6 dağlıç, 67M kmrcıir,; 
49131 kuzu, 5 keçi, 14:13 oğl&k, 1T88 
ökUz, 94: inek, 166 dana, 5 bola; 
manda, 413 oğlak olmak !1Rre onMUllllı;-ll 
hayvan kesilmiştir. 

GeQeıll sene ayni ayda ise 
hayvan kesildiğine göre aradaki fark 
10543 tilr. Bu eeneki fazlablm et 
cuzluğunda.n ileri geldJği anllfl)m&L 
tadır .. 



Yazan: Ferdinand Ossendovskl 
Çeviren: Nebll S. AHug 

e wıınıınııuıwuııııııuıuıu111uıııııl1ISIUD Mevsimin ilk at y 
rışı yarın yapılıyo 

Süleymaniyeli 
Nıhayet bir spor 

sahasına kavuştul 
Memleketimiıde en eski apor 

küllerinden biri olan SüleyınaniJ9 
klübü, aenelerdenberi en büyük 
yacı olan ıahaya nüıayet kav 

Siyah - Beyaz idare heyetinin, 
&amandır yorulmak 'bilmiyen ç 
1ı sayeeinac Şehremininde bir 
rilcuda cetirilmiıtir; teaviyei t 
yesi ve etra.fmm taıtan örme d 
tıım1mlaıımıt olan ıtadm resmi 
edecek aym orta1am*1a yapıla 

SWeymaniyeliler, bu bilyilk 
larmı zencin bir programla teaid 
ceklerdir. 

O ıUn ldilbUn davetlileri Si 
Beyublann Şehzadebatmdakl to 
rinde toplanacaklar, 8ğle yemeği 
da yenilecek ve biraz istirahatten 
ra otomobillerle yeni aahayıı 

cektir. Stadın :resmi kilpdı ya 
tan ıonra Süleymaniye birinci f 
takımfle ya Galatasaray veyah 
Penerbahçe f utbolculan bir maç 
caklartdır. Bundan sonra da Sut 
niyenin mqbur hakemini, O 
HUınUı'U clbt eski ramarun 
ıporculanrun dahil clduğu mU 
takmıtarlle son cUnlerin en fÖ 
futbol ekibi halini alan matbuat f 
takmu arasında bir müsabaka yl 
caktu. 

Festival münasebeti 
yap ması dü$ütitıTi 

Türk. Maca 
Gllret milsabakalan yapıla 

bmir panayırında iatanbul, 
Ankara ve Trakya karıp futbol 
Jamlan araıında yapılacağmı e 
haber veıdiii=U •'panayır k1I 
maçlarına btanbuldan Altı klüp 
teliti ittirak edecektir. 

Gene f11tival eğlenceleri e 
da Türk ve Macar &ürelÇileri ar 
yapılmaıma karar verilmit olan 
güret müıabakalan için feıtival 
teli Macariıtamn &ilreı federaa 
müracaat etmi§ti. 

Aradan bir hayli zaman ı~ 
maıına ratmen festival komlt 
bu mUracaatine Macar feder 
hmU. cevap vennemittir. Bu 
kartmncla ya güreı organizas 
darı tarfmazar edilecek •• yaısoe 
k0mtu memleketlerden blrlndett 
ka bir ekip davet edilmek icap 
" de bunlar hakkır:.c!a henU. bir 
verilmemlttir. 

Bu haftaki ok atıtl 
Okapor IOMI Mlcret.rlijiacltll1 

Kurıımurnuı:c:a tertip edilen ~ 
lannsn altmcw 23·7·938 
ıaat 15 ide Ok.meydanında ya 
dan NYcı deler b.alk:rmua vı 
mbı arıı keyfiyet olunur. 

LikMaçlan 
ı.-..u HaUını..-.: 
E.ımbt batlı 1dilpler 

futbal lik maçlannm döıniflna1l 
938 ~r günü Kara.gümrük 
qacıda1d fikatUre gtlre Y8PJ~· 

Halıeıollu - Rami fdman ... , 
hakem B. 

Altıok • A.leındarıpor pat 
kem A. 

Haııcıoflu - lbımi tdnıtn 
hakem A 

Hakemler: 
Halmotıu .. Rami Mu•taf• 
Altıok • Rami. Kiınll Kafl'atr. 

Kuruna 
olunuz ve edını 
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onuncu Verll Mallar ser-glsl - ,_,,_ ~_. ~..-. ._, __ ,_, Liz4id~ ı=-ızıw=1"'?7 -...---.. 

Dün iktısat Vekili 
tarafından açıldı 

Nıvi Mildllr~ ~ 
Onuncu ve sonuncu ye :i mallar eer· 

gisi dlin aaat 16 da GalatMaray bina· 
aında lktısat VeJdllmb B. Şakir Jteae· 
birin aıUhlm bir eöylm Ut açıhqtır. 

B. §aklr Keıebirden önçe, acrgiyl 
tertip eden "Milll sanayi blrliii,, ı.uııu· 
mt kltibi B. Halid GüleryUı bir ııutuk 
ıöyliyerek demiıtir ki: 
"- Buclin 10 uncu yerU mallar ıer· 

&iıinl, yUUek buıuruııusda açıyo· 
ruz, UuılinkU sergi karpıııida 10 eene 
evvel, yine burada açılan serci ı~ıle· 
rbııizin önüne ııllyor. Şimdi tı ban· 
kasının ltıal ettijl elUden fula ftrmı 
iftiralc etm19tl. Burada pda UUJll, 
çikolata, Nbun, ltrlyat, gfbl muhtelif 
Aniyi crupları bir arayı ıelerek an· 
cak bir p&viyoaıu doldurabilmlflırdl, 

On 1tne evvel bu pavlyonu dolduran 
Jıerbiri timdi ayrı bir paviyosı Jnırauk 
ecviycyc ıelnılttir. Mumaflb ilk yırll 
mallar sergisini gezerken içimizde bO
yilk bir ilınit vardı. Bu küçük serciye 
Jttirak eden firalann JUnUn birinde 
:bllyilyetelinl "' kıaa bir saıoaıı 10nra 
rn1 yeni Nnayi tilbclerlnln tqekkUl 

• edeceğini ümit edlyordwn. 
On ıenı ıonra bu ümltleri.mhln ~1-' 

kuk ettiğini görUyoruz. Blru eonra 
ıezeceğimi~ onuncu yerli ınalalr aerci· 
al Türkiye Sanaytlndeld teri Snldtafııı 
!ılr eteri hakkında bS.o bir flldr 'Yere
bilir.Ve on ıene ovvetkl UmUtleriJNıln 
tahakkuk ettiğini bildiren bir ıerCt~'r. 

Birinci Yerli Mallar Serıltt Ue onun· 
cu aruındakl fark, yahuı aanayllıııUln 
tnkiıafını ifade eden bir ıergl değil
idir. Onuncu ıergl bizde 8erc1dlllln 
llerleylJini g&teren ve yerli mahna 
kartı olan umumi kanaatlann dettıti· 
llni g<Sıteren bir sergidir.,. 

VEKiLiN NUTKU 
tktıeat Vekili B. taklr Keseblr de 

dernıttlr kl: 
Sayın arkada9lut 
f,fltlf ıanayi blrlltlmb:ln btanbutda 

Wr yertl ınallar ıerglıi l.plSÜ tqebbU· 
.U ıil%•1 bir teıebbtıı olmuf, tataılni 
1'ekltft•n bir Uıti,at tıallne ı•bnlttlr. 
no ela Uk defa açdauı olaa arif ylae 
1Mı binı4a, tertip lldllml9tl. Y anrhmyor 
ıam 936 da sekizinci yerli mallar Mr

st-1 Takllm ~etlndt açıbmftı. Di
ler Mtth Hrgiler Galat~ u...t
nla kıymetli tnlNflrpcrverlik ve f'rdı .. 
mmdan da letlfadı ıdtrtk &alma tııu bl
.. wrtip eclilmlttir. 

On aenedenberi aergi tertibine fiilen 

. 
yapıJon tovJjdt'e tet1cl1C oJufllyyor .. 

mUzaheret etmif olan mllU unayl mO
e11eselerbnlıin, tefllyl ttrdp eden 
milU sanayi birliğinin ve lise idaresi
nin cöıtmnlt oldutu alika ve yardı· 
mı huzurunuzda tükranla anmayı bir 
borç bilirim. 

Sergilerin, mUıtahsil ve mU.tcbUk 
arasında rabıta ve münasebeti temiıı 
etmek, bu rabıta Te mUnaıebetleri •· 
henkleıtirmek, ml\ıtahstlin yetittirdiğl 
malı toplu bir aurette mUateblike arı 
etmek ve beğendirmek ve mUatelılild 
de kendi takidirine arıedilen mallar üzt 
rinde toplu bir ıurette mukayese yap. 
mıla ve nihayet mlll! ekonomik her· 
hangi bir Nfhasınm hat Tt snmflnl 
11Satennek noktasından hlrmetlerinl 
burada P\IQ u.ıadıJa .udr Ti tekrara 

lüzum ıannlyorum. 
Bqlaııpçta mUtOYUI bir teldldı 

bqlayan .erıUcrlmis bUtUn varlıklara 
" teknik cUslWdcre ratıne.a. d&iaıa 
ttkbıW ederek bu bllmetlerinl if&,a 
plıpıııtır. 

Y mı m.allar etrgllerinln on tendik 
hllınetlerini lılU,OııUp ıe• 6nlaı ıe
tirdlliılıls u..man 1erıideıı btdedileıı 
ııye ltlbarilt muvaffak ttllkkl etmek 
dotnı olur, 

Sayın arkadatrımı: ıanayl blrllll U• 

nıumt kltibi Hllid GUleryUıUn lpret 
tttili sil>l yer meselesi ee!Jl tertibin· 
dt temini ltzmı CClen ihtiyaçların IQ 

lSıi:!e ıelenlerlnden biridir. 
Geçen .me, Baıvekttbn CellJ Baya

nn eerıfyl açarken lpm cttllf bu lU· 
sumu tebarlb ettiren .Oderlnf tekrar 
hatırlatmak isterim. 

İltanbulun hueulf ftıfyetl, Mlyiılc 

bir sanayi merked ollllUI ticaret, mtl· 
bedele •e lıtihllk noktaerndan halı: ot
dutu ehemmiyet •e nllla11t it ve dıt 
turlı:,,. Ctib•rllı 11rgltedn gttn4m gU
aı artaealc olan krymetıt teelrlednl g8z 
lntlftt ıetlrlnce daim! bir 11rgl blu. 
ı1111D ehemmiyeti ve faydalannı kabul 
etınek ltslt'llgıtlr. 

HllkQmetlmlı:bı meeUse arzettlfl 
bltseyle tereiY• ıynlaıı tahaiut 'ka
bul olundu, Bu yaı4dmı mtlr~ uye
•lnde htanbulda ıtısel blr 4.tmt Hr· 

gi uhau mırlama ttte'bbU•tl 'Y•kın 
samanda m..wt ftllı kcaeakttr. Bu 
teıebbU.te all kadar otan retll:ftl "' hu· 
ıust makam ve it ıahlb( arlııa4atlan-
11Uft 1ar~nru Hlrı~alnl bu 
~ Jtca .,.,.., 

Sanayi sahasındaki dUtUncelerlmls 

hükQmetin, bu husustakl nam narcxe· 
ti, muhtelif vesilelerle millete arzedil
mi§tir. Tekrar bahsi .zaid addediyorum. 
Ancak, dinlediğiniz sözler arasında te
barüz ettirildiği gibi sergilerin sene
den seneye te§hir ettikleri eserler, 
kaydedilen terakki ve inkişıfa birer 
nümune olarak alınabilir. 

Bu yolda dev;ımnmzın memlekete 
getireceği refah ve inkipfı ınUdrik ola 
rak bu yolu takip etmekte azmimiz 
katidir. 

Böyle fay{} alı ve büyült tesirli bir 
hizmeti deruhte edip 1 O senedir musi
rane çah§malarile sergilerin muntaı:am 
tertibine ıayret göıtcnnif olan birliği 
ve onun ~lıfkan bir unu olan umu
mi kltibinl övmeyi burada borç bili· 
rim. 

Halk ve unayicUerin yUbek all· 
b ve takdiri devam ettikçe teıebbüı· 
lerin ıemereal artacaktır. 

Geçen yılki rakamlardan atrendiği~ 
ıııize göre ldokuauııcu ıerpyi ggen 
ıiyaretsUerln saynı yarım milyondu. 

Onuncu yerli mallar sergisinin, ayni 
rafboto Tt muvaffakiyete mazhar ola. 
calıru Umit ederek sergiyi açarken, 
tefhir edilen eserleri sevkle ıartnefe 
cUmlenlzl davet ederim . ., 

KORDELA KESiLiYOR 
tktıaat VelciH alkıflarla kartrlanan 

e8y1mnl bitirdikten 80t\ra ıergt kap ... 
tındaki kımua beyu kordeltyı kese.. 
rek ıerıfyf cemıefe batlaınrttır. 

DUn onuncu yeril mallar •erglainl 
gtsrmek 8.rere 11rtıaat V e!dtincten bq
ka, İstanbul wll n belediye rdll Mu. 
hlddln Unendat, t*rlmbde bulunan 
kadm .,., ırkek •yla'Ylar, parti, ...ntyet 
'YC belediye erkim, banka direkt6rlerl 
aureti huemiyede dnet edllmit bulu· 
nuyordu. 
YEıdL PAVtYONLARI KEZlYOR 

tbpt Veldfl & t-Jdr StHlıılr, M
dlll pnt,...ıuı bl,.eJc bir alaka ilt 
ıenalt*. Bu IM78ada bul ~ 
Jerimfdn dtrderlıd dtn!emft tal.Uı 
snuh~ olan m11eleltrln etraflıca tet• 
kik edUmesl için, allkac!arlarmı 1>ir 
heyet lıallııde kendllfne müracaata da· 
nt etmlttir. 

tktısat V ı!dll her endDltrf sabastlo 
alikadar oluyordu. Bllb .... deri 11na
,Umhtn 11erlerl l1e lllCfl\ll obnuı vı 
bu aanayüıı ıtıeı ehemınlyetfne de ita· 
ret etmlttir. 

IGmorbenkın pa~yoıılan 1>u 1enı 
han cereyanı temin edllmek euretlle 
cayet moldern bir tekilde tanzim edil· 
mitti. Tamuueıı ytrli tMlut ile vllcu. 
ela getirilen bu ıeldl, altbyı celbet• 
mittir. Xııılay paviyonu, her tefi ta .. 
mamile JtrU an111rdaa teıin edilmiı 
e1erleri ibtin ettili için, ~aq ali• 
byı uyaoc!myordıa. tlmNt Vekill ın
blsartu idaretlniıl bU7Uk blr •evkle 

tanıim ettili paYiyomuau eok tak
dir etmittir. 

Kauçok NUJÜ ımeneup,.,,, !JmNt 
v ıkillnln kaidl pwlJ'Oftlanm li,antl 
nnumda, bu tanaytln basa tna44t .... 
ksmmdan utradı~ aOtktlttı anlatllUt 
b\lftlan aUb U. ....,_ VPa. .... 
b bir sUnde lrerıldiıine 9uretl bmutl· 

Haliç sahillerini ih· 
.ya edecek köprfi 

Unkapanı ve Azapkapı cihetle
rinde inşaat hızla ilerliyor 

Yazan: Vekttaı ~aıgop Onen 

btanbulla Beyoğlu arasında muva· 
salayı teınln edecek Udnel k8prtlnilıı 

lntutı bUyük bir fullyetle ilerliyor. 
Deniıden Evtıbe bldar cldip cetenler 
iki sahilin Uç yerinde birçok lgllerin 
hanı barıl çalıttıklannı ctsnnektedir. 
ler. Bu tıç yerden biri Unka~, dlfe· 
ri Azapkapr, UçUncUsU do Balattadır. 

Köprünün l1d bqmm bulunacatr A· 
apkapı1 ve Vnkapanı ile Balat atel• 
yeslnl geıdlm. Yapılan itlerl yakından 
gördüm; tea'blt ettim. Bu yanyı oku• 
yanlar Oaı:I k8prilll\nUn ton 'ftı:iyetl 

etrafında en dotru ıııalOmatı edlnmlt 
olacaklardır. 

UNKAPANI CiHETiNDE 
Yeııl k&prOntın blr bqmnı Unkapaıu, 

diler batının Azapbprda olacalz ma• 
U\mdur. Unkapan.ı elhetin4e lntut 1&• 

hasmın etrafı tahta pereelerle Ye tel· 
terle çevrilmittir. 

Geniı bir yeri 'kaptayin 'burada İn· 
..... kontrdl ..... .....,. •al 1• 
.merlne, meteabldde alt 1'uab1ar wr. 
dır. J)enls kenuma 4olN oleıa lamm. 
da da beton ayaldar cMldlbsıa,ter. tJ9 
ton atırtıtm4• Mr phmerdan •e eli· 
ter blr ~ alAt da bep bu Nbanııı 
l~lıidedlr. İfttut UıaJe edildikten bi? 
nılddet eonra burada beton a,a1dantı 
dölcUlmnlne batlanmıf, menlııllıı mil• 
Mit ot4utp umantarda 253 a,ak 4CS. 
1dllmUftilr. Bu ayaklardan 187 taDell 
18 metre, 66 tuel.l 16 metre uunlu• 
tundlkSır. a. kuddardaıı 18 IMtrt 
olanı .... kenar aya.im iltlnat edece
il bnklardır. Hemen bir;oiu dada 
tçlııe plalnuftU'. Bylp tarafuılıSa olaıı 
b.nk1arm tıserinde Wr 1iuç* ınetrı 
Jlbekllfindı MI .ardır. tıdncl kenar 
ayalı teıldl eclecek otan ee tant kuılc 
eaaa ayak kuddadllan braJ& dotnı 
ıı,s metrt ceride ~aJrdaıtttır. !>tına.on 
bak da "'1ı fnpat 1trlndt iken ça1ul
dı. 

Bunc!uı sonra Unbpanı cihetinde 
yapılacak it bu OIU kauldırm Useri
ne eo tant!m blmhpda ısı bot beton 
annı d5ıemo konmasıdır. BurHı k8p· 
rilnilsJ bUttm Qletim taııyacütır. ~ 

yed9 mUracaat 9C!Umnlal ta•elJ• et· 
mittir. 

Kauçok aanayldleri bir heyet teıkit 
etmektedirler, Bir lki giloe Jradar tk· 
tıaat Vekiline telırlmizde bapurarak, 
dertlertııl .uaftıça anlatacıklanhr. 

Vekilimiz, iki saate yakın bir müd
det aerglde kalımı Tt blr mtıddet bu 
ten• terglde llk ldefa otarak tefılr ecll· 
len Bqlktaı tayyare fa1H'llııatmm 1111· 

mulAtmı gözden gepnnlftlr. 
Çıkarken, lrendWlt gİrUten gazete 

c:ıllere, "•t11'7l tılıtmtl )'Olancla ba11l 
Uerlelt buldum. Her eltlt dalla a· 
yade inkipf eeeri göaterifor,, ktemft
tlr. 

SIRQI UWMA AÇILIYOR 
Sefil, JUt 11 dt QJllUlm ~tır
Oıauncu rıt mdar eerıftl, bu ... 

ne pek culp bir surette ~4ıJı 
için, birka~ daldkacla ttllf Wt tıa!k 
bw.Jıls paftJoaluı 6'tdllslDUftur• 
Btllıeıt. .,.._ ....... •ctMa .... tr
tdsr. 11.n. .,....... .....,... 
Wıpk •...ıt • t..sunısta•. C..,.. .._da '4t ._.. _..._.e 
~lrtedlr. 

aaı kenar ayakların 6ntlne bpJı..tar 
çeldlmiıttr. Haliçte •ulat Jtibelılilf 
saman içeriye su glrmemcel 1N Mll'lt1e 
temin edilmlttir. 

AZAPKAPI CIHETJNDE 
Unkapanı tarafıncSa o14utu clbl 'ltu

rada da iki crupa a;ynlan kenar ayü
lar vardır. öne çakılacak kuıldar ... 
kenar ayalı tetldl edecektir. Banlaf 11 
metre UJ:Unluğun.da 112 adettir. Oerl· 
ye çakılacak lkinel ll"llP ayaklar ile 
10 metre uzunlufuncla 15 kaslkm. 'A· 
sapkapı tarafmın kuık1arı da kmaen 
4öktllmllt, lmmen ele lıS81dllme1ıtt • 
dir. D8kUm iti ~ttlkten eonra Un· 
kapanındaki phmerdan buraya ııülo-
1unacak, 'kuıldann ç•kılmaama 1'q1a· 
nacaktır. Yalnıs burada faaliyet uha· 
11 çe>k dar oldutundan belediye biran 
evvel genişletmeye lUnm garmllı, ha
vuzlara girilecek kapmm bitl§ltlnc1e1d 
ikinci binayı istimlS.ke tC§CbbUI ftmlt-
*· Atlkadar idare ne yap.ıan 1ır1 ..... 
ler netlceeinde htfmllk muameltel 1'11· 
le4ilmlfdr. 

Buradaki blnalann ydalmuına yalan 
da ,,.,lanaeaktır. Bunların ortadan kalk 
maılle inpat aahalı hayli ıenttllyecelr:
tlr. 
Aıapkapısmda k6prllntln al tar&• 

fmda mimar Slnanm eaedcrlnden olan 
cami ıcSe çok eaaıb bir Mırette amir 
edilmektedir. 

Dprl14en çıktıktan aonra ,-ot -1d 
proJe1• ctsre hemen ıcamlln ISnUnden 
seçecekti. Fakat Evkaf idarellle Btıle-
41ye ara•mc!a geçen mtlukerelerc1ta 
t0nra yol blraı sola ahQmlfbr. K~ 
den ıonra yol bir kavla çbertk 1ılr ... 
maralı bavuaun arkasına çıkacü. 1'a
nldan Tozkoparana bir ViyadWde se
çerek Perapal s otelinin arlaın .. Jd 
nfatt yola iltisak peyda e4ecektlr. 

DUn Un'kapanmdan Azap'kapı,a_. 
dalla geçerken beni cötUren .-ııdala 
ile ldSprU etrafında konuturrd'*' Bir 
•ra arkasına dolru ldöneıı undalcs '8· 
la Aıapkapıda tan! !o,.at yerlnJA 111 
tarafına dUteıı denl.ıı dotru 1111eyllt
adt klrgir bir binayı 11Sttererek 9',S. 
dedi: 
''- Aıapkapı wıfll1dakl ta tılna 

mııbakkak yıkılPı1lıdır. ÇUDkl klpd
blttlkıen eonra çok siıtiıı ~ tüll'• 
g~rllnecek .. 

Saııdıkınnı 18111.Dde tam bir llablt' 
'YUdı. Uıtelik ctrido mJmaı Slaı• 
Sok kıymetli bir aori olaa Alllll ,. 
taın&Datn örtüyordu. Bvbf 1"•1_. 

ba1it NhDı.ri 2 
lira maaraf edip bP caAJil tıaıRlr fttill• 
DO 1are bem bu deierli lltriıı ur •· 
raftan l,.Sço ıOrOJebilsnaf, 11..ı •e 
Jr.CSpril Npııll IDIWU'UOU ~ 
isia. Akaya .St olan "" anbar .._. 
nn111ıtııı 1>u blııauı lda W ,..... 
lak lltilerek yıktm1ıwıı llr.ssndsr. Ja.. 
- blaa da ıuıı• Si1ııt ...... 
mektedir. 

BALAT ~TEL YUDID& 

Birkaç •ene enet ıeyal eeuı... .. 
dlytnlıı Balat ate1yeelııd4t ~ 
paıp halinde geten dubalarıtı ....., 
jt ve difcr birlcttiıme iJ1er1 ı•Jllllmlio 
tadır. lrlprtlnen Jlrml d8rt dnlıNı .. 

(UU• .,.,... "8tllbıılilJ. 



Rusya ile Japonya 
(Vst tarafı 1 incide) Eğer bllA.hare Japon hUkömetl, 

hükQmetinin elinde bulunan vesaika mevzuubahis ettiği mançukuo elln
lstlnaden meseleyi yeniden tetkik deki malumatı bildirir ise, Sovyet 
eY.ledlkten sonra. bu mrntakanın hUkO.meti, bqnları memnuniyetle 
:Mançukuo'ya alt olduğu neticesiae tetkik eyliyecek ve bu husustaki fik· 
~arniıştır. rint blldirec.ektir. 

Bundan başka Mancu halkı, mev· Japon büyük elçisl Çlgimetsu, ce-
zuubahis tepede dint ayinlerini yap- vaben demiştir ki: 
tığını bildirmektedir. Hükfımetimln, hariS!iye halk koml-

Sovyet hükumeti, sulh arzusunu serinin cevabından memnun kalmı· 
ve hudut mıntakasında et~tUkonun yacağını tahmin ediyorum. 
ldamesl arzusunu dalma izhar eyle· Sovyet tarafı, hiçbir yerde neşre· 
mekteydl. Bu sebepten, bu stattlko· dilmemiş lA.alettayin haritalara isti
nun lhta.li mesuliyetl kendisine alt · nat eylemekt~dlr. Hudutta silkfınu 
bulunmaktadır. Japon hükumeti,· yeniden tesis etmek ve havayı teskin 
hududun hemen derhal sarih suret- eylemek için tedbirler almak Uzım
te çizilmesinde Israr etmemekte, dır. Aksi takdirde Japonya, kuvvete 
yalnız Sovyet kıtalarınm mevzuuba
his mnıtakadan derhal çekilmesini 
Israrla talep eylemektedir. Bu, va
ziyete süknn getirecektir. 

Lltvinof, Japon bUyük elçisi Çlgl
metsuya şu cevabr vermiştir: 

Japon maslahatgüzarına, resmt 
vesikalar ve ezcümle IChuncun an
laş.ması ile buna. melfuz haritalar 
gösterilmişti. Bu haritalarda, Has· 
san gölUnUn garbmdakl dağlar bo
yunca geçmekte olan hudut tam bir 
saralı.atla. çizilmiış bulunmaktadır. 

Bu huitalar, esk1 Çin hUk\ı.metlntn 
mUmessUlerl tarafından imzalanmış 
vesikalardır. Bu vesikaların ibrazın
' dan sonra meselenin nlhayetlenmlş 
olması fcabederdl. 

Halbuki Japon hliknmetl, hiç bir 
suretle reddedilmez mahiyetteki bu 
bUrhanlara karşı, Sovyet hükfımetine 
bildlrllmeyen gayri sarih malfımat 

ve Anonim Mançu halkının kontrol 
edilemez beyanatını Heri slirmekte· 
dir. Hassan göliiniln garbındaki tepe
nin Sovyet arazisinden bir cUzU teş
kil etmesi keyfiyeti, tamamiyle sa· 
rihtlr. Evvelce de oraya Sovyet 
müfrezeleri gönderilmekte idi. Şim· 
dl de gönderilmektedir. 
. Sovyet arazisi dahtıinde, Sovyet 
kıtalarmın harekAtını yalnız Sovyet 
makamları tanzim eder. Başka bir 
~bir müdahale 'Veyahut 
•Mı11*.Mbu2 olunamaz. Sovyet mlif
rezelerlnln, bu mıntakada, S~vyet 
hududunda statlikon~ müdafaasın
dan başka bir hedefi yoktur. Diğer 

devle tlerin aksine olarak, Sovyetler 
Birliği, kendi ordularını, başka dev
letlere yollamak tein değil, fakat yal 
nız kendi huduUarmı mUdataa için 
idame eylemektedir. Kızıl ordu, 
bu hudutların ihlaJ eclllmez mahiye· 
ti hakkındaki mesullyetinl tamamly" 
le müdriktir ve hareka.tında bu me
suliyetten mülhem olmaktadı:.r. 

Hudutta tam bir slikfın hüküm stır
mektedlr. Bu suknn, ancak Japon 
• Mançu tarafından ihl!l olunab11lr. 
Bu takdirde neticelerin meeuliyetl 
kendisine raci olacaktır. Sovyet kı
taları, her nerede bulunurlarsa bu· 
lunsunlar, yabancıların arazislnl 
tehdit etmez. 

dan on sekizinin montajı tamamen ya
pılmıştır. Geri kalanların da montoıj 
işleri iki aya kadar tamam olacaktır. 
' Evveke denize indirilmiş sekiz du
banın birbirlerile bağlantısı ve perçini 
yaprlmıştır. DiğerJeri de yakında Un
kapanına getirilerek hepsi bağlana
cak, Üzerlerindeki ktsrmların asfaltı dö
ıenmeye başlayacaktır. 

Bütün dubalar üst in~tlan ile bir
likte bir aya kaldar köprü mihveri isti· 
kametine konacaktır. Köprü 43 metre 
uzunluğunda olacaktır. 

Uzerindeki genişlik 25 metredir. 
Bazı gazeteler tarafından yazılan ha· 
ber1cr hilafına olarak köprünün üzeri
ne tramvay raylan döşenecektir. 

Bütün esas inşaatın gelecek ağusto
aa kadar bitec.eği .anlaşrlmaktadır. Be
lediye fen heyeti müdürü bay Hüsnü 
ile yollar ve köprüler şubesi müdürü 
'bay Galip sıksık her üç yerdeki çalış· 
maları gözden geçirdikleri gibi brpat 
kontrol şefi bay Necati ve milhendis 
bay S~di Cemilli de sabahtan akşama 
ka'dar ınşaat yerinde bulunarak kon
rol vazifesini yapmakt~dırlar. 

Çok sağlam temeller üzerine yapılan 
köprü bitince tstanbulun hem müna· 
kalit işi esa.slı bir surette haliedilecek 
hel'!l de Haliç sahilleri şenlenip bayat 
bulacaktır. . 

Yekta Rqap ONEN 

müracaat mecburiyeti n eticesine va
racaktır. 

Çlgimetsu, Sovyet kıtalarmm ge
ri çekllmesi talebini tekrar eylemiş 
ve bir Japon jandarmasının Sovyet 
askerleri tarafından öldürülmüş ol· 
masmdan dolayı protesto eyliyerek 
siSzlerinl bltirmlştjr. 

ı.ttıvlnof, şu cevabı vermiştir: 

Çigtmetsu gibi tecrübeli bir diplo
matın, devletler arasında hudutları 
tesbit eden resmi haritalardan, bu 
derece haklr görerek bahseylemesf, 
şayanı hayrettir. Zamanında bu ha
ritaların neşrolunup olunmaması, 

vesikaların merlyetini ve şayam ih
Ucac mahiyetini ne azaltır, ne de 
fazlalaştırır. Akdettiği bütün anlaş
maların mecbur! surette neşri kaide· 
slnl hiç de gütroiyen bir hükfımetin 
mlinıessllinden bu tarzda sBzler işit-

. mek şaşılacak bir şeydir. Bu hlikn
metin, glzll anlaşmalarını gayri me
rl tel~kki eylediği şüphelidir. 

Herhangi bir vesikaya istinat et· 
meyen askerlerin geri alınması tale
bi, kabul edilmez bir mahiyettedir. 
Bu derece esassız bir talep netice
sinde, Japon hUkfımeUnln kendi kı· 
talarının vaziyetini değiştirmeğe 
muvafakat edeceği pek şilphelidlr. 

Kuvvet. istimaline gelince, bazı 

devletlerin mutavaat eyledikleri bu 
""gtbl tehdül&rl ve 
l&rı1 eğeJ: '!?~ elçi 
diplomatik · vasıta gibi 
ediyorsa, bu vasıtayı Moskovada mu· 
vaffakıyetle tatbik edemiyeceğinl de 
anlamış olması icabeder. 

Tokyo, 22 (A.A.) - Harbiye ne. 
zareti mümessili Havas muhabirine 
aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

"Ordu, Sovyetlerle çıkan Çangku. 
f eng hadisesinin hallini şimdilik dip. 
lomatlara bırakmış bulunuyor. Fakat 
müzakereler akim kalacak olursa har. 
biye nezareti hadise mahalline vazi. 
yeti tetkik etmek üz.ere bir asker gön. 
derecektir. Biz Sovyetlerle ha.rbetmek 
istemiyoruz. Bugün Çinde meşgulüz. 
Fakat Mançukov. Sovyet hududunda 
her türlü ihtimale karşı koyabilecek 
kuvvetiı::ı.iz vardır. Siyasi müzakere. 
ler henüz bitmemiştir. 

Tokyo, 22 (A.A.) - Japon harici. 
ye nezareti Sovyetlerle çıkan Çang. 
kupeng hudut hMisesi hakkında neş.. 
rettiği bir tebliğde Sovyetler BirliğL 
nin vaziyeti yeni bir tetkika tabi tu. 
tulması için Japonya ile Mançukonun 
mahallinde statükonun iadesini ka. 
tiyyen talep eylediğini ve vaziyet za. 
ruri kılarsa Japonyanın icabeden her 
tedbire müracaat eylemeye hazır bu. 
lunduğunu bildirmektedir. 

-<>--

loglllz Kralı Lon
draya d6ndü 

Paris 22 (Hususi) - tnıgiliz kral 
ve kraliçesi bugün 10,27 de Hariciye 
nezaretini terketmişlerdir. Tren ıo,3o 
da hareket etmiştir. · 

Saat 17, 16 da tren Fal eye varmış, 

misafirler oralda kendilerini uğurlayan 
tarla vedalaşarak 17,30 da yata bin
mi§lerdir. , 

L<>ndra 22 (A.A.) - Kral ve krali· 
çe bu ak~ saat 21 de Londraya dön
müşlerdir. Kesif bir halk kütlesi önün
de toplanarak milli marşı söylemiş ve 
balkona çı~an kral ve kraliçeyi şiddet· 
le alkışlamıştır. 

Dahiliyede Bir Tayin 
Ankara, 22 (Telefonla) - Dahili. 

ye Vekaleti seferberlik müdürlüğü i. 
kinci şube şefliğine Osmaniye kayma... 
kamı Gaf ur Soylu tayin edilmiştir. 

Halayda kayıt 
Suriye hududunda 1 ürk/ere büyük 

müşkülat gösteriliqor 
Antakyıı 22 1 (A.A.)' - :Anadolu 

ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Kayıt muamelesi dün bildirilen s&

kiz büroda bu sabah ba.şlanmıştır. Bü
rolar tamamen Hataylı reis ve azadan 
müteşekkil olduğu için muameleler 
Milletler Cemiyeti delegeleri marifeti~ 
le ve tercilmanlan delfiletile yapılaq 

evvelki kayıttan iki misli daha çabuk 
yapılabilm~ktddir. 

FES KALKIYOR 
Antakya 22 (A.A.) - Antakyada 

fes ortadan kalkınış ,gibidir. Bu çabuk 
istihale piyasada şap\buhranr tevlid 
etı;niştir. Birçok muh ç kimseler ken
dilerine birer kasket erilmesi için 
Halkevine müracaat etmekte ve birçok 
kimseler de başaçık ·gezmeği fesle do· 
laşmağa tercih eylemekteldirler. 

SURiYE HUDUDUNDAKi 
MUŞKULAT 

Antakya 22 (A.A.) - Halebe gidip 

ı 
gelen Türklere Suriye hududundaki 
jandarma karakolu tarafından gösteri· 
len müşkülat son ldereceyi bulmuştur. 
Bu karakoldaki Suriye memurlannm 
en az yaptıklan işkence otomobil ve 
kamyonların içlerindeki kadın ve ço
cuklara acımayarak cehennem sıcağın
da saatlerce sebepsiz yere bekletmek 
oluyor. Bu hal devam ettiği taJcdirde 
mukabele bilmisilde bulunulmak üze
re ayni yol üzerinde bir Hatay kara
kolu tesisi derpiş edilmektedir. 

KONSOLOSLAR DECIŞTtRILDI 

Ankara 22 (Telefonla) - Antakya 
konsolosumuz Celal Tevfik Karasaban 
Kudüs konsolosluğumuza nakledilerek 
yerine İskenderun konsolosumuz Fethi 
Denli tayin edilmiştir. 

İskenderun konsc.Josluğumuza Ku
düs konsolosumuzun tayini kararla§
mrştır. 

Cenevre Beynelmilel Tahsil Bürosu 
yedinci senelik konferans•nda 

Profesör Afet ikinci reisliklerd€!n 
birine seçildi 

aja::~~v:ehu::si (!~!;!bi;-hil~~;~;!u ,----Ç-a--t-a_l_a--g..,-z-ı __ _ 
Beynelmilel tahsil bürosunun yedin-

ci senelik konferansı açıl~ştrr. Kon- • • 
feransa 43 hükfunet iştirak etmekte- kom Ü r 1 i m an 1 
dir. Bunlar Afganistan, Almanya, Ar
navutluk, Arjantin, Avustralya, Belçi
ka, Brezilya, Bulgaristan, Çin, Kolom· 
biya, Küba, Danimarka, Mısır, Ekva
tör, İspanya, Estonya, Amerika, Fin
landiya, Fransa, Guatemala, Macaris
tan, İran, !rlanlda, İtalya, Japonya, Lec
tonya, Litvanya, Uiksemburg, Mek
sika, Norveç, Holanda, Polonya, Ro
monya, İngiltere, İsveç, İsviçre, Tür
kiye, Çekoslovakya ve Dominik8n cum
huriyeti bükfimetleridir. 

Konferans açıldıktan sonra reis se
ç~ine başlandı. Alman murahhasınm 
teklifi üzerine riyasete Fransız murah
hası intihap edildi. Uç ikinci reislikler
lden birisine de profesör bayan Afet in
tihap edildi. Profesör bayan Afetin 
ikinci reisliklerden birisine intihabı 

konferans muhitinde gayet iyi tesirler 
uyandırmaktan hali kalmamıştır. Ba
yan Afet önümüzdeki toplantılarlqan 

birisine riyaset edecektir. 
Konferans, ilk mektep hocalarmın 

maaşları, lıltln ve eski Yunancanın tah 
sili gibi meselede me~gul olacaktır,. 

--0-

Mareşal 
izmirde 

Iznıir, 22 (Hususi) - Mare§al Fev. 
zi Çakmak 18,55 te husu.si trenle şeh.. 
rimize geldi. Parlak merasimle karşı. 
landı. İkametlerine tahsis edilen Ata. 
türk Köşkünde istirahat etti. Gece 
Karşıyaka da serefine verilen ziyafet. 
te bulundu. Mareşala General İzzettin 
Çalışlar, Keramettin, Muzaffer Mpğ. 
lalı, hava müsteşarı Miralay Şefik re. 
fakat etmektedir. 

Mareşal yarın teftiş için Çeşmeye 

gidecek, Pazar günil talebe kampları. 
nı görecek, pazartesi glinU de Iznıir. 
den ayrılacaktır. 

-<>-

Makarnacılar heyeti 
dönüyor 

Ankara, 22 (Telefonla) - Muame. 
le vergisinde yapılan son değişiklik. 
!erden müteessir olduklarıru burada. 
ki alakadar makamlara anlatmak ü • 
zere gelmiş olan makarnacılar heyeti 
bu akşam !stanbula dönmüşlerdir. 

Heyet azası burada maliye ve iktL 
sat erkaniyle ve burada varidat u • 
mum müdüriyle görüşmüştür. 

Azadan Şemsi Demirkan şöyle de. 
di: 

- Vaziyetimizi alakadar makama 
izah ettik. Taleplerimizi muhik bul • 
dular. lstanbulda da ~aliye ve lktısat 
Vekilleriyle bu mevzu etrafın.da. 

görüşmelere devam edeceğiz.il 

(BO§ tarafı ·:l incide) 

Onun için Zonguldak maden havza
sında yapılacak k ümür limanının 

aynJ zamanda Karabük demir ve çe
lik fabrikası için do münasip bir ih· 
raç mahalli olması tabii olarak düştl· 
nülmüştür. lşte Ça.talağzı denilen 
mahalde liman yapmak fikri bura
dan çıkmıştır. 

Ve her ne kadar Çatalağzında ya
pılacak bir liman Eregliye nisbetle 
dört milyon lira daha fazla sarfıyatı 
mucip olacaksa da bu limanın gerek 
milli müdafaa, gerek ihracat başla
dıktan sonra ekonomi bakımından 

daha faydalı olacağı da hesap olun
muştur. 

Eregli Zonguldak mnflen hav· 
zasmın şarkında.dır. Çatalağzı ise 
Kilimli ile Filyos arasında bulun· 
maktadır ki kömür havzası ile Ka
rabük . fabrikasının ortası demektir. 
Bu vaziyet Karabük fabrikasının de
mir ve çelik mamnlatım lhrac. için 
Eregliye nisbctle mühim miktarda 
tasarn1fu mucip olacaktır. 

Çatalağzı mevkii tahminen yedJ 
yttz metre kadal' genişlikte kumsa] 
b1r boğazdan ibarettir ki bu bota
zm şarkı (Yokal'ltcpe), garbı (Ber
ga.tepe) ile kapnhchr. Kumsal üstün
de Kara.denize arkasını \'eren, Bcr
gatepeyi sağına, Yoknrıtcpeyi solu· 
na alan kimsenin karşısmda bütiin 
ufku bir silsile halinde birtakım yük· 
sek da.i!;lar ka.payor: Koz;raka tepe
si, Kavaklık tepesi, Fındıklı da~, 

HacıaU tepesi gibi... 
Hacıali dağı ile Yokarrtepe ara

sındaki vadiden gelen l\luslu deresi 
ile Berğ·atepesl arasından gelen Ça
talağzı tepesi Iinı·adenize yakın bir 
noktada. birleşir ,.e Çatalaı:tzı kumsa. 
lmm Berğatepeslne yakın bir tara
fından denize akar. 

Çatalağzı limanını yapmak için bu 
isimdeki suyun mecrasına tesadUf e
den istikamette ve l\aradenize nkt ı
ğı noktada başlamak Uzere iki yüz 
metre genişliğinde ve on metre de. 
rinllğinde bir kanal kazılacaktır. Bu 
kanal Berğatepcsinin yanından ar
kasına doğru dönerek bn tepe ile 
Kozyo.ka tepesi arasındaki vadide 
yirmi vapum alacak surette bir iç 
liman şeklini alacaktır. Bn T'aziyet
teki liman dağlar arasma sıkışmış 

olarak gerek tayyare ile yukarıdan, 
gerek harp gemileriyle denizden ya· 
pılabllecek taarnızlara karşı tama. 
mfyle emnt;rct ye muhafaza altında 
bulanacaktır. 

Bundan başka. ileride lüZ1ım gö
rttldUğtt takdirde bu limanın şarkın• 

Eti Bank 
•• •• runun 

(Üst tarnfı 
nan bu 6 milyonluk kredi topr~ 
aullerimiz ve madenlerimizle ad 
üzere çok müsait şartlarla teıniıl 
miştir. Bu kredi memlekette 
kalmış birçok toprak altI ae~e-_j 

çıkarmak hususunda büyük biı~ 
görecektir. ..J 

Divriki Demirdağında sathi ~ 
ve kazmalarla maden istihsali 1dll' 
mikyasta başlamış, havai hatlar,~ 
trallar vesaire gibi tesisat için P"". 
haz1rlannıasma girişilmiştir. 

Burada istihsal edilen maldeniıl 
mir cevheri yüzde altmış sekiz 
dur. Kuvarshan madeni geçen s 
mahsulünü vermişti. E rgani b 
lda bu senenin sonuna kadar a 
ve dünya piyasasına arzedeceğit. 

Murgul bakır maideninde tesisat 
sene başlayacak. Gelecek senenin 
lannda bu madenlerden ihracata 
şilcccktir. Büyük bir gelir temin 
kromlarnnız üzerinde de kemali e 
miyetle meşgul olmaktayız.h 

-0---

KuruçeşmedB 
Dlio gece bir 

otomobil parçalan 
Dün gece saat 20,40 da Kuruç 

de bir otomobil • tramvay çarp 
olmuştur. 

Ortaköyden Kuruçeşmeye doğt11 
ıden dar yolda vuku bulan bu h 
otomobilin ön yan ve arka taraf! 
tramvayın da sol basamağının p 
lanmasile neticelenmiştir. 

Ortaköyden süratle ,gelmekte 
şoför Feriköylü Tevfiğin idaresind 
3038 numaralı taksi otomobili, yol 
en dar ve tek hatır kısmında 245 
maralı Bebek tramvayıru sol taraf 
geçmek istemiş, fakat yer ç.ck dat 
duğu için ora:daki elektrik direğill 
tramvay arasında kalarak harap oıds' 
tur. l 

Gerek tramvayda ve gerekse otod"l 
bilde bir mucize kabilinden · san 
yiat olmamıştır. Yol çok dar olduğ ~ 
dan iki araba birbirine sıkışmış "'/c Y" 
saatlerce kapalı kalmrştır. Piyasaf 
yeni çıkmış olan ve 3000 lira loY1"': 
tinlde bulunan otomobil bir taraf
elektrik direğinin, diğer taraftarı 4' 
tramvayın tazyikıle -tamamen pa~ 
lanmış bulunmaktadır. 

Hadiseye sebebiyet veren şofô 

sarhcş olduğu söylenmektedir. ~ 

da ve Mushı Deı·esi istikametindf • 
kinci askeri bir iç liman daha vilc"i 
da getirmek imkanı bulunacakııı::_. 
Çatalağu llmamnm şimdiki b,..,.. 

sadece bir avanprojesi vardır. f'ıJd' 
yata geçmek için ayrıca bir plAn ~ 
pdacaktır. Bu plAn için en aşağı ~ 
yıl kadar zaman sarfı lilzımgeleCo""' 
tir. 

Limanın yapılması ve kanalJll _. 
çılması işinin de iki buçuk sene s 
ccği tahmin edilmektedir. Şu b 
bugün i~e başlanmış olduğu t 
dildiği takdirde liman ancak üç 
çuk sene sonra tamamlanmış olaC 
tır. 

Yalnız Çatalağzı lim.nnmm ı# 
meselesinde bazı kaptanların uerl! 
sürdükleri bir mahzur vardı. pr 

nıahznr da Çatalağzı limanına gttet' 
ken gemilerin manevra yapJJl; 
müşkül olacağı müldhazası idi. 

lktısat Vekili Şakir Kesebir rJofJ• 
guldakta bulunduğu sırada b&~ 
müdUrU Bekir \ Tehbl Karadenize jf' 
leyen kaptanlan davet etmiş ve :ıteıı' 
diJcrlnin bu hususta mütalealarsııı 
sormuştur. 

Kaptanlar Çatalağ.zı HmııntJUll ZS
nüne yapılacak olan bir kilometre 11" 
zunluğundaki mendireğin daha~ 
yttz elli metre uzatıldığı takdirde 'ffi 
purlarm manevra yapmasında IJO 
bir milşkliHlt kalmıyacağmı söyle
mişlerdir. Bunun tlzerlne Bay lJ&' 
kir Vehbi kaptanlann bu ifadeleri• 
ni zaptetmlş Te kendilerine Juızlı" 
latmıştır. 

Şüphesiz Umanın inşnsma başlall; 
mazdan evvel icap ederse btt glb 
noktalar ~erinde tetkikler dnha d• 
yade deriiılestirilecektlr. -ı:ı 

:ABDI vı::r 



• M:ııuni)ctınl geçirmek üzere bir müd· 
et e\\el Yalo\'8)11 gilnıiş olıın Ticaret \'e ı 

hlre Boro;uı Umumi KAtlbl B. Akif dün 
tanhulıı dônerek vııılfe~lne haşlnmıştır. 

1 • Oıılkon şimenrlıferlcrl konferen"ı mü 
kl'rell'rinl' ılün de ile\·:ıın olunmuş. n·ık 
'e tnrttcll'ri li7:crinı1e 11örüşülmiişlür. 

!lhl lh•e tnrifrlerinin hııkikl vnzl\'eli Ilı· 
nh:ıl!ıi tnrirelrrlnln nıulılevlvıılının pn

CRrlr~ı ı:ıiinfı tnmnmh le öl!rPnill'hilrrr~i 
em ıılınn l,l!Jrl ı r. 

• Tnkn" lı-tkik koml"\'onıı rllln Tllrkorı~ 
~ Tıırknfl~ nılirlnriinfın h:l'~k:ınlı.ltınrfn ınrı 

n ın ı~tı r. 

Toplnnlırln, umumi tnkıı'I muamelell'ri· 
ın nr \"r cin ı:ııtı~i iızrriıırh> ı:?l>rü$ülmü . 

' rrl '"" i 1 r ll'tkık ohınmıı tur. 

lf.\l.K OPF.RETf 

•\ıı nk$:ım Anodoluhi 
ırı f <lın:ın Yıırdıınrtn. 

'ılı ızOnli :ıksnmı Tak 
im Altınle(ll'ilt'. çnr

' ımha ıriinO akşamı 
Bıi\ iikdl're Aile hııh· 

.,.~inr!I' hih iik oprrl't 

3 prrdr .. 

Alemdar Sineması 

tK 1 FtLl'.1 

Gönül ·yarası 
Günah Geceai 

~Of}<TOR 

--- Ankara 22 7.93_ ----ıı 

ıTıını.ırıııılıı ~ ılılıı l:>ııı eli ulaıılıu, uıe· 
rınlle rııu:ııııele MÖrenlerdır. Hakııııı· 

ıııı "11111 I~ ılc kuı,anıı ıııılış fı\ııllııru.tır. 

,, - ' L c:. •' 
1.oııılr 11 6 11 5 • Pral 4 i:ı, 
'ic\\ 111 J. 1-6 6~ • Mııılı ıa 6 -0 

• l'ıır ıs ' 4~ • Vıır$()va 23 62 

Mılılrıu n t>.i:ı • Uuılııııt'\I 2• '" 
' 4 t'•11·11r "/\ s .. , • llııkre• 0\132 • 
• AmslerdLJm6 • :lı • lll'll(raıl :! 85, 5 

llcrlrrı rıOGt~ • Yokolıuır. 86195 
Jlı ııhcl -1 8 ıö • .Sloklıulırı 81 9 5 
o\lınıı I~ ' \lıı,l;ı" ı :O::S6i .fı 

• ~uf uı 1 r 3 \'h·ıına 

.allkrazıar 

1\J.1.1 1 B9r 1 !-it) 
- 11 ı 
.. il 1 

14;ıektifleı 
1 

• l·.rı:ııııı J..ııı.. 
S. Erıuruııı 
~ hrııırurıı 

Yt."rı hneınışt n. 

Zahıre corsası 

Bu~d.ı) ) lllllll;:t ık 5 28 5 32,5 

" 
ı.crl 5 IU 5 :w 

.. kıı.ılcu 5 28 
Ça,·dar 4 20 
Bııkl.ı 4 2U 4 22 
hUŞ\ cnıl 6 26 
Kelen ıohumu 9 20 
iç fındık ~ıs - 58 -
'I'ıflık mal ıou - 113 -

Yapak Anaclol 43 -
Pe)nir he)H 31 26 32 31 

Gelen aı .. e ı 

nu~r!a~ 450 Ton Kepek 120,1/2 Ton 

Arpa 15 lı; fınılık 4,1/4 .. 

rn 18 .. 
z. ~nı't 20 ,, iç fındık il 

" 
Kepek !Hi .. \ npnk lfi,3/4 .. 

cca~t'n A'•sa;un 
1-trr ~an sanahf 

'~lmr 15 .. P. \ aF"t 10,3/4 .. 

an al"kll b ,, 
~k')itrnlan 17 den 2 uçu,_., 
lJ O v~ ıcatiaı l.Jilt 

~vvare •p .. nrıı .. nıarı ık d 
1 • ıııcı aırt 

' nurrı•radJJ naıı..ral 
C •uını kabul ed 
umartcsı ~unlen 14 eı 

:ıen lO ye a 
1dr h;ı talarını 1 "' K -

1.u:ur. H;; 
oer olruvuculannı dalru..._ 
' ' 

4 ~ •uı=-v~n, --1~t 
,~.. ınulta 

a'lr .. IHS\N Sı\MI 
GONQı<OK AŞISI 

8elsoğukluğu 'e ıhtılatlarına karşı 

pek tesirli vt taze a~ıdır. Oi\'anyolu 
Sultan Mahmut türbesi No. 113 

Yavuz Sezen 
IODpDom tarza 

Dünyanın bellıbaşlr moda merkczı olan Parıste kadın ve erkek 
teızilık akademilerir.de san·atın bütün yeniliklerini tekemmül ettirereı; 
eret madalyasıyJe taltif dilen ve gene Parisin en büyiık kadın ve er. 

kei< terzihanelerinde büyük mu•;affakıyctlerle çalışmış olan Yavuz Se 
zen ilk mütehnsrı terzi o1arak memleketimize dönmüş. Beyoğlu Par· 
rrıa~ka.pı ı 13 numaralr Gayret apartımanındal:i atelyesinde sayın mü1. 
tPıılcnni kabul etme~e h:ı.şlam·ştır. 

Nafıa Vekôletinden 
\ DksPk nıUhendls ve r~n nı ~mu rlarına 
Yuksek mUhendls ,.e ren mektep lerlnden mezun olup da kanunen ruu 

kellef bulundukları mecburi hizmet !erini blUrmeden evvel her ne suretle 

olursa olsun 'azlfelerlnl terketnılş olanlarla bu hizmetlerini yapmak için 
eımdl~ e kadar müracaat etmemiş ve ya bu husustaki davete icabet etme. 

mlş yahut 'ekAletı:c istenilen tar:ml natı vermemiş ''eya lkametgAbları 

ıner.hul kalrııış olan yüksek mUhc>ndls ve fen memurları' 3467 sayılı kanu 

nun muvakkat maddesi bukmUne tev flkan 1 Ağustos 938 den itibaren llç 

ay içinde yani Tesrlnlov\'el 938 gaye sine kadar Nafıa VekAletlne mora. 

caaUa kanuni nıUkellcflyctlerlnl ıra etmeleri !Uzumu aksi takdirde mez. 

kur 3467 sayılı kanun hUkümlerl hnk larında tatbik edileceğinden al~ka 

dnrlarrn bilhassa 4 Uncu. 5 inci ve 6 n cı maddelerdeki mUE\yytdeler nzerlnf' 
naznrıdlkkntlerl celbolunur. (2452) (4509) 

,Jandarma (ienel Komulanhğı Ankara 
Satına 1 m tt kom s yon un d ıt n : 

1 - rauıamıııa dokuz bin iki yUz kırk lira kıymet blcllen on beş bin 

altı ) ılı gt') Jııı c:cşltlı u.t \e dört bin dört yüz geylın katır nalı kapalı zarf 
usullyle 3 · 8 • U38 C,.'nıı;ııııııba 8tirıü sa at onıia satın alına(•nktır. 

2 - tiuı touıııesı par asıı olarak komisyondan alınnbllcce kolan bu ek. 

slltıııe)e glrrııe.k ıste)enlerln altı yuz doksan Uc liralık trmınat vezne mak· 
buzu \l"·~·n bıınka rııPktııbunu \'e ~art r~ıımpde yaıılı hclgclrrl muhtevi tf.lk· 
lif rnrkıuJıunu hrlll gün ıHuıt on doku ztı k;ırhır koml~yona \'l'rmfş olmaları. 

(2479) (4fi!lS) 

.1>u1d» r ma (rtınel Kom ulan hğı '\nkara 
Sallnaıma Kom syo.•undan: 

ı nır tonuna yirmi altı lira pa ba biçilen Uç yliz ton Sömikok 8·8·938 

pazart ı nnu sant on ikide kapalı zarf usullylc satın alınacaktır. 

2 - ş rtnamcsl parasız k misyon dan alınalıllerek bu eksiltmeye gir· 

mek iste~ terin beş yiız seksen beş liralık teminat makbuz Yeya banka 

TALiilMll>ii ZLiillLERE 
KA~SI 

~IELllll SiiPllPl 

-------------
iLAN 

Diplomalı bir ebe ve bir 
hastabakıcı ile bir de hade-. 
me kadın aranıyor. 

Talip olanlar her gUn sabahları 

Saat 9.30 a kadar Şişli meydanında 

201 numnrnlı ŞiŞLi cerraht kliniği 

sahibi Operatör Dr. Cnfer Tayyar 

Kankat'a mUrncaatları. 

OPERATÖR 1 
llr. Fuat Ozpay 

7.eynep Ktımll ho~tohnncsi doAııııı " 

flesiktnş Trnm\'11\' rhırnAınılıı 

kadın hnstnlıkları mütehnssı~ı 1 
J-:rlo erııırl ımnnı. Trlr.fon • 49:\f'li 

111 
ÇOCUKLARINl'/ 1N 

J· !!Üzel bir kitap 

I ürk ikizleri 
C,.'ncuk 1-:ı-;lrgcme kurumu11u11 

\'aktlle hh 11lle klilllııhaııe!'I ola. 

rnk h11MI ırılı~ı lklzl.-r "erl!'ilııılf' 

dupluf:urııı:t hu ~kıdkllf:l hu ~'1l· 

zel Te reıoolnıll hl) Uk hlt.ft)·e klla. 

hı ile dolclıırıılmuş hıılııyoruz. 

KUltUr bakanlığı eeerı tf"tk" 

etırılf, llk okul cağındaki CO<'Ull 

lar lı;ln fay<lalı eser oldu~unu tas 

dik etrıılştlr. 

Ar.kara rıt<l<IPslıı<le Vakit Kltaı 

e'lııde arayııııı: 1''ııttı tiO kuruş. 

poı.na için 4 kuruş llA\e euınız.. 

~ üöz ı ... e, ım• 

1 
Dr. Murat HHmi Aydın 
.ı uaycrıt!hanesini Taksım· Talımane 

Tarlnbaşı Cnd. URFA Apt. nına 

nakletmiştir. Tel: 41553 
Pazardan maada hergUn: Öğleden 

!l.ınra snat ıkidt>n altıya kadar 

· istanlfül''" Belediyesi İlanları 
.Kll0tıu: 

680 Demedi 
4100 .. 
1130 .. 

22700 Kilo 
19230 .. 

8300 .. 
10330 .. 
20530 .. 

9730 .. 
21GOO .. 
1450 .. 
ıoo .. 

2200 .. 
]2!100 .. 

7025 .. 
6355 .. 

]4850 .. 
2700 .. 

107500 Adet 
15050 Kilo 

6000 Adet 
8400 Kilo 

680 DemC't 
2!1!10 

14600 Adnt 
fiil 00 

" 
7700 .. 

] :: 6fi0 Kilo 
2750 .. 

160 .. 
345 

5500 Adet 

Ulıııli 

Nane 

:Uaıhaınmen bedeJ.1 

.Maydanoz 

Dereotu 
lspanak 
Prasa 
1\:ök kereviz 
Barbunya faıulyesl 
A. kadın fasulyesi 
Çalı fasulyesi 
Sakız kabağı 

Kestane kabalı 
Asma kabağı 
Bezelye 
Bakla. 
Bamya 
Havuç 
Kır domatesi 
Sırık domatesi 
Patlıcan 

Labna 

Karnıbahar 

Semizotu 

Snrımsak 

Soğan 

Enginar 

Marul 
Yeşil salata 
Pancar 
Dolmalık biber 

1 
1 
1 
8 
6 

11 
13 
12 
11 

8 
6 

• n 
7 

18 
10 

7 
8 
3,50 
6 

15 

• 
1,75 
1,50 
'l 
3 
1,50 
5 

10 
Sivri biber 'T 
raze yaprak 15 
Hl yar 2 

l 150 Kilo EbegUmecl f 
Dl"ledlyP. hastahanelerlylf.l diğer mUcsseselerc 10zumu olan yukarda 

mll\frrlyle dmılert ynzıh yaıı sc>hzc ka pah zarfla eksiltmeye konulmuttur. 
Eksiltme 8 - R • 939 pazartesi gUntl saat 11 de Daimi EncUmende yapıla· 
raktır. Listesiyle şartnamC'sl levazım mlldUrlUğUnde görlllebtılr. !etekliler 
24!10 N. 1ı kanunda yazılı vesika Te 1703 Ura 99 kurutluk tık temtnat 
mnkhıız ve~·n mflktubh·le beraber tek ıtf mektuplarını havi kapalı zarfları· 
nı yuknrıda yazılı gUnde snnt 10 aka dar Daimi J!lncUmene nrmeltdlrler. 

Bu snnttcn sonra verilerek zarflar kabul olunmaz. (!.) ('766) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

4. üncü keşide 11 Ağustos 938 dedir. 
mektubunu muhte,•I mektuplarım en gC'C belit giın saat on bire kadar ko· ı .. •••••••••••••• .. I 
mis) ona V(lrmlş olmaları (2560) (47 35) 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 



No. 
1 8alo 
1 All9~ 
• 11careı. bUJla borla 
f Devlet ve lht1W 
6 SoayaUZm 
e Rulıı ı 

'I İMi ımıfı lhW&ll 
1 U,uur 
9 lafahaoa doinı 
10 Ruin u 

&aar .. t 
lQC 
100 
'1~ 

7t 
76 
'lfı 

eo 
eu 

100 
lf 

c• serlJI blrdee ......... 1 lira st 
nr., ikram edilir, we ı Un il l'•ftll 
,.... almarak kalana a7da ı er .,.. 
dM vere11lye bırakıhr.) 

• 

Dilnyaca tanınmış ve tecrflbe edil 
bulunun: 

- Markalı ampullerimizln mttmessllli 
1 /7 /988 tarihinden itibaren: 

AEG 
Türk Anonim Elektrik Şirketi 

Umumiyesi 
istanbul P. K.1449 

ve ELEKTRO 
• 

Türk Anonim 
Şirketi 

lstanbul P. K. 114 

Firmalarına vermiş olduğumuzu beyan 
sayın müşterilerim izi n'..·f.l;~~!, ..... :#....-.... 

: ı müessese .ile temas etmelerini rica ede 
:: 1 

G. m.b.H. Kommrındifgeseffsch 

lst anbuJ şubesi MDdDrtDtDnden: 
• TalH iabye Klavuzluk bJna•nan tamlra:ı 
1 - Karadeniz Boğazındaki Telli Tabye Klavuzluk binasmm tamirat 

illeri açık eksiltmeye konuh>U§tur. 
2 - Eksiltme, 28..7 -938 per§embe günü saat on buçukta şubemiz Mater

yel Dairesi biD8lar kJsmında yapılacaktır. 
3 - Şartname. resim ve keşifler bu serviste görülebilir. -
4 - EkSiltmeye i~tirak edeceklerin teminatlarile yazılı gün ve saatte 

müracaatleri. 

, 7.A YI - Evvl'lce Ankara Memurlar Koo-

aaı-ıht A.~nt US peroliflnden olmıf oldujunı H3 sayıh mu 
·-ı;: l Yakknt llmuhaberl ıayi ettllımden hOkmO 

O)mRdıltnı Vt yenisinin ahDRl'lllDI lltn 
Neertyat mlldtil Refik ~ SeftngU erla _ N••t4llla ~ 

Dr. Klmll Glrep • 
Şitli Çocuk Ha-"ei ................ 

Be,oıtu Tabim, DtitW tacfclell (Oa'bpenn Apartqaam 
1ı1111Ji JSlti latQ. Teliloa· 401f8 

Dr. S A A D ET KtmJI Giren 

J andarma Genel Ko11.1ulanbtı ,...~ 
Satına im omls1onlfll• 



,_.-,, mb Mt , sW''hmtr tacı"'* · ,..,. 

Krep süzelten yapılan gecelikler, 
bugünlerde bilhassa revaçtadır. 

Bununla beraber, yapılma.sı da ga • 
yet kolaydır. ünkü şık olmakla beraber 
basittir de ..• 
iki parçadan ibarettir. Biçilip dikilme. 
iki parçadan ibarettir. Biçilik dikilme. 
sini kolay kılan §eylerden biri de esa. 
sen budur. 

Yukardan aşağıya doğru genişliyen 
bir parça halinde kestiğiniz bu iki ku. 
maşı yanlarından birbirine diktikten 
sonra, omuzlarından da birer geniş 

kurdele ile birleştireccksiniz. Kurdele. 
Jcri isterseniz dikebilirsiniz ve o zaman 
geceliği, bunları askı gibi kullanarak 
giyersiniz; isterseniz iki ucunu açık bı. 
rakırsınız ve giydikten .sonra omuzu. 
nuUlan birer fiyango ile bağlarsınız. 

Yahut yine böyle bir fiyango yapılır 

da, birincisinde olduğu gibi iki ucu bir. 
birine dikilmiş olur. O zaman bağla -
mak zahmetinden kurtulm~kla beraber 
yine omuzunuzdn bir fiyango bulun. 
durmuş olursunuz.. 

Entari belinden, kendinden bir parça 
ile sıkılacaktır. Geceliğin önünü de aç. 
ınak Jfızımdır. Etekler yere kadar değe. 
ccktir. Fakat fazla uzun olup yerde sü. 
rüklenmcmcJidir. 

Çorapsız Gezmek Artık 
Moda Değil 

Yazın çorapsız sokağa çıkmak mo • 
dası bu sene kalktı ... ~asen birçok ki. 
şi tarafından tenkit edilen bu moda ge. 
çen sene de pek fazla taraftar bulama. 

Sem moda şap1~1arilan bir rtiimıı.ne 
daluı ... Ne rori/ değil mi? .•• 

\ 
mıştı. Bu sene ise, resmen ortadan 
kalkmış bulunuyor. Bilhassa şehir için. 
de çorapsız gezenler pek "şık ve kibar,, 
sayılmıyor. 

Bununla beraber, kırda ve plajdan 
sonra deniz kenarında çorapsız gezile. 
bilir. Bu göze batmaktan ziyade gayet 
tabü bile karşılanır. 

Diğer taraftan, bir şeyin yadırgan • 
maması için tek olmaması lüzumu göz. 
önünde bulundurulursa çorapsız gez • 
menin niçin şehir içinde ayıplandığı aD

laşıhr. Herkes ipek çorap ve iskarpinle 
gezerken çıplak bacak ve kısa çorak ta. 
bii fena bir tesir bırakır. 

Buna mukabil. plaj <:orabı deniz ke. 
narlarında çorapsız ge:>mek ayıplanma.. 
mayacaktır. Bununla beraber, bu, bir 
moda olmaktan artık çıkmış bulunu.. 
yor. 

Nazırın karısı 

tayyareci oldu 
Fransız nazirlarmdan Pol Reyno'nun 

karısı Madam Reyno pilotluk diploma. 
sı almış ve tecrübelerini muvaffakiyet. 
le yapmıştır. 

Madam Heyno uzun müddetten.beri 
havacılığa heves etmekte idi. Bir tay. 
yarecinin yanında çalıştıktan sonra 
bugün pilotluk iıntihanmı vermiş ve 
diploma almıştır. 

Bulunduğu bir beyanatta diyor ki: 
- Tayyareci olmaya bir gün birden. 

bire karar verdim. Tek başına havalar. 
da uçmanın her halde güzel bir şey o. 
lncağını düşiindüm. Bugün bu arzumda 
muvaffak olmuş bulunuyorum ... Çok 
memnunum ... 

-x-

f)ürbünün ters 
tarafından bakılırsa 

Elınize bir dürbün alınız, dürbünil 
tcrt tarafından gözlerinize yaklaştırL 

nız ve bu suretle yukarıdan bacaklarL 
nızı gözleyiniz; ve böyle bakarak, bir 
halının kenarı boyunca müvnzeneyi te. 
m~n ede ede yürümeği deneyiniz. Dil -
şeceksiniz; çünkü dürbünün ters tara. 
fmdan bakınca, insana bacaklan son. 
suz derecede uzunmuş hissi gelir ve bu 
kadar uzun bacaklarla yürümeğe alış. 
kın olmamak tesiriyle, insan sendeler, 
ayağı surçer ve tekerlenir! _ .... 

Bu yıl 1cuşlu şap'h-aü:rr isimiy'lc antl.. 
makta olan bu cins ik"i şapka mod~li 

veriyoruz.. 

~ -
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Veni kltapıa~ 

Reşat. Ekrem'in (Çocukl.ar) ı 

neve ile reel blrlettlklerl zaman, 
duuya kelimesiyle delil de, Alem mef
lı umlyle ifade edilen tllrle dolu bir 
Takalar, hatıralar, qklar ve masallar 
-ünyası yaratırlar. 
· Bu dünya yok mudur? Hem o kadar 
vardır ki, kimin, hafglmlzln içinde 
bir hatıralar, rüyalar, yalan ve sabib
ler dleml yoktur. Realite kupkuru ol· 
. 1 • 
du~u zaman da güzeldir. Şllr, hülya 
'Ye yalanla süslendiği zaman da. Sa· 
natkArda bu bir temperement mesele. 
ıtdtr. iyi ıanatkA.r romanda ve hikA-
7ede de pekAlA. şair olablllr. Yalnız 

bu şllr dünyasının humalne olması 

ıarttır. 

· 'Hislerimizde, hülyalarımızda, en 
~eli arzularrmızda blle bizi insanlık
. lan ayırmayan sanatkArlar vardır. 

Beoerlllkten iyi sanatkArı aykırılama
jan hancı kuvvettir .• onu bilmem. Fa· 
kat beşeri denen blltiln hislerin, aşk 
keUmeslyle sıkı rabıtasını da hisset. 
mlşimdir. 

Reşat Ekremln blkAyelerinde bu 
aşk vardır. Binaenaleyh Reşat Ekre
mln "Çocuklar" ı beşeri kıymette bir 
e1erdir. Demek ki bir şaheser, hata
llJZ bir eser .. Ben hatasız eserlerin &· 

pğılığına kanllmdlr. LAf söyleyeme-
• meler, hatalar, susmalar, battA ınzum 

•ır.luklar bile beşer denllen şeyin ya
pnida lilzumlu şeylerdir. 

Şimdi biz de Reşat Ekremln yapısı· 
aın (eserinin) aksakhklarına dönebl· 
Drb:: 

Reşat Ekremtn çocuklarının hepsi 
gtlzeldlr. Hepsinin yUzlerl Tanrı pan· 
tara, Öfeblere, Yunan kadim c;ocuk
larına benzerler. Niçin, ne }Uzumu 
yardJ,i.? Benzemeseler bu çocukları 

me,·meyecek miyiz. 
Reşat Ekremln Hatlcelerl, Zebra

ları, Mehmetleri, Ahmetleri lüzum· 
1111z yc>re gUzeldlrler. Ve muharrir 
gene lilzumsuz yere onların güzellik· 
Jerlnl tarif ve tasvir eder: Yok yU. 

stı yayla boynzT rengindedir; gözleri 
j3yledlr; \ilcudu balç.rktan yapılm.rş 

bir heykeldir; şudur, budur.. Reşat 

rem bunları yazarken, kahraman
larını bize zorla 1ıevdlrmeye kalkıştı· 
.tını seziyorum. LUzumsuz. BlltUn bun. 
ar bize eski c>deblyatımızı hatırlatı· 
yor~ Bir ch'an kaş sarık sarmış efen. 
dlm ba~ına ... Ne IUznmu var? Çirkin 

9 - KURUN un tT..A \'ESi 
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Suya akın 

YAZAN: 8ADU1 ER'J'EM 

Trenler bine yaklaşan yayla rakı
mından, denize doğru bir turna katarı 
gibi süıtü1Up gidiyorlar. Yazın 1Jk ay
larından itibaren au boyları, sahiller 
insanları bir acayip sihirbazlıkla çe· 
klyorlar. Bu çekişi sadece bir serinlik 
arzusu lle tzah etmek mUmktın değil. 
dir. Yaylanın öyle zamanları vardır ki 
birkaç saat önce termometre çatlıya.. 
cak cıva sUtununu muhafaza edeml
yecek bir vaziyete girdiği halde bir
kaç saat sonra oralarda paltosuz do
laşmıya lmkAn yoktur. 

H.aJbukl bizde yaz gUnlerlnln sem. 
bolil ağaç altı ve su kenarıdır. 
Yaylanın keskin güneşinden bol koyu 
gölgeli köşelere sığınmak, ve su ke. 
narlarını tutmak için yapılan hareke
tin sırrı sanıyorum kl, sUk6ndan bı· 

kan insan ruhunun harekete olan iş
tiyakının şuur altında çırpınmasıdır. 

Hareketi en iyi ifade eden ve hare
ketin mistiğini insana kana kana do
yuran akar sudur. Durgun sulara ba
kamazsınız, dalgasız deniz bir hiçtir; 
niçin? 

Ç(lnkil bunlar bizi saran bizi sürük· 
leyen hareketin heyecanından mah· 
rumdurlar. 

Binalar, yollar, tepeler bize dalma 
yeknasak bir ahenkle bir kere öğret
tikleri şeyi miltemadlyen tekrar eder. 
1er. Fakat akan btr su size dalma son
suz dilşüncelere yol açar. Hayatın sen· 
bolil ne alın alına gelirsiniz. 

Yeknasak durgun tabiat manzara· 
Jarı karşısında duyulan şey yaz olsun, 
kış oll'!un hUzilndUr; melAnkoltye ben
zfyen bir ıstıraptır. Yeknasak tabiat 
Ahengi karş.ısında tek teselll durgun. 
Juğu hareketle birleştiren bir dekor 
bulabilmektir. Su kenarlan, deniz 
kıyıları bu hareketlt dekorun ta ken
disidir. 

Suyu bulamıyan ve mütemadiyen 
dudnklarmda btr acalp nostalji gibi 
susuzluğu taşıdığını söyleyen bedevi· 
1er sanıyorum ki, hareket icat etmek 
için tabiatın koynuna btr dalga, gibi, 
bir ekar su gibi yayılmak istemiyor
lar. Bence yayladan yazın yapılan gö. 
çUn manası budur. 

. Yazan: Salt 14,alk 

olsunıa . .-. Faraza burunları basık, ıao
Jarı kıllar kadar kalın, elleri ayakla
rı bllyük .. Ne çıkar. 

' . . 
ÇQCqk. yalnız Reşat Ekremln değil, 

reve ;e reel Aleminin en bUyilk mev. 
zuudur~ Allaln Fournler'ln Jı.e Grand 
Maulnes'lnl Reşada hatırlatırım. Ba 
şaheserde hangi his, tasvir ve dUştlnce 
beşeri değildir. Beyhude ve Jüzumıus 
güzellkler var mıdır? 

Bu gUzelllk tasvirleri üzerinde nl• 
tin fazla durduğumu izah edeyim: 

Çocuklar ve çocuk Alemi bilyUk in
sanların ruhlarını purlfler eden bir 
Alemdir. Çocuklar ve o Alem ıevll• 

melidir. Jnıanı sevmeye çocukları sev
mekten başlıyablllrlz. Ve bazılarımrs 
ancak çocukluğu ve çocukları sever. 
ler ve dUnyayY, etraflarını kavrayıp 

sevelim. BUtiln melA.nkolllerlmts.. 
bedblnlmlz, hastalıklarımız uçup gl• 
derler. O halde, güzel olan fey çocu]I;. 
lar değil, çocukluk ve o Alemdir. Y~ 
nl böylece biz bir biltnnll seviyoruz. 
demektir. Halbuki Reşat Ekrem bl• 
ze bir bUtunU değil. Bir kısmı, sevdir .. 
meye çalışıyor. Yalnız güzel, yayla 
beyazı çocukların hayatı dikkate 1&• 
yıktır. Ya ötesi? 

Sonra Reşat Ekremln çocuklarının 
hepsi de iyidirler. Kusursuzdurlar4 

Çehrece Yunan JlAhtarına, ruban da 
moral cihetinden lslA.m melAlkelerl
ne benzerler. 

Ya sokakta serserlllk eden, clgara 
lcen, cep yoklayan, küfreden çocuk. 
Bunlar acaba anormal mahliiklar mt• 
dır? Dikkatimize llyık defil midir?, 
KUçUk insanlar da bUyUkleri gibi, hat
ta. daha fazla, zalim, gaddar, hain. 
barbar, kötil ruhlu ve fenadırlar. 
Fakat fenalıklar ve lylllkler o ka.." 

dar blr lblrlnl karşılar şekildedir ki~ 
onların iyi, temiz, merhametli, sevgili 
ve munis cihetleri karşısında apışıP, 

kalırız. Jylllkler ve fenalıklar çocuk
larda masallardaki iy111klere, fena. 
Jıklara benzerler. 

Reşat Ekremfn kahramanları güzel 
ve iyidirler. Burada belki çocuklan• 
na paradoxe gibi gelecek bir hükilm: 
-Yereceğim: Çocuklar muharririnin ba• 
nu anlayacağına eminim: 

Onların ~zel ve iyi olması, Reşa. 
dın eserinin maalesef daha iyi, daha 

l(BonM 10 uncu tlaJllfada) 

940 ·oyunları için Finlandiya şimdiden hazır l 

OJimpiyadların kisa bir tarihçesi 
Japonyariın 940 olimpiyatJannı yap

maktan vugeÇmea üaerine, dünyanın 
bu en büyük spOr hareketinin orga· 
nisasyonu PitilincHyaya Yerilmek üze
re bulunuyor. 

940 olimpiyadının Japonya Ye F'an
landiyada yapılması iıi, zaten Berlin 
olimpiyatları esnasında toplanan bey
nelmilel olimpiyat iongreaindt büyük 
bir hadise olmuftur. 

Dünyanm en iyi lporcu milleti ola· 
rak tanınan Finler, 940 olimpiyatlan
nın kendi memleketlerinde yapılmasını 
teklif ctmiıler ve küçük Finlindiyamn 
bti büyük iti fevkalade bir organizas
yonla bapracağmı açıkça vaadetmiş!er 
di. 

Bütün Avrupa memleketlerinin mu· 
rahhaslan, olimpiyatlann kendilerine 
yakın bir memleket olan Finlindiyada 
yapılması için elele verip çalı§lmğa 

başladılar. Fakat Uzak Şarkın Japon
yası, peşine bütün cenubi Amerika, 
Avustralya ve Asya n.ıilletlerinin reyi
ııi takarak ufak bir ekseriyetle partiyi 
kazanrnııtı ve 940 olimpiyatlanrun 
Tckyoda yapılmasına karar verildiği 

ıün, Japonların sanki bu 'karan evvel
den kati surette biliyorJanmı gibi ha
zırlamış oldukları brotürler, ve muhte· 
lif propaganda nqriyatı, dünya mat
buat mümessillerine dağıtılınağa baf
landı. Japonların ip kendi lehlerine 
çe.virmelerirlde Almanlann da büyük 
yardımı dokunmuftu. 

tki siyasi cepheden değil, yalnız spor 
cephesinden tetkik eden Finlindiya ise, 
bütün bu vaziyetlere hiç sesini çıkarma 
dan seyirci kaldı .. 

Aradan seneler geçti, Japonya Çin· 
le müthiı bir harbe tutU§tuğu halde, 
yakın zamana 'kadar olimpiyatlarm ka· 
ti surette Tokyoda yapılacağını söy
lüyorlardı. Fakat bunların hiçbirisine 
aldırış etmiyen Finllndiyalılar, sanki 
kendilerine malOm olmuı gı"bl, Berlin
den döner ıdönmez seniz sedasız olim
piyat hazırlıklanna batladılar. 

Şimdi Finlandiya, değil 940 scnesin
C!e, 939 senesinde dahi olimpiyat orga
nizasyonunu yapmağa bazırlanmıı bit 
vaziyette bulunuyor. 

Yeni ve büyük stat yapdmıf, misa· 
firlerin ve başka memleket sporcttlau
nın kalacaklan yerler tesbit Odilmiı 
bulunuyor. 

Finlandiyarun olimpiyatlann terti
binde bir noktaya itirazı vardır. Sporun 
ıpor olarak yapılmasını, ve olimpiyat· 
Jarda mübalağalı şatafatlardan kaçınıl
masını istiyorlar. Ve yapacaklann 
olimpiyatlarda şatafata değil, yalnız ve 
yalo.u sı-or~ ehemmiyet vereceklerini 

açıkça illn ediyorlar. 
Finlindiyuun olimpiyat için yaptır· 

ıdığı stadyom bu&Un 30000 seyirci ala
bilecek vaziyettedir. Olimpiyatların 

F"ınlindiyada yapdmuı btl. surette ta
karrür edene o zaawı bu itada 22,000 
kip1ik tribün ilbeai çok kolay olacak
tır. 

Olimpiyatlarda•• ba bdar bahsettik 
ten sonra, yazUIU%1 bitirmeden, biraz 
da olimpiyatlann tarihçesinden bahs
etmek faydalı olacaktır. 

Olimpiyatlann kısacık tarihçesini 
İöyle anlatabiliriz : • 

Eıki Yunaniatanda yapılan bUtUn 
ıpor tezahürlerinin yahut oyunlannm 
en güzeli ve en mqhuru dört senede 
bir defa yazın yapılan olimpiyatlardı. 
Buraya bUtün Yunanistan tehirlerin
den akın akın halk gelirdi. Olimpiyat- • 
lar Argolitte yapılan Nemeacn oyunla
n Korintte yapılan bedii sporlan ve 
Delfide A pollon terefine yapılan oyun 
lan gölgede bırakımtb. 

Bu oyunlar hakiki Yunan vahdetini 
temin eden milli bir 'bayrama vesile 

HALI T 
(VfiUıcü llG!f'fadan tlttwn) 

Di" ile "Elenl" nin hlkAyesini topla· 
7an Rasim. ayni zamanda Hamamcı · 
:Olfetin yetiştiği köşklerin bayatını. 

o günkU yüksek hayatın bazı safhala· 
rını da anlatmış değil midir? 

Yani hakikati dört başı mamur ola.
rak anlatmak, çok cephesinden, her 
tabakadan insanların hakikatini an
Jatmak~lstememlş midir? 

Ama anlatabilmiş midir? 
Bu son suali "Mavi ve Siyah" ro

mancısının sorduğunu dUşllnecek ol· 
sak, eminiz ki kimselerden "evet" ce
vabını alamayacaktır. 

Nurlu yüzü gibi, yazıları da asil a
dam!. GUzel yazan romancı! .. 

Fakat, yalnız gilzel anlatmayı ar· 
tık kfuısele~e kabul ettiremiyoruz ki. 
rYaşayanların, yUksek de yaşamış ol· 
salar, sanatkA.rsalar eğer, daha aşa

ğılara inmemek için muhakkak ay.ak
larına köstek mi vurulmuştur? Ne o
lursa olsun.yalnız şurası nekadar kntl 
bir haklkattır ki sadece bu yüksek v~ 
temiz otlar arasından seçilen nezih 
fidapları yetiştirmekle toprağa kök 
salan bir büyük çınar olmak mümkün 
değildir. 

"Ah Namık Kemal biraz daha sana· 
ta bel bağlasaydı, "Harname" de bi
raz daha şiir bulunsaydı'' derken dQ
yulan ıstırap acaba .. Bir yazın tarl· 
hl" hlkAyecisinin biraz dah~ taş ve 
topraklar arasına, tozlu insan küme-

olurdu. Olimpiyat tarihi ya1mılafmca 

~tün Yunaıı· dibıyuı arumdUi W
ıwnet kapanır, Yunan ukma, mensup 
ferdler arasında mukaddes bir mü• 
reke ilin olunurdu. Her Yunanlı ha· 
yabnda ldç olmuA bir defa olimpiyat 
oyunlarına tıtirak' etmef e kendini mec
bur hisseder· ve buna muftffalr olma
dan ölürse kendini · günahkir sayanlı. 

Olimpiyat oyunlannın unutuluştm• 

dan tamam 1500 ıene ıonra Piyer de 
Kuberten isminde bir Fransız baronu, 
bu oyunlan Yunanwtanda tekrar ihya 
etmek istedi ve 1896 da Atinada muh
teıem merasimle yeni olimpiyatların 

ilki yapıldı. Buna bütün milletler işti
rak etti. Beynemilel bir olimpiyatlar 
komitesi tetekkül etti. Büyük harpten 
sonra ilk olimpiyat 1920 de Anvente 
yapıldı. 1924 de Pariı bu ıerefi kazan
dı. 1932 de Los Angea, 1936 da Ber
lin olimpiyatlara sahne oldu. 1940 
olimpiyatına &ahne olmak şerefi de Ja
ponyaya terkedilmitti. Şimdi bu ıere· 
fin Finlindiyaya kalacağı anlqılıyor • 

l.M. 

ZIVA •• , 
Jerl içine inmesini temenni etmek 
doğan ıstıraptan daha çok mu de 
dlr? 

Ahmet Cemil? 
Du, asil kalemden çıkan 

rılmış, süzme delikanlı insana bu 
neler düşündürmüyor? Bir tarafta k 
casının tazyiki altında ezilen bir kı 
kardeş ve onun hAdlseler karşısın 

ıstıraptan dllslz kalmış anası, ark 
daşhğı içe kadar inemeyen Hüseyli 
Nazmller; ve nihayet aile bağları h 
nllz mistik çerçevenin içerisinde gö 
len bir devir .. Bütün bunlar birer 
de, yalnız sipsivri bir Ahmet Cem 
mi? Yalnız onu mu dUştlnellm tlstad 
Ayaklarımızla çiğnediğimiz bu top 
ra~lar Uzerlnde yalnız onun lmajln 
şahsiyetine mi ve kendi etrafında d 
velope edilmiş bir bayata mı bağl 

naydık? .• 
• • • 

Şekilde astı ve tamam adam, yü 
yen hayat karşısında ne çok şey ka 
betmiştir? Ama Göte, Şeksplr aşa 

insanları mı, bUyük kiltleyl mi anla 
mışlardı? .. Fakat bir kalem onlar g 

bl oynamadıktan sonra .• 
Halit Ziya, kendi yerini kendi em 

ğiyle yapmıştır. Edebiyatımızda 

nu en çok alınterl dökmllş olan sevi 
ll, temiz, gayretli bir insan olarak 
nıyoruz. Hayat her şeyi yapnbllmek 
çln insana lmkAn ve zaman Terebl 
seydl ... 
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Güneş Banyosu 
Geçen yaznnr2'da güneşin fay. 

dalarını, bazı hastalıkların teda. 
visindeki rolün uzunbcylu anlat 
nuştık. Bu yazrmızda da güneş 

banyosunun sağlık şartlanna uy 
gun bir şekilde yapılmasını anla. 
tacağız. 

Hepimiz biliriz ki güneş b:ın.. 

yosu demek ve hararetinden is.. 
tifade etmek için çıplak vücudun 
güneşe arzedilmesinden başka 

bir şey değildir. Şu hal:ie güneş 
ilk tesirini cild üzerinde göste
recek demektir. Vücudu, çuçıp
lak soyunup da deniz banyosu 
yapar gibi hemen güneşin z:iya. 
sına atıvermek doğru değildir. 

O zaman cild yanar, yaralar 
açar, uzun zaman ıztıraplar için. 
de bıralor. Böyle ıztıraplı banyc 
-yapmaktansa yapmamak daha 

iyidir. 
· Vücudu ve ci):ii yavaş yavaş 
.alrştırmak lazımdır. O zaman 
tesir etmez. Seanslar da ona ,göre 
tanzim olunur. Bu normal insan. 
lara göredir. Bir de güneşin ba
zı hastalıklardaki 'tedavi rolünii 
düşünmek icap eder: 

Tedavideki güneş banyoları: 

Ya mevzii veya umumi olur. Ya. 
ni tedaviye muhtaç olan kısma 

veya bütün vücuda tatbik olu.. 
nur. Tedaviye muhtaç ola.1 kıs

ma tatbiki icap eden hastalıklar 

§unlardır: 

Uzun zaman devam eden ve 
mahiyeti henüz teşhis edilmemiş 
olan yaralar ü1serler, hançere ve. 
remleridir. 

Buradaki güneş banyosu husu 
st yapılmış inikas aletlerile yal
nız hasta olan kısma tatbik olı.ı

nur ve icap eden ist:fade de te. 
min edilir. Bütün vü:ut güneş:! 
arzedilmiş bulunmaz. 

Bütün vücu:la tatbik edifocek 
hastalıklar da şunlardır: 

l - Raşitizm, fakrüddem ya. 
ni kansı~ık, asabi ve umumi in
bitatlar, had hastalıklann neka. 
hat devreleri, 

2 - Ciğer veremlerinin bazı 

şekilleri, hançere ve kasabatm 
sulu zatüccenbin nekahat devri. 

3 - Cild veremleri. 
4 - Periton, böbrek. beze, 

mafsal, kemik tüberkülozu. 
İşte bu nevi hastalıldar:la ge. 

nel banyo yapılır. 
Genel güneş banyosunda ı:; 

değişir. Bütün vücut heır.en gü: 
neş tedavisine arzedJ!!miyeceği 

için yavaşça tatbike girisil: •• 
İptida el ve ayakla başlanır. İkin 
d seansta kolun ilk kısmı ve ba. 
cak, üçlincü seansta kalça kolun 
yulrarı kısmı, dördüncü seansta 
karın, beşinci seansta göğüs ve 
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Sağhk şart1arına uygun 
olmak üzere ne şekil-. 

;erde yapılma.1 
srıtın ilavesile banyolar yapılır. 

Yani birinci seansta yalnız el ve 

ayak, ikinci seansta el ve ayak. 

durma saati anzalann sathı veya 

<ierin olmasına göre tanzim edL 

lir. Güneş banyolan her iklimde 

yapılabilirse de deniz mıntakala
Iarında veya yüksek yerlerde 
yapılması daha uygun olur. 

1 Plijda Lizun T~valet 
Eşyası 

Plaja giderken çantanml& 
nelerin bulunacağını biliyor 
musunuz? Belki en lfızımlı 

şeyleri unutursunuz da hiç Hl. 
zumu olmıyan şeylerle çanta.. 
nızı doldurursunuz. Onun için 
bunu hatırlatmak faydalı ola.. 
caktır: 

Evvela size bir şişe, ispir. 
tosu keskin kolonya ıazmı. 

Bunu masajda ve serinlemek 
için kullanacaksınız. Baş ağ .. 
nlanndan, bayğınlıklardan 

korkuyorsanız çantanızda e. 
ter de bulundurmalısınız. 

Deniz kenarmda en füztmı.. 
Iu tuvalet eşyasından biri de 
şampuvandrr. Unutmayın ki 
saçlarınız kadar deniz suyun.. 
dan zarar görecek hiç,. bir şey 
yoktur. Onun için, denizden 
çıktıktan sonra s~tlarınızr ev .. 
vela temiz bir soğuk su ile, 
sonra şampuvanla y.rkamak 
lazımdır ... 

Tuvalet çantanızda bir de 
krem bulunacaktır. Bu da 
hem yüzünüzü yumuşatmak, 
hem de yanıklara mani olmak 
için lazımdır. 

Bunlar, hem plajda, hem de 
kır yürüyüşlerinde ihmal edil. 
memesi gerek şeylerdir. 

la beraber bacak ve kolun dirse

ğe kadar olan kısmı üçüncü sc. 

ansta el, ayak, bacak, kolun dir. 

seğe kadar olan kısmile dirsed:- ( 

ten omuza k~.ar .. oı~n kısmı, I Ey f e 1 k u 1 esin d e 
kalça kısmr, dorduncu seansca 

üçüncü seansa ait olan kısı_mlar_ 

la karın, beşinci seansta da dör. 

düncü seanstaki kısımlarla gö

ğüs ve arka taraf güneşe ar::e· 

dilir. Bu esnada güneş banyom 

yapan zatın baş, göz ve kalbini 

muhafaza etmesi lazımdır. 

Bunun için de başrna beyaL 

ve geniş bir şapka giymesi, sL 

yah gözlük kullanması, kalbinin 

üzerine kompres tatbik etme:oi 

uygun olur. 

Vücut nasıl ki umumi bany:r
ya tedricen alı~trrdıycrsa güneş 

te kalma saatini de ayni suretle 

takip etmek icap eder. Faraza 

birinci günü ayaklara beş dakik;ı 

olmak üzere üç seans tatbik edL 
lir. 

işte böylece bütün seansları 

her gün beş dak:ka ilave ederek 

ilerletmeli, on beşinci güne ka

dar a<t• rmıılr. ür. sa:ıti geçirme

melitlir. Gerek seanslar ve gere~c 

dansedilecek 

,, 

1 
Eyfel kulesi gelecek sene elli 

yaşına başıyor. ı 889 senesinde, 
Paristeki büyük sergi münasebe 
tile yapılan bu 300 metrelik ku. 
le, elli yaşına geldiği gün etra
fında ahalinin toplandığıru, bat. 

ta üzerine çıkarak dans ettik!~ 
rini görecek .. 

Hakikaten, kulenin ellinci yıl 

dönümünde yapılacak eğlenceelr 
için bir prc-~ram hazırlanmasına 
daha şimdiden başlanmış ve mi.. 
marlarla ressamlar arasında bir 
müsabaka açılmıştır. Müsabaka. 
l:1a kazanan projeler, verilmek 
üzere de 30 bin fran'khk bir tah. 
sisat ayrılmış bulunuyor. 

Müsabakaya girecek mimarlar 
dan istenen şey şu: Bayram es.. 
nasında kulenin birinci katında 

bir balo verilecek. Fakat buraSI 
herhalde dar gelecektir. Onun 
için yerden buraya ka'-Oar aynca 
bir bina yapmak veya bu katı 

yan tarafa doğru uzatarak dana 
slonunu genişletmek lazım .. 

Mimarlar kulede dans salonıı 

yapmakla meşgul olurken res. 
earnlar da elli yaşına basan hu 
ihtiyar Paris güzelini nasıl süs.. 
liyeceklerini düşünecekler .. 

Edebi portreler iV 

Halit Ziya 
Yazan: Rüştü Şaırdağ 

Mavi ümitlerin çok vak.it siyah& 
kalbolduğu blr hayatta karış karış 

yürüyen bu insan, benim kafamda bi· 
riblrine aykırı düşen iki zıd şahsiyet

ten 'ibaretmiş gibi bir tesir bırakmış.. 
tır: Ha.yal ve hakikat adamı Halit Zi

ya! 
Zihin kitaphanesindeki pul borjesl 

ve oradan bir aktarma ile geçer
sek Belzak'ı, hattt\., hattA Zola'sile, ne 
kadar yakın, elle tutulur hakikatleri 
yakalamak isterse istesin, psikoloji 
üstadını körüklediği gibi kend

0

isinln 
de kütüphanesini dolduran ruhiyat ki
taplarına, mm anlayışının genişliği. 

ne rağmen o, bembeyaz saçlarrn 
ördüğü, ince, ipek gibi boz, ve kırlaş
mış kaşların altındaki gömük gömük 
gözlerden her şeyi dilediği gibi anlat
mak isteyen, gördüklerine iştihası 

kapanık, fakat tasavvur ettiklerine 
her zaman iştibası açık olan hayalcl 
Halit Ziyayı görmemek mümklln de
ğildir. Halit Ziya o buğulu gözleriy-

le kendi devrinden bugüne kadar bir 
yeni halinde geldi ve haklı olarak 
da bugüne kadar bu adla anılıp gidi
yor. o. bize, ne realizm diyo, birçokla
rının kof bir turp halinde düşür.dükle
ri nesneyi getirmek için didindi; ne 
de lıayatl ipini koparmış alabildiğine 

koşnnlarm gözlüğüyle glirmeğe çalış. 

tr. 
Şekilde müvazene adamı Halit Zi· 

ya! 
Eserlerinden bir parça çıkar.ılmak

la mevzuunun haysiyeti kırılacaktır. 
Ona uzun, yıllar sadece bir süs mek
tebinin; bir tumturaklı ıtsan ekolü. 
nUn usta romancısı diye baktık. Us
ta, süs ve zevk isteyen adam, bütun 
bunlar gUzel ve kabul.. Fakat o içti· 
mai değil midir~ Realiteyi o kudrette 
gösteremese bile lılç bir göz onun ka
dar lrnvvetle göreniedl.. Eski, artık 
mazi olmuş blr devirdeyiz ve Halit 
Ziyn Lüksenburg kahvesindedir: işte 
bir kız geçiyor, tamam tamam, bu 
düııkü mesut ve şakrak kız değll mi?, 
Fa.knt neden bugün yelsll böyle? Yü
zü daha solgun, kimbUlrT •.. Ya şu a
dam. her gün bir kadınla geçerken, 
bugün niçin yalnız gidiyor? 'Üzgün 
glbl de •. Yoksa? ... Halit Ziyanın göz"' 
leri işte bütün bunları kaçırmıyor ..• 
Kırık hayat •. Hayatı kırılmış bir kim~ 
seyl düşünen Halit Ziya, size cevap 
vernıiyecek mi? Çocuklarının saadeti
ne mani olan kıskanç, cndı hir anne, 
hazan kolundan tutup yere çalacağı
nız bir kııdın, evl!lt sevgiRi ve ebedf 
olarak yalnız yaşamak endişesi için-

de çırpman babaları onun eserinde 
görmedik mi! ve bunlar gerçekten 
kafalariyle ayakları gökte kimseler 
midir? Orta boylu vasat btr cüsse 
üzerinde hislerini senelerce teraziden 
geçirerek idare eden bu olgun baş gö· 
rüp yaşadıklarını ne munts. ne tatlı 
blr ifade içerisinde anlatmıştır. lnsan 
sormak isteyor; 

- Ne haksızdır o insanlar ki sizde 
cemiyet ve cemiyetten blrşeyler yok 
diyorlar. 

Bir tarafından bile olsa Ahmet Ce· 
milin BabıA.llsini unutuyorlar mı? ve 
bütün bu saydıklarımız, o ailesini mah 
va sürükleyen ayyaşlar, "kırk para" 
isteyerek hem kendisini, hem balıası
m muztarip eden y;ıvrular, nıuzisyen 
maestrolar, hepsi, hepsi birer kantas
tfk cüceler midir? 

Fakat bir sorguyu susturmanın da 
imkanı olamıyor ki.. 

- Cemiyet sade bunlardan mı iba
rettir, üstad? 

Büyük hayal kudretine hayrnıi ol
duğumuz Halit Zlya'nın• aflarına 

güvenerek ben de hayali bir panora.
ma çizmek isteyorum: 

Bir gün Hallt Ziya Galatadan ge· 
çerken nasılsa o sokakların pis ve se
fil manzaraslyle karşılaşıyor. İçi tit. 

flalit Ziya ..... ~· ·oıi 

reyerek, bayağı gözlerini kapayıp t· 
]erlerken karşısına Rasim çık ryor: 

- \'ay üstadım, ne tarafa böyle? 

- Beyoğluna kadar çıkacağım. 
- Şu sokağa bir girelim mi, nasıl 

buyurulur? 

- Acele işim var da, efenuim. 
- Öyle, öyle! Aşağılara tenezzül 

yok değil mi? 

Halit Ziya, o günü hoş geçirmemiş· 
tir. Beşeri bir ıstırap duyarak Beyoğ
lu kıraathanelcrinden birinde bahtsız 
bir kadının kocasını ikaza gidrcek
tir. 

Fakat Galata sokaklarından "\'a

(De1:1:1mı 15 inci s<ı-yıfada) 

Fralfilsaıda mnsafôır f§>lY!lllYllF\1alnl 

Kral ve Kraliçenin 
aşkını biliyor nıusunuz 

Bugün .Fransada bulunan İngiliz kral ve kraliçesi 
sevi~err.'k evlenmiş bir çifttir. 

Kraliçe Elizabet kral hanedanına pek yakın bir Kont 
ailesi:ı.lendi. Stratmor ailesinin ilk ecdadınıdan bir Kont 
islcoçya kr~lı ikinci Albertin kızı ile evlenmişti. Bu akra. 
balığın doğurduğu dostluk ve yakınlık hanedan ailesi ile 
Kontler ·ara:::mıda daima devam etmiştir. Aralarındaki bir 
adete g:>re de 'kral ailesi ara srra Kontların Gladis şato. 
suna ?eliricr. 

işte, bugünkü kral altıncı Corc da, York Düklüğü 
esnasında ve henüz küçük bir çocukken Elizabeti bu şa.. 

toda tanrnu§tır. Mahcup bir çocuk olan Corc, kimse ile 
konuşmazmış, hele büyüklerinin yanında hiç ağzını aç. 
mazmı§. Fakat, gençliğinin ilk senelerine rastlayan, bir 
gün, şatoya gittiği zaman Kontes kenldisine en yakın bir 
arkadaş bulmuş, onunla gülüp söylemeye başlamış ve 
şatonun koruluğunu dolaşmıştı. 

Sentlerden sonra evlendikleri vakit de Gladiı şato. 
eunu unutmadılar. Kraliçenin ora<la bulunan annesini sık 
sık gider ziyaret ederlerdi. 

Kontes Stratmor bu şatoda bundan üç hafta evvel, 
kızının ve damaıdırun yanı başında ölmüştür. 

Elizabet on kardeşin dokuzuncusu idi .. -------
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bir otel kuruluyor? 
1939 yaında, .. calıtan bunalanlar, şimdiden Kutba davet edilmektedirler; gele· 

cek ya.zııı paroları; "Şimal Kutbu'' olacak! 

Norveç htıkOmetl. Şimal Kutpmıda 
ilk bUytlk otelin kunılmuı lçhı devlet 
blltçeeinde 30.000 kron &Jll'llUltu-. 
Ba taheillatl& kurulacak otelin 1fll'l, 79 
elma1 us derecMhıde bulunan Şpita • 
bergendeiri Kollpflyordclur. Bu otel, 
- tabii - yeeyUJdlntln efmale en yakın 
oteli olacaktır. Blltçeye konulan para. 
nm aartı, remaen tasdik edilmlftir. 

'· .!.. Şimal Kutpuna mı?.. Şüphesiz 
pek enteresan; fakat, bir parça fazlaca 
serin! 
Yazı geçirmek üzere ebedi buz ikli. 

mine davet olunan herkes, - yarı cid. 
dl, yarı alay- aşağı yukan böyle söy. 
liyecektir. Lilk~n, bir bakıma "kesici 
10ğuk", "homurdanan ayılar,. ve "çıl • 
ğm cUmndiyeler,, e dayanan bu kuşk~ 
~'U artık bırakmak lazımgeldiği söyle • 
Diliyor. Çünkü, Şimal Kutpu, salon gi. 
bi bir yer olarak, - kısmen de olsa -
deği§mektedir. Açılacak otel, kalorifer. 
le ısıtılacak, orada Tango dansı yapıla. 
cak, hatıra olmak Uzere enstantane re • 
simler çekilecek ve sıcak, soğuk akar. 
suda yüzülebilecek! Bu suretle de Sen 
Morits, Davos, · Aroza gibi müstesna 
yerlere, şimalden öyle bir darbe indiri. 
liyor ki! Şimal Kutpu bir "Ski Cenne. 
ti,. diye anılacak, soğuğun derecesi ga.. 
ranti edilerek, kızak eğlencelerine, en 
hoş olmak ürere Şimal Kutpu saha a. 
çacaktır. Sonra "kış,, diye bir mevsim 
ayrılığı da görUlmiyecek, "Ha geldi! ha 
gidiyor!,, 18.fı işitilmiyecektir. Orada 
'19 veya 80 arz derecesinde, - Hamdol. 
aun! - daima kanunuevvel! Ayni hava 
ve ayni manzara! Hep mi? hep! 

Bu arada sıcak ve soğuk mefhumla.. 
nnın, alışkanlık itibariyle mesele sa • 
yıldığı da yazılarak, nasıl sıcak bir ik. 

time giden oranın havasını birkaç haf. 
ta içerisinde artık yadırgama?.Sa, bu 
eoğuk iklime giden için de vaziyetin 
öyle olacağı ortaya atılmakta ve yazın 
bunaltıcı sıcakJar.ında kornfortabl "Ku. 
tup oteli., nin çok rağbet göreceği, ote. 
lin hıncahınç dolacağı ileri sürülmek. 
tedir. Bu itibarla, ilk otel açıldıktan 
bi.raz sonra, Şimal Kutpunda başka o. 
tellerin de kurulacağı tahmin olunarak, 
le§ebbüsün yabana atılacak teşebblls.. 
!erden olmadığı noktasında durulmak. 
tadır, 

Bilhassa bu asrın başındanberi mem. 
Ieketlerinin muht~m fiyordlarını u • 
r.ak yerlerden gelen seyyahların rahat. 
ça ve doya doya seyredebilmeleri için 
ehliyetle faaliyet gösteren Norveç o • 

telclleri, şimdi bir adım daha ileri ata. 
rak, memleketlerinin daha yukarısının 
propagandasını dilden düfllrmüyorlar. 
Gayet açık ve gayet veciz bir ifadeyle, 
..Paro.la, Şimal Kutpudur!,, demek cllr. 
etini gösteriyorlar. Ve bu ciiretin ye. 
rinde bir cesaret hamlesinin yüksek bir 
derecesi olduğunu da samanm, fakat 
uzun değil, kısa bir zamanın isbata ye. 
teceğinden demvuruyorlar. 
Diğer taraftan, Şimal Kutpuna~ sey. 

yah çekmek için fazla ~klima da ha. 
cet olmadığını sözlerine katarak, genç. 
liklerine ilk bahtsız kutup araştırıcı. 
larının acıklı maceralarını okuyan ve 
daha yakın zamf,lda kutpun "fethedil. 
mesini", yani Aiiıundsen tarafından o. 
raya ulaşılmasını gazetelerinden takip 
eden kimselerin, bir defa .da kendileri 
bizzat oraya, "o yukarılara,, erişmek 

arzusunu duyacaklanna bahse giriyor. 
lar,; bahse girmekten çekim:niyeoekleri. 
ni . kaydederek, "ve bahsi mutlaka ka. 
zanacağız!,, da diyorlar. 

Hele, yazın bunaltıcı sıcaklarında 
miimkün olduğu kadar Şimal iktimlerL 
ne sığınan ve oralara kaçıp da "hatta 
çırılçıplak buz üstünde,, yatmağı, 

kum üstünde güneşten yanıp da cascav. 
lak olmağa tercih edenlerin, yeni vazi. 
yetteki fırsattan istifadeye teşne, kut. 
pa doğru, daha ileri gideceklerini, gi. 
receklerini iddiaya giriştikleri bab.. 
sin 1 inci planına alıyorlar. Ve Nor. 
veç otelcilerinin vaatlerine göre, 
seyyahlar, umduklanndan fazlasını bu. 

- Yanlışlık olacak ... Bu yaşa gel. 
dim, fare1er'in bu ~ekilde hareket etti. 
ğine dair biç bir ilim kitabında bir sa. 
tır okumadım ..• 

lacaklanlır. Bu sıcakta soğuğa ean a. 
tanlar, 1939 yazında yerytizUnUn şima. 
le en yakın oteline, "Kutup oteJi,, ne 
candan davtlidirler. 19 ıimaJ arz de.. 
recesi, meskende telefon ve telgraf, 
beynelmilel mutbak ! llutbağın beynel. 
milel olması gtSzetiliyor; çtınkU, asrın 

methur •'Kutup oteli,, nin tarihin Dlef. 
bur ''Ba.bll kulesi,, ıü andD"acağı sanı. 
lıyor. 

Yukarıda da ipret edildiği gibi, 
Şpitsbergende Kongsfiyordda, - daha 
tarailen - Ni • Alezun denilen kısmm. 
da kurulacak ve modern turizmin bü. 
tilr. icaplarına uyğun olarak içerisinde 
aranılacak her eeyin bulunması ihmal 
edilmiyecck olan ''Kutup oteli'', Nor • 
'veç devleti bütçesinde ayrılan 30.000 
Kronla yükselecekse de, bu işin mü. 

kemmelle§.Dleai yolundaki tatbikat, M. 

dece devletten beklenilmekte, .iş, yalnız 
hUkfunete bırakılmamaktadır. "Şimal 
Kutbu Oteli Anonim Şirketi,, isimli bir 
ıirket teşekkül ederek, derhal faaliye. 
te geçmi§tir. Bu oirket, inşaat işini i. 
dare etmektedir. inşaata gelince, yapı, 
başlamı§tır bile 1 

Otelin geniş bir lokanta kısmı, "dai. 
mi,, misafirlerin yemek yiyemiyecekle. 
ri ayrı bir lokanta olarak, burasının 
kapıları, yalnız Norveçin müteaddit 
turist gemileriyle yukarılara gelen ve 
oradan "şöyle bir uğrayıp geçiveren,, 
seyyahlara, açık tutulacaktır. Daimi 

veya &"eçici misafirlerin iyice cğlenebil. 
mesi hususunda, muhtelif şeyler dil!fil. 
nülmüştür; seyyahlar, istedikleri gibi 
ski, kızak vasıtalariyle kayıp koşabile. 
cekler, karlı araziye su yüztinil tercih 
edecek olurlarsa, motorbotlarla Kros 
ve Kongs fiyordları arasında romantik 
tenezzühlere çıkabileceklerdir. 

Bunlardan başka orijinal Eskimolar, 
seyyahları, köpekler tarafından çekilen 
kendi kızaklı arabalariyle gez.direcek • 
lerdir. lstek edenlere mahsus oln1ak ü. 
zere - tehlikeli - avlar da pr ograma 
dahildir: buz ayısı, ayı balığı v.s. üs. 
lelik küçük bir otel sineması da, çok u. 
zaklafitıkları &ehirleri arada bir göz.. 
nüne getirmek istiyenler varaa, onlıi.r 
hesabına filmler göstermeğe mahsus • 
tur. Uzun gecelerin kısalmış olduğu in. 
tibaınr uyandırabilecek başkaca eğlen. 
celer .... 

Şimal Kutbunun, zamanla deği§Rlek. 
te olduğu tekrarlanarak, gelecek yazm 
parolasmm .. Komforlu cUmudiyeler,, 

veya doğrudan doğruya "Şimal Kut&u,, 
olacağında JSrar mı! Israr! 

• 

1 

~~ ... 

K.-..,.akta EYArarı.e. 

Kısdlopralna ~ •ir evi yazlık 
tutmak isttye• kiracı i:lıe ev sahi•i &Pa.. 

smda... Kiracı,. ar.tıırr ~..ıra ev aramak 
Jçja '°Y boy~ tuarak bu sıcakta 
daha fula ~akt.a'.ftsa, o evi tat. 
mat kuarmda ~ para~· d'a cimri değil. 
Ancıtfr. cimri olan ev sahfbi, üstelik ti.. 
tiz mi titiz! 

- Bakın. ben altımda gürültü iste • · 
mem. Zaten onun için üatilmil kiraya 
vermiyorumr ama altımda da ~ıt oJlnra.. 
malı. Hele gece saat 8 buçultan. ı<Jlll'W~ 
Biz erken yatmağa aİı§ınışızd.r!, 

Onun kiracw olmağa namzet, de> te. 
minat üatUne· teminat vererek,. ltakın, 
nele-r diyor: 

- Biz piyano çalmayız, radyodan 
~anmayız, gramofonumuz· yok, şar. 
Ju sö~; .96z· dinlemez ~Ju, ço. 

euksuz, sakin, kendi halinde bir aile. 
yiz. Yalnıa ben' arada ıargan,. ederfm, 

ama o zaman da yilke girip kapıyı ar. 
kamdan: kapamağı vaaclttmekle, bu 
mahzur da ..... 

Ev sahibi! ne dette beğeninfniz? Bu;. 
Jla: da itiraz: ttti: 

- A a; d'edi ;: yük«! girip, de· p.rpra. 
etmek olmaz, ha! 

- Na~nl?. Şey; neden? 

- Alt katta yU1ttcn bfr trkırtı plclf: 
mf, ben yukarıda sıçan var sanına. q 
btrfunur da ürkerim! 

- Haa, .. evet! Şu halde, ga:rpn:. ~. 
neresini tavsiye edersiniz? 

- Mutlaka· gargara etmei J#lr •

bari bodruıu katma inip lWmlr!Bp. gl 
riniz! ? .. 

Ot Ve Et lfi .•. 

50 senedir et yemeyip e»t yiyen ln. 
giliz edibi Bernar Şavm 80 yaşından 
sonra hekim tavsiyesi Ur.erine et yenlie. 
ğe başlamasr, İilgilterede protestolarla 
karr•fandı~ Hatti, bu edibin mensup ol. 
a'uğu yalnız nebat yiyenler cemiyetinİll i 
kendisini' ihraç etmesi bekleniliyor. 

-

- Karısmm mhatine i~ış ... 
- O halde kansı hiç hasta olmıya. 

calr .. 

l.f1 M &: MA 

' 

- Ni~nım gUzel mi ? 
- Tıpkı Robert Taylora benziyor .. 

Yahır&t gözleri. KlarJc Gebl, burnu da 
Geri Kuped gıôi ..• 

- Affedersiniz, o 8eaiıa dit fırçam ... 
- A! I~usura.. bakmayın, öyle ise._ 

Ben otelin zannetmi11tim. .. 

- Ba ne kadar çok llilit böJle! 
Ba&Udan. mı korkuyoıınm? 

- Hayır, cereyaııd'ano#. 

$"u günlerde. bir adam. rene b6Jle 
sade nebat yemekle tarunmı~ b~ 

lolıantada öküz. eü luaartmaaı 7ukea 
yakaladı: 

- Vay? Dedi; ıae giriiyoram? Adeta 
&(izlerime illanar.uyacapn pli,.S 
:Rozbif yiyorsanuz, ha? 8b:, ha'! 

öteki hif: istinat. boal.am: 

- Ben; dedi: ne))atl pla aleı1Jan9 
ikinci derecesinMn bfr :kimseyfm. Bil L 
kinci sınıftan insanlar gibi, ben de ._ 
dece ot yi:·~, haY';anfarm etini yerim! 

Boşuna Yazmaaan 

Mak O'Hara, bir lskoçyalıdır •. Bu ya. 
kınlarda Londraya gelmişti. Pek Mele 
bir i§i vardı. Buna rağmentakaiye. 1liL. 
nıemekte inat bir~ murat blr!?-

Bu inadmm sekbi M>nllmaca, lala 
etmekten çekinmedi: 

- F.ğer arkamı şoföre-~ de- e;. 
turanam, tersine yofcufaktan rahatRL 
lanırnn; eğer önUmil şoföre çevirip tle 
oturursam, o zaman da başka sebeple 
gene hastalanırım, nıuhaJrl<ak ! 

- .Ne gibi? 

- Taksimetreye gömm ilişir de! 
Marum, lskoçyalı; Jıasis mi fıamP 

Fakat, buna rağmen bqka bir gün. o 
kadar acele· işi çıktı, ki bu Malt O'Ha. 

ranm, çaresiz bir taksiye bincli. Derlrm 
dağlık bir yerde yo•uş qağJ :hıerka, 
otomobil bayıra yuvarlanınuına zfk • 
zak gidişle hrzla:ndı. Jskoçyalt da te • 
laflandı : 

- Hey, şoiiör! Ne bu hız? Bir şey 
yapınız da yavaşlatmız! 
Şoför, endişeyle bağırdı: 

- Elimden ne gelir, ki? Fren tubml. 
yor! Otomobili ne yavaşlatabilirim, ne 
de durdurabilirim! Uçuruma doğru gL 
diyoruz, korkarım! 

Iskoçyalı, hıçkırdı; lildıı can kort.. 
ııiyle değil, ha! İ§te~ 

- Hiç değilse taksimetreyi dllrduL 
nuz o halde der lqwıa ~ fMla 
fazla yazınasm! ?_. 
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ğe b~ iJ ·depfti. Gerek 
sessiz. gerek .ıaes1i film ramm, 
lannda l:ıaaurier.e ihti~ g'iiriiL. 

dü. Mm 11,, bq kadın ~ er. 
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Mar?en 1>itri1ı 1'6 Grem 
.Garbonıın benz:erJeri .. 

li ~. ·ppklleı 1ceaat'lı, oma. 

zu lriirkHi giiltimaer duran Kardl 

Diytirh, sanki Madene ailesin. 

deııaııiıler P>i, aile jsimleri de 
Di)'tdb! . 

Greta 'Garıao ile Jlarleııe Di.y. 

ıtııih ,.ederine, on1ann ~mrdilde 
si fiknlcrin 'ima aahn~erinde. 

:kendileri olmachklannı sezdirme 

den göriio.ea bu .2 lleqire, .,U.. 
di Anıerilr.a4aa Jagütse,ıe cet • 
iDlişler.dit. Nmaı: liman -.6rilld• 
hazırlanan bir tngilis ftYlitıünıJe 

Greta ile .~ <tetmlllen ·•oy. 
nayacak,. üm!rrT! .. 

• • • 
Bu kadar benzerliklerine nf. 

men, yazık dlan 'taraf, mü~ 

len bir filmde oynayacak dere. 

cede temsil 'kabiliyetleri bulun .. · 

mamasıdır; dolayısile, bunlaı:, .o 
JllO§hur yddızlar ıfilmed oy.uadık 
lan müddetçe,. kendilerini .fuljle 

etmekle kalacaklartiırH.- • 

anın asıroa ounya 
defa dolaşıldı? 

ilk devrialem : 72 gün, 
Son ctevrialem: 3 gün, 

6 saat, 11 dakika •• 
19 saat •• 

Uzun bir zaman inaanlar dllnyanm 
düz olduğu kanaatini tapdılar. Sonra-

lan cesur demciler gllnepn n iatiWa 
nn nereden doğduğunu anlamak için 

tarka doğru .eyahatler yapt:L Fakat ba 
seyahatlerden bir daha dönmek naip 
olmamıştı. 

Kristof Kolomb aksi istikamette pr
bc doğru giden ilk seyyah oldu. Fakat 

dünyayı ilk dolqan ~ Magellandı. 
Arkadaşlarile birlikte 20 ey161 1919 da 

Sevilden ayrıldı. Filipin adalannda 
öldürüldükten sonra, arkada§ları bu 

büyük seferi 1083 günde bitirerek Se
vile avdet ettiler. 

Elli senedenbeıi devrWem seyahat
leri birbirini takip etti. Julea Vere

nin 80 günlük hayali reronınu kırmak, 
ilk devriilem arzusunu uyandırdL 

1889 aenesimenberi yapılan devri 
Alem aeyahatlerini ve bu seyahatlerin 
rekorlarından kısa olarak bahsedelim: 

1889 da ilk teşebbüs ve rekor Mia 
Helen Bley adında bir İngiliz kadını· 

na aittir. 72 gün 6 saat ve 11 dakikada 
dünyayı dolaşmağa muvaffak olmuştu. 

1890 senesinde Nevyorldu Francis 
:rrain 67 gün ı2 saat ve 5 dakikada 
yeni bir rekor tesis etti. 

1901 de Şikago polis tefi Charles 
Pitzmoria 60 gün 12 saat 29 dakikada 

kendinden evvel yapıJan rekorlan kır· 
dı. 

1903 de iki seyyah: J. Villis Sayre 

adlı bir İngiliz 54 gün 7 saat ve 2 ~ 

kikada, diğeri Henri Frederik 54 gün 

5 saat 22 dakikada birer yeni rekor 
yaptılar. 

1907 senesinde Kolonel _ Burlay 

Campbell 40 gün 19 saat ve 42 daki

kalık yeni bir rekor ortaya koyuyor
du. 

1911 senesinde bu rekoru Andre Ya-

..... 

Son tıe11rldlem aeycıMH ~ .. Hoga 

w nipalın Katerin Hepl>örn 

Hogs'un h,cyahatinı gösterir harita •• 

eger • Sbmit adb bir Franm 39 ela 
19 aaat 42 dakika ile kırdı. 

Harpten enelld en 80ll rekor Hll 
de Amerikalı Jobn H. Hear.e aittir.;' 
35 gün Zl saat ve 30 dakika. ' 

Büyük harpten sonra devı'Wem.,. 
yahatlerinde tayyare devri bqlar. tık 
seyahat Amen"kan ukeri tayyareleıia
den bir filonun ittirakile yap~ deni 
ilemdir. Bu güç sefer 17 gün aOrllp 
tren ve vapurun rekorunu kırmama .. 
na rağmen uçuç saatlerini hesap ede11-
sek 14 gün ve ıs saatlik bir zamanda 
yapılmış olduğunu görilrilz. 

Büyük harpten sonraki ilk rekor 92& 

senesinde 28 gün ı4 saat ve 315 dald· 
ka .olarak vapur, tren ve tayyareden 
istüade ıuretile Edvard S. Evans "' 
Linton Vells tarafından yapılmııtır. • 

928 senesinde, 23 gün ıs saat 21 
dakika ile 19ı3 .de de bir rekor yaP1JUI 
olan Johns H. Hean ve yUzbqı Coı. 
lyer deniz kara ve bava vasıtalarmdaa 
istifade suretile yeni bir rekor yaplDlf 
oluyorlardı. 

929 da Graf zeplin 20 gün ve 4 .. 
atlik bir hava rekoru ile dünyayı d• 
laftı. 

931 senesinde "Vinme Hal,, isimli 
tayyaresile Viley Post ve arkadaşı U.
rafından ilk defa olarak yalnız tayyare 
kullanılmak üzere 8 gün 15 saat ve 51 
dakika ile tayyare devrialem rekona 
elde edildi. 

933 senesinde Viley Post bu sefer 
yalnız batına yapIDIJ olduğu seyahati
ni 7 gün 8 saat 49 da'kikalık yeni bir 
rekorte tesis etti. Bu rekor Hovarcl 
Hilghesin tarafından kınlınış ise de 
bugün için bapna tek yapılan devri· 
Alem rekoru olarak eayılma'ktadır. 

En son ve gi!nün rekoru Hovad 
Hughesin yap:nış olduğu 3 güiı ı9 q. 

atlik rekordur. 

Acaba bir gün dünyayı biç yere in- · 
meden dolaımak kabil olacak mı? 

G - KURUN an U..A VESi 



J2 mart 1917 de Petrograd garnizonu 
smıu müteakip, isyan ihtilile iİıkılip 

Uç gün içinde yeryüzünün en geni1 
mutlak hiilriimdarhğı olan Rusyayı 

ıtlW kapladı. 

·Bu Uç giln yalnız Rusyayı değil, bü
dilnyayı ve tarihi değiıtirmiı. oldu. 

Ba Uç gün içinde Rus hanedanı inti
etti. imparatorla beraber bütün Ro
of hanedanı, halkın vicdanında o 
mevcut olup bir daha avdet etıniy~ 

• bir batıra çizgisi halinde kaldı. 
12 martta Çar ikinci Nikola 'kendisini 
aaaratorluğun mukaddes ve tam ikti -
a sahip •ıı olarak sayıyordu. 

18 martta Pskov istasyonunda saat 
duran imparatorun hususi treninde 

·kes tarafından ihanete uğramıı ve 
keldilmit olan Çar tahttan feragatini 
tin Rusyaya ilan edilmek üzere iıma 
·yordu. 

Tahttan feragat ettiği gece imparator 
sual defterine töyle fUJDJttı: 
",ihanet, alçaklık ve desise 1,, 
·ç.r lliçbir ıiyast kudret ve nüfuzu 

.dığından yeni hükfimetin himayt
• kmdisinin ve ailesinin hayatını kur

k için istiyordu. Yeni hükQmetin 
olan prenı Lvova yazmq olduğu 

ısual mahiyetteki mektubunda Çar II. 
Nikola ailesinin himayesini kendisi

halef olan ihtilllci halk 'kuvvetinden 
ep ediyordu. 

8ABIK ÇARI KURTARMAK iÇiN •· ;: Tüttan feragatibden sonra yeni hü-
tin imparator ve ailesine kartı hat 

hareketi bir tek ve yeglne mevzu 
e bina edilmitti: 

•- Xarpmı.8'da: Artık aiyut bir dü1· 
mevcut de fildir: Onilmüzde fani 

ıılardan mürekkep derin bir ıztırap 
le bulunan bir aile vaniıı'. Yeni ih

d hUkametin terefini, ıerefaiz bir 
kirletmemek için, himayemiz altın

bulunan bu ailenin muhafazasım te
etmeliyb . ., 

Pakat intikam v,c kana ıuumış bir 
w birçok · brgaplıklar arasında 

,,,_ 

~
-.. · 

1; ,,._ ·. . '·~ 

Çann ailesini kurtarmak, bafUilması 

güç bir itti. 
Bir tek çare vardı ki O da, imparator 

ailesini ecnebi bir memlekete yollamak
tı. 

Fakat büyük harp devam ettiğinden 

muharip ve bitaraf bütün memleketle
rin kapladığı sabık Çara 'kapalı kalmııtı. 

Bunun neticesi olarak İngiltere hU
kOmetine müracaata karar verildi. Bu 
karar Çar ve çariçenin arzulanna muta
bıktı. 

21 martta ihtililci hük6metin Harici
ye nazın P. Miliovkov bu mevzua dair 
İngiliz sefiri Sir George Bucbanan ile 
temasta bulundu. 

23 martta Londradan, İngiltere kral 
Te hükOmetinin sabık Rusya imparatoru 
nun ve ailesinin miısafiretini kabulle şe
ref duyacaklanna dair bir cevap geldi. 

thtililin ilk günlerinde Çar ve ailesi· 
nin Rusyayı terketmeleri için hiçbir 
harici zorluk mevcut olmamasına rağ

men, ihtilalin dahilde doğuıtduğu ve 
atılması gilç olan maniler mevcut. bulu
nuyordu. 

iHTiLALCiLERiN MOMANAATI 

Çar ve ailesinin memleketi terketme
lerine dair ittihaz edilen karar, ihtililci
lerin tiddetli tehevvür ve infiallerin~ 
•ebebiyet yerdi. Hatta imparatoru zorla 
yakalamak üzere Çara!.ce - Selo sara
yındaki kuYVetli muhafazaya rağmen 

bir baskına tetebbUı edildi. Saraya, im
paratorun yanına kadar girmeğe muva!-

... * -- "'' Çar i kinci Nilıola ve ai· 
leainin yirminci ölüm 
yılı münaaebetiyle yasılıp 
Frana~culan dilimize çev
rilen bu yasıya ait reaim
ler Çarın bir doatrına hedi
ye ettiii laumai bir albüm
den alınmqtır. 

fak otan ihtlWciler 1ıir tnaldUf eseri ot. 
rak arzulannda muvaffak olamadan püs 
kürtüldüler. 

İmparator ailesini Ruayadan çıkara
bilmek için kendilerini fimendifesle ti
mal denizi aahillerinde bekliyecek olan 
bir İngiliz kruvazörüne ulattırmak üze
re Movrmanllk limanına götürmek icap 
ediyordu. Fakat ihtililin ilk haftalan 

olan bu devirde birçok ihtilil komite• 
terinin tam iktidara sahip olduklarından 
Petrograddan Çar ve ailesini hamil tre
ni hareket ettirmeğe teşebbüsün derhal 
bir aksülamel doğurması ihtimali mev
cuttu. 

fhtilalle bozulan hükQmet ctoritesinin 
teeaaüsünü ve hallan mümkün mertebe 
sükün bulmasını beklemek icap eıdiyor
du. Bu da ancak iki üç ay gibi bir zama-

na muhtaçtı. 
Haziran ayında -projeyi tehlikesiz bir 

surette tahakkuk ettirmek zamanı gel
ınitti. Fakat ayni zamanda sabık Çarın 
tngiltereye gelebilmesi için vcrilmit 
ola!J vaad de esaslı bir ıekilde değitmit 
bulunuyordu. 

J O nisandan itibaren İngiliz gazetele
ri Hariciye nezaretinin meıkQk bir "teb
liği resmisini nqrettiler. Bu resmi teb
liğ ezcümie diyordu ki : 

.. _ tngiltere hilk6meti, imparator ai
lesi için •udettiği misafirette musir 
değildir. 

Bu mühim manah tebliğ, o .zaman 
Baıveldl bulunan Loyd Corcun Çar ai
lelinin tngiltereye ıelmemesl için milaa 
ade etmemek karannı gizliyordu. Böyle 
bir karar ile neticenin bir' facia olacağını 

Loyd Corç evvelden sezemedi. tıte bu
nun içindir 'ki Çar ailesinin yokedilmesia 
den sonra tabii olarak hadisenin bütila 
mesuliyetinden kurtulmağa çabaladı. 

Çann yeleni olan İngiltere kralı ~ 
teveffa V inci Jorj ölümilne kadar 
yakın akrabaunın feci akil>Jtlerinin de-

(S- 10 --•> 

amt' Mftkdll'I;' 
lan, dolanı yendi. Hemen ayni alqam, 
ayni gece, yeğeni Karla bir mektup ya. 
ap, hepsini kendisine bildirdi ve derhal 
'.Avrupaya dönerek mirasını tesellüm 
etmesi ricasında bulundu. Sonra kur • 
lulmUf, içi rahatlamış bir halde geniı 
bir nef ea alarak, gerindi. 

Ertesi gtlD eehre gitti. Evelineyle 
a&lepıiştiler. 1ete ıimdi iyi bu'; kendi. 
.ı her pyl ölrenecektl; bemencedk! 
Artık, ıUphenin, tohumunu atan doet.. 
1anıı haklı olup olmadıktan, açığa vu. 
neakt.J. Evet. evet; o, vuzuha kavut • 
mak arsuaundaydı, tam bir vuzuha! 

Öflenden ao"iıranın 5 inci saatinde, 
Jlatiyu, sözleşilen saatten · çok evvel, 
"'Vayser Hof •• otelinin ön holtınde, bir 
töşeye ilipnlşti. Evelineİıln yU.zllnU 
gözleri önttne getiriyordu: onun, kendi. 
•i vaziyeti anlatınca soğuklaştığmı ve 
~ayrtsızlqtıjmı görüyordu, onun aya. 
ia kalktığım ve artık belağatsiz bir ta. 
yurla, yan l&fll'IDJşbk ifade eden te. 
beaUmle oradan, karşısından uzakla. 
eıp Bilindiğini seçiyordu. Sabursuzluk, 
bu bekleme aaatinde içini kemiriyordu; 
Meta eritiyordu. Sevdiği biricik insan. 
11an tllphelenme sorunda kalmak, · mltt.. 
lıit eey! Delikanlı kendisine her oeYi. 
hepsini anlatınca, kız ne diyecekti aca. 
ba? 

Kız, neeeH ve ümitli, hayattan men 
nun, cevval, geldi. Gözleri, hiç bir sa.. 
man bugilnkinden daha çok aydınlık 
aaçmaml§b. Bulundukları geniş saha, 
lıla.tlyua birdenbire dardan daha dar 
~lerek, delikanlı, endişeyle tazyik duy. 
du, bunaldı ve Evelineyi bir ricala kar. 
ııladı: 

- Hemen buradan çıkıp gidelim, o. 
lur mu? 

Bir taksiye bindiler; taksi, onları 
hızla oradan götürdü, uçurdu. Yolda 
kız delikanlıya hayretle yandan baka. 
rak: 

- Neyin var, Matiyas? diyordu; o. 
kadar.acaipsin ki! Öyle sır dolu bir ha. 
lin var berind&, ki bugün! 

Matiyas sustu. Ve ti dıpnda, kUçUk 
bir gazinonun bahçesinde, yapayalnız 
bqbaşa kaldıkları zaman, Matiyu, tek 
em söylemeden, kütüphanede wlduğu 
teyt masanın tlstUne koydu, parmaklL 
rmm ucuyla Jur.a doğru ıtt. 

Kız, llzerindld yazıyı okuyunca, Ur. 
lrerek, sordu: 

- Bir vasiyetname nü? 
1 Delikanlı, mümkUn oldufu kadar eo. 
fukkanh görUnerek, bqmı salladı: 

-Oku! 

Sonra, bqmı öte ya.na çevirdi, göl • 
&n yana.. Göderi ~klarda, uzun 
mllddet, tl yaknun~an bir cevap bek. 
Jedi; tek bir kelime! 

Çok. çok zaman geçmişti ki aradan, 
iar, usun biçimli bir el, nilvuiıle ken. 
di eli tlzerlne yerleeti: 

- Bi~are genç! 
Matiyu çehresbıi kndan yana d6n. 

dtlrllp, ona bakarken, kalbinde henll 

Dfinya afnema dkmin<lı .-.. W>dikot!eı ~ oba lley VeatC11 
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kUçUcük bir ümit tutunuyordu. Kam 
gözleri, koyu koyu parıltılı ve bu göz. 
lerde yq pmltılan ... 

- Ey, ılmdi söyle •. Evetine! 
- Sen, kendisinin olan teyl, yeğeni. 

ne terkedersin ve biz, Katiyu... bia de 
yeni bqtaıı baflanz! 

- Biz mi? 

- Tabii biz;. yani, .. aen, benden ge. 
ne hotlamyonıan eğer, Katiyu! 

O aman, delikanJinm pnif gapün. 
den, kızm · o zamUıa kadar hiç işitme. 
diği kuvvetli akiall, hllr aldali bir kah.. 
kahadır koptu. Bu kahkaha. k&r11 in. 
yıya kadar abedip, -aksiaeduı orada. 
ki yflbek, muhtefeaı çamlıktan priain 

geri dönerek bulunduklan yeri çmlat. 
b; 2 kat bir akaiaeda ... 

Sonra, Mattyu. Evelineyi, kollan a. 
rasma ala.fak mlrtı. Erkek, para w 
mal, mtllk kaybetmı,ti; fakat bunlara 
mukabil bir dip, hayır, bir inan bul • 
muetu! 
Artık dünya, suratı asık değildi; yer. 

yllzU aomurtmıyordu. Binlerce ve bin. 
lerce beyu çiçek, dörtbir tarafta alev. 
)eniyor, alev alev yanıyor ve her taraf, 
kuşların cm1 cıvıl ötilpeel Te ltlnel 
aydmlığı ile dolll\.or; ..• dolup tqıyor. 

du!!_ 
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(Bqtarafı 6 ınc:ıda). 
tın bir ıztırap ye clemile yapdı. 

Tobolsto fChri Çar ailesini feci akibe
tine götilren yolda son merhaledir. 1918 

temmuzunun 18 inci güntı Uralm mer
kezi olan Ekaterinburgda Çar ailesinin 
katli vaki oldu. 

Bu şehir şimdi Sverdlovsk adım ta~ı

maktadır. 

Garip ve acıklı bir nokta vardır 1ri 
Romanof ailesinin son Çan olan ikinci 

Nikola ve ailesi efradı Ipatyef namında 
bir Rusun evinde öldürülmüşlerdir. 

Bu ipatyef ayni ismi ta11yan ailesinin 
son ferdidir. Bu aile PolonyaWann ce-
bir ve şiddetinden kaçan Romanof aile· 
sinin ilk Çan olan MikhaiJ Romanofun 

tahta seçilmesinden evvel sığındığı ve 
saklı kaldığı manastın kuran ailedir. 

Bugün epeyce uzaklafDUJ bir mazi 
olan Çar il inci Nikolanın BOn zamanla-

nnı tetla"'k edersek, görürüz ki, Çan bü
tün haıdiseler mukadderata meşum bir 

bağla dUğilmlemitti. Ve denebilir ki bil
din hayabnca II inci Nikola meşum bir 

kadrin yükünü omuzların • t hissederek 
f.qımlfbr. 

Harpten ve ihtiWden çok zaman ev
ftl. Çar Nikola, nazırlarından Stolypine 
bir gün demiştir ki : 

"- Tetcbbüste bulunduğum hiçbir 
tefde muvaffakiyet hasıl olmadı. Ben 

pnssız bir insanım. Böyle bir halde, in
an iradesi bir şey yapmaktan acizdir. 

Doğıduğum gün olan 6 mayıs bahtsız 

Yobun bayramına tesadüf eder. Kaç de-

fa kendi kendime patriğin şu sözlerini 
tekrarlanm: 
"'-Korktuğum fCY baınna gelendir. 

ŞUphelendiğim her ıey, beni bekliyen-

dir. Hiçbir zaman rahatını, sükunum, 

istirahatim olmayacak; hercümerç beni 
beni hiçbir zaman serbest bırakmayacak 
tn'.,, 

Sarıyer kampı 
(&lf '"°fı 7 iwoide) 

grama konacak talimatnamenin icabet. 
tirdiif kayıtlar yüklü. Bu noktadan 

kampı biraz aerbeat vaziyete sokmalı. 
Sonra kampm yerleri sabit olmamalı. 
dır. Bir bmpm talebeleri diğer. kamp. 

larla mübadele etmek, kamplar şehir L 
çerlsinclen uzak ohiıalıdır. 

Bay Şllkrtl yanında buluıı-.n kamp 
öğretmeni Bay Avni ve NQrtye. &ordu; 

- Siz ne dersiniz . vkadqlar, ôyle 
~· ., ~u mı... · .. 

- Tabil, ta.bil, dediler. 

Saat 23 il bulmU§lu. Öğretmenlere 
veda ederek ayrıldım. . Gelecek yıllarda 

kamplann daha fazla teklmlll edeceği 
pek tabiidir.. . . 

H. BEDR~ ULCEN 

ıe - KVRUN'an ILlVBSI 

1 

çocukları 
(BCI§ tcmıfı 1 Wıci aayıfada) 

gtızel olmamasının bir sebebidir. Ker 
ki daha, daha çirkin ve fena olsalar
dı .. Ô zaman Reşadın hakikaten hu
maine bulduğum kltabmı bu beşeri 

olmayan güzel ve iyi tasvirlere, Ulzum 
suzlıklara daha başka beşeri mahi
yette hatalar kanşmış görftr, sevini• 
dlm. 

Reş•t Ekremln son hlkAyesl (Ço
cuk hırsızı) ötekilerinden daha za
yıf olmasına rağmen bUytlk bir kom
pozisyona gtt~tğlnl bize göeterm•l i
tibariyle dikkate değer. Reşat Ekrem 
bize Le Grand Maulnes ayannda bir 
kitap verecektir. Buna eminim. 

8Aftt FAiK 

Milyoner 
tayyareci 

(VattaraJı 9 l&KCMdaJ 
yor. Milyonerdir, sinemacıdır, tayyare. 
eldir ... Nasıl olur da tanınmaz! Bundan 
bqka, çok iyi bir çocuktur... Arkadaş. 
htı candandır... Yanında her eeydea 
bahsedebilirsfııiz: Sinemadan, tayyare. 
ellikten, dllnya ahvalinden... · 

"'Birçok kız bilirim ki, Hova.rdm re. 
simlerini nerde bulsalar kesip odalan. 
na astıklarmı bana_ söylemişlerdir-

Jan Müra 

Hanri Dekual? gibi Jan Müra da u. 
mumf harpte tayyarecilik etml§Ur. 

Şimdi o da artist ve o da kendisini Ho. 
vard Hughes'e herkesten yakın bulu. 
yor ... 

Her iki cihetten meslektaşı olan bu 
genç kız hakkmda diyor ki: 

- ilk defa olarak onu, bir akşam, 
sinemacılarm bir toplantrsmda gör. 

düm. Orda tanıştık. O gece kalktık be. 
raber, Loe Ance.Josa gittik. Orada An.. 
na Bella, Polet Goddar, Katerin Hep. 
bum, Cincer Rocers hep beraberdik ... ,, 

''Tarihte Katerin Hepburn Hovartla 
pek o kadar alakadar olmtyormuş. Fa. 
kat sonraları kendislııi çok sevmiş ..• 

Bugün nişanlı sayılıyorlar... Yarm da 

belki evlenecekler ... 
• Valas· Beri .. Arizona Bil" ismindeki 

filmde methur Meksikalı · iblilllci VJu 
Villayı tekrar canlaodıı:maktadır. Ayni 
filmde Vircinya Brqs Te Lnis-~ton da 
rol almı,lardır. 

• Silviya Batay bu ayın 12 ainde •u 
numarala kamp" ismindeki filmi cevinne
ye ı...ıa)'lleakbr. Kendisiyle beraber oy
nayacak erkek al'tfırt Rene Dari'dir. 

• Danyel Da176 "Kalya" yı bitirdikten 
sonra "Parisln Rfid>ebeli" filmini fransıs
ea olarak tekrar ç~vlreeelttlr. 

• 1.tmmn tarife lrombyonu ikinci toplan. 
h~ınl varınld çıı~nınhn J!Ünü l>f'niz Tica
ret miidQrlülftnde yapacakhr. 

(8 inci sayı/aadn devam), 
merak izleri,-tecessüsle yokladı. Def • 
ter, elle katlanmış bir kaba sarılmıştı; 
bu kiğıttan kap ii7.erinde de narin bir 
el yazısı ile ısu yazılmış bulunuyordu; 
"Vasiyetnamem,,. Yalnız bu, fakat bu_ 
dalgın Matiyasm varhğmı hakikate ir. 
caa yetti. Daha ilk saniyede, bu el ya. 
zıamm babasının el yazısı olduğunu ta. 
mdı. ,, 
Kayıp vasiyetname! M.atiyas, çiftlik 

sahibinin ölümüne sebep olan kazadan 
sonra bunun nasıl arandığını iyice ha. 
tırlıyordu. Nafile! Hiç kimse, bunu 
ke§fedememişti . ve buraya nasıl geldi. 
ğini de, Tann bilirdi. Ve o zaman -
bundan tabii ne olabilirdi? - Matiyu, 
oğul srfatiyle mirasa konmuştu. Yeğen 
olan Karlden başka hiç bir akraba bu. 
lumnadığmdan, her şey hlç bir gtlçlU. . 
ğe uğramadan halledilmişti. Amerika.· 
da tahsil gören yeğen Kari için, baba. 
tahsil masrafını ödeyordu. Oğul Kati. 
yas da, bu masrafı ödemeğe devam et. 
ti. Bu da tabii bir şeydi. 

Ortalığı karanlık hayli bastırmıştı, 
ilkin !.fatiyu daha 1ıil1 ldltUphanede 
hiç krpmiamadan oturuyor ve bu sıra.. 
da vaa1yetnameyl avuçulan arasında 
tutuyordu. Ansızm sert bir hareketle 
doğruldu, limbayı yaktı ve defter kabı 
arasındaki zamkla yapıştırılmamrş 
zarftaki bir deste beyaz mektup k~ğıt.. 
dmı çözdü. Neden bu kadar müteheyyi~ 
olduğunu kestiremiyordu. Karanlık bir 
duygu. içerisini kaplayıvermişti. Yazı. 
tanlan, kendini zaptedemiyerek, oku • 
duğuna inanmaz bakışlarla, süratle 
gömen geçirdi. Sonra yavaş ve tonsuz 
bir sesle. şöyle dedi : 

- Mirastan mahrum bırakılmışım! 
Ve şimdi o mazideki bir sahne, Ma. 

tiyasm gözleri önünde canlandı: baba. 
sı, kendisinin, Matiyasm, Mariya ile, 
kendisinin genç yaşındayken sevdiği 
kadının km ile evlenmesi için, yalva • 
rarak, . karşısmda duruyordu. Baba, bu 
suretle yıllanmış bir haksızlığın kefa. 
retini vermek istiyordu. Matiyas, Ade. 
ti üzere kısa kesip inat ederek, imtina 
göstermişti. Ve şimdi avuçlan arasın.. 
da tuttuğu vesikada yazılı olan; Ama.. 
rikadaki Karl lehine oğlunu mirastan. 
mahrum bırakmaktı. Çiftlik, şehirdeki 
ticarethane.. Babaya ait bulunan her 
şey, ne varsa hepsi. yeğene tahsis olun. 
muştu. Kendisine, Matiyasa sadece kU. 
çük bir vuife ifasr kabyorau. · 

Delikanlı, yemek odasriıa indi ve ya.. 
meğini mekanik bir şekilde yedi. Son. 
ra gene sakin, krmıldanmaksızm orada 
oturup, g6derini -vasiyetnameye diktt 

. Nasıl olurdu, ne olurdu sanki, bu vul. 
yetnamey1 töylecene ate!le abveney • 
di '! Hiç kimse, hiç bir vakit olan biten. 
den 7.erre kadar bir l8'Y sezememt ! 
Dehşetli bir histi. bunu bilmek: . yani, 
etrafında bulunan ve kendi mah. mUL 
kil diye göz gezdirdiği her şey, hiç de 
kendisine ait değil, hatti asil kendL 

sarıyer-ıc,ampı 

bir gece 
70 çocuk _qazı 'deniz kenarında 

t:ğlencelerie geçir igor 

HER yıl olduğu gibi ilkokul ço. ~ 

cuklarıru yaz tatilinden istifade 
ettirmek maksadiyle· açılan Çocuk 
kampları bu yıl da geniş uıikyasta a. 
çılarak faaliyete geçmiş bulunmakta • 
dır. Kamplar, Florya, Yeşilköy, Eren. 
köy, Kızıltoprak ve Sarıyer olmak tu.e. 
re beş yerde kurulmuştur. Talebeni.iı 
kamplardan aza.mi şekilde istifade ede. 
bilmeleri için Pedagoji ve kamp tedri. 
satı bakımından birçok yenilikler ya • 
pılmış ve her birine vesait verilmiştir. 

Yıl içinde kamplann talebe azlığı ve 
viliyet bütçesi darlığı dolayısiyle açıL 
mayacağı ileriye sürülmüş, fakat yapı. 
lan bütün teşebbüsler ve Iedakirhklar. 
la bu vaziyetiq önüne geçilmiştir. 

Kamplar çocukların yaz tatilinde ye. 
gaıte eğlenceleri ve dinlenme yerleri oL 
duğu için bunlarm umumlleştirilmeai 

güphesiz ki yapılması icabeden en mü. 
him işler arasındadır. 

Biz, bu yazmnma Sarıyer kampmm 
gece hayatını, çocuklarm faali)'etini ve 
eğlencelerini okuuyucularmııza göster. 
meğe çalışacağız. 

• • • 
Sarıyer kampının binaamdan içeri 

giriyoruz. · Saat tam 5.45! .•• Yemek 
zamanı bitmif, çocuklar sofralarından 
kalkarak bahçede geziniyorlar ... Bitk&Al 
dakika sonra bir zil sesi. Bu zil bize 
kampın gece eğlencelerinin başladığını 
İlnlatıtor. Kamp direktörü Bay Şükrü 
anlatıyor: · 

- Bu akşamki prograınımu.a göre 
tam çocukların arzu ettiği bir eğlence 
•·ar ••ır .. ,,...~ ' K :t-n b' öğret~ " . ..~-e;v...,,. araguz.u ır • 
men arkadaş çocuklara göre ve onlann 
anlayabileceği bir dille oynabyo~ Şim. 
di göreceksiniz. Çocuklar bu eğlenceyi 
o kadar çok aeviyorlar ki, hemen ha.. 
men her zaman olsa, yine bıkmayacak. 
lar. 

Birlikte bahçeye çıktık; Bah~ bir 
köşesinde beyaz bir perde var. Arka. 
smda bir ışık yanıyor. ÖDllnde çocuk. 
lar büyük bir merakla bekliyorlar. BL 
zi görünce selimladılar. 

- Tün aydın öğretmen. 
.. - Çocuklar, dedim, benim dek&. 

ragözünüzil seyretmeme mUsaade eder 
misiniz? 

- Tabii, tabii, öğretmen. Diye ba -
ğırr .. ':rJ'lr. 

Az sonra perde açılmıştı. Bir öğret. 
nıen karagözün oynanacak oyununu 
anlnttt: 

" - Çocuklar bu akı;:amki oyunda 
Karagözün eski mahalle okullal-tnda 

derse ~l ça.lıştığmı; eski öğretmen • 
lerin talebeye nasıl ders okuttuklarını 
göreceksiniz.,. 

Mevzu hakikaten enteresan ve uyğtm 
olarak seçilmişti. Karagöz başladı. Fa. 
kat bizim seyrettiğimiz Karagözden 
çok farklı. 

Perde açıldığı zaman umumi prkı 
yerine şimdi, bir eski okul §&I'kısı, 

mahale mektebi şaklısını dinleniyor. 
du. öğreten Karagöz oyununra ço. 
cukları hem eğlendirmesi, hem de onla. 
ra ders vermesi noktasından çok isa • 
betli buluşlarla işe girişmişti. 

Karagöz oynarken çocukların eski 
mahalle mektebi talebesinin hep birden 
ders okuma şekline hayretle karışık 
kahkahaları bahçeyi <;mlatryordu. Ka • 
ragöz kırk dakika kadar sllrdU. Ondan 
sonra yine zil sesi! Bu yatmaya hazır. 
Irk zili idi. 

On beş yirmi dakika sonra ikinci bir 
zil daha çaldı. Artık mapta herkes 
yerli yerine çekilmiş, çocuklar uykuya 
yat-ı m·., .. aı. 

Öğretmen ve direktörler toplantı o. 
dasına geçtiler. Umumt olarak yarınki 
çalışma programını vücuda getirmek 
üzere konuşmaya başladılar. 

Kamp terbiye Belinin reisliği altında 
toplanan tedris heyeti program üzerin.. 
de bir hayli müna1'aşalar yapıyorlardı. 
Kamp programmm haznianmuı hiç 
de zannedildiği gibi kolay bir Jt değil-

Program hazırlandıktan sonra kamp 
direktöri.:;·le kıs& bir konuşma yaptık. 
Dir~ktör şöyle anlatıyordu: 

.. - Kampm mevcudu 70 kişiye ya. 
kındır. Gördüğünüz gibi her akşam 
günlük bir program vücuda getiriyo • 
l'1lZ. Programa göre sabhları yedi bu. 
çukta kalkma ve bundan sonra sıra. 
siyle temizlik. bayr:ık töreni. ı. · · "1. 
jımrıastik, deniz banyoeu, öğle uykusu. 

Ondan sonra da her giln değişen mul_ı. 
telif eğlenceler, oyunlar ve geziler. Ge. 
ce programımız da hemen hemen de~i. 
şir. Gördüğünüz gibi bazı l{ara~öz. !:ıı. 

zı defa hikaye, masal ve gece eğlence. 
leri, radyo, müsamere yapılır. Talebeyi 
on beş günde bir tartar, kampın k!'n. 
disine kuandlnnış olduğu kiloyu tes. 
bit ederiz. 

- Kampın daha başka bakımlardan 
değiş ikliklere ihtiyacı vıµ- mıdır! 

- Kampın programı biraz yUklil ge.. 
liyor. Bunun i<:in her gün yeni program 
yapmak meC'hııriyeti var. Fakat pro • 

(Soou 10 wıcu SGYtfado) 
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O ; Ö~lJ .M.>E· durduğu pencere. 
den dı§anya, bahçenin cill w. 

rulmuş gibi yeşilliğine, donuk gümüş 
gibi ti uzaklara doğru genişliyen gö. 
IUn parıltısına bakıyordu. Apaçık ça. 
yırlar ve tarlalar üzerinde yatan sük1ln, 
Rngin manzaranın uzlaştırıcı intibaı, 

yorgun kalbine hUUU ediyordu. Kendi. 
sini aylardanberi tedirgin eden Uzücll 
bir sualin cevabını bulmak, muğlak bir 
mesele hakkında vazih bir kanaat edin. 
mek üzere, gürültülü patırdılı şehirden 
bu inzivaya kaçıp sığınmıştı; Evetine, 
kendisini seviyor muydu? Matiyas, 
kendi bakımından bunda herhalde hiç 
tereddüde kapılmazdı; lüin, dostlan 
kalbine şüphenin tohumunu atmağa 
muvaffak olmuşlardı; babasmm bUtiln 
yaşadığı müddetçe hastası bulunduğu 
şu müzmin, ~irltin ~i;.._ı, ,.. .. ;., ,, 

Matiyasın hali, vaktı yerındcydi. Şe. 
birde bir ticarethaneye sahipti; bun • 
dan başka burada da, boş zamanlarını 
geçirdiği ve gene babasının bir mirası 
olan bu çiftliğ<' .. Matiyasm sevdiği kız, 
mütenasip endıımlı güzel Eveline, se. 
nelerdenberi küçük· bir firmada steno. 
tipist olarak çalışıyordu. Kızm orada 
terakki etmek illtimali pek azdı. Ve 
dostlan da tam bu noktadan tuttur. 
muşlar, şüpheyle Matiyasm zihnini 
kurcalamışlardı; kız, bundan dolayı a. 
yıplanamazdı bir bakıma ve her halde 
aklı da tsabetle kendisine bu yolu gös. 
terirdi; yani, Matiyasla evlenmenin 
kendisi için büyük şans olduğunu .. 
Şimdi erkeği kıvrandıran da buydu 

işte; o, sırf kendi öz varlığının sevil. 
mesini istiyordu; Arızt sebeplerle şah. 
smın sevilmesini değil ! 
Ağır adımlarla yukarıya, kitap oda. 

ama çıkb; esmer, tahta kaplı duvarla. 
rmın bazı mesut gençlik saatlerini ha. 
tırlattığı kütüphaneye.. Ve çocukken 
çok defa o kitaplar Aleminin derinliff. 
ne daldığı gibi, öylece ıimdl de yeni • 
den zamanı ve meki.m unuttu, eski, 
yapraklan sararmış kitapların sayıfa. 
lannı ta ortalık kararıncaya . kadar e. 
virip çevirdi, gözleri öntlnde sıralanan 
yazıları okudu. En önde de, aec;meksi • 
zin, sapa bir yerde duran bir raftan ka. 
'•ncan~ bir defter çelierek, (ehreeinde 
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O timdi yıldızlan yeryüzünde değil, gökyüzünde arayor, yıldızlara HoliYUtta 
değil, semalarda arkadatlık ediyor. Fakat ... 
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Eski arkadaılan onu hala seviyorlar! 

-
O şimdi yıldızlan yeryU. 

zllnde değil gökyüzünde arı. 
yor, yıldızlara Holivutta de. 
ğil, semalarda arkadaşlık edi. 
yor. Fakat. .• F.ski arkadaşlan 
onu hala seviyorlar! 

Dünyayı üç günde dolaşan tayyareci 
Bovard Hughes'in, ayni mmanda mtl. 
JODer ve sinemacı olduğunu biliyorsu. 
auz. Parayı zaten film çevirterek ka. 
sanmıştır. Fakat, şimdi gözü daha 
,.Ukseklerde ... Yıldızlan artık dünyada 
değil, gökyüzünde arayor ve Holivutta. 
ki yıldızlara değil, semadaki yıldızlara 
arkadaşlık ediyor. 

Bununla beraber, Holivuttaki eski 
arkadaşları onu yine seviyorlar. F.akL 
C1en sahne vaziliğini ve film sermaye. 
darlığı yapmış olan Hovard Bughea 
hakkında meşhur yıldızların ne düşün. 
C1llklerini öğrenmek ister misiniz? 

Jşte bakın ne diyorlar: 

Hanri Dekuan 
Danyel Daryö'nün kocası da sinema. 

alır ve sahne vazııdır. Ayni zamanda, 
o da vaktiyle - umumi harpte - tay. 
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' yarecilik etmiştir. 
Anlatıyor : 
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- Bovartla bir ziyafette tanıpnq. 

tık! ikimiz de tayyareciyiz diye m&SL 
da bizi yanyana oturtmuş!ardı. Fen• 
da olmadı, Havadan, sudan - yani ha. 
vacılıktan ve deniz tayyareciliğin. 

den - bahsettik; sinema bahisleri n.. 
zerinde de konuştuk. Fakat artık o; si. 
nemadan fazla havacılıkla ali.kadar. 
dl ... 

Danyel Daryö 
Danyel Daryö de milyoner tayyarecL 

yi o ziyafette tanımıştır. Kocası duy. 
masm, hotuna gitmi§: _ 

- lyi bir çocuk, güzel bir delikanlı, 
diyor. Gayet gbel dan8ediyordu. .• . Ga. 
yet hoe kon1J1Uyordu .•• Sonra, söyledik. 
lerinde de hep samimi idi. Fazla ~tıp 
tutması yoktu. Havadan da bahsetti 
ama, bahsinde bile ciddi idi ve yapmak 
fatediği seferleri anlattı •.• 

Tino Roui 
.. - Bovard Hughes'i tanır mllUlD?,. 

sualine: 
-+Nami ·tanımam! diye cevap -~ 
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